
30 நவம்பர் 2014 அன்று 5 ஆவது வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்கள் தினத்த (FDW Day) வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்கள் (FDW) வ்காண்ாடினர்.

சமூ்க ஆதரவு மற்றும ்பயிற்சிக்கான வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களுக்கான கூட்்்மப்்பால் (FAST) 
ஏற்்பாடு வசயயப்்பட்் ஒரு நி்கழ்சசியில் சுமார் 5,000 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் ்கலந்துகவ்காணடு, 
சிங்கப்பூரில் உள்ள குடும்பங்களுககு்ச வசயத 
்பங்களிப்பு்களுக்கா்க அ்னதது வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களுககும ்பாராட்டு வதரிவிததனர்.

வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுகவ்கன சிறப்்பா்க ஏற்்பாடு 
வசயயப்்பட்் ்பல்்வறு ந்வடிக்்க்களில் அவர்்கள் 
ம்கிழ்சசியு்ன் ஈடு்பட்்னர். ்மலும, இந்்தா்னஷிய 
்பிர்பலங்களான ட்்ர்யா மக்கான் (Trio Macan) ்க்ல 

நி்கழ்சசி்க்ளயும ்கணடு ்களிததனர். “ஆணடின் சிறந்த 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண” மற்றும ”ஆணடின் சிறந்த 
முதலாளி” விரு்த வவன்றவர்்கள் குறிதத அறிவிப்பும 
இந்த நி்கழ்சசியின் முக்கிய அமசமாகும. இந்த விருது்கள் 
ஒருவர் மீது ஒருவர் மரியா்தயும அக்க்றயும 
்காட்டு்கின்ற வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்க்ளயும 
முதலாளி்க்ளயும வ்கௌரவிக்கின்றன.

சிறப்பு விருந்தினரான, சு்காதாரம மற்றும 
மனிதவளததிற்்கான மூதத அ்ம்சசர், ்ாக்ர் ஏமி 
்்கார் (Dr Amy Khor) அவர்்கள் முதலாளி்கள் மற்றும 
வதாழிலாளர்்கள் இருவரும ஒருவ்ர ஒருவர் ்பாராட்டிக 
வ்காள்வதன் முக்கியததுவத்த வலியுறுததினார். 
அதத்்கய ்பாராட்டுதல்்கள் வலி்மயான ்பணி 
உறவு்க்ள வளர்க்க உதவும என்று வதரிவிததார்.

பரஸபர மரியாதை 
மற்றும அக்கதைதயக 
வ்காண்ாடுதல்

வடீ்டில் எவவாறு சிறந்த ்பணி சார்ந்த உறவுமு்ற்க்ள வளர்ததுக வ்காள்வது என்்பது குறிதது  ”ஆண்டின் சிைநை வெளிநாட்டுப் 
பணிப்வபண்” மற்றும ”ஆண்டின் சிைநை முைலாளி” விரு்த வவன்றவர்்கள் ்ப்கிர்ந்துவ்காண் உதவிக குறிப்பு்க்ளப் ்படியுங்கள்.

இைழ் 17        மம 2015 சிங்கப்பூரில் உள்ள வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுக்கான மனிதவள அ்ம்சசின் (MOM) சிறப்பு வவளியடீு
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்பிலிப்்்பன்ஸ் நாட்டின் வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண வசல்வி வசான ்பந்்தஜஸ் ‘ஆணடின் சிறந்த வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண’ 
விரு்த வவன்றார். திரு ்ச்ச (Mr Che) குடும்பததிற்கு 22 ஆணடு்களா்க அர்ப்்பணிப்பு உணர்வு்ன் ்பணியாற்றிய மற்றும 
106 வயது வ்ர உயிர் வாழந்த திரு ்ச்ச-இன் தந்்தககும ்பராமரிப்பு வழங்கிய 47 வயதான இப்வ்பணமணிககு இந்த விருது 
்கி்்ததது அவருககு மிகுந்த ஆ்சசரியத்த அளிததது! முதலில் தனது வ்பாறுப்பு்க்ள ்மற்வ்காள்வதற்கு தனககு்ச சிறிது 
்கால அவ்காசம ்த்வப்்பட்்து எனவும, தனது தாயநாட்டிலிருந்து வவகுவதா்லவு வந்து ்பணிபுரியும ்வ்ளயில், தனது 
முதலாளி தன்னி்ம ்காட்டிய ஆதரவும புரிதலும புதிய ்பணி்ச சூழலு்ன் தன்்ன்ச சுல்பமா்க ஒருங்கி்ணய்ச வசயதது 
எனவும இவர் நி்னவு கூர்ந்தார். வசல்வி வசான தன்னு்்ய ச்க வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுககு வழங்கியுள்ள அறிவு்ர:

“ெழக்கமா்க நான் பளளிககுச் வசல்கிமைன் 

(ஆர்ச்டிமயாசியன் ்கமிஷன் ஃபார் ைி பாஸட்ம்ாரல ம்கர் 

ஆஃப் தமகரண்ட்ஸ & ஐட்டிவெரண்ட் பீப்பிள, ACMI).”

