
இந்தப் பதிப்பில்:
முக்கிய அறிவிப்புகள்

எதிர்வரும் ப ொங்கல், 
சீனப்புத்தொண்டு 
பகொண்டொட்டங்கள்

18 டிசம் ர் 2022 
அனனத்துலகப் 
பவளிநொட்டினர் தினக் 
பகொண்டொட்டம் (IMD)

ஜனவரி 
2023

வவளிநாட்டு
ஊழியர்களுக்கான 
மாதாந்திர மின் வெய்திமடல்



வவளிநாட்டு ஊழியர்களின் உரிமமளும் 
வபாறுப்புளும்

முக்கிய அறிவிப்புகள்

வவளிநாட்டு ஊழியர்களின் உரிமமகள் மற்றும் வபாறுப்புகள் பற்றி 
உங்களுக்குத் வதரியுமா?

உங்கள் முதலாளி எமத வெய்ய முடியும் அல்லது எமத வெய்யக்கூடாது 
என்று உங்களுக்குத் வதரியுமா?

நீங்கள் மமலும் அறிந்துவகாள்ள விரும்பினால் கீழ்க்காணும் 
இமைப்புகளுக்குச்  வெல்லுங்கள்

உரிமமகள் மற்றும் வபாறுப்புகள் 
பற்றிய எங்களதுவிளக்கப்படம் நீங்கள் 
ஏற்கனமவ வாெித்து விட்டீர்கள் என்றால்,எந்தளவுக்குப் 
புரிந்துவகாண்டீர்கள் என்பமத அறிய மொதமன வெய்மவாமா?

தங்கள் உரிமமகள் மற்றும் வபாறுப்புகமளக் குறித்து பல்மவறு 
வவளிநாட்டு ஊழியர்கமள நாங்கள் மொதித்தமபாது எடுத்த 
டிக்மடாக் காவைாளிகமளக் காணுங்கள். எத்தமன மகள்விகளுக்கு 
உங்களால் ெரியாகப் பதிலளிக்க முடிக்கிறது என்று பாருங்கள்!

ெிங்கப்பூருக்குவருவதற்கு 
முன்னர்

https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-
beforearrivinginsg

ெிங்கப்பூரில் வெித்து, 
பைியாற்றும்மபாது

https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-
wheninsg

ெிங்கப்பூமரவிட்டு ஊருக்குக் 
கிளம்பும் முன்னர்

https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-
beforereturninghome

சுருக்கமான விளக்கப்படம் https://go.gov.sg/mwrr-summary

டிக்மடாக் காவைாளி பகுதி 1 https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part1

டிக்மடாக் காவைாளி பகுதி 2 https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part2

டிக்மடாக் காவைாளி பகுதி 3 https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part3

https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-beforearrivinginsg
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-wheninsg
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-beforereturninghome
https://go.gov.sg/mwrr-summary
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part1
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part2
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part3


ப ொங்கல் விழொ

அனைத்து பெளிநொடட்ு தமிழ் ஊழியரக்ளுக்கும்்

இனிய ப ொங்கல் நல்வொழ்த்துக்கள்!

ப ொங்கல் என்றொல் என்ன?

ப ொங்கல் எை் து  ொர்் ரிய்ொகக்

பகொண்டொட ் டு்் அறுெனட விழொெொகும்். 
ஏரொள்ொை அறுெனடக்கும நை்றி பெலுத்து்் நொள்

இது. 

ப ொங்கல்  ற்றி மேலுே் அறிந்துபகொள்ள

ஆரவ்முண்டொ?

ஜனவரி 15 (ஞொயிறு) அன்று முற் கல் ேணி 11 
முதல் பிற் கல் ேணி 1 வரர எங்களது
கூட்டொளரக்ள் ஏற் ொடு பெய்திருக்கும்்

நடெடிக்னககளில்  ங்ககற்று எங்களுடை் 

ப ொங்கனலக் பகொண்டொடி ்கிழ பதருசொன் சமூக

நிரலயத்திற்கு ெொருங்கள்!

