
உங்கள் முதலாளி உங்களுக்கு எப்பாது 
மற்றும் எவ்வளவு ததாக்ககை அளிததார் 

எனபது குறிதத ஒரு பதி்்வடகடை நீங்களும் 
உங்கள் முதலாளியும் க்வததிருக்்க 

்்வண்டிைது ்கடடைாைமாகும்.

உங்களுக்கு ஒவத்வாரு மாதமும் ஊதிைம் 
்வழங்கபபடை ்்வண்டிைது ்கடடைாைமாகும்.

உங்களின ்ககடைசி ஊதிைக் ்காலததின 
7 நாட்களுக்குள் உங்கள் முதலாளி 

உங்களுக்கு ஊதிைம் ்வழங்க ்்வண்டும் 
(உதாரணமாக, உஙகளின் ஊதிய தினம் மம 

1ஆம் மததி என்்ால், உஙகள் முதலாளி 
உஙகளுக்கு மம 7ஆம் மததிக்குள் உஙகளுக்கு 

ஊதியம் வழஙக மவண்டும்).

உங்கள் ஊதிைம் ்நரடிைா்க ஒரு ்வங்கிக் 
்கணக்்கில் தசலுததபபடு்வதற்கு நீங்கள் 

்விரும்பினால், அவ்வாறு தசய்வதற்கு 
உங்கள் முதலாளிகை நீங்கள் 

்்கடடுக்த்காள்ளலாம். அ்வர் அதற்கு 
ஒபபுக்த்காள்ள ்்வண்டிைது அ்வசிைமாகும்.

உங்கள் ஊதிைதகத க்வததுக்த்காள்ளுமாறு 
உங்கள் முதலாளிகை நீங்கள் 
்்கடடுக்த்காள்ளக் கூடைாது.

உங்கள் முதலாளி உங்களுக்கு ஊதிைம் 
்வழங்க மறந்து்விடடைால் அல்லது 
்வழங்க்வில்கல எனறால், உங்களுக்கு 
ஊதிைம் ்வழங்கபபடை்வில்கல எனறு 
அ்வரிடைம் பணி்வனபுடைன கூறுங்கள். 

உங்கள் முதலாளி ததாடைர்ந்து உங்களுக்குத 
தாமதமா்க ஊதிைம் ்வழங்கினால், நீங்கள் 
தசயை ்்வண்டிைது:
-   உஙகளின் மவலலவாய்ப்பு நிறுவனததிடம் 
ததரிவிக்க மவண்டும்; அல்லது

-   மனிதவள அலமச்ின் தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்களுக்கான உதவியலழப்லப  
(1800-339 5505) அலழதது, அச்ம்பவம்  
கு்ிதது மனிதவள அலமச்ிடம் புகார் 
ததரிவிக்க மவண்டும்.

்சாய மற்றும் ்நாராக்வப ்பானற அ்த சூழநிகலைில் சிக்கு்வகதத த்விர்பபதற்கு இஙகு  
சில உத்விக்குறிபபு்கள் தரபபடடுள்ளன.

்ிஙகப்பூரில் உள்ள தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கான மனிதவள அலமச்ின் (MOM) ்ி்ப்பு தவளியடீு
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முனனதா்க்்வ 
உத்விகை 
நாடுங்கள்

உஙகளுக்கு ஊதியம் வழஙகப்படாத மபாது முன்னதாகமவ உதவிலய நாடுஙகள். நீஙகள் 
தாமதிததால், உஙகளுக்கு வழஙகப்பட மவண்டிய ஊதியதததாலக அதிகரிக்கும், மமலும் 
உஙகள் முதலாளியின் மீது மதலவயான நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டாலும் கூட, உஙகளுக்கு 
வழஙகுவதற்கு அவரிடம் பணம் இல்லாமல் மபாகலாம்.
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தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்கள் தஙகள் ஊதியஙகலளப் தப்ாததால் ஊதியச ்ர்சல்கள் 
ஏற்பட்டுள்ளன. ்ில நிகழ்வுகளில், முதலாளி தனது தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்ணின் பல 
மாத ஊதியஙகலளத தன்னிடமம லவததுக்தகாள்வதன் மூலம் அவருக்கு உதவியுள்ளார், 
ஆனால் எதிர்பாராத சூழ்நிலலகளின் காரணமாக அவரால் தனது தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்ணுக்கு அவருலடய பல மாத ஊதியஙகலள வழஙகமுடியவில்லல. 

உஙகள் பணதலத நீஙகமள நிர்வகிப்பதன் மூலமும், உஙகளுக்கு ஊதியம் வழஙகப்படாத 
மபாது முன்னதாகமவ உதவி நாடுவதன் மூலமும் உஙகளுக்கு இவவாறு நலடதபறுவலத 
நீஙகள் தடுக்கலாம்.