– வசலெி அலமா(பிலிப்தபன்ஸ) மூன்று 

ஆண்டு்களா்க சிங்கப்பூரில பணிபுரிநது ெரு்கிைார்

“துணி தைதைல, சித்கயலங்காரம் மற்றும் மபக்கிங 

ஆ்கியெற்தைக ்கற்றுக வ்காளெைற்்கா்க நான் 

பளளிககுச் (ஃபிமலாவ்ப்) வசல்கிமைன். நானும் என் 

நண்பர்்களும் அடிக்கடி ைாெரெியல பூங்காக்களுககும், 

மைொலயதைிற்கும் ஒன்ைா்கச் வசல்கிமைாம். மமலும், 

நாங்கள சிட்டி ஹாலில ்கித்ககும் பர்மிய உணதெ 

மி்கவும் ெிரும்பு்கிமைாம்!” 

– வசலெி ைின் ைின் (மியான்மர்) 

“ஏமைனும் புைிைா்கக ்கற்றுக வ்காளெைற்்கா்க நான் 

ைெிப்பயிற்சி மற்றும் ெகுப்பு்களில ்கலநதுவ்காள்கிமைன்.  

சிங்கப்பூரில இருககும் மெதளயில, எங்களால இயன்ை 

அளவு ்கற்றுகவ்காளள இயலுெைற்்காெ ொயப்தப 

நாங்கள வபரிதும் ெிரும்பு்கிமைாம்.”

– வசலெி ெி்கி இர்ெெடி ரஹாயு (இநமைாமெஷியா) 

சிங்கப்பூரில எட்டு ஆண்டு்களா்க பணிபுரிநது ெரு்கிைார்

இதளப்பாறுங்கள! 
— வவளிநாட்டுப் 

்பணிப்வ்பண்களின் வழியில்

மற்ற வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்கள் எவவாறு 

தங்களு்்ய ஓயவு 
தினங்க்ள்ச சிங்கப்பூரில் 

வசலவழிக்கிறார்்கள் என்்ப்த 
நீங்கள் எப்வ்பாழுதாவது 

நி்னததுப் 
்பார்ததிருக்கிறரீ்்களா?  

இன்ஃ்பார்ம (INFORM) குழு 
அ்தக ்கண்றி்கிறது:

முதலாளி-வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண உறவு்களுக்கான 

வெற்ைி வபறும் கூட்டிதணவு

வபாறுதமதயக ்கத்ப்பிடியுங்கள, ்கடுதமயா்க மெதல வசயயுங்கள 
மற்றும் உங்கள முைலாளி்களு்ன் பரஸபர நம்பிகத்கதய 

ெளர்ததுகவ்காளளும் ெத்கயில பணிபுரியுங்கள.

‘ஆணடின் சிறந்த முதலாளி’ விருது ்ம்ம ்த அவர்்களுககும அவரது ்கணவர் திரு ்த அஹ் வந்வா அவர்்களுககும 
வழங்கப்்பட்்து. இவர்்கள் தங்களு்்ய வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணான வசல்வி ்ரா்லின ஸகுயட் ்வலௌய்்வா  
(Ms Rodalina Saguid Dalauidao)-ககு முன்மாதிரியான ்பராமரிப்பும ஆதரவும வழங்கினர். இததம்பதியினர் வசல்வி 
வரா்ாலினாவின் மூன்று ்பிள்்ள்களுககு, அவர்்களின் ்பல்்க்ல்ககழ்க ்கல்விக்கா்கப் வ்பாருளாதார உதவி்ய வழங்கினர். 
இந்த உதவி வசல்வி வரா்ாலினாவின் ்பிள்்ள்களின் வாழ்வ ்மம்படுததி, அவர்்களின் தா்ய்ச சிறப்்பா்க ்பராமரிப்்பதற்்கான 
சிறந்த நி்ல்ய அவர்்கள் அ்்வார்்கள் என்று உறுதியா்க நமபு்கின்றனர். இததம்பதியினர் ச்க முதலாளி்க்ளயும அவர்்களின் 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்க்ளயும ஒருவருககு ஒருவர் எப்வ்பாழுதும ஆதரிததுக வ்காள்வதற்கு ஊககுவிததனர்.

