
1. Bilang OFW sa Saipan, ano ang kailangan kong identification document o 

ID Card? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

 

Ang mga sumusunod na identification documents ay kailangan ng OFW sa 

Saipan: Umbrella Permit na isang transitional conditional permit sa 

Category 240K Foreign National Worker Permit, 1-9 Form na ginagamit ng 

US Citizenship and Immigration Services (USCIS) para ma-verify ang 

identity and employment authorization ng isang bagong pasok na 

empleyado, at Social Security System ID. 

 

2. Gaano katagal bago ko makuha ang aking work permit o residence visa? 

 

Sa kasalukuyan, ang umbrella permit ay pinalitan na ng “parole-in-place”. 

Ito ay nakukuha sa loob ng mahigit-kumulang isang buwan. 

 

3. Ano ang mga kagawiang labag sa kultura o kaugalian ng mga Chamorros 

at Carolinians? 

 

Ang Saipan, bilang isang teritoryo ng Estados Unidos ay may malayang 

kultura na hindi rin gaanong naiiba sa Pilipinas maliban na lang sa ilang 

mga batas mula sa Estados Unidos na mahigpit na ipinatutupad tulad ng 

pagbabawal sa pananakit o pang-aabuso, at pagpapabaya sa mga bata, at 

mga batas trapiko. 

 

4. Anong mga gawain ang itinuturing na magandang asal sa Saipan? 

 

Ang mga native Chamorros at Carolinians ay likas na magagalang sa 

matatanda at sa mga mahalagang kasapi ng pamilya. Tulad ng mga 

Pilipino, ang pagtaas ng mga kilay bilang tanda ng pagbati ay katumbas na 

rin ng pagbati o pagbibigay-pansin sa ibang tao. 



5. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa karaniwang pagkain o mga 

kagawian sa pagkain dito sa Saipan? 

 

Hindi gaanong nalalayo sa pagkain sa Pilipinas ang mga pagkain sa Saipan. 

Maraming groceries at paninda doon na naglalaman ng mga sangkap para 

sa pagkaing Pilipino. Maraming produktong pagkain na mabibili doon ang 

ginawa at naggaling sa Pilipinas. 

 

6. Maaari ba akong mag open ng bank account? Paano? 

 

Ilan sa mga bangko doon ay ang Philippine National Bank at Bank of 

Hawaii. Maaaring humingi sila ng ilan o lahat ng mga sumusunod na 

dokumento: passport, visa, Entry Permit, Social Security ID (na ini-issue sa 

CNMI) at driver’s license. 

 

7. Paano ako bibili o mag-aaply para sa simcard o linya ng cellphone? 

 

Ang mga cellphone at call cards ay madaling mabili sa Saipan. Ang mga ito 

ay puwedeng mabili over the counter sa pinakamalapit na authorized 

dealer. Walang SIM card ang mga cellphone doon at call card ang bibilhin 

para mag-load. 

 

8. Paano ang karaniwang paraan ng transportasyon sa Saipan? Paano ito 

gamitin? 

 

Walang pampublikong transportasyon maliban sa taxi na pumapasada sa 

buong isla. Sila ay madaling tawagan para magpahatid sa pupuntahan sa 

halagang USD3.00 sa malapit na destinasyon at USD5.00 kapag malayo, 

bawa’t pasahero. Maaaring ring gumamit ng motorsiklo (may kaukulang 

driver’s licence) o bisikleta sa mga kalsadang pinahihintulutan ang 

ganitong uri ng sasakyan. Eroplano ang gamit sa paglalakbay sa mga 

karatig na isla ng Tinian at Rota. 



9. Saan madalas nagkikita-kita ang mga Pilipino? Paano pumunta doon? 

 

Ang mga Pilipino sa Saipan ay madalas na nagkikita sa flea market o sa 

Marianas Business Plaza market tuwing Sabado, at sa mga simbahang 

Katoliko naman tuwing Linggo. Ang mga Filipino Organizations ay madalas 

ding magkita-kita o mag-meeting sa POLO. May mga pavilion din na noon 

pa ipinatayo sa kahabaan ng beach doon na madalas pagdausan ng mga 

kasiyahan. 

 

10. Gusto kong maging maayos at kapaki-pakinabang ang aking 

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Saipan, ano ang aking dapat 

pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Marapat lamang na malaman mo ang mga regulasyon ng employer o 

kumpanyang iyon papasukan upang hindi magkaroon ng problema. 

Sumunod ka din sa mga batas lokal at federal. 

 

11. Ano ang gagawin ko kung ako ay papipirmahin ng aking employer ng 

kontrata na nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan o ang mga 

nilalaman nito ay kaiba sa kontratang inaprubahan ng POEA? 

 

Huwag pumirma sa kontrata kung hindi naiintindihan ang nakasaad dito. 

Ipagbigay alam agad sa CNMI Director ng Labor o pumunta sa POLO kung 

makitang may naiba sa kontratang pinirmahan sa Pilipinas. 

 

12. Paano ko makokontak ang Philippine Embassy/Consulate o Philippine 

Overseas Labor Office (POLO)? 

 

Ground Floor, Marianas Business Plaza, Susupe, Saipan, CNMI MP 96950 

Telephone :    (1670) 235-3411 / 235-6992 

 



Fax No.  :    (1670) 235-3412 

Hotline No. :    (1670) 235-3417 

Mobile No. :    (1670) 287-7897 

E-mail  :    polo@pticom.com 

 

13. Anong emergency number sa Saipan ang maaari kong tawagan kung 

sakaling kailangan ko ang tulong ng pulis, doctor/ambulansya, bumbero, 

etc.? 

 

Emergency   : 911  

Crime Stoppers   : (670) 234-7272  

Incident Command Center : (670) 664-9090 
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