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

o ID Card? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

       

Kailangan mong mag-apply ng Alien Residence Certificate (ARC). 

 

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

 

Makukuha mo ang iyong work permit o residence visa sa loob ng isang 

buwan. 

 

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

 

Ang paggamit ng paa sa pag-urong ng mga kagamitan, o pagpapatong ng 

mga paa sa mga kagamitan ay ugaling bastos para sa kanila.  Ang pag 

kindat at pag-akbay sa kapwa lalo na sa babae, ay masamang gawi. Iwasan 

ang paghawak o paghipo sa ulo ng kahit na sino, lalo na sa mga bata. 

Huwag gamitin ang hintuturo sa pagtukoy ng mga bagay, at sa halip, 

gamitin na lang ang buong kamay.  Huwag maging mayabang at maingay 

sa harap ng maraming tao. 

 

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

 

Hubarin ang iyong sapatos o tsinelas kung ikaw ay papasok sa tahanan ng 

isang Taiwanese o sa silid ng hotel. Kung makikipag-usap sa mas 

matandang Taiwanese, iwasan ang pagtitig sa kanilang mga mata bilang 

tanda ng paggalang o pag sang-ayon. 

 

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

kagawian sa pagkain dito sa Taiwan? 

 

Karamihan sa pagkaing Taiwanese ay mayroong pork, seafood, rice, and 

soy. Ang baka ay hindi karaniwan dahil may mga Taiwanese, lalo na ang 



mga nakatatanda, na umiiwas sa pagkain nito dahil sa kanilang relihiyong 

Buddhism. Itinuturing kasing sagrado ng mga Buddhists ang baka dahil 

malaki ang kanilang pasasalamat dito dahil sa tulong nito sa kanilang 

sakahan. Nakapagtataka lamang, dahil mayroon silang beef noodle soup 

na kilalang pagkain sa kanila, kahit na mayroon silang pag-ayaw dito 

bunsod sa kanilang relihiyon. 

 

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

 

Maaari kang mag-apply ng bank account sa Taiwan. Hihilingin ng bangko 

na magsumite ka ng  xerox copy ng ARC at Passport. 

 

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

 

Sa callcards, pumunta sa mga pinaka malapit na tindahan at puwedeng 

bumili anumang oras. Ang pagbili ng cellphone, dapat na magsumite ng 

Passport at ID. 

 

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

gamitin? 

 

Maraming MRT, bullet train (provincial trip), bus, taxi, motor bike at 

bisekleta na karaniwang pampublikong transportasyon sa Taiwan. 

 

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

 

Madalas magkita ang mga Pilipino sa Philippine churches, Parks, Malls and 

Philippine Store. 

 



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

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Taiwan, ano ang aking dapat 

pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Tandaan lamang na may kahirapang humanap ng employer ngayon kaya 

mabuting panatilihing maganda ang relasyon sa kasalukuyang employer. 

Kung mahusay ang pakikisama mo sa kanyang pamilya, malamang na 

susuklian ka ng katumbas na turing at mahabang ugnayan. 

 

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)? 

 

POLO-Taipei 

 

MECO Labor Center, 11F, 176 Chang Chun Rod., Taipei, Taiwan 

Telephone :    (8862) 250-79803 to 04 

Fax No.  :    (8862) 250-79805 

Hotline  :    (8862) 250-84253 

Mobile No. :    (8862) 932-218057 

E-mail  :    mlctpe@ms65.hinet.net 

 

 

 



POLO-Kaohsiung 

 

MECO Labor Center, 9F-2, No. 80, Grand 50 Tower, Mintzu First Road San 

Min District, Kaohsiung City, Taiwan 

 

Telephone :    (8867) 398-2475 / 398-7078 

Fax No.  :    (8867) 398-0541 

E-mail  :    owwa_pokhh@yahoo.com 

 

POLO-Taichung 

 

MECO Labor Center, Cathay Insurance Chung Gang Building, 4F, Suite 2A, 

Min Chuam Road cor. Taichung Gang Rd., Taichung City, Taiwan 

 

Telephone :    (88642) 302-9089 / 302-9093 

Fax No.  :    (88642) 302-9091 / 302-9095 

Mobile No. :    (886) 910-887912 

E-mail  :    polotaichung@yahoo.com 

 

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

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

etc.? 

 

Narito ang mga emergency numbers sa Taiwan: 

 

 Police     : 110 

 Police Radio Station : +886-2-2388-8099 

 Fire/Ambulance        : 119 

 

--- 