்கட்்ணங்கள
அமர்வு்கள 1 & 2  ெகுப்பதைதய 
அடிப்பத்யா்கக வ்காண்் பயிற்சி ெகுப்பு: 
ஒவவவாரு வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணுககும 
S$54  (வதா்ஙகுவதற்கு கு்றந்த்பட்சம
5 ந்பர்்கள் அவசியம)
ெடீ்த் அடிப்பத்யா்கக வ்காண்் பயிற்சி 
ெகுப்பு: S$180

்கால அளவு
ெகுப்பதைதய அடிப்பத்யா்கக 
வ்காண்் பயிற்சி ெகுப்பு: 6 மணி்நரங்கள்
ெடீ்த் அடிப்பத்யா்கக வ்காண்் 
பயிற்சி ெகுப்பு: 4 மணி்நரங்கள்

இ்ம்
நத்வபறும் இ்ம் (ெகுப்பதைதய அடிப்பத்யா்கக வ்காண்் பயிற்சி ெகுப்பு)
10 ்ர்பர்ன் ்பார்க பு்ளாக C #02-33 சிங்கப்பூர் 088702
வைாதலமபசி: 6299 4333       மின்ெஞசல: gracemgt@gmcs.com.sg

்கி்ரஸ் ்ம்னஜவமன்ட் & ்கன்சல்்ன்சி 
சர்வசீஸ் (GMC) நிறுவனததால் ்பின்வரும 
்பயிற்சி வகுப்பு்கள் வழங்கப்்படு்கின்றன

ஆணடின் சிறந்த வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண 
விரு்த வவன்றவர், வசல்வி வசான ்பந்்தஜஸ் 
(Chona Bandejas)

ஆணடின் சிறந்த முதலாளி விரு்த வவன்றவர், 
்ம்ம ்த அஹ் நி்யா (Mdm Tey Ah Neo)

குழநதைப் பராமரிப்பு
பயிற்சி ைிட்்ம் அமர்வு 1
•  புதிதா்கப் ்பிறந்த குழந்்த்யப் 

்பராமரிததல்
•  வதாப்புள் வ்காடி ்பராமரிப்பு
•  குளிப்்பாட்டுவதற்்கான அடிப்்ப்்்கள்
•  அ்ரக்க்ச்சத துணி்க்ள மாற்றுவதில் 
 வசயயக கூடிய்வ மற்றும வசயயக 

கூ்ாத்வ
•  ஆ்் அணிவிததல் மற்றும ஆ்்்க்ள 

அ்கற்றுதல்

பயிற்சி ைிட்்ம் அமர்வு 2
•  தூககுவதற்்கான நுட்்பங்கள்
•  உறங்க ்வப்்பதற்்கான நி்லப்்பாடு்கள்
• அழு்்க மற்றும அ்த எவவாறு 

்்கயாளுவது
•  உணவு ஊட்டுதல் மற்றும ஏப்்பத்தத 

தணிததல்
•  தனிப்்பட்் சு்காதாரம
•  வ்பாதுவான ்பாது்காப்பு
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மெம் ைிைநது மபசுங்கள

வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களின் சார்்பா்க, எங்களு்்ய உணர்வு்க்ள 
வவளிப்்படுததுவதற்கு வாயப்்பளிதத்மககு நான் இன்ஃ்பார்முககு நன்றி வதரிவிததுக 
வ்காள்்கி்றன். நான் ்பின்வருவனவற்்ற மற்ற வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களு்ன் 
்ப்கிர்ந்துவ்காள்ள விருமபு்கி்றன்:

“வாழவில் நாம ்பிர்சச்ன்க்ளயும சிக்கல்்க்ளயும சந்திக்கி்றாம; 
அ்வ நமது வாழவின் ஒரு ்பகுதியாகும; 
அவற்றின் ்காரணமா்க நாம ்மலும அதி்கமா்கப் ்பககுவப்்படு்கி்றாம; 
நமது வாழவு ்மம்படு்கிறது; 
என்வ ்பயப்்ப் ்வண்ாம, அவற்்ற ்தரியமா்க்ச சந்தியுங்கள்.”

நான் சிங்கப்பூரில் ்பணிபுரிவது இது்வ முதல்மு்ற.  நான் முதன்முதலில் 
விமான நி்லயததில் வந்திறங்கிய ்்பாது, எனககு குழப்்பமா்கவும ்பயமா்கவும 
இருந்தது. ஆனால் ்ச்வ மு்கப்்பில் இருந்த அதி்காரி என்னி்ம “தயவுவசயது 
சிரியுங்கள்” என்று கூறி எனககு சிறிது இனிப்பு்க்ள வழங்கினார். அது நான் மி்கவும 
வர்வற்்கப்்படு்கி்றன் என்ற உணர்்வ எனககு அளிததது, ்மலும சிங்கப்பூரில் 
எனது புதிய வாழக்்க்யத வதா்ங்க என்்ன ஆவலு்ன் எதிர்்பார்க்கவும 
்வததது. நான் சிங்கப்பூரில் இருககும ்வ்ளயில், ்பல புதிய திறன்்க்ளக 
்கற்றுகவ்காள்ளவும விருமபு்கி்றன்.  

இந்த அழ்கிய சிங்கப்பூரில் என்னால் ்பணிபுரிய முடிவதற்கு நான் ம்கிழ்சசியும வ்பரு்மயும 
அ்்்கி்றன். ்பயனுள்ள த்கவல்்க்ள எங்களுககு அளிப்்பதற்்கா்க இன்ஃ்பார்முககு நன்றி 
வதரிவிததுக வ்காள்்கி்றன். என்னு்்ய நண்பர்்கள் அ்னவருககும ஒரு அறிவு்ர்யப் 
்ப்கிர்ந்துவ்காள்வதற்கும கூ் நான் இந்த வாயப்்்பப் ்பயன்்படுததிகவ்காள்ள விருமபு்கி்றன்:

நீங்கள் இஙகு இருககும ்வ்ளயில், உங்களுககு ்கி்்ககும வாயப்்்பத தவறவிட்டு 
வி்ாதீர்்கள். வாழ்்கக்கா்க சம்பாதிப்்ப்தாடு, உங்கள் அறி்வயும திறன்்க்ளயும 
்மம்படுததிக வ்காள்வதற்கு நீங்கள் ்பயிற்சி வகுப்பு்களில் ்கலந்துவ்காள்ள ்வணடியதும 
அவசியமாகும. நாம என்வறன்றும ஒரு வவளிநாட்டில் வாழ மாட்்்ாம. நி்னவில் 
வ்காள்ளுங்கள்: “ஒரு வ்காககு எவவளவு உயரமா்க ்பறந்தாலும, அது நி்சசயமா்கத தன் 
கூட்டிற்குத திரும்பி வர ்வணடியது அவசியமாகும”.

நான் இன்ஃ்பார்மின் ்க்ந்த இத்ழப் ்படிதத ்பிறகு மி்கவும ஊக்கம வ்பற்்றன். ச்க 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களின் ்க்த்கள் எனககு மி்கவும வதா்ர்பு்்ய்வயா்க 
உள்ளன. ஒரு வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணா்க இருப்்பது என்்பது அவவளவு சுல்பமல்ல 
என்்ப்த நான் அறி்வன். நாங்கள் எங்களு்்ய குடும்பததின்ரப் ்பிரிந்து வாடு்கி்றாம 
என்றாலும, அவர்்களுககு ஒரு சிறந்த வாழக்்க்ய அ்மததுத தருவதற்்கா்க நாங்கள் 
வவளிநாட்டில் ்பணிபுரிவது அவசியம என்்ப்த உணர்்கி்றாம. நாங்கள் இப்்்பாது வசயய 
்வணடியவதல்லாம, மன ்பலதது்னும நம்பிக்்க இழக்காமலும இருப்்ப்தயாகும.  
எங்களு்்ய வாழவில் நாங்கள் வவற்றி வ்பறுவதற்கு இது மி்கவும முக்கியமாகும. 

வசலெி மய சைர் ெின் (மியான்மர்)

வசலெி ்கருணாநிைி புெமெஸெரி (இநைியா)

வசலெி சிடி ஹஜரியாஹ் (இநமைாமெஷியா) 

வசலெி மஜன் ஒ மமார்டிம்ா (பிலிப்தபன்ஸ)

இன்ஃபார்ம் குழு – வசல்வி மய, உங்களு்்ய ்கருததுக்க்ளப் 
்ப்கிர்ந்துவ்காண்தற்கு நன்றி. இது உண்மயில் ஊக்கமளிப்்பதா்க உள்ளது!

இன்ஃபார்ம் குழு – வணக்கம புவ்னஸ்வரி, நீங்கள் சிங்கப்பூரில் ்பணி 
புரிவதற்கு ஆவலு்ன் எதிர்்பார்ததுக வ்காணடிருக்கிறரீ்்கள் என்்ப்த அறிவதில் நாங்கள் 
மி்கவும ம்கிழ்சசி அ்்்கி்றாம. அ்னததும சிறப்்பா்க அ்மய உங்க்ள வாழதது்கி்றாம.

இன்ஃபார்ம் குழு – வணக்கம சிட்டி, நீங்கள் மி்கவும அர்ததமுள்ள ஒரு 
அறிவு்ர்யப் ்ப்கிர்ந்துவ்காணடீர்்கள். நீங்கள் வதா்ர்ந்து இன்ஃ்பார்ம இத்ழப் ்படிப்்பரீ்்கள் என்றும, 
இதில் இ்மவ்பற்றுள்ள ்பயிற்சி வகுப்பு்களில் ்கலந்துவ்காள்வரீ்்கள் என்றும நமபு்கி்றாம. 

