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President Roy Seneres Jr., fellow public servants, friends, 
guests, good morning/afternoon. 
 
Isang masagana at payapang Bagong Taon sa lahat! 
Nalulungkot tayo dahil yung ilan nating mga kababayan mula 
sa Leyte, Samar, Bicol at sa Western Visayas ay naapektuhan 
ang Pasko nila dahil sa Bagyong Ursula at Tisoy. 
 

But just the same, sana ay nasa maayos silang kalagayan sa 
pagpasok ng bagong taon. 
 
Kumusta kayong lahat? Pagkaalam ko kayo’y nasa mabuting 
kamay at pangangalaga sa ilalim ng ating kaibigan na si Roy 
Junior at ang Seneres family. 
 
Bago ang lahat, humihingi ng paumanhin ang ating Pangulong 
Duterte sa inyong lahat. Hindi siya nakadalo sa masayang 

pagtitipon na ito dahil sa kanyang masikip na schedule. Kaya, 
bilang kanyang kahalili sa lahat ng bagay ukol sa mga OFWs, 
naatasan po ako na dumalo sa masayang okasyong ito. 
 
At pinaaabot niya ang kanyang pasasalamat kay Roy Junior, 
at ang iba pang katulad niyang walang sawang tumutulong sa 
ating mga OFWs. Kanya ring ipinapaabot ang kanyang mainit 
na pagbati sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta 

sa kanyang mga programa at adhikain tungo sa ating tahimik, 
mapayapa, at maunlad na kinabukasan. 
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Alam ninyo, tuwing nagkikita kami ni Pangulong Duterte 
parati niyang tinatanong sa akin ang kalagayan ng ating mga 
OFWs. 
 
Ganun kayo kahalaga sa kanya. At sa pagkaalam ko hindi lang 
ito dahil sa malakas na suporta na ibinigay ninyo sa kanya, 
kundi dahil para sa kanya ang mga OFWs ang nagbibigay 
buhay sa ating mga kanayunan. 
 
Para kay Pangulong Digong, hindi lamang kayo taga 
pagpadala ng remittances na siyang nagpapasigla ng ating 
ekonomiya, ang mga bagong bayani ay haligi ng bagong 
kaayusan sa ating mga kumunidad tungo sa pagsulong ng 
bansa. 
 
Because you have a special place in the President’s heart kami 

sa Department of Labor and Employment ay nagsusumikap 
na pagserbisyuhan kayo ng mabuti. “Secure and protect the 
welfare of our OFWs,” ‘yan ang utos sa amin ng ating mahal 
na Pangulo. 
 
And we are proud to note in our report to the President, we 
successfully launched the Overseas Filipino Bank—na mas 
mura ang remittance rates—we established our OFW ID 
system, we launched our Hotline 1348 to assist OFWs in their 

queries and emergencies, and assisted nearly three million 
OFWs. 
 
Kasama man sa trabaho namin ang mga gawain na ito, ang 
siguridad at kapakanan ng ating mga OFWs ay nabibigyan 
namin ng dobleng pansin dahil sa kahalagaan ninyo sa ating 
mahal na Pangulo.  
 

At dahil ang kapakanan ninyo ay non-negotiable, nag-iingat 
kami kahit sa deployment. Katulad sa deployment sa Saudi 
Arabia na ating babawasan mula sa susunod na taon. 
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Ito’y dahil hindi pa naaksyunan ng Saudi authorities ang ating 
matagal ng hiling na bayaran ang unpaid claims ng mahigit 
tatlong daan nating mga kabababayan, na hangang ngayon 
ay dipa rin nababayaran ng kanilang mga kompanya. 
 
Ayaw ni Pangulo na masakrispisyo ang inyong kapakanan. 
Sabi niya kung dehado ang inyong kalalagyan dito muna kayo 
dahil marami ang kailangan na skilled workers sa kanyang 
Build, Build, Build Program. 
 
At ito naman ay parte ng goal ni Pangulong Duterte to end 
migration. Gusto niya makita ang araw na ang pangingibang 
bansa ay isang “choice” lamang at hindi “necessity.” 
 
Kaya tinataguyod niya itong Build, Build, Build Program at ang 
pagtaas ng sahod sa ating mga nurses, teachers, at ang 

manggagawang Pilipino. 
 
Subalit habang mayroong OFWs, hangad nyang matiyak ang 
kanilang kalagayan. Kaya nga ito rin ang rason kung bakit 
pinamamadali nya sa Kongreso ang pagkakaroon ng 
departamento para lang sa mga OFWs. 
 
Muli nagpapasalamat si Pangulong Duterte sa inyong patuloy 
na suporta sa kanyang mga adhikain. 

 
Mabuhay ang mga OFWs! 
 
Salamat 


