
இந்தப் பதிப்பில்:
குடிபெயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்கான 
முக்கிய அறிவிப்புகள் 
மற்றும் அடிப்ெடை
ெராமரிப்புத் திட்ைம்

பைங்கி ந ாய்க்கு
எதிராக உங்கடைப் 
ொதுகாத்திடுங்கள்!

தமிழ் புத்தாண்டு
பகாண்ைாட்ைங்கள்

ஏப்ரல் 
2022

குடிபெயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்கான மாதாந்திர 
மின் பெய்திமைல்



முக்கிய அறிவிப்புகள்

மாற்றம் செய்யப்பட்ட பாதுகாப்பு 
நிர்வாக நடடமுடறகள் (26 ஏப்ரல் 2022 முதல்)
• குழு அைவிற்கு வரம்பு கிடையாது மற்றும் ொதுகாப்ொன தூர இடைபவைி நதடவயில்டை

• அடனத்து உட்புற இைங்கைிலும் முகக் கவெம் பதாைர்ந்து அணிய நவண்டும்.  பவைிப்புறங்கைில் 
முகக் கவெம் அணிவது உங்கள் விருப்ெத்டதப் பொருத்தது.

• அதிக ஆெத்துள்ை இைங்கள் (எ.கா. எந்தநவார் ந ரத்திலும் 500க்கும் நமற்ெட்ை ெங்நகற்ொைர்கள் 
கூடுவது) மற்றும் உணவு ொனக் கடைகடைத் தவிர்த்து, தடுப்பூெி நொட்டுக்பகாள்ைாநதாருக்கான 
நவறுெடுத்தப்ெட்ை ொதுகாப்பு  ிர்வாக  டைமுடறகள்  ீக்கப்ெடும் 

முழுடமயாகத் தடுப்பூெி பபாட்டுக்சகாண்ட மற்றும் தடுப்பூெி 
பபாட்டுக்சகாள்ளாத/ஓரளவு மட்டும் தடுப்பூெி பபாட்டுக்சகாண்ட ஊழியர்கள் 
ெமூக இடங்கள் மற்றும் சபாழுதுபபாக்கு நிடையங்களுக்குச் செல்லுதல்

• அடனத்து ஊழியர்களும் ெமூக இைங்களுக்குச் பெல்ை எக்ஸிட் 
ொஸுக்கு விண்ணப்ெிக்கைாம்

• அடனத்து ஊழியர்களும் எக்ஸிட் ொஸ் இல்ைாமல் 
பொழுதுநொக்கு  ிடையத்திற்குச் பெல்ைைாம்

பவடை அனுமதி ெடீ்டு
சதாடர்பிைான 

விொரடைகளுக்கான 
இடைய வாெல்

நவடை அனுமதி 
விண்ணப்ெத்தின்  ிடைடய
அல்ைது ஏற்கனநவ உள்ை 
நவடை அனுமதிச் ெீட்டின்
பெல்லுெடி தன்டமடயச் 
ெரிொர்க்க, நவடை அனுமதி
விொரடணக்கான புதிய 
இடணய வாெடை  ீங்கள் 
இப்நொது ெயன்ெடுத்தைாம். 
 ீங்கள் பெய்ய 
நவண்டியபதல்ைாம், உங்கள் 
ெிறந்த நததி மற்றும் 
FIN/ொஸ்நொர்ட் எண்டண 
உள்ைிடுவதுதான். இப்நொநத 
முயற்ெி பெய்து ொர்க்கவும்!



பொழுதுநொக்கு 
 ிடையங்கைில் அடிப்ெடை
ெராமரிப்புத் திட்ைம் குறித்த 
நெச்சுக்கள் 

ஏப்ரல் 1, 2022 முதல்,
கட்டுமானம், கைற் கப்ெல் ெட்ைடற அல்ைது
பெட்நராைிய ரொயனத் (ெிஎம்ெி) துடறகைில்
நவடை பெய்யும் அல்ைது தங்குவிடுதிகைில் 
வெிக்கும் பவர்க் ெர்மிட் அல்ைது எஸ் ொஸ் 
டவத்திருப்ெவர்களுக்கு அடிப்ெடை ெராமரிப்புத் 
திட்ைத்டத (ெிெிெி) முதைாைிகள் வாங்க நவண்டும்.

உங்களில் ெிைர் பகட்ட பகள்விகள்...
"சவளிபநாயாளி வருடகக்கு நான் தற்பபாது 
கட்டைம் ஏன் இடைந்து செலுத்த பவண்டும்?"

ெதில்: ெிங்கப்பூரின் சுகாதாரப் ெராமரிப்பு
அணுகுமுடறயில் தனிப்ெட்ை பொறுப்பு ஒரு முக்கியக் 
கூறாகும். இடண-கட்ைணம் இதில் ஓர் அம்ெமாகும். 
உங்கைது ெிெிெி திட்ைத்திற்குப் ெணம் பெலுத்துவது 
உங்கள் முதைாைியின் முதன்டமப் பொறுப்ொகும். 
ஆயினும், தனிப்ெட்ை பொறுப்டெ உறுதி பெய்யும் 
பொருட்டு, மருத்துவ  ிடையத்தில் ஒவ்பவாரு 
வருடகயின்நொதும் அல்ைது பதாடைபதாைர்பு 
மருத்துவ ஆநைாெடன பெறும்நொதும் ெிறு
அைவிைான இடண-கட்ைணத் பதாடகடய  ீங்கள் 
பெலுத்த நவண்டும்.