இன்ஃபார்ம் குழு – வணக்கம ்ஜன், இன்ஃ்பார்மில் வவளிவந்த எங்களு்்ய 
்கட்டு்ர்கள் உங்களுககு மி்கவும ஊக்கமளிததன என்்ப்த அறிவதில் எங்களுககு மி்கவும 
ம்கிழ்சசி. இந்த இதழும உங்களுககு ம்கிழ்சசி்ய அளிககும என்று நமபு்கி்றாம. 

நீங்கள் எங்களு்்னா அல்லது உங்களு்்ய ச்க வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களு்்னா எ்த்யனும ்ப்கிர்ந்துவ்காள்ள விருமபு்கிறரீ்்களா? அது குறிதது எங்களுககு எழுதி 
அனுப்புவதற்கு உங்க்ள வர்வற்்கி்றாம. அல்லது இன்ஃ்பார்மின் எதிர்்கால இதழ்களில் என்னவவல்லாம இ்மவ்பற ்வணடுவமன்று நீங்கள் விருமபு்கிறரீ்்கள் என்்ப்த 
எங்களுககு ்கடிதம மூலம வதரிவிக்கவும. உங்களு்்ய ்கடிதங்க்ளப் ்பின்வரும மு்கவரிககு அனுப்்பி ்வக்கவும: Media, Promotions & Education Branch, 
Foreign Manpower Management Division, Ministry of Manpower Services Centre, 1500 Bendemeer Road #02-01, Singapore 339946.

ஞாயிற்றுக்கிழ்ம உங்களு்்ய ஓயவு 
தினமாகும. உங்கள் முதலாளியின் குடும்பம 
வடீ்டில் இல்லாத ்காரணததால், நீங்கள் 
நண்பர்்களு்ன் வவளியில் வசல்வதற்குப் ்பதிலா்க, 
அவர்்க்ள உங்கள் முதலாளியின் வடீ்டிற்கு 
வருமாறு அ்ழக்க முடிவு வசய்கிறரீ்்கள்.  
எனினும, இது சரியானது அல்ல. உங்களு்்ய 
முதலாளியின் வடீ்டிற்கு உங்கள் நண்பர்்க்ள 
நீங்கள் அ்ழக்கிறரீ்்கள் எனில், முதலில் உங்கள் 
முதலாளியி்ம அனுமதி வ்பற ்வணடும.

உங்களு்்ய முதலாளியின் அனுமதியின்றி 
யா்ரனும வடீ்டிற்குள் நு்ழந்தால், அது 
அததுமீறி நு்ழவதா்கக ்கருதப்்படும. அததுமீறி 
நு்ழவது சிங்கப்பூரில் ஒரு குற்றமாகும. 

நவம்பர் 2013–இல், இந்்தா்னஷிய வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பணணான வசல்வி முஸ்லியடி தன்னு்்ய 
முதலாளியின் வடீ்டில் இர்கசியமா்கக குழந்்த வ்பற்றுக 
வ்காண்ார். தனது முதலாளியி்மிருந்து தனது புதிதா்கப் 
்பிறந்த குழந்்த்ய ம்றப்்பதற்்கா்க, வசல்வி 
முஸ்லியடி தன் குழந்்த்ய ஒரு ்்பார்்வயில் 

சுற்றி, அ்த ஒரு ்பிளாஸ்ட்டிக ்்பயில் ்வதது, 
வ்கால்்லப்புறததில் பு்ததது விட்்ார். அதற்குப் 
்பின்னர் ்காவல்து்ற நாயின் உதவியு்ன் பு்தக்கப்்பட்் 
குழந்்த்யக ்காவலர்்கள் ்கண்றிந்தனர். அவரது 
ந்த்த்களுக்கா்க, வசல்வி முஸ்லியடி மூன்று 
மாதங்கள் சி்றயில் அ்்க்கப்்பட்்ார். 

உங்கள முைலாளியின் அனுமைியின்ைி 
உங்கள நண்பர்்கள அெருத்ய 
ெடீ்டிற்குள நுதழயக கூ்ாது.

உங்களுத்ய ்பணி அனுமதி ஒழுஙகுமு்ற்கள் மற்றும வழி்காட்டுதல்்கள் குறிதது அைிநதுவ்காளளவும்

சிங்கப்பூரில பணிபுரியும் மெதளயில நீங்கள ்கர்ப்பம் 
அத்ெது உங்கதளப் பிரச்சதெயில சிக்க தெக்கலாம்

உங்கள நண்பர்்கதள அதழப்பைற்கு முன்ெர் உங்கள 
முைலாளியி்ம் அனுமைி வபறுங்கள

நித
ெெ

ில 
வ்காளளுங்கள
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இந்த ்நரடித வதா்ல்்பசி எணணானது, நலவாழவு, ஊதியம மற்றும ்பிற 
்வ்லவாயப்பு வதா்ர்்பான விவ்காரங்கள் வதா்ர்்பா்க உதவி மற்றும 
ஆ்லாச்ன்ய நாடு்கின்ற வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுக்கானதாகும.