நீஙகள் உஙகளுலடய ஊதியதலதக் கு்ிதத மநரததில் தப் மவண்டியது கட்டாயமாகும்

தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்ணான ம்ாய்க்கு (இது அவரது 
உண்லமயான தபயரல்ல) அவரது முதலாளி ஊதியம் வழஙகுவலத 
நிறுததி விட்டதால் அவர் தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கான 
நிலலயதலத (CDE) அணுகினார். ம்ாலயப் தபாறுதத வலர, 
அவரது முதலாளி அவருக்கு ஜூலல 2015 -இல் இருந்து ஊதியம் 
அளிக்கவில்லல. அவருக்கு இதுவலரயில் S$10,200 ஊதியம் 
வழஙகப்பட மவண்டியிருந்தது. CDE அவலர மனிதவள அலமச்ிடம் 
(MOM) பரிந்துலரததது. ம்ாயின் முதலாளிலய மனிதவள அலமசசு 
அணுகிய மபாது, தனது வர்ததகம் ்ரியாக நலடதப்ாததால் 
தன்னால் ம்ாய்க்கு ஊதியம் வழஙக முடியவில்லல என்று அவர் 
விளக்கினார். எனினும், மனிதவள அலமச்ின் தலலயடீ்டிற்குப் 
பி்கு, ம்ாயின் முதலாளி அவருக்குத தரமவண்டிய ஊதியதலத 
முழுவதுமாகத திருப்பிக் தகாடுததுவிட்டார்.

தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்ணான மநாரா (இது அவரது உண்லமயான 
தபயரல்ல) ஜூன் 2013 முதல் அவரது தமாதத மாதாந்தர ஊதியமான 
S$475 -ஐ அவர் ஒருமபாதும் தப்வில்லல. அவருக்கு மாதந்மதாறும் 
S$55 முதல் S$200 வலரயிலான ஊதியம் மட்டுமம வழஙகப்பட்டது. 
அவரது முதலாளி அவருலடய ஊதியதலதத தன்னிடமம 
பிடிததுலவததுக் தகாண்டு, அலத அவரது ஒப்பந்தம் நில்வலடயும் 
மபாது மட்டுமம திருப்பித தருவதாக ஏற்பாடு த்ய்திருந்தார். 
மநாரா இறுதியாகத தனது முதலாளியிடம் தனது ஊதியதலதத 
திருப்பித தருமாறு மகட்ட மபாது, அவருக்கு அளிக்கப்பட மவண்டிய 
S$11,016 ஊதியதததாலக முதலாளியிடம் இல்லல. மநாரா 
மனிதவள அலமச்ிடம் புகார் ததரிவிததார். மனிதவள அலமச்ின் 
தலலயடீ்டிற்குப் பி்கு அவரது முதலாளி S$2,000 -ஐத திருப்பித 
தந்துவிட்டார். எனினும், அவர் மநாராவின் ஊதியதலதத திருப்பித 
தருவதற்குத தவ்ியதால், அவரது முதலாளிக்கு நீதிமன்்ம் ஐந்து 
மாதச ்ில்த தண்டலனலய விதிததது. 
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பஸ்்்கா்டைைா்ை ்்கதார இந்திராணி 
ஃதபர்னாண்்டைா (இந்திரா) அவர்கள் இலஙலகயில் 
இருந்து வந்திருக்கும் ஒரு தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்ணாகும். இவர் ்மூக ஆதரவு மற்றும் 
பயிற்்ிக்கான தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண் ்ஙகததால் 
(FAST) ஏற்பாடு த்ய்யப்பட்ட, 2016ம் ஆண்டின் 
்ி்ந்த தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண் (FDW) என்் 
விருலதப் தபற்்வர். 

இந்திரா அவர்கள் இருபதாண்டுகளுக்கும் மமலாக 
இஙகு மவலல த்ய்த பி்கு, அவர் ்ிஙகப்பூரர்களின் 
வாழ்க்லக முல்க்குத தன்லன மிக நன்்ாகப் 
பழக்கப்படுததிக்தகாண்டுள்ளார். இன்று, இவர் 
தனது முதலாளியான திருவாட்டி வரீா விஜய 
பாலகிருஷணன் அவர்களுடனும், அவரது 
குடும்பததாருடனும் ஒரு நல்ல உ்வுமுல்லய 
மகிழ்ச்ியுடன் மபணுகி்ார். அக்குடும்பததிற்குப் 
பணிப்தபண் என்பலதக் காட்டிலும் மிக தநருக்கமாக 
இருக்கி்ார்.  

இந்திரா அவர்கள் 1994ம் ஆண்டில் தனது 
த்ாந்த ஊலர விட்டுச ்ிஙகப்பூருக்கு வந்து 
ம்ர்ந்தார். இவர் திருவாட்டி வரீா மற்றும் அவரது 
குடும்பததிற்காக மவலல த்ய்யத ததாடஙகிய 
மபாது இவருக்கு ்ிரமமாக இருந்தது. இவரால் 

ஆஙகிலம் மப் முடியவில்லல. அதனால், மபசசுத 
ததாடர்பில் பிரச்ிலனகள் ஏற்பட்டன. ஒரு 
நகரததில் வாழ்வதற்கும் மவலல த்ய்வதற்கும் 
பழக்கப்படுததிக் தகாள்வது ஒரு ்வாலான விஷயம் 
என்பலதயும் இந்திரா அ்ிந்துதகாண்டார்.  

எனினும், தன்னால் இயன்் அளவிற்கு விலரவாகக் 
கற்றுக்தகாள்ள மவண்டும் என்று இந்திரா 
உறுதி ஏற்்ார். திருவாட்டி வரீா அவர்களின் 
வழிகாட்டுதலுடன் அவர் கடுலமயாக உலழததார், 
புதிய மற்றும் பயனுள்ள தி்ன்கலள மட்டுமின்்ி 
ஆஙகிலதலதயும் கூட கற்றுக்தகாண்டார். இன்று, 
இவரால் ஆஙகிலததில் ்ரளமாகப் மப் முடியும். 
மமலும், இவரால் குடும்பததிற்குச ்ீன, தபரானக்கன் 
மற்றும் இந்திய வலக உணவுகலளயும் கூட 
்லமக்க முடியும்.

இந்திரா அவர்கள் திருவாட்டி வரீா அவர்களின் 
மூன்று மகன்கலளப் பராமரிதது வருகி்ார். அவர்கள் 
மீது அளவுகடந்த அன்லபப் தபாழிகி்ார். 2014ம் 
ஆண்டில், இவர் திருவாட்டி வரீா அவர்களின் 
உடல்நலம் பாதிதத மாமனார்-மாமியாருக்குப் 
பராமரிப்பு வழஙகுவதற்கான தபாறுப்லப 
ஏற்றுக்தகாண்டார். இந்திரா அவர்கலள அடிக்கடி 
மபருந்துச ்வாரிகளுக்கும், மருததுவச ்ந்திப்புத 

திட்டஙகளுக்கும் அலழததுச த்ல்வார். திருவாட்டி 
வரீா அவர்கள் இந்திராலவப் தபரிதும் புகழ்ந்தார். 
“இந்திரா அ்வர்்கள் ்கடைந்த 22 ஆண்டு்களா்க 
எங்கள் குடும்பததிற்கு ஒரு ்வழக்்கமான 
உத்விைாளரில் இருந்து ஒரு அனுப்வம் ்வாயந்த 
தச்விலிததாைா்கவும், சகமைல் மற்றும் 
பணிபதபண்ணா்கவும் உருமாறியுள்ளார்.” என்று 
திருவாட்டி வரீா பாராட்டினார்.

“அ்வரது திறகம்களும் சகமைல் திறனும் எங்கள் 
குடும்பததிற்கு ஒரு ்வரபபிரசாதமாகும். எங்களால் 
இைனற அள்விற்கு நாங்கள் இந்திரா்வின 
பணிநீடடிபபுக்்கா்க உறுதிைா்கக் ்்காரிக்க்க 
க்வப்பாம்.” என்று திருவாட்டி வரீா அவர்கள் 
மமலும் கூ்ினார்.

்ிஙகப்பூரில் உள்ள வாழ்க்லகக்குத தஙகலளப் 
பழக்கிக்தகாள்ள இன்னமும் முயற்்ி 
த்ய்துதகாண்டிருக்கும் எல்லா தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்களுக்கும் இந்திராவின் கலத 
ஊக்கமளிக்கும் என்று இன்ஃபார்ம் குழு நம்புகி்து. 
உஙகளின் மவலல அனுபவதலத உஙகளால் 
இஙகு மகிழ்ச்ியானதாகவும், மனநில்லவ 
வழஙகுவதாகவும் உருவாக்கிக்தகாள்ள முடியும்.
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ஒமர ஒரு ததாலலப்மப்ி அலழப்பில் உதவி தப்லாம்

இந்திராவின் தி்லமகளும் ்லமயல் தி்னும் எஙகள் குடும்பததிற்கு 
ஒரு வரப்பிர்ாதமாகும். எஙகளால் இயன்் அளவிற்கு நாஙகள் 

இந்திராவின் பணிநீட்டிப்புக்காக உறுதியாகக் மகாரிக்லக லவப்மபாம்.  
- திரு்வாடடி ்வரீா

      FAST’இன நடபுச் ்சக்வ

அவவப்மபாது, தஙகலளச ்ரித்ய்துதகாள்ளுதல், உ்வுமுல் 
அல்லது நிதி ்ார்ந்த பிரச்ிலனகளில் உதவி மதலவப்படுகின்் 
தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்கள் கு்ிதத விவரஙகலளச ்மூக ஆதரவு 
மற்றும் பயிற்்ிக்கான தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண் ்ஙகம் (FAST) 
அ்ிந்துதகாள்கி்து. 2013ம் ஆண்டில், தனிலமயில் வாடுகின்் மற்றும் 
மன உலளச்லலக் தகாண்டிருக்கின்் தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கு 
உதவுவதற்கு நட்புச ம்லவ மற்றும் மனிதமநய உதவிலய FAST 
ததாடஙகியது. அவர்கள் ்மூகததில் ஒன்்ிலணந்து, பயிலரஙகுகள், குழு 
உருவாக்கம் மற்றும் கற்்ல் நிகழ்வுகள் மபான்் குழு நடவடிக்லககளின் 
வாயிலாக நண்பர்கலள உருவாக்கிக்தகாள்வதற்கான ஒரு தளதலத 
அலவ வழஙகுகின்்ன.

இன்ல்ய மதலவ வலரயில், சுமார் 1,000 தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்களுக்கு FAST உதவியுள்ளது. மமலும், இந்த தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்களில் பலர் தஙகளின் ்க தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கு 
வழிகாட்டியாளர்களாக மா்ியுள்ளனர். 

நீஙகள் ்ிஙகப்பூரில் உள்ள ஒரு புதிய தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண் 
என்்ால் மற்றும் ்ிஙகப்பூரில் மவலல த்ய்வதற்குத தன்லனச 
்ரித்ய்துதகாள்ள உதவி மதலவப்படுவர் என்்ால், நட்புச ம்லவயின் 
ஒரு அஙகமாக இருப்பதற்குப் பதிவுத்ய்துதகாள்ள நீஙகள் 6509 1535 
என்் எண்ணில் FAST -ஐத ததாடர்புதகாள்ளலாம்.

      FAST’இன இல்வச சமரசச் ்சக்வ

ஜூன் 2016ல் இருந்து, தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கும் 
அவர்களின் முதலாளிகளுக்கும் இலடமய உள்ள 
பிரச்ிலனகலளயும் ்ர்சல்கலளயும் தீர்ததுலவப்பதற்கு, 
இலவ் ்மர்ச ம்லவகலள FAST வழஙகு வருகி்து. FAST’இன் 
கிளப்்ஹவுஸில் ்ம்ர அமர்வுகலள நடததுவதற்கு ்மூக ்மர் 
நிலலயததில் இருக்கும் ஏழு அனுபவம் வாய்ந்த நடுவர்கள் 
உதவுகின்்னர்.

உஙகள் முதலாளி அல்லது உஙகள் மவலலவாய்ப்பு 
நிறுவனததுடன் உஙகளால் ஏமதனும் பிரச்ிலனகலளத 
தீர்ததுக்தகாள்ள முடியவில்லல எனில், உதவிக்கு FAST-ஐ 
அலழக்கவும். யாமரனும் நடுவர்களுடன் ஒரு ்ந்திப்புத 
திட்டதலத முன்பதிவு த்ய்துதகாள்வதற்கு, 6509 1535 என்் 
எண்லண அலழயுஙகள்.

           ஒரு  
அந்நியலரக்  
குடும்பததிற்குள் 
அனுமதிததல்

6509 1535 எனற எண்ணில் FAST -ஐ அகழயுங்கள்



2007ம் ஆண்டில், மரிலின் அவர்கள் பிலிப்லபன்ஸில் உள்ள தனது த்ாந்த ஊரான 
மாஸின் ்ிட்டிலய விட்டு ஆர்்ர்ட் குடும்பததிற்காகப் மவலல த்ய்வதற்காக 
பரபரப்பான நகரமான ்ஹாஙகாஙகிற்கு வந்து ம்ர்ந்தார். 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர்களின் குடும்பம் ்ிஙகப்பூருக்குக் குடிமய்ிய 
மபாது, அவர்கள் மரிலிலனயும் தஙகளுடன் அலழதது வந்தனர். ஆர்ச்ர்ட் குடும்பம் 
எப்தபாழுதும் அவலரத தஙகள் குடும்பததில் ஒருவராக நடததியதால், புதிய 
சூழ்நிலலக்கு மாறுவது மரிலினுக்குச சுலபமாக இருந்தது.  

அவர்களின் ஊக்குவிப்புக் காரணமாக மரிலின் ஐதாவில் உள்ள பயிற்்ி வகுப்புகளுக்குப் 
பதிவுத்ய்துதகாண்டார். அஙகு தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கான நிதி ்ார்ந்த 
கல்விய்ிவு மற்றும் சுய-மமம்பாட்டுத தி்ன்கள் மபான்் பயிற்்ித திட்டஙகள் 
வழஙகப்படுகின்்ன. 

ஐதாவில், மரிலின் அவர்களுலடய 
தி்ன்கலள தவளிப்படுவதற்கு வழிகாட்டி 
ஊக்குவிதத வழிகாட்டுநர்கலளயும் அவர் 
கண்ட்ிந்தார். ல்ஹயான் புயலால் 
அவரது த்ாந்த மாநிலததில் துப்புரவும் 
நீர்ச ம்லவகளும் பாதிக்கப்பட்ட மபாது, 
அவரது ்மகாதரியும் தபற்ம்ார்களும் 
மா்லடந்த தண்ணலீர அருந்தியதால் 
மருததுவமலனயில் அனுமதிக்கப்பட்ட 
மபாது அவர் த்ய்வத்ியாது திலகததார். 
இது அவரது த்ாந்த நாட்டில் உள்ள 
சூழலல மமம்படுதத மவண்டும் என்் 
ஆவலல அவருக்கு ஏற்படுததியது. “ஒரு 
நாள், எனது ்மூகததிற்கு நான் நல்ல 
குடிநீலர வழஙகுமவன்” என்று அவர் 

மனதிற்குள் நிலனததுக்தகாண்டார். அது ஒரு ்வாலாகத மதான்்ியது, ஆனால் அவர் 
ஐதாவில் கற்றுக்தகாண்ட அலனதலதயும் நல்ல மநாக்கததிற்காகப் பயன்படுததுவது 
என முடிவுத்ய்தார். 

நகராட்்ி நீர் மாநிலம் மற்றும் கிராமத தலலவருடன் பல மாதக் கடுலமயான 
உலழப்புக்குப் பி்கு, 28 த்ப்டம்பர் 2016 அன்று நீர் நிலலயம் அதிகாரப்பூர்வமாகத 
தி்க்கப்பட்டது. இது ஒரு தனிப்பட்ட ்ாதலன என்்மபாதிலும், இது ்மூகததிற்கான 
மிகவும் மதிப்புவாய்ந்த ம்லவகளில் ஒன்்ாகவும் உள்ளது. 

மரிலின் அவர்கள் ஐதாவில் தபற்் அலனதது அ்ிவு மற்றும் தி்ன்களுக்காக மிகவும் 
நன்்ி கூறுகி்ார். “நான நிகறவுதசயதுள்ள அகனதகதயும் நிகனக்கும் ்பாது, 
அது நான உைிருடைன இருபபதா்க எனகன உணரச் தசய்கிறது.” என்று மரிலின் 
கூ்ினார். அவர் அடுதத ஆண்டு தனது தாய்நாட்டிற்குத திரும்பிச த்ல்லும் மபாது 
தபருமிதததுடன் தலலநிமிந்து த்ல்வார்.

ஐதா்வில் (Aidhaa) ்வழங்கபபடும் 
பைிற்சி ்வகுபபு்கள் குறிதத ்மலும் 
த்க்வல்்களுக்கு, அ்வர்்களின  
www.aidha.org எனற இகணைததளதகதப 
பார்க்வைிடுங்கள் அல்லது +65 97894041 / 
+65 63415287 ஆ்கிை எண்்களில்  
அ்வர்்ககளத ததாடைர்புத்காள்ளுங்கள்.
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உஙகளுக்குத 

ததரியுமா?? 
உஙகளின் மவலல அனுமதிச்ீட்டு 1 ஜன்வரி 
2013 -க்குப் பி்கு வழஙகப்பட்டிருந்தால் அல்லது 
புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தால், நீஙகள் வாரம் ஒரு 
ஓய்வு தினதலதப் தபறுவதற்கு உஙகளுக்கு 
உரிலம உள்ளது. நீஙகள் பணியில் இருந்து 
உடல்ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் இலடஓய்வு 
தபறுவதற்கு இந்த ஓய்வு தினம் உஙகளுக்கு 
வழஙகப்படும். நன்்ாக ஓய்வு எடுப்பது 
மற்றும் புததுணர்வு தபறுவதும் கூட நீஙகள் 
்ி்ப்பாகக் கவனம் த்லுததுவதற்கு உஙகலளத 
தயார்படுததுகி்து மற்றும் பணிக்குத திரும்பும் 
மபாது நீஙகள் மமலும் ஆக்கத தி்ன் மிக்க 
உதவியாளராக விளஙகலாம். உஙகளுக்கு ஓய்வு 
தினம் மவண்டுதமன்று நீஙகள் விரும்பினால், 
அதற்காக மவண்டுமகாள் விடுப்பதற்கு உஙகளின் 
மவலலவாய்ப்பு நிறுவனதலத அல்லது 
முதலாளிலய அணுகுஙகள்.

எனினும், ஓய்வு தினததின் மபாது உஙகள் 
முதலாளிக்கு உஙகள் உதவி மதலவப்பட்டால் 
மற்றும் அதற்கு நீஙகள் ஒப்புக்தகாண்டால்,

உஙகளின் ஓய்வு தினததின் மபாது, நீஙகள் 
கல்வி ்ார்ந்த பயிற்்ி வகுப்புகள் மற்றும் 
தி்ன்கலள வளர்ததுக்தகாள்வதற்கான பயிற்்ி 
மபான்் ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் அர்ததமுள்ள 
நடவடிக்லககளில் பஙமகற்கலாம்.

நீங்கள் ்்வகல தசயயும் 
ஒவத்வாரு ஓயவு 
தினததிற்்கா்கவும் உங்கள் 
முதலாளி உங்களுக்குக் 
குகறந்தபடசம் ஒரு 
நாள் ஊதிைதகத ்வழங்க 
்்வண்டும், அல்லது

உங்கள் முதலாளி 
உங்களுக்கு அ்த 
மாதததிற்குள் ஒரு 
மாற்று ஓயவு தினதகத 
உங்களுக்கு ்வழங்கலாம்.

இகடை ஓயவு எடுபபதற்கும் 
புததுணர்ச்சி தபறு்வதற்கும் நிகன்வில் 

த்காள்ளுங்கள்! ஒரு ம்கிழச்சிைான, 
ஆ்ராக்்கிைமான மற்றும் 

ஆக்்கபபூர்்வமான த்வளிநாடடுப 
பணிபதபண்ணா்க ்விளஙகுங்கள்!

்கனக்வ 
நன்வாக்குதல்



 

உதவி மதலவப்படும் தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கான ம்லவகலள 
வழஙகுவதற்கு 24 ஜனவரி 2016 அன்று இல்லப் பணியாளர்களுக்கான நிலலயம் 
(CDE) ததாடஙகப்பட்டது. மவலலவாய்ப்பு நிறுவனஙகள், ஆலணயஙகள் மற்றும் 
ஒதத மனதுலடய மற்் அலமப்புகள் மபான்் பல்மவறு பஙகுதாரர்களுடன் 
தநருக்கமாகப் பணிபுரிவதன் மூலம், மவலலவாய்ப்பு ததாடர்பான 
பிரச்ிலனகளின் மீது தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கும் அவர்களின் 
முதலாளிகளுக்கும் அடிப்பலட மநருக்கு மநர் கலந்தாய்வு மற்றும் ்மரச 
ம்லவகள் மபான்் ம்லவகலள CDE வழஙகுகி்து. 

தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கும் அவர்களது முதலாளிகளுக்கும் இலடமய 
பரஸபர புரிதலலயும் மரியாலதலயயும் வளர்ப்பதற்கு, ஆண்டுக்கு மூன்று 
முல் தவளிப்படும் லகயடக்க வழிகாட்டிகள் ததாடர் ஒன்ல் CDE தயாரிக்கும். 
இதன் முதல் வழிகாட்டி ஜனவரி 2017ல் ததாடஙகப்பட்டது. அது தபாதுவான 
தவ்ான கருததுக்கள் மற்றும் கலா்ார மவறுபாடுகள் மீதும், தவளிநாட்டுப் 
பணிப்தபண்கள் தஙகள் முதலாளிகளுடன் ்ி்ப்பாகத தகவல்ததாடர்புதகாள்ள 
உதவுவதற்கு, தமாழிதபயர்ப்புகளுடனான தபாதுவான ஆஙகில வார்தலதகள் 
மீதும் கவனம் த்லுததியது. முதலாளிகளும் தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களும் 
ஒருவருக்தகாருவர் தகாண்டிருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகலளக் லகயாள இந்த 
வழிகாட்டிகளின் ததாடர் உதவும். இது கு்ிப்பாக மவலலவாய்ப்பின் ததாடக்கக் 
கட்டஙகளில் உதவும். இதன்மூலம், இது ஆமராக்கியமான முதலாளி-பணியாளர் 
உ்வுமுல்கலள ஊக்குவிதது வளர்க்கும்.

்ட்லடப்லபயில் லவக்கக்கூடிய அளவுள்ள இந்த வழிகாட்டிகள் நான்கு 
இருதமாழிப் பதிப்புகளில் கிலடக்கின்்ன. அலவயாவன: ஆஙகிலம்-ப்ஹாஸா 
இந்மதாமன்ியா, ஆஙகிலம்-பர்மீஸ, ஆஙகிலம்-டஃகலாஃக் மற்றும் ஆஙகிலம்-
தமிழ். தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்கள் இந்த வழிகாட்டிகளின் நகலல CED’இன் 
அலுவலகததில் தபற்றுக்தகாள்ளலாம் அல்லது http://cde.org.sg/wps/portal/cde/
home/learn/selfimprovement. என்் எஙகள் இலணயததளததில் பதிவி்க்கம் 
த்ய்துதகாள்ளலாம்.

அபபடிதைனறால் நீங்கள் எனன தசயை ்்வண்டும்?
• உஙகள் முதலாளியிடம் மபசுஙகள், இதன்மூலம் நீஙகள் எவவாறு உணர்கி்ரீ்கள் 

என்பலத அவர்கள் அ்ிந்துதகாண்டு, உஙகளுக்கு உதவலாம்.
• நீஙகளும் உஙகள் முதலாளியும் ம்ர்ந்து ஒரு தீர்லவக் கண்ட்ிய முடியவில்லல 

எனில், உதவிக்கு உஙகளின் அ்ல் EA, CDE அல்லது MOM -ஐத ததாடர்புதகாள்ளவும்.

ஒரு அ்வசர்காலம் ஏற்படடைால் மற்றும் உத்விகை நாடு்வதற்்கா்க 
உங்கள் முதலாளிைின ்வடீடிலிருந்து நீங்கள் த்வளி்ைற ்்வண்டிை 
்தக்வ ஏற்படடைால், நீங்கள் தபாறுபபுணர்வுடைன உத்விகை நாடை 
்்வண்டும்; 
• உஙகள் முதலாளியின் குழந்லதகள் அல்லது வயது முதிர்ந்த தபற்ம்ார்கலளக் 

கவனிப்பாரின்்ி விட்டுச த்ல்லக்கூடாது, அல்லது வடீ்டின் மின்்ாரச ்ாதனஙகலள 
(எ.கா., அடுப்பு, இஸதிரிப்தபட்டி) இயஙகும் நிலலயில் விட்டுச த்ல்லக்கூடாது.

• நீஙகள் வடீ்லட விட்டு தவளிமய்ியதும், உடனடியாக அல்லது அடுதத மவலல 
நாளுக்குள் MOM-யிடம் ததரிவிக்கவும், இதன்மூலம் உஙகள் பிரச்ிலனலய எஙகளால் 
விலரவாகத தீர்க்க உதவ முடியும். மதலவப்பட்டால், நீஙகள் தஙகுவதற்கான ஒரு 
இடதலத நீஙகள் கண்ட்ிவதற்கு MOM உதவும்.

• நீஙகள் அவவாறு த்ய்யவில்லல என்்ால், நீஙகள் உஙகளுலடய மவலல 
அனுமதிச்ீட்டின் நிபந்தலனகலள மீ்ியதாகக் கருதப்பட்டு, தாய்நாட்டிற்குத 
திருப்பி அனுப்பப்படுவரீ்கள். நீஙகள் சிங்கபபூரில் ்்வகல தசய்வதற்கு உங்களால் 
திரும்பி்வர முடியாமல் மபாகலாம். .

• உஙகளால் உஙகள் முதலாளியின் வடீ்டிலிருந்து தவளிமய் இயலவில்லல எனில், 
உதவிக்கு MOM அல்லது CDE -ஐ அலழக்கவும்.

த்வளிநாடடுப பணிபதபண் மற்றும் முதலாளிக்கு  
இகடைைில் உள்ள ்்வகல்வாயபபு ததாடைர்பான 
இகடைத்வளி்ககள நிரபபுதல்

சரிைான ்வழிைில் 
உத்விகை நாடுதல்

“உங்ககள அறிதல்,
எனகன அறிதல்”

04 INFORM

CDE அல்லது அவர்களின் ஏமதனும் முயற்்ிகள் 
கு்ிதத மமலும் தகவல்களுக்கு, www.cde.org.sg என்் 
இலணயததளதலத அல்லது http://www.facebook.com/cde.
singapore -இல் உள்ள CDE’இன் முகநூலில் பார்லவயிடவும்.

உதவிக்கு, நீஙகள் CDE’இன் 24-மணிமநரக் கட்டணமில்லா 
மநரடித ததாலலமப்ி எண் 1800 2255 233 -ஐ அலழக்கலாம் 
அல்லது அவர்கலள 185A தாம்சன ்ராடு, ்்கால்டுஹில் 
தசனடைர் (தல்வல் 2) -இல் அவர்கலளப் பார்லவயிடலாம்.

இந்த மநரடித ததாலலமப்ி எண்ணானது, 
நலவாழ்வு, ஊதியம் மற்றும் பி் மவலலவாய்ப்பு 
ததாடர்பான விவகாரஙகள் ததாடர்பாக 
உதவி மற்றும் ஆமலா்லனலய நாடுகின்் 
தவளிநாட்டுப் பணிப்தபண்களுக்கானதாகும்.

்வங்க்தசம்
6255 1579

இந்திைா
6737 6777

இந்்தா்னசிைா
6737 7422 / 9295 3964

மிைானமர்
6735 1672

ACMI ்நரடித 
ததாகல்பசி எண்

6801 7400

சிங்கபபூர் அபை ஆ்லாசகனச் 
சங்கம் (SOS)
1800 221 4444 (24 மணி்நரம்)

சமூ்க ஆதரவு மற்றும் பைிற்சிக்்கான த்வளிநாடடுப  
பணிபதபண்்கள் சங்கம் (FAST)
்கடடைணமில்லா ்நரடித ததாகல்பசி எண்  
1800 339 4357 (24 மணி்நரம்)

1800 339 5505 995

999

ஆம்புலனஸ்/ 

த ீ

்கா்வல்துகற

்்வகல்வாயபபு 
நிறு்வனங்களின சங்கம் 
(சிங்கபபூர்) 
6836 2618

பிலிபகபனஸ்
6737 3977

தாயலாந்து
6737 2475 / 8421 0105

்கம்்பாடிைா
6341 9785

இலஙக்க
6254 4595

இல்லப  
பணிைாளர்்களுக்்கான  
கமைம் 

1800 CALL CDE 
1800 2255 233 (24 மணி்நரம்)

பிற உத்விைகழபபு எண்்கள்

அரசுத தூதர்கங்கள் மற்றும் உைர் ஆகணைங்கள்

பிற அ்வசர்காலங்கள்
MOM த்வளிநாடடுப பணிபதபண் 
(FDW) உத்விைகழபபு எண்

உத்வி அல்லது அ்வசர்காலங்களுக்்கா்கப பின்வரும் எண்்ககளக் 
குறிதது க்வததுக்த்காள்ளுங்கள்

பைனுள்ள ததாடைர்பு ்வி்வரங்கள்

்ிஙகப்பூரில் உஙகளுலடய மவலலவாய்ப்பின் மபாது, உஙகளால் அதிகம் 
கற்றுக்தகாள்ள முடியும் என்பதால் நீஙகள் மகிழ்ச்ியில் திலளக்கக்கூடும். நீஙகள் 
த்ய்ய மவண்டிய வடீ்டு மவலலகள் உஙகளுக்குப் புதியதாக இருக்கலாம். மமலும், 
நீஙகள் மனஉலளச்லாக உணரக்கூடும் அல்லது நீஙகள் வடீ்டு ஞாபகததால் ஏஙகலாம்.

நிகன்வில் த்காள்ளுங்கள்:
எந்தச சூழ்நிலலயிலும் உஙகள் உயிருக்கு ஆபதலத ஏற்படும் 
வலகயில் மவலல த்ய்யாதீர்கள் அல்லது உஙகளின் முதலாளி 
அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் த்ய்யாத எந்த விஷயதலதப் பற்்ியும் 
புகார் கூ்ாதீர்கள்.

உஙகள் முதலாளி உஙகலளத 
துன்புறுததினாதலாழிய அல்லது 
தீவிபதது மபான்் அவ்ர நிகழ்வுகள் 
நிகழந்தாதலாழிய, அவரிடம் த்ால்லாமல் 
அவரது வடீ்டில் இருந்து தவளிமய்ாதீர்கள். 
அவவாறு த்ய்வதால் உஙகள் பிரச்ிலன 
தீராது. மமலும், நீஙகள் ்ிஙகப்பூரில் மீண்டும் 
மவலலத்ய்ய முடியாமல் மபாகலாம். 

அதற்குப் பதிலாக, ்ரியான வழியில் 
உதவிலய நாடுவதற்கு வலதுபக்கததில் 
கு்ிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வழிமுல்கலளப் 
பின்பற்றுஙகள்.

MOM’இன ்நரடித ததாகல்பசி எண்: 1800 339 5505
CDE: 1800 2255 233 (24 மணி்நர ்நரடித ததாகல்பசி எண்)

http://www.facebook.com/cde.singapore
http://www.facebook.com/cde.singapore

