
வெளிநாட்டு
ஊழியர்களுக்கான
மாதாந்திர மின் வெய்திமடல்

இந்த இதழில்:
ம ோசடிகளிலிருந்து
உங்களளத் தற்கோத்துக்
ககோள்ள சில உதவி 
குறிப்புகள்

மகோவிட் – 19 தடுப்பூசி
ம ோட்டுக் ககோள்ளவும்!

FACE  ோரோட்டுத் தினம்

மாரச்்

2023



உதெி குறிப்புகள்

ம ோசடிகளிலிருந்து உங்களளத்

தற்கோத்துக் ககோள்ளுங்கள்!

• “+” என்ற முன் ஒட்டு குறியுடன் வதாலைபேெி அலழப்புகள்
கவளிநோட்டிலிருந்து வந்தோல் விழிப்ம ோடு இருங்கள்

• அதும ோன்ற அளழப்புகள்  ற்றும் அளழப் வர்களின்
மகோரிக்ளககளளப் க ோருட் டுத்தோதீர்கள்

• உங்களுலடய ெிங்ோஸ் அல்ைது ெங்கி கணக்கு ெிெரங்கள்
அல்ைது ஒருமுளற  ளறச் கசோல்ளல ஒரும ோதும்  ிறரிடம்
ேகிராதரீ்கள்

• தகெைின் நம்ேகத்தன்லமலயத் கதோடர்புளடய அதிகாரப்பூர்ெ 
இளையதளம் அல்லது வளங்களுடன் எப்போதும் ெரிோருங்கள்

• இத்தலகய வெயைில் இறங்கும் முன்னர் நம் ிக்ளகயோன நண் ளர
அளழயுங்கள் அல்லது உறவினர் ஒருவமரோடு உளரயோடுங்கள்

• வதாலைபேெி அலழப்பு அல்ைது ெமூக ஊடகங்கள் (WeChat/ Facebook) 
மூைம் எந்தவொரு அரொங்க நிறுெனமும் கட்டணம்
வெலுத்தும்ேடிபயா  உங்களுலடய வங்கி விவரங்களளக்மயோ மகட்கோது.

அதுப ான்ற அழை ்புகள் வந்தால், இழை ்ழ த்

துை்டித்துவிடட்ு பமாசடி  ரிவரத்்தழன முயற்சி  ற்றி

உங்களுழடய வங்கியிடம் உடனடியாகத் வதரியப்ேடுத்துங்கள்.

கடின ோன கோலங்களில் நீங்கள் தனிள யில் 
இல்ளல - உதவி கிளடக்கும் என் ளத நிளனவில்
ககோள்ளுங்கள்.
உங்கள் நண் ரின் உைர்வுபூர்வ  னநிளல சரியோக 
இல்ளல என உங்களுக்குத் மதோன்றினோல், 
அவருக்கு ஆதரவளியுங்கள்.
• நீங்கள் உற்சோக ிழந்திருந்தோல்: வெல்த்பெர்்

@ 3129 5000 (அன்றோடம் 24  ைிமநரமும்)
• மவளலசோர்ந்த அறிவுளர மதளவ என்றோல்: 

வெளிநாட்டு ஊழியர் நிலையம் @ 6536 2692 
(அன்றோடம் 24  ைிமநரமும்)

உதெி நாடுெது தெறில்லை!



உங்களது பகாவிட் – 19 தடு ்பூசி
சார்ந்த 4 குறி ்புகள்

தயக்க ின்றி தனது நண் ருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய ஃ ிரண்ட்ஸ் 
ஆஃப் ஏஸ் (FACE) கதோண்டூழியரோன ம ோசப்ள ச் சந்திப்ம ோம்.

 ைி தூக்க ின்ள  ற்றும்  தட்டத்தினோல் அவதியுறுவளத
ம ோசஃப் கவனித்தோர். நண் ரின் நலன்  ீதோன அக்களற கோரை ோக
ம ோசஃப் FAST அதிகோரிகளின் உதவிளய நோடினோர். அவர்கள்
உதவியுடன் கெல்த்மசர்வ்  ைிளயத் கதோடர்புககோண்டு அவரது
தோய்க ோழியிமலமய அவருக்கு  னநல ஆமலோசளனச் 
மசளவ வழங்கியது.