ஆம்புலன்ஸ/ை ீ       995 ்காெலதுதை     999

ெங்கமைசம் 6255 0075

இநைியா                  6737 6777

இநமைாமெஷியா 6737 7422 / 9295 3964

மியான்மர்            6735 1672

பிலிப்தபன்ஸ                                   6737 3977

இலஙத்க 6254 4595

ைாயலாநது 6737 2475 / 8421 0105

குடிவபயர்ைல 
வபாருளியலுக்காெ 
மெிைமநய அதமப்பு 
(HOME) மநரடித 
வைாதலமபசி எண் 

6341 5525 / 
1800 797 7977

மெதலொயப்பு 
மு்கதம்களின் 
கூட்்தமப்பு 
(சிங்கப்பூர்)

6836 2618

சமூ்க ஆைரவு மற்றும் பயிற்சிக்காெ வெளிநாட்டுப் 
பணிப்வபண்்களுக்காெ கூட்்தமப்பு (FAST)   

1800 339 4357 (24 hours)

சிங்கப்பூர் அபய 
ஆமலாசதெச் சங்கம் 
(SOS)

1800 221 4444 
(24 hours)

(ACMI) மநரடித 
வைாதலமபசி எண்

6280 5424

             வசலெி யு ொர் சித  (மியான்மர்) ்கிட்்தைட்் இரண்டு 
ெரு்ங்களா்கத ைெது ைற்மபாதைய முைலாளியி்ம் 
பணிபுரிநது ெரு்கிைார்.

மற்ற வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்க்ளப் ் ்பால்வ, இவர் 
சிங்கப்பூரில் ்பணிபுரிவதற்கும வாழவதற்கும தன்்ன்ச 
சரிவசயதுவ்காள்ள இவருககு ்கால அவ்காசம ் த்வப்்பட்்து. 
இவர் தனது முதலாளியு்ன் ஒரு சிறந்த ்பணி உற்வப் வ்பற்று 
ம்கிழவதற்்கா்க, இவரது வதா்க்கக்கால அ்சசங்களில் இருந்து 
மீள்வதற்கு இவரால் எவவாறு நிர்வ்கிக்க இயலும என்்ப்தக 
்கண்றிவதற்கு இன்ஃ்பார்ம குழு இவரி்ம ் ்பசியது.

முைல முதையா்க சிங்கப்பூரில பணிபுரிெது எதைப் 
மபான்று இருநைது?
நான் 2011-இல் முதல் மு்றயா்க சிங்கப்பூருககு 
வந்த ்்பாது, நான் என்்ன்ச சரிவசயதுவ்காள்ள மி்கவும 
சிரமப்்பட்்்ன். நான் ்சா்கம தாங்காமல் அடிக்கடி அழு்தன். 
ஒரு வவளிநாட்டில் இருப்்பது அது்வ முதல்மு்ற.  
அககுடும்பம என்்ன ஏற்றுகவ்காள்ளுமா என்்பது எனககு 
அப்்்பாது வதரியவில்்ல. எனினும, ஒருவ்ர ஒருவர் 
புரிந்துவ்காள்வதற்கு்ச சிறிது ்கால அவ்காசம ்த்வப்்படு்கிறது 
என்்ப்த நான் இப்்்பாது அறி்வன்.

உங்களின் ைற்மபாதைய முைலாளிக்கா்கப் பணிபுரிெது 
குைிதது எவொறு உணர்்கிைரீ்்கள?
சிங்கப்பூரில் நான் ்பணிபுரியும என்னு்்ய தற்்்பா்தய 
முதலாளியின் குடும்பம, என் இரண்ாவது குடும்பமாகும. 
்பக்கவாதததால் ்பாதிக்கப்்பட்டுள்ள ஒரு முதியவ்ர நான் 
்பராமரிக்கி்றன். நான் அவர்்க்ள என் குடும்பததின்ரப் 
்்பால்வ ந்தது்கி்றன், ்மலும நான் அவர்்க்ள “அமமா” 
(அமமா அல்லது ்ம்ம) என்றும “அயயா” (அப்்பா அல்லது 
அயயா) என்றும தான் அ்ழக்கி்றன். அவர்்கள் என்்னத 
தங்களு்்ய ம்களா்க்வ ந்தது்கின்றனர், ்மலும 
நாங்கள் ந்்க்சசு்வயா்கவும ்்பசி ம்கிழ்கி்றாம. அவர்்கள் 
எனககு அடிப்்ப்் ஆங்கிலமும மலாய வமாழி்யயும 
்கற்றுத தந்தனர், ்மலும இந்திய மற்றும மலாய ்பாணி 
உணவு்க்ளயும ச்மக்கக ்கற்றுத தந்தனர். இப்்்பாது நான் 
இககுடும்பததிற்்கா்க ச்மககும ்்பாது, அது மி்கவும சு்வயா்க 
இருப்்பதா்க அவர்்கள் கூறு்கின்றனர்!

நீங்கள ெழக்கமா்க உங்களுத்ய ஓயவு ைிெங்கதள 
எவொறு ்கழிக்கிைரீ்்கள?
்வ்லயில் இருந்து சிறிது ஓயவு எடுததுக வ்காள்வதற்கு 
ஓயவு தினங்கள் எனககு மி்கவும முக்கியமாகும. நான் 

வழக்கமா்க ்தா ்பா்யாவில் உள்ள மியான்மர் புததர் 
்்காயிலுககு அல்லது ்காலாங்கில் உள்ள புததர் ்்காயிலுககு 
வழி்ப்்ச வசல்்கி்றன். ஓயவா்கப் வ்பாழு்தக ்கழிப்்பதற்்கா்க, 
நான் வ்பனின்சுலா ்பிளாஸாவில் வ்பாருட்்க்ள வாங்க்ச 
வசல்்கி்றன், ்மலும ்கார்்ன்ஸ் ்்ப த ்்ப, வசந்்தாச, 
சிங்கப்பூர் தாவரவியல் பூங்காக்கள் மற்றும ஈஸ்ட் ்்காஸ்ட் 
்பார்க ஆ்கிய இ்ங்களுககு்ச வசல்்கி்றன். நான் சிங்கப்பூரில் 
நண்பர்்க்ளப் வ்பற்றுள்்ளன், நாங்கள் ஒன்று ்சர்ந்து ஊர் 
சுற்றுவதற்கு விருமபு்கி்றாம.

சிங்கப்பூரில பணிபுரியும் மற்ை வெளிநாட்டுப் 
பணிப்வபண்்களுககு என்ெ அைிவுதர கூை 
ெிரும்பு்கிைரீ்்கள?
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுககு வமாழித த்் 
மி்கவும வ்பாதுவான ஒரு ்பிர்சச்னயா்க உள்ளது, 
என்வ அடிப்்ப்் ஆங்கிலத்தக ்கற்றுகவ்காள்வதற்கு 
முயற்சி வசயயுங்கள். நீங்கள் இஙகு முதல் மு்றயா்கப் 
்பணிபுரி்கிறரீ்்கள் எனில், நீங்கள் சிறிது ்சா்கமா்கவும 
அவசௌ்கரியமா்கவும உணர்வது இயல்்பானது என்றாலும, 
அது சிறிது ்காலததில் ்படிப்்படியா்க ம்றந்துவிடும. 
உங்கள் ்வ்ல்ய எப்்படி்ச வசயவது என்று உங்களுககுப் 
புரியவில்்ல என்றால், அவர்்களி்ம ்பணிவு்ன் 
்்கட்்கவும. அவர்்கள் ்வ்ல்ய எவவாறு வசயவது 
என்்ப்த்ச வசயது ்காண்பிககும ்்பாது, அ்த மு்றயா்கக 
்கற்றுகவ்காள்ளுங்கள்.

தாயநாட்டில் உள்ள உங்கள் குடும்பத்த அடிக்கடி 
நி்னததுப் ்பார்க்கவும, ஏவனன்றால் அவர்்களுக்கா்க தான் 
நாம இஙகு ்பணிபுரிய வந்துள்்ளாம. ்மலும, நீங்கள் 
உங்கள் குடும்பததிற்்கா்கத தாயநாட்டிற்குப் ்பணம அனுப்்பி 
்வககும ்வ்ளயில், உங்களு்்ய ஓயவு நாட்்களின் 
்்பாது உங்களுக்கா்கப் ்பயன்்படுததிக வ்காள்வதற்கு்ச சிறிது 
்பணத்த ்வததுக வ்காள்வதற்கு மறக்காதீர்்கள்.

்பிற அவசர ்காலங்கள்

்பிற உதவிய்ழப்பு எண்கள்

அரசுத தூதர்கங்கள் மற்றும உயர் ஆ்ணயங்கள்

MOM வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண (FDW) உதவிய்ழப்பு எண

 1800 339 5505

                            
              

     இநமைாமெசியாெில உளள மஜாஃகஜ்கார்ைாெில இருநது ெநதுளள 
வசலெி எமி மலஸ்ைி, ஒரு வெளிநாட்டுப் பணிப்வபண்ணா்க 12 
ெரு்ங்களா்கச் சிங்கப்பூரில பணிபுரிநது ெரு்கிைார்.

்பல வரு்ங்களுககு முன்னர் ந்்வ்பற்ற ஒரு வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்கள் தின நி்கழ்சசியில், ஐதா (Aidha)-இல் 
இருந்து வந்த ஒரு மாணவர் அளிதத உ்ரயினால் 
எமிககு ்பண ்மலாண்ம மீது மிகுந்த ஆர்வம ஏற்்பட்்து. 

(2006-இல் இருந்து, ஐதா (Aidha) தங்களு்்ய 
மாணவர்்களுககு, அவர்்களின் குடும்பததினருககு மற்றும 
அவர்்களின் சமுதாயததினருககு நீடிதது நி்லக்கககூடிய 
விருப்்பத்தர்வு்க்ள அளிப்்பதன் மூலம, அவர்்களில் 
வ்பரும்பாலா்னார் சுயமா்கத வதாழில்்க்ளத துவஙகுவதற்கும, 
தங்களு்்ய தாயநாடு்களில் ஆதாயம தரும முதலீடு்க்ள்ச 
வசயவதற்கும இயல்ச வசய்கின்ற ்பண ்மலாண்ம, ்கணினி 
்கல்வியறிவு, த்ல்மப் ்பணபு மற்றும வதாழில்மு்னவுத 
திறன்்களில் ்பயிற்சித திட்்ங்க்ள வழங்கி வரு்கிறது.

அதன் ்பிறகு எமி ஐதா-வில் (Aidha) இ்ணந்து, இரணடு 
வரு்ப் ்பயிற்சி வகுப்பு ஒன்றில் (்பா்ம 1 - நிதி மற்றும 
வதாழில்நுட்்பம மற்றும ்பா்ம 2 - வதாழில்மு்னவு மற்றும 
வதாழில் ்மலாண்ம) ்பதிவுவசயது வ்காண்ார். ஐதாவில் 
(Aidha) ்படிககும ்்பாது, ஒரு நவநா்கரீ்க ஆ்்ய்கம, ஆ்் 
தயாரிப்புக்கான ஒரு ஆ்் தயாரிப்பு ்பயிற்சி ்மயம மற்றும 
ஒரு திருமண மண்்பம ஆ்கியவற்்ற ஒன்றி்ணதது, 
அ்னதது்ச ்ச்வ்களும ஒ்ர இ்ததில் ்கி்்க்கப்வ்பறும 
வ்்கயிலான ஒரு ்ச்வ ்மயத்த அ்மப்்பதற்்கான 
ஒரு 1-இல்-3 (3-in-1) வதாழில் வசயல்திட்்த்த எமி 
சமர்ப்்பிததார். 110  ஐதா (Aidha) ்பட்்தாரி்களுககு மததியில் 
எமி்ய இரண்ாவது இ்த்த வவல்ல இததிட்்ம உதவியது.

எமி 2014-இல் ்பட்்ம வ்பற்றார், ்மலும இவர் தனது 
தாயநாட்டில் இததிட்்த்தத துவஙகுவதற்கு நம்பிக்்கயும 
உள்ளார். எமி அதி்க நிதி சார்ந்த அறி்வப் வ்பற்றுள்ளார், 
்மலும தனககுள்ள திறன்்க்ளயும அறிந்து ்வததுள்ளார்.  
”என்னால் முடிவு்க்ளக ்காண முடி்கிறது. என்னு்்ய 
வசலவினங்க்ள நான் மி்கவும ஒழுங்க்மததுள்்ளன், 
்மலும எவவாறு என் ஊதியத்தக ்்கயாளுவது 
என்்ப்தயும நான் ்கற்றுக வ்காணடுள்்ளன்.” என்று எமி 
கூறினார். அவர் அதவதாழி்ல ஒவவவாரு ்கட்்மா்கத 
வதா்ங்கத திட்்மிடு்கிறார், ்மலும அ்த நிறுவியவு்ன், 
ஆ்் தயாரிப்பு ்பயிற்சி வகுப்பு்களில் மற்றவர்்களுககுத 
தன்னார்வதது்ன் ்கற்றுத தர தனது ்நரத்த்ச வசலவி்வும 
விருமபு்கிறார்.

எதிர்்காலததிற்்கா்க ்சமிதது ்வப்்பதற்கும, முதலீடு 
வசயவதற்கும தனது ம்க்னயும வ்பற்்றார்்க்ளயும  
எமி ஊககுவிக்கிறார். தங்களு்்ய குறிக்்காள்்க்ள 
மனதில் நி்லநிறுததுவதன் மூலம, தங்களுககுரிய வவற்றிக 
்க்த்க்ள உருவாககுமாறு தனது ச்க வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களுககு அவர் அறிவு்ர கூறு்கிறார். எமி 
உண்மயி்ல்ய ஊக்கமளிப்்பவரா்கத தி்கழ்கிறார். ்மலும, 
இவரது ்கடின உ்ழப்பும தீர்மானமும ்பாராட்்ததக்கது.

எமி மலச்்ைி — ச்க வெளிநாட்டுப் பணிப்வபண்்களுககு 
உண்தமயில மி்கவும் ஊக்கமளிப்பெரா்க உளளார் 

யு ொர் சித — ஒரு வெளிநாட்டுப் 
வபண்ணின் ்கதை   
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