குடிபெயர்ந்த
ஊழியர்களுக்கான
மாதாந்திர மின் பெய்திமடல்

ெிப்ரவரி
2022

இந்த ெதிப்ெில்:
முக்கிய அறிவிப்புகள்
ம ோசடிகளுக்கு எதிரோக
உங்களைப் போதுகோத்துக்
ககோள்ளுங்கள்!
சந்திர தி புத்தோண்டு
ககோண்டோட்டத்தின் சிறப்பு
அம்சங்கள்

முக்கிய அறிவிப்புகள்

அட்டவடண முடறப்ெடி நடத்தப்ெடும் வழக்கமான
ெரிவொதடனடய (RRT) அகற்றுதல்
கீ மழ உள்ை தகுதி நிர்ணயங்கைில் ஏமதனும் ஒன்று உங்களுக்குப்
கபோருந்தினோல், நீங்கள் RRTக்கு கசல்ல மவண்டியதில்ளல:
1. நீங்கள் முழுள யோகத் தடுப்பூசி மபோட்டுக்ககோண்டு, ஒரு தங்கும்
விடுதியில் வசிக்கிறீர்கள்*.
2. நீங்கள் தற்மபோது கட்டு ோனம், கப்பல் பட்டளற
ற்றும் ரசோயனப்
கபட்மரோலியத் துளறகைில் மவளல கசய்கிறீர்கள்.
3. நீங்கள் தங்கும் விடுதிகள், புதிய ஊழியர் மசர்ப்பு ள யங்கள்
ற்றும்
கபோழுதுமபோக்கு நிளலயங்கைில் மவளல கசய்யும் முன்கை ஊழியர்.
*பிரோனி
ற்றும் போசிர் போஞ்சோங் தங்கும்
விடுதிகைில் வசிக்கும் குடிகபயர்ந்த
ஊழியர்களைத் தவிர்த்து

புதிய அடிப்ெடட சுகாதார
ெராமரிப்பு திட்டம் (PCP)

நீங்கள் தங்கும் விடுதிகைில் வசிக்கும் அல்லது
கட்டு ோனம்,
கப்பல்
பட்டளற
ற்றும்
ரசோயனப் கபட்மரோலியத் துளறகைில் மவளல
கசய்யும் மவளல அனு தி அல்லது எஸ்
போஸ் ளவத்திருப்பவரோக இருந்தோல், உங்கள்
மவளல அனு திச் சீட்டு 1 ஏப்ரல் 2022 முதல்
31
ோர்ச் 2023க்கும் இளடப்பட்டக் கோலத்தில்
புதுப்பிக்கப்பட மவண்டியதில்ளல என்றோல், 31
மார்ச்
2023க்குள்
உங்களுக்கு
ஒரு
PCPஐ
உங்கள் முதலோைி வோங்க மவண்டும்.
புதிதாக வந்த ஊழியர்கள் அல்லது
ஏற்கனவவ ெணிபுரியும் ஊழியர்கள், ஏப்ரல் 1
முதல் தங்கள் வவடல அனுமதிச் ெீட்டடப்
புதுப்ெிக்கும் வொது, புதிய மவளல அனு திச்
சீட்டுகள் வழங்கப்படுவதற்கு முன் உங்கள்
முதலோைி PCPஐ வோங்க மவண்டும். PCP
நன்ள கள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, PCP
கசய்தி கவைியீட்ளடப் போர்க்க இங்மக கிைிக்
கசய்யவும்.

வமாெடிகளில்
ெிக்காதீர்கள்!

எனும்
எண்
அடழக்
கிறது
கோவல்துளற அல்லது
னிதவை
அள ச்சு மபோன்ற அரசோங்க
நிறுவனங்கள் உங்கைிடம் பணம்
அல்லது உங்கள் கடவுச்கசோற்களைக்
வகட்காது

“இளணப்பி
ல் உள்ை
கருத்துக்
கணிப்ளப
நிரப்பினோல்
$500
கவல்லலோ
ம்”

சிங்கப்பூர் வங்கிகள்
ற்றும்
அரசோங்க நிறுவனங்கைிட ிருந்து
வரும் அளழப்புகைின் எண்ணுக்கு
முன் “+65 என்ற எண்கள்”
இடம்பெறாது.

முன்பின் கதரியோதவர்களுடன்,
உங்கள் வங்கி விவரங்கள், ஒரு
முளற கடவுச்கசோல் அல்லது
பணத்ளத மாற்றி அனுப்ெ
வவண்டாம்.

ஆமலோசளனக்குக் கீ மழ உள்ை
கதோளலமபசி எண்களை அளழக்கவும்:
1800 722 6688 (வமாெடி- எதிர்ப்பு உதவி
எண்)
திங்கள்-கவள்ைி, கோளல 9
ணி முதல்
ோளல 5
ணி வளர, கபோது
விடுமுளறகளைத் தவிர்த்து

1800 255 0000 (வொலீஸ் உதவி எண்)

நீங்கள் ஏ ோற்றப்பட்டுவிட்டீர்கள்
என்று நிளனத்தோல், உங்கள்
ஃபோஸ்ட் அதிகோரிகளுக்குத்
கதரிவித்துவிட்டு ம மல
இது நம்ப முடியோத அைவிற்கு
ககோடுக்கப்பட்டிருக்கும்
உண்ள யோகத் மதோன்றினோல், அது
எண்களை அளழக்கவும்
ஒரு ம ோசடியோக இருக்கக்கூடும்.