ம ோசஃப் ின் தளலயடீு  ற்றும் கெல்த்மசர்வின் கதோடர்ச்சியோன 
ஆமலோசளன மசளவயோல்  ைி இந்தியோவிற்கு வடீ்டு விடுப் ில் 
ம ோக முடிந்தது. ஐந்து  ோதங்களுக்குப்  ிறகு நல்ல ம ம் ட்ட  ன
ஆமரோக்கியத்துடன்  ைி திரும் ினோர்.

ம ோசஃப் ின் இரக்கமும் அர்ப் ைிப்பும் சிரம் ோனக் கோலங்களில் 
ஒருவருக்ககோருவர் ஆதரவளிப் தன் முக்கியத்துவத்ளத ந க்குக் 
கோட்டுகிறது. 

உங்களது களதளய எங்கமளோடு  கிர்ந்து ககோண்டதற்கு நன்றி, 
ம ோசஃப்!

ெிங்கப்பூரில் உங்கள் ொழ்க்லகலயப் ேற்றி ேகிர்ந்து வகாள்ள 
சுொரஸ்யமான கலத எபதனும் உள்ளதா? இந்த இலணப்லேக்
கிளிக் வெய்து அதலன எங்களுக்குத் வதரியப்ேடுத்தவும்

ACE குழுத்தளைவர் திரு டுங் இயு

ஃபோய் என் ோருடன் ம ோசஃப்
(வைமிருந்து முதலில்)

மகோவிட்-19  ற்று ் அதன்

திரிபுகளிலிருந்து கூடுதல்
 ாதுகா ்ழ உறுதி

கசய்துககோள்ள தகுதியுளடய

அளனத்து நபரக்ளு ் இருெலக
திறன் வகாண்ட தடுப்பூெிலயப் 
மபோடட்ுக்ககோள்ள மவண்டு ்.

நீங்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்குத் 
தகுதி க ற்றிருந்தோல், கூட்டுப் 
ேரிபொதலன மற்றும் தடுப்பூெி 
லமயங்களில் ஒரு  ருத்துவச் 
சந்திப் ிற்குப்  திவுச் கசய்ய, 
உங்களுக்வகன தனிப்ேட்ட
முன்ேதிவு இலணப்புடன்
கூடிய குறுஞ்வெய்தி ஒன்லறப்
க றுவரீ்கள்.

கலடெியாகப் வேற்ற 
தடு ்பூசியிலிருந்து 5 முதல்
12 மாதங்களுக்குள்

தனிநபரக்ள் கூடுதல் பூஸ்டர்

தடு ்பூசிழய ் மபோடட்ுக்

ககோள்ளமவண்டு ்

 ருத்துவ ள யங்களில்
தடுப்பூசி சந்திப் ிற்கு 
முன் திவுச் கசய்ய
உங்கள் முதைாளிலய
நீங்கள் அணுகைாம்.

1 2

3 4

எங்கள் வெளிநாட்டெர் 
ெமூகம்

https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c


FACE ோராட்டுத் தினம் 

2023  ிப்ரவரி 26 அன்று ஃ ிரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஸ் (FACE), 
கதோண்டூழியர்களின்  ங்களிப்ள  அங்கீகரிக்க  ோரோட்டு விழோ
நடந்மதறியது.
இந்நிகழ்வில் மநரடி குழு வோத்திய இளச, விளக்ககோளி
 ின்னும் நடனம்,  ோயோ ோலம் ஆகிய  ல்மவறு  ளடப்புகள் 
இடம் க ற்றன.  ங்மகற் ோளர்கள்  ோக ரும்
அதிருஷ்டக்குலுக்கில்  ங்மகற்றதுடன் இரவு விருந்தும்
உண்டனர்.

