
1. Bilang OFW sa Singapore, ano ang kailangan kong identification 

document o ID Card? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

 

Bukod sa iyong passport, kailangan mo ng S-Pass Card kung ikaw ay skilled 

worker, at E-Pass Card kung ikaw ay isang professional. Kailangan naman 

ng Work Permit Card para sa mga semi-skilled at HSWs dahil ito ay madalas 

na kinakailangan din sa mga transaksyon dahil nakalagay rito ang Foreign 

Identification Number (FIN). 

 

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

 

Umaabot ng 10-15 na araw (days) ang pagproseso ng work permit para sa 

mga household service worker, at bukod dito ay kailangan pumasa sa 

medical exam, English/entry test, health and safety seminar, thumb 

printing. 

 

Umaabot naman sa 7-10 na araw (days) ang pagproseso ng work permit ng 

professionals at skilled workers, kailangan pumasa sa medical exam, at 

pagkatapos ay thumb printing. Pagkatapos ng thumb printing mag lalagay 

na ang Ministry of Manpower Work Pass division ng collection date ng 

card. 

 

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

 

Iwasang magpasa ng bagay sa ibabaw ng ulo ng ibang tao pagkat ang ulo ay 

itinuturing nilang pinaka-sagradong bahagi ng katawan ng tao. Huwag  

gamitin ang paa sa pagtulak o paggalaw ng mga bagay-bagay dahil ang paa 

naman ay tinuturing na pinaka-abang bahagi ng katawan ng tao. Hindi rin 

kaaya-aya sa kanila ang public display of affection, at maging ang pagtayo 

na naka-pamewang ay pinangangahulugang tanda ng taong galit. 

 

 



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

Magandang asal sa Singaporeans ang pagsunod sa mga patakaran sa 

komunidad at pagsauli ng mga bagay na mo pag-aari ng iba. Malaking 

bagay din ang pag respeto sa kultura at kaugalian ng bawat isa, pagiging 

matapat sa trabaho at mga katrabaho, ang pagsasabi ng totoo lamang. 

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

kagawian sa pagkain dito sa Singapore? 
 
Karaniwang pagkain ng Chinese sa Singapore ang noodles tulad ng bak kut 
teh, bak chor mee, at ban mian. Mahilig din sila sa rice dumplings o bak 
chang. Sa mga Malay at Indonesian, mahilig sila sa spices at karamihan sa 
mga pagkaing Chinese ay mayroon ding bersiyon sa kanilang mga lutuin, 
gayun din ang mga Indian-Singaporean na mahilig ng maaanghang tulad ng 
“curry”. 

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

Maaari lang makapag-apply ng account sa banko kung mayroon kang valid 
passport, S-Pass or PR ID, at kopya ng employment contract. 

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

Para sa pag-apply ng linya ng telepono, kailangang magpasa ng proof of 
billing. Pwede ring prepaid cellphones na nilo-load ng prepaid cards. 
Kailangan marehistro ang sim card na ginagamit at ingatan na ito’y hindi 
mawala.  Huwag ding gagamit ng sim card ng ibang tao. 

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

gamitin? 
 

Makakapamasyal ka sa Singapore sa pamamagitan ng pambublikong 
transportasyon tulad ng bus, tren at taxi. 

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

Madalas magkita-kita ang mga Pilipino sa Lucky Plaza.  Ito ay nasa Orchard 
Road. 

 



10. Gusto kong maging maayos at kapaki-pakinabang ang aking 
paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Singapore, ano ang aking dapat 
pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 
Sundin lang ang company rules at magsipag sa trabaho. Ngunit bago 
magtrabaho, siguraduhing mayroon ka nang work pass. Ang work pass ay 
long term visa na nagbibigay ng proteksiyon sa bawat foreign worker sa 
Singapore. Bawal mag part-time sa ibang employer o mag practice ng 
propesyon kung walang pahintulot ng pamahalaan. Ang sinumang lalabag 
sa kanilang alituntunin ay makukulong at magbabayad ng multa. 

 
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 itong pirmahan at humingi ng tulong sa POLO upang kayo ay 
gabayan. 

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

Overseas Labor Office (POLO)? 
 

Address  :    20 Nassim Road, Singapore 258395 
Telephone :    (65) 6835-3780 / 6733-2991 / 6834-1690 
Fax No.  :    (65) 6732-5789 
Mobile No. :    (0065) 93916197 
E-mail  :    polosingapore@yahoo.com 

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

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

 
 Police Emergency Hotline  : 999 
 Police Hotline                         :    1800 225 0000 
 Police Headquarters              :        6535 0000 
 Fire                                           :        995 
 Emergency Ambulance         :        995 
 Ministry of Manpower   :        65396344 
 Singapore Immigration         :        63916100 

 
 
 
 



14. Tapos na ang kontrata ko at gusto ko nang umuwi sa Pilipinas subalit 
ayaw pumayag ng aking employer. Ano ang dapat kong gawin? 

 
Hindi ka maaring pigilan ng employer mo na umuwi sa Pilipinas kung tapos 
na ang iyong kontrata. Maari kang sumanguni sa POLO upang ikaw ay 
matulungan ng Labor Attaché. Kung makumbinsi ka niyang magtrabaho ulit 
sa kanya, sabihan mo ang iyong employer na i-renew ang iyong kontrata at 
kumuha ng extension ng inyong Work Pass. Kailangan tingnan mo rin ang 
passport mo kung kailan ang expiry date at i-renew mo agad bago mag 
anim (6) na buwan. 

 
15. Paano kung ayaw nang i-renew ng employer ko ang aming kontrata 

subalit gusto ko pang magtrabaho sa Singapore? Ano ang penalty kung 
ako mag-overstay o mag-TNT? 

 
Maaari pang makapaghanap ng bagong employer ang isang S-Pass o E-Pass 
holder sa loob ng tatlumpung (30) araw matapos ikansela ng kanyang 
employer ang kanyang work pass. Kung ikaw naman ay work permit holder 
lamang, kailangan mong pakiusapan ang iyong employer at iyong agency 
para i-release ka sa agency at makahanap ng panibagong employer. Kung 
kayo ay mag-overstay o mag TNT, ang Immigration and Checkpoint 
Authority (ICA) ang mag hahanap sa iyo. Kapag kayo ay mahuli, kayo ay 
ikukulong muna bago i-deport sa Pilipinas.    
 

___ 


