
குடிபெயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்கான 
மாதாந்திர மின் பெய்திமடல்

இந்த பெளியீட்டில்:
ஜனவரி 2022-இல் முக்கிய 
அறிவிப்பு 

ககொவிட்-19 க ொற்றிலிருந்து 
உங்களைப் பொதுகொத் ிட 
சுகொ ொர குறிப்புகள்

கபொங்கல் ககொண்டொட்டத் ின் 
சிறப்பம்சங்கள் 

ஜனெரி 
2022



முக்கிய அறிெிப்பு

மாறுொட்ட ஒமிக்கிரான் 
பதாற்றிலிருந்து உங்களளப் 
ொதுகாத்திடுங்கள்!
அ ிகத் க ொற்றுத் ன்ளை உளடய 
ைொறுபொட்ட ஒைிக்ரொன் க ொற்றிலிருந்து 
உங்களை மைலும் பொதுகொத் ிட,  டுப்பூசி 
அல்லது பூஸ்டர்  டுப்பூசி உங்களுக்கு 
வழங்கப்படும் மபொது  யவுகசய்து அ ளனப் 
மபொட்டுக்ககொள்ைவும். 

பொதுகொப்பொன நிர்வொக நளடமுளறகளைப் 
பின்பற்றி நடக்க நிளனவில் ககொள்க:
• எல்லொ மநரங்கைிலும் முகக் கவசத்ள  
அணிய மவண்டும்
• ஒரு குழுவில் அ ிகபட்சம் 5 மபர் ைட்டும் 
இருக்க
• ஒவ்கவொரு நபருக்கும் இளடயில் 1 ைீட்டர் 
பொதுகொப்பொன தூரத்ள க் களடப்பிடிக்க 
மவண்டும்
• உங்கள் டிமரஸ்டுகக ர் மடொக்களன
உங்களுடன் எல்லொ மநரங்கைிலும் எல்ல 
இடத் ிற்கும் எடுத்துச் கசல்ல மவண்டும் 

உங்களுக்கு உடல் நலைில்ளல எனில்
ைருத்துவளர நொடவும்.

மைலும்  கவலுக்கு, ஆக அண்ளைய சுகொ ொர 
கநறிமுளறகளை இங்மக பொர்க்கவும்.

MRT நிளலயங்களில் காகித டிக்பகட்
ெிற்ெளன நிறுத்தம்

ஜனவரி 22 மு ல் MRT நிளலயங்கைில் கொகி  டிக்ககட் 
விற்பளன கிளடயொது. பயணத் ிற்குப் பணம் கசலுத் 
க ொடர்பில்லொ வங்கி அட்ளடகள், EZ-Link அட்ளட அல்லது 
NETS FlashPay அட்ளடளய எவ்வொறு பயன்படுத் லொம்
என்பள  அறிய கீமழ உள்ை கொகணொைிளயப் பொர்க்கவும்

 ைிழ் கொகணொைி
கபங்கொலி கொகணொைி

https://go.gov.sg/drf-crf-infosheet-for-workers
https://go.gov.sg/cessationofstandardticketsales-tamil
https://go.gov.sg/cessationofstandardticketsales-bengali


பகாெிட்-19 பதாற்றிலிருந்து 
உங்களளப் ொதுகாத்திட
சுகாதார உதெிக்குறிப்புகள்

நல்ல தனிப்ெட்ட 
சுகாதாரத்ளதப் 

களடெிடிக்கவும். சொப்புடன் 
உங்கள் ளககளளத் 
தெறாமல் கழுெவும்

சுகாதார பதாடர்ொன 
சமலும் 

உதெிக்குறிப்புகளுக்கு, 
உங்களுக்காக 

தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள 
காப ாளிகள் மற்றும்

சுெபராட்டிகளளப் ொர்க்க 
இங்சக கிளிக் பெய்யவும்

ெங்களாசதளைச் செர்ந்த குடிபெயர்ந்த ஊழியர் 
ொதளலச் ெந்திக்கலாம்.

அெர் நம்முடன் ெகிர்ந்து பகாள்ள ெிரும்புெது:

முகக் கெெத்ளத 
முளறயாக அ ியவும்

அடிக்கடி பதாடக்கூடிய 
இடங்களளத் பதாட்டப் ெிறகு 

ளக சுத்திகரிப்ொளனப்
ெயன்ெடுத்தவும்

உங்களுக்கு உடல் 
நலமில்ளல எனில் மருத்துெ 

உதெிளய நாடவும்
தடுப்பூெி 

சொட்டுக்பகாண்டு, 
ொதுகாப்ொக 
இருக்கவும்!