"ெம்பளம் தாமதமாக கிடடத்தால் மருத்துவக் 
கட்டைத்டதச் செலுத்த முடியவில்டை என்றால் 
நான் என்ன செய்வது?"

ெதில்:  ீங்கள் பதாைர்ந்து மருத்துவ  ிடையங்கைில் 
ெிகிச்டெ பெற நவண்டும். ெம்ெைப் ெிரச்ெடனகடை 
ஏஸ் அதிகாரிகைிைம் விடரவாகத் பதரிவிக்கவும்.

"பிெிபி திட்டத்தில் பல் ெிகிச்டெ அடங்குமா?"

ெதில்: இல்டை. ஆயினும், ெிங்கப்பூரில் 
ெதிவுபெய்யப்ெட்ை மருத்துவ அல்ைது ெல் மருத்துவ 
 ிபுணரால் அவெியபமனக் கருதப்ெடும் ெல் 
ெிகிச்டெக்கான உங்கைது கட்ைணங்கடைச் பெலுத்த 
நவண்டியது உங்கள் முதைாைியின்  பொறுப்ொகும்.

பிெிபி 
திட்டத்டதப் 
பற்றி பமலும்
அறிய இங்குள்ள 
QR குறியீட்டட
ஸ்பகன் 
செய்யவும்!

https://go.gov.sg/pcp-ebooklet

பிெிபி திட்டம் பற்றி பமலும் அறிய, அதற்சகன நடத்தப்படும் 
பபச்சுகள் ஒன்றில் எங்களுடன் கைந்துக்சகாள்ளுங்கள்!

பததி இடம்
8 நம 2022 பகாக்நரன் ஆர்ெி

22 நம 2022 பென்ஜூரு ஆர்ெி
5 ஜூன் 2022 சுன் லீ ஆர்ெி

ெிெிெி திட்ைம் உங்கைது பெரும்ொைான ஆரம்ெ சுகாதார 
நதடவகடைப் பூர்த்தி பெய்யும்.



இந்தியாவிைிருந்து குடிபெயர்ந்த ஊழியர் திரு விஜயொலுடவச் 
ெந்திக்கைாம். அவர் பகாக்நரன் பொழுதுநொக்கு  ிடையத்தில்  ைந்த கெடி 

நொட்டியில் பவன்றவர். அவர்  ம்முைன் இதடனப் ெகிர்ந்து பகாள்ை 
விரும்புகிறார்:

15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது தந்டத இந்த விடையாட்டை எனக்கு 
அறிமுகப்ெடுத்தினார். எனது ஊரில், இந்த விடையாட்டு மிகவும் 

ெிரெைமானது. எல்நைாரும் இதில் விடையாை விருப்ெப்ெடுவார்கள். 
ஒவ்பவாரு ஞாயிறு அல்ைது பொது விடுமுடற  ாைிலும் காமன்பவல்த் 
எம்ஆர்டி  ிடையத்திற்கு அருகிலுள்ை திறந்தபவைியில் மாடை 5.30-6

மணிக்கு விடையாடுநவாம். உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால், எங்களுைன் 
நெர்ந்து விடையாைவும்.

ெிங்கப்பூரில் உங்கள் வாழ்க்டகடயப் ெற்றி ெகிர்ந்து பகாள்ை 
சுவாரஸ்யமானத் தகவல் ஏதும் உங்கைிைம் உள்ைதா? இந்த இடணப்டெக்

கிைிக் பெய்து அதடன எங்களுக்குத் பதரிவிக்கவும்

நகன்வஸ் தாள்கைில் 
இருக்கும் உெரி  ீடர

அகற்றவும். 
ெயன்ெடுத்தாதநொது
இவற்டற ஒழுங்காக 

டவத்திருக்கவும்

உங்களுக்கு உதவ  ாங்கள் 
இருக்கிநறாம். 

பைங்கியிைிருந்து உங்கடை 
எவ்வாறு ொதுகாத்திடுவது 
என்ெது ெற்றிய கூடுதல்

தகவலுக்கு, NEA 
இடணயதைத்டதப் 

ொர்க்கவும்

நமதுகுடிபெயரந்்தஊழியரக்ளுக்குஒருபெய்தி

உங்கள் அடறயின் 
இருண்ை மூடைகைில் 
பூச்ெிக்பகால்ைிடயத் 

பதைிக்கவும்

ெயன்ெடுத்தப்ெைாத 
பகாள்கைன்கள், ெடழய
தடைக்கவெங்கள் மற்றும் 
ெயன்ெடுத்த முடியாத

பூட்ஸ் காைணி நொன்ற 
நதடவயற்ற பொருட்கடை 

அகற்றவும்

பகாசு விரட்டிடயப்
ெயன்ெடுத்தவும். மற்றும் 
முடிந்தவடர உைடை
முