
 

தங்க ைடய ஓய்  நாட்களில் ெவளிநாட்  ட் ப் பணியாளரக்ள் ெபரிய க்களாக 
வைதத் த ரக்்க ேவண் ம்  

  
அன்பாரந்்த ேவைலயளிப்ேபாேர, 
               
             15 ஜ ன் 2020 அன்  காதாரத் ைற அைமசச்கம் அ த்த  ேபான் , 18 ஜ ன் 2020 2359 
மணிக் ப் ற  ண் ம் றப்பதன் இரண்டாம் கடட்ம் ெதாடங் ம். ெவளிநாட்  ட் ப் 
பணியாளரக்ள் (foreign domestic workers (FDWs))-கான உரிய ஏற்பா கைள இந்த அ ைர 
எ த் யம் ற . இ , ம்பப் ெபறப்ப ம்வைர நைட ைற ல் இ க் ம்.  
 
FDW ஓய்  நாள் ஏற்பா கள் 
 
2          தங்க ைடய ஓய்  நாடக்ைள ெவளி ல் க க்க ம் ம் FDW-கள் ெபா  இடங்களில் 
மக்கள் அ கம் டாத வார நாளில் அப்ப ச ் ெசய்ய அ ம க் மா  தங்க க்  
ேவைலயளிப்பவரின் ஒப் தைலப் ெபற ேவண் ம். ேம ம், தாங்கள் எங்  ெசல் ேறாம் என்ப  
பற் ய தகவல்கைள தங்க க்  ேவைலயளிப்பவரிடம் FDW-கள்  ெதரி க்க ேவண் ம். தாங்கள் 
ெதாடர்  ெகாள் பவரக்ைள எளி ல் தடங்கண்ட ய உத ம் TraceTogether ெசய ையப் 
ப றக்கம் ெசய்  அைத ஆக் ேவட ்ெசய் ம்ப ம் ஊக்கப்ப த்தப்ப வாரக்ள்.  
 
3 ச கத் ன் மற்ற மக்கைளப்ேபான்ேற, தங்க ைடய ஓய்  நாளில் ெவளி ல் ெசல் ம் FDW-
கள் ெசய்ய ேவண் யைவ: 
  

 ஒ  கக் கவசத்ைத அணிந் ெகாண்  பரஸ்பரம் ஒ  பா காப்பான இைடெவளிையப் 
பராமரிக்க ேவண் ம். 

 நல்ல தனிப்படட் காதாரத்ைதப் ன்பற் , உண , பானங்கள், மற் ம் ற தனிப்படட் 
ெபா டக்ைளப் ப ரந்் ெகாள் வைதத ்த ரக்்க ேவண் ம். 

 ெவளி ல் தாங்கள் ெசல ம் ேநரத்ைதக் ைறத் க்ெகாள்ள ேவண் ம், தங்க ைடய 
ஓய்  நாடக்ளில் ெதாடர் ெகாள் ேவாரின் எண்ணிக்ைகையக் கட் ப்ப த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம், ேம ம் 

 ெபரிய மால்களி ம் ெபா  இடங்களி ம் பா காப்பான இைடெவளிையக் கைட க்க 
ேவண் ம், ஐந்  ேப க்  ேமல் க்களாக ேசரக் டா . 

 
4 ெபா  இடங்களில் அல்ல  ட்  ளாசா, லக்  ளாசா மற் ம் ெபனின் லா ளாசா 
ெபான்ற மக்கள் அ கமாகக் ம் இடங்களில் FDWs டேவா அல்ல  ற்றேவா டா . 
உங்க ைடய FDW இந்த இடங்களில் பணம் ெச த்த ம் னால், தங்க ைடய 
வா க்ைகயாளரக் டன் ன்னேர ேநரம் ஒ க் க் ெகா க்க ேவண் ம் என்  Monetary Authority of 
Singapore (MAS) ஏற்கனேவ பணம் ெச த் ம் கவரக் க்  நாங்கள் ஆேலாசைன 
வழங் க் ேறாம். இதற்  மாற்றாக, FDW-கள் ன்ன  தளங்கள் வ யாக பணத்ைத 
அ ப் ம்ப  நாங்கள் ஊக்கப்ப த் ேறாம். MOM ஆய் கைளச ் ெசய்வாரக்ள், ெபரிய 

க்கைள ம் ெவளிப் றத் ல் மக்கள் வைத ம் கைளயச ் ெசய்வாரக்ள்.  ஒத் ைழப்  
அளிக்காத FDW-கள் அபராதம் க்கப்ப வாரக்ள், அவரக் ைடய பணி அ ம  ம்பப் 
ெபறப்படலாம்.   
 
5           ய இயல் க்  நாம் அைனவ ம் நம்ைமேய தகவைமத் க்ெகாள் ம் சமயத் ல், 
உங்க ைடய FDW- டம் றந்த மன டன் ேப  அவர ் ேமற்கண்ட வ காட் தல்கைள ம் 
ேதைவகைள ம் ரிந் ெகாள்ளச ் ெசய்ய உதவ ேவண் ம். COVID-19 ெதாற் ப் பரவைலத் 
த ப்ப ல் இ வைர நாம் எ த் க் ம் எல்லா யற் க ம் ண்ேபாகாமல் நம் ைடய ச கம் 
ஒ க்கத் ட ம் ப் ட ம் இ க்க ேவண் ம்,  
 
நன் , பா காப்பாக இ ங்கள்.  
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