என் பெயர் ொதல். நான் ெிங்கப்பூரில் சுமார் 10 
ெருடங்களாக செளல பெய்துள்சளன். ஆம், நான் 
பூஸ்டர் தடுப்பூெிளயப்  சொட்டுக்பகாண்டு ெிட்சடன். 
பூஸ்டர் தடுப்பூெிளயம் சொட்டுக்பகாள்ெது 
முக்கியம்,. அது உங்களுக்குத் பதாடர்ந்து ொதுகாப்பு 
அளிக்கிறது. பகாெிட்-19 பதாற்ளற எதிர்த்து
சொராட உங்களுக்கு உதவுகிறது. நீங்கள் பூஸ்டர் 
தடுப்பூெிளயப்  சொட்டுக்பகாள்ள செண்டும், 
ஏபனனில் இது பதாற்று மற்றும் கடுளமயான 
சநாய்களுக்கு எதிராக அதிக ொதுகாப்பு அளிக்கிறது.

எங்களது குடிபெயர்ந்த 
ஊழியரிடமிருந்து ஒரு பெய்தி

https://www.mom.gov.sg/covid-19/health-resources-for-mw-employers-and-dorm-operators


நிகழ்ச்ெியின் 
ெிறப்ெம்ெங்கள்

பொங்கல்

நைது குடிகபயர்ந்  ஊழியர்களுடன் கபொங்களலக் 
ககொண்டொட ஜனவரி 14-16 வொர இறு ியில், 
ககொக்மரன், கிரொஞ்சி ைற்றும் கபஞ்ஜூரு
கபொழுதுமபொக்கு நிளலயங்கைில் பல்மவறு
நடவடிக்ளககள் இடம்கபற்றன.

நைது குடிகபயர்ந்  ஊழியர்களுக்கு ைகிழ்ச்சிளயக் 
ககொண்டு வர, இவ்வொண்டு கபொங்கல் 
ககொண்டொட்டங்களை முன்னிட்டு பல்மவறு
கபொழுதுமபொக்கு நிளலயங்கைில் நடவடிக்ளககளை 
ஒருங்குளணத்  எங்கள் கூட்டொைர்களுக்கு நன்றி 
க ரிவிக்கிமறொம்.

குடிபெயர்ந்த ஊழியர்களுக்குக் கரும்பு 
ெிநிசயாகம். ெருெ காலத்தில் 
முக்கியமான அறுெளட கரும்பு
என்ெதும் அது பெழிப்பு மற்றும் 
நல்ொழ்ளெக் குறிக்கிறது என்ெதும் 
உங்களுக்குத் பதரியுமா?

படரரியம் பெய்யும் ெட்டளற

களரமயொற பூந்ம ொட்டம் ைற்றும் மஜடிசி
கொர்ப்பமரஷன் ஆகியளவ குடிகபயர்ந் 
ஊழியர்களுக்கு, கடரரியம் எனப்படும் ஜொடி
பூந்ம ொட்டம் உருவொக்கும் இலவச
கசய்முளற பட்டளறக்கு ஜனவரி 16 அன்று
ஏற்பொடு கசய் து. அங்கு ஊழியர்கள்
கசொந் ைொக கடரரியம் கசய் னர்!

இந்த பமய்நிகர் ெட்டளற, சஜடிெி 
ொர்ந்த ெல்செறு ஆர்ெிகளில்
களரசயாற பூந்சதாட்டப் 
ெ ியாளர்களால் நடத்தப்ெட்டது. 
படரரியம் உருொக்கும் 
ெடுப்ெடியான ெழிமுளறகளள
அெர்கள் பெய்து காட்டினர்.

ெிலங்கியல் சதாட்டத்திற்குப் ெய ம்

ஜனவரி 23 ைற்றும் 30 ஆம் ம  ிகைில், 
வில்மலொ  ங்குவிடு ிளயச் மசர்ந்  
குடிகபயர்ந்  ஊழியர்கள் விலங்கியல் 
ம ொட்டத் ிற்குச் கசன்றனர். சிங்கப்பூர் 
விலங்கியல் ம ொட்டத் ிற்குச் கசல்வது நம்  
குடிகபயர்ந்  ஊழியர்கள் சிலருக்கு

.நைது குடிகபயர்ந்  ஊழியர்களுக்கு
விலங்கியல் ம ொட்டப் பயண ிற்கு ஏற்பொடு 
கசய்  அல்ஃபொ கடக்ஏஷியொவிற்கு நன்றி.

நீங்கள் ெங்சகற்கக்கூடிய 
ெல்செறு சநரடி மற்றும் 
இள ய 
நடெடிக்ளககளளப் ெற்றி 
சமலும் அறிய இங்சக
உள்ள QR குறியீட்ளட 
ஸ்சகன் பெய்யவும்!

அண்ளைய கசய் ிகள் ைற்றும் 
 கவல்களைப் கபற எங்கள் 
அ ிகொரப்பூர்வ ஒைிவழிகைில் எங்களைப் 
பின்க ொடரவும்!

ைனி வை அளைச்சின் ஃமபஸ்புக் பக்கம்
ைனி வை அளைச்சின் யூடியூப் ஒைிவழி 
ைனி வை அளைச்சின் இளணயத்  ைம்

https://www.facebook.com/sgministryofmanpower/
https://www.youtube.com/user/MOMsingapore/videos
https://www.mom.gov.sg/