உங்களுக்கு உதவ நாங்கள்
இருக்கிவறாம். வமாெடி
பதாடர்ொன உதவிக்குறிப்புகள்
ெற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு,
ஸ்வகம் அலர்ட் (ScamAlert)
இடணயத் தளத்டத நாடவும்.

எங்களது குடிபெயர்ந்த
ஊழியரிடமிருந்து ஒரு பெய்தி
ெங்களாவதடைச் வெர்ந்த குடிபெயர்ந்த ஊழியர்
இஸ்லாம் ராக்கிபுல் என்ெவடரச் ெந்திக்கலாம். அவர்
நம்முடன் இதடனப் ெகிர்ந்து பகாள்ள விரும்புகிறார்:
நான் முஸ்தொ பென்டரில் இருந்தவொது, ஒரு நெர் என்டன
அணுகி, தான் மனிதவள அடமச்ெின் அதிகாரி என்று
ொொங்கு பெய்து, எனக்கு $300 அெராதம் விதிக்கப்ெட்டதாகக்
கூறினார். அவ்விடத்திவலவய ஒருவொதும் மனிதவள
அடமச்சு ெணம் வசூலிக்காது என்ெது எனக்குத் பதரியும்.
வமலும் அவரால் தனது அடடயாள அட்டடடய என்னிடம்
காட்ட முடியவில்டல. நான் உடனடியாக வொலீடை
அடழத்தவொது அந்நெர் ஓடிவிட்டார். என் நண்ெர்கவள,
தயவுபெய்து ெயப்ெட வவண்டாம். உங்களுக்கு ஏவதனும்
தப்ொக வதான்றினால், தயவுபெய்து வொலிைாடர
அடழக்கவும்.

நிகழ்வின் ெிறப்ெம்ெங்கள்
(ெந்திரமதி புத்தாண்டு
ெதிப்பு)
பவஸ்ட்டலட் கிராஞ்ெி
தங்கும் விடுதியில் பகாண்டாட்டங்கள்!

சந்திர தி புத்தோண்ளட ந து குடிகபயர்ந்த ஊழியர்களுடன்
ககோண்டோட எங்கைது கூட்டோைர்களுடன் இளணந்து பல்மவறு
ககோண்டோட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன!

பிப்ரவரி 6, 2022 அன்று,
னிதவை அள ச்சர் டோக்டர் டோன் சீ
கலங்
ற்றும் துளண மூத்த அள ச்சர் டோக்டர் மகோ மபோ கூன்
ஆகிமயோர் கவஸ்ட்ளலட் கிரோஞ்சியில் வசிப்பவர்களுடன்
பண்டிளக விடுமுளறளயக் ககோண்டோடினர். சீனக்
ளககயழுத்துக்களல, அன்பைிப்பு ளப விநிமயோகம்
ற்றும்
களல, ளகவிளனப் பட்டளற ஆகியளவ அன்று நளடப்கபற்ற
நடவடிக்ளககைில் சில.

பொழுதுவொக்கு நிடலயத்தில்
ெிங்கப்பூர் ெீன கலாச்ொர டமயத்திற்கு பகாண்டாட்டங்கள்

உல்லாெப் ெயணம்

பிப்ரவரி 13 அன்று, எங்கைது அரசு சோரோ
பங்கோைியோன CMSC-யுடன் இளணந்து,
னிதவை
அள ச்சு பல்மவறு தங்குவிடுதிகளைச் மசர்ந்த
குடிகபயர்ந்த ஊழியர்கள் குழுளவ, சிங்கப்பூர்
சீ ன கலோச்சோர ள யத்திற்கு (SCCC) அளழத்து
கசன்றது. ந து வரலோறு, உணவு
ற்றும்
பண்டிளககள் மூலம் சிங்கப்பூரின் பன்முக
கலோச்சோர அளடயோைத்ளதப் பற்றி அங்கு
அவர்கள் ம லும் கற்றுக்ககோண்டனர்.

கிரோஞ்சி கபோழுதுமபோக்கு நிளலயத்திலும்
நடவடிக்ளககள் இடம்கபற்றன. அவர்களுக்கு
லன்கடன் விைக்குப் பட்டளறகள், ஓவியப்
மபோட்டிகள்
ற்றும் பிற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
பல்மவறு கபோழுதுமபோக்கு நிளலயங்கைில்
ோண்டரின் ஆரஞ்சுகளும் விநிமயோகிக்கப்பட்டன.

இந்த உல்லோசப் பயணத்ளத எங்களுடன்
இளணந்து ஏற்போடு கசய்ததற்கோக CMSC
ற்றும்
SCCC- க்கு
ிக்க நன்றி!

நீ ங்கள் ெங்வகற்கக்கூடிய
ெல்வவறு வநரடி மற்றும்
இடணய நடவடிக்டககடளப்
ெற்றி வமலும் அறிய இங்வக
உள்ள QR குறியீட்டட
ஸ்வகன் பெய்யவும்!

அண்ள ய கசய்திகள்
ற்றும் தகவல்களைப்
கபற எங்கள் அதிகோரப்பூர்வ ஒைிவழிகைில்
எங்களைப் பின்கதோடரவும்!

னிதவை அள ச்சின் ஃமபஸ்புக் பக்கம்
னிதவை அள ச்சின் யூடியூப் ஒைிவழி

னிதவை

அள ச்சின் இளணயத் தைம்

