ஏஸ் கிராஞ்ெி வட்டாரம்
மற்றும் பகாக்ரரன் ஆர்ெி
குழு வழங்கியப்
புககப்ெடங்கள்

குடிபெயர்ந்த
ஊழியர்களுக்கான
மாதாந்திர மின் பெய்திமடல்

மார்ச்
2022
இந்தப் பதிப்பில்:
முக்கிய அறிேிப்புகள்
இணணய மிரட்டலில் இருந்து
உங்கணைப்
பாதுகாத்திடுங்கள்!
S.E.A அக்வேரியம் எனும்
நீர்ோழ் உயிரினக்
காட்சியகம் மற்றும் கடல்
பயணத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

முக்கிய அறிவிப்புகள்

ொதுகாப்பு நிர்வாக நகடமுகறகள்

தளர்வு

(29 மார்ச் 2022 முதல்)
• குழுேின் அைவு அதிகரிக்கப்படும். ஒரு குழுேில் 10 வபர் ேணர இருக்கலாம்
• அணனத்து உட்புற அணமப்புகைிலும் ததாடர்ந்து முகக் கேசம் அணிய வேண்டும்.
தேைிப்புற அணமப்புகைில் முகக் கேசம் அணிேது உங்கள் ேிருப்பமாகும்
• மதுபானக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் கீ ழ் மதுபான உரிம நணடமுணற நிபந்தணனகளுக்கு
உட்பட்டு, இரவு 10.30 மணிக்குப் பிறகு, பீர் வதாட்டங்கள் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாணல
வபான்ற உணவு பான ேிற்பணன நிணலயங்கைில் மதுபானம் ேிற்கப்படலாம்

(ஏப்ரல் 1, 2022 முதல் - முழுகமயாகத் தடுப்பூெி
ரொட்டுக்பகாண்ட ஊழியர்களுக்கு)
• சமூக ேருணக புரியுமுன் ஏஆர்டி பரிவசாதணன
தசய்ய வேண்டிய அேசியமில்ணல
• ஆர்சிகளுக்குச் தசல்ல, எக்ஸிட்
பாஸுக்கு ேிண்ணப்பிக்கத் வதணேயில்ணல

எக்ெஸ்குறியீ டு மாற்றங்கள்

17 மார்ச் 2022 முதல், பின்ேரும் சூழ்நிணலகைில் உங்கள்
எக்சஸ்குறியீடு சிேப்பு நிறமாக மாறும்:
•
ஏஆர்டி அல்லது பிசிஆர் பரிவசாதணனயில் உங்களுக்குத்
ததாற்று உள்ைது என்று கண்டறியப்பட்டால்
•
நீங்கள் தடுப்பூசி வபாட்டுக்தகாள்ைாத அல்லது பகுதியைவு
மட்டுவம தடுப்பூசி வபாட்டுக்தகாண்ட ஊழியர் என்றால்.
தகாேிட்-19 வநாயிலிருந்து மீ ண்டு ேந்து, ததாற்று
ஏற்பட்டு 180 நாள்கள்கணைக் கடந்த ஊழியர்களும் இதில்
அடங்குேர்
ஸ்தபஷல் பாஸ் எனப்படும் சிறப்பு அனுமதிச் சீ ட்டு
ணேத்திருப்பேர்கள், தடுப்பூசி வபாட்டுக்தகாள்ைாத/பகுதியைவு
மட்டுவம தடுப்பூசி வபாட்டுக்தகாண்ட ஊழியர்கள்,
ஆர்சிகளுக்குச் தசல்ல ஒரு படிேத்ணதக் ணகப்பட நிரப்ப
வேண்டும். தடுப்பூசி வபாட்டுக்தகாள்ைாத / பகுதியைவு
மட்டுவம தடுப்பூசி வபாட்டுக்தகாண்ட ஊழியர்கள் ஆர்சி
ேருணகக்கு முன் 24 மணிவநரத்திற்குள் தசய்த ஏஆர்டி
பரிவசாதணனயில் ததாற்று பாதிப்பு இல்ணல எனும்
முடிணேயும் காட்ட வேண்டும்.

அட்டவகைப்ெடி
பெய்யப்ெடும்
ெரிரொதகன நீக்கப்ெடும்

வழக்கமான

29 மார்ச் 2022 முதல், அணனத்து ஊழியர்களுக்கும்
அட்டேணணப்படி தசய்யப்படும் ேழக்கமான பரிவசாதணன
(RRT) வதணேப்படாது. தங்குேிடுதிகைில் ேசிக்கும் தடுப்பூசி
வபாட்டுக்தகாள்ைாத/பகுதியைவு மட்டுவம தடுப்பூசி
வபாட்டுக்தகாண்ட ஊழியர்கள் இதில் அடங்குேர்.

இகைய மிரட்டகல தடுத்து நிறுத்தவும்!

இகைய மிரட்டல், அதாவது,
கெெர்புலியிங் என்றால் என்ன?
இணணய மிரட்டல்கைின்
எடுத்துக்காட்டுகள்:

இகைய மிரட்டல் ஏன்
ரமாெமானச் பெயலாகும்?

•

இணணயம் ேழி அச்சுறுத்தல்கள் •
அல்லது மனணதப் புண்படுத்தும்
தசய்திகணைப் தபறுதல்

•

இணணயம்
ேழி
வபாலியான
•
ேதந்திகணைப் பரப்புதல்

•

இணணயத்தில் சங்கடமான
அல்லது தீங்கு ேிணைேிக்கும்
படங்கணைப் பதிேிடுதல்

•

புகாரளிக்கவும்!
இணணய மிரட்டல்காரர்
உங்கணை சமூக ஊடகங்கைில்
மிரட்டினால், அேர்கைின்
•
கணக்ணகப் புகாரைிப்பதன்
மூலம் அேர்கணைத் தடுத்து
நிறுத்தவும். இதனால், அந்தக்
கணக்கின் ேழி அேர்கள்
உங்களுக்கு எந்த
தசய்திணயயும் அனுப்ப
இயலாது

உங்கள் மன நலணன அது
பாதிக்கலாம் (எ.கா. மன உறுதி
இழத்தல், ஆர்ேத்ணத இழத்தல்)
உங்கள் வேணல மற்றும் சமூக
ோழ்க்ணகணயப் பாதித்தல்

(24-மைி ரநர உதவி எண்)
பெல்த்ெர்வ் (HealthServe): 3129 5000
குடிபெயர்ந்த ஊழியர் நிகலயம் (MWC):
6536 2692

இகைய மிரட்டல்காரர்ககளப்
புறக்கைிக்கவும்
•

இந்தக் தகாடுணமக்காரர்கள்
உங்கள் கேனத்ணத ஈர்க்க
முயற்சிக்கிறார்கள். நீங்கள்
அேர்களுக்கு தசேி
சாய்த்தால், நிணலணம
வமாசமாகிேிடும். தம்
தசயல்கள் தேற்றி
அணடந்ததாக அேர்கள்
கருதுோர்கள்

ெியர்ஃரொர்யு (Hear4U): 6978 2725
திங்கள் - பவள்ளி: காகல 10 மைி
முதல் - இரவு 5 மைி வகர
வார இறுதி நாள்கள் மற்றும் பொது
விடுமுகற நாள்களில் மூடப்ெடும்

உதவி பெறவும்
இணணய மிரட்டல்காரர்கைால்
நீங்கள் மிகவும்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்,
யாருடனாேது அணதப் பற்றி
தசால்லி உதேி தபறவும்
அல்லது வமவல
தகாடுக்கப்பட்டுள்ை உதேி
எண்கணை அணழக்கவும்

உங்களுக்கு உதவ நாங்கள்
இங்கு இருக்கிரறாம்.
இகைய மிரட்டல் ெற்றிய
கூடுதல் தகவலுக்கு, இந்த
பெல்த்ெப்(HealthHub)
இகையதளத்கத நாடவும்

குடிபெயர்ந்த நமது
ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெய்தி

திரு மூர்த்திணயச் சந்திப்வபாம். முன்னாள் கட்டுமானத் துணற
ஊழியர் இேர். தற்வபாது சிங்கப்பூரில் 7 மைிணகக் கணடகைின்
உரிணமயாைர். அேர் உங்களுடன் பகிர்ந்து தகாள்ை
ேிரும்புேது இவதா:
நீங்கள் என்ன தசய்கிறீர்கள் என்பணதப் பற்றி தபருணமப்பட
வேண்டும்! எனினும், தற்வபாது உள்ை தசௌகரியமான
நிணலயிவலவய தமத்தனமாக இருந்திட வேண்டாம். சிங்கப்பூர்
ோய்ப்புகள் நிணறந்த நாடு. அதனால், ததாடர்ந்து ோய்ப்புகணை
நாடி உங்கணை நீங்கள் வமம்படுத்திக் தகாள்ை வேண்டும்!
ெிங்கப்பூரில் உங்கள் வாழ்க்கககயப் ெற்றிய சுவாரஸ்யமான
ககத ஒன்கறப் ெகிர்ந்து பகாள்ள விரும்புகிறீர்களா? இந்த
இகைப்கெக் கிளிக் பெய்து அதகன எங்களுக்குத்
பதரியப்ெடுத்தவும்

நிகழ்ச்ெியின்
ெிறப்ெம்ெங்கள்

பொகுசு கப்ெல் ெயைம்
அரசு சாரா அணமப்புகள் ஏற்பாடு தசய்த தசாகுசு
கப்பல் பயணத்தில் 17 ஷா தங்குேிடுதிணயச்
வசர்ந்த ஊழியர்கள் கலந்து தகாண்டனர். சிங்கப்பூர்
ஆற்றில் பயணித்த அேர்களுக்கு சிங்கப்பூர்
ோன்தேைி கண்ணுக்கு ேிருந்தாக அணமந்தது.
இந்த நிகழ்ேில் பங்வகற்ற எங்கள்
ஊழியர்களுக்கும் அதற்கு ஏற்பாடு தசய்த அரசு
சாரா அணமப்புகள், ராட்சன்ய ராணுேம், மற்றும்
எஸ்ஜி ேிபத்து உதேி ணமயம் ஆகியேற்றுக்கு
நன்றி ததரிேிக்க ேிரும்புகிவறாம்.

எஸ்.இ.ஏ. அக்ரவர்யம் என்று
அகழக்கப்ெடும் நீ ர்வாழ் உயிரினக்
காட்ெியகத்திற்குப் ெயைம்
மார்ச் மாத கணடசி 2 ோரங்கைில், கிராஞ்சி
ேட்டாரத்ணதச் வசர்ந்த 300க்கும் வமற்பட்ட
ஊழியர்கள் எஸ்.இ.ஏ. அக்வேர்யத்திற்கு
உல்லாசப் பயணம் தசன்றனர். அேர்கள் 100,000க்கும் வமற்பட்ட நீர்ோழ் ேிலங்கினங்கணைக்
காணும் ோய்ப்ணபப் தபற்றனர். நீர்ோழ்
உயிரினங்கணைப் பற்றியும் வமலும் அறிந்து
தகாண்டனர்.

பொழுதுரொக்கு நிகலயத்தில்
நடவடிக்கககள்
உல்லாசப் பயணங்கள் தேிர, தபாழுதுவபாக்கு
நிணலயங்கைில் (ஆர்சி) நடேடிக்ணககளும்
இடம்தபற்றன! மார்ச் 29 அன்று, தகாக்வரன்
ஆர்சியில் ேிணையாட்டு ேிழா நடத்தப்பட்டது.
ேிணையாட்டுகைில் ஊழியர்கள்
கலந்துதகாண்டு பரிசுகணை தேன்றனர்.

ஊழியர்களுக்கு இந்நிகழ்ணே ஏற்பாடு தசய்த
கிராஞ்சி ேட்டாரத்தின் ஃபாஸ்ட் குழு
அதிகாரிகளுக்கும், NGO, AGWO அணமப்புகளுக்கும்
மிக்க நன்றி.

*ஏஸ் கிராஞ்சி ேட்டாரம் ேழங்கிய புணகப்படம்

நீ ங்கள் ெங்ரகற்கக்கூடிய
ெல்ரவறு ரநரடி மற்றும்
இகைய நடவடிக்ககககளப்
ெற்றி ரமலும் அறிய இங்ரக
உள்ள QR குறியீட்கட
ஸ்ரகன் பெய்யவும்!

அண்ணமய தசய்திகள் மற்றும் தகேல்கணைப்
தபற எங்கள் அதிகாரப்பூர்ே ஒைிேழிகைில்
எங்கணைப் பின்ததாடரவும்!

மனிதேை அணமச்சின் ஃவபஸ்புக் பக்கம்
மனிதேை அணமச்சின் யூடியூப் ஒைிேழி
மனிதேை

அணமச்சின் இணணயத் தைம்