2000 கதோண்டூழியர்களில் 40 ம ர் கூடுதல் சிரத்ளத எடுத்து
கசயல் ட்டதற்கோக தளலச்சிறந்த FACE கதோண்டூழியர்
விருதுளதப் க ற்றனர்.

கடந்த ஈரோண்டுகளோக உளழப்ள நல்கிய FACE 
கதோண்டூழியர்களுக்கு  ன ோர்ந்த நன்றி! 

கிராஞ்ெி வோழுதுபோக்கு நிலையத்தில்
பமாெடிகள், இதய இயக்க மீட்பு ெிகிச்லெ, 
இதயத் துடிப்லே மீண்டும் வெயல்ேட லெக்கும் 
தானியக்க உயிர்க்காப்பு ொதனப் ேயன்ோட்டு 
திறன்கள் ேற்றி கற்றல்.
ந து கவளிநோட்டு ஊழிய நண் ர்கள் ஒரு நிகழ்வில் 
 ங்மகற்று, ம ோசடிகள், இதய இயக்க  ீட்பு சிகிச்ளச 
 ற்றும் இதயத் துடிப்ள   ீண்டும் கசயல் ட ளவக்கும் 
தோனியக்க உயிர்க்கோப்பு சோதனப்  யன் ோட்டு திறன்கள் 
 ற்றிய முக்கிய தகவல்களளக் கற்றுக்ககோண்டனர்.

ந து ஊழியர்களுக்குப் புதிய திறன்களளப்
 யிற்றுவித்த உட்லண்ட்ஸ் கவஸ்ட் அக்கம் க்கக்
கோவல் நிளலயம்  ற்றும் சிங்கப்பூர் இதய
அறக்கட்டளளக்கு எங்களது நன்றிகள்! 

வவளிநாட்டு ஊழியரக்ள் நிழலயத்தின்

வ ாழுதுப ாக்கு ழமயத்தில் உடற்கட்டைகு

வெற்றி வரீர் ப ாட்டி

2023  ிப்ரவரி 26 அன்று கவளிநோட்டு ஊழியர்கள்
ள யத்தில் ஏற் ோடு கசய்யப்க ற்ற உடற்கட்டழகு
கவற்றி வரீர் ம ோட்டி கதோடக்கவிழோவில் 38 ம ர்
 ங்மகற்றனர்.

கவளிநோட்டு ஊழியர்களின் கவர்ச்சி ிகு 
உடற்கட்டள ப்ள க் கோட்டவும் சக 

கவளிநோட்டு ஊழியர்களிளடமய கட்டுடல் ம ணுதல்
 ற்றும் உடலுறுதிளய ஊக்குவிக்கவும் இந்த நிகழ்வு 
நடத்தப் ட்டது.

கவற்றியோளர்களுக்கு கரோக்கப்  ரிசும் மகோப்ள களும்
அளிக்கப் ட்டன. எல்லோ ம ோட்டியோளர்களுக்கும் 
 ங்மகற்பு  தக்கம் அளிக்கப் ட்டனது.

கதோடர்ந்து உடலுறுதியுடனும் ஆமரோக்கியத்துடனும் 
இருங்கள்!

நிகை்வின்
சிற ் ம்சங்கள்

நீங்கள் ேங்பகற்கக்கூடிய 
ேல்பெறு பநரடி மற்றும் 
இலணய நடெடிக்லககலளப்
ேற்றி பமலும் அறிய இங்பக
காணப்ேடும் QR குறியீட்லட
ஸ்பகன் வெய்யவும்!

அண்லமய வெய்திகள் மற்றும் புதுப்ேிப்புகலளப் ேற்றி 
அறிய எங்கள் அதிகாரப்பூர்ெ ஒளிெழிகளில்
எங்கலளப் ேின்வதாடரவும்!

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃபேஸ்புக் ேக்கம்

ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்வடாக் ஒளிெழி

மனிதெள அலமச்ெின் யூடியூப் ஒளிெழி

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