ஜனவரி 22 ஆே் மததி CNY 
என ் டுே் சீன ்புத்தொண்டு

பகொண்டொட ் டுகிறது. 
சீனொரவச ்மசர்ந்த அரனத்து பவளிநொடட்ு

ஊழியரக்ளுக்குே் இனிய சீன ்புத்தொண்டு

நல்வொழ்த்துக்கள்!
உங்களுக்கொக நொங்கள் ஏற் ொடு

பசய்திருக்குே் சிற ்பு நிகழ்சச்ிகள்

குறித்து அறிந்துபகொள்ளுங்கள்!

ப ொங்கல்விழொ



18 டிசே் ர் அன்று
IMDமுக்கியநிகழ்சச்ி

அரனத்துலக ்
பவளிநொட்டினர் தினக்
பகொண்டொட்டே் (IMD) 2022

விரளயொடட்ுகள்

டிசம் ர் 10 ஆம் தததி IMD துவக்க விழொவின் பவற்றினயத் பதொடர்ந்து, டிசம் ர் 18 ஆம்
தததி லிட்டில் இந்தியொவில் நடந்த முக்கிய நிகழ்ச்சியில் ப ருங்கூட்டம் திளர்ந்தது.

நடவடிக்ரக நிகழ்சச்ி சொவடிகள்

எங்களதுசமூகப்  ங்கொளிகள்பவளிநொட்டு 
ஊழிய நண் ர்களுக்கொக  ல்தவறு 
சுவொரசிய
நடவடிக்னககனளக்னகயும்நிகழ்ச்சிகனளயு
ம் வரினசயொக ஏற் ொடு பசய்திருந்தனர்.
நிகழ்ச்சிகள் தவிர த ொசடி தடுப்பு  ற்றும் 
முதலுதவித் திறன்கள் உள்ளிட்ட 
 ல்தவறு  யனுள்ள தகவல்கனளப் 
 கிர்ந்துபகொண்ட சொவடிகள்  லவும் 
அன க்கப் ட்டிருந்தன.

IMD யின் த ொது எங்கள் பவளிநொட்டு 
ஊழிய நண் ர்கள்  ங்தகற்று  கிழ, 
ஆர்தகட் இயந்திரங்கள்  ற்றும் ஏர் 
ஹொக்கி த ொன்ற வினளயொட்டுச்
சொவடிகனளயும் எங்கள் 
சமூகப் ங்கொளிகள்ஏற் ொடு 
பசய்திருந்தனர்.

எ து பவளிநொட்டு ஊழிய நண் ர்கள், 
வினளயொட்டு சொவடிகள் முதல் 
கலொச்சொர நிகழ்ச்சிகள் வனர 
 ொர்னவயொளர்கனளக் கவர்ந்த  ல்தவறு 
நிகழ்ச்சிகள்  ற்றும் நடவடிக்னககளில் 
 ங்தகற்று  கிழ்ந்தனர்.

அனனத்துலகப் பவளிநொட்டினர் தினக் 
பகொண்டொட்டம் (IMD) 2022எ து 
பவளிந்நொட்டு ஊழிய நண் ர்களுக்கு 
 றக்க முடியொததொக
அன ந்திருக்குப ன்று நம்புகிதறொம். IMD 
2023 நிகழ்வில் உங்கனளச் சந்திக்க 
ஆவதலொடு இருக்கிதறொம்.

அண்மமய வெய்திகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகமளப் பற்றி 
அறிய எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில்
எங்கமளப் பின்வதாடரவும்!

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃமபஸ்புக் பக்கம்

ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்வடாக் ஒளிவழி

மனிதவள அமமச்ெின் யூடியூப் ஒளிவழி

நீங்கள் பங்மகற்கக்கூடிய 
பல்மவறு மநரடி மற்றும் 
இமைய 
நடவடிக்மககமளப் பற்றி 
மமலும் அறிய இங்மக
காைப்படும் QR குறியீட்மட ஸ்மகன்
வெய்யவும்!

http://www.go.gov.sg/ace-facebook
http://www.go.gov.sg/ace-tiktok
https://www.youtube.com/MOMsingapore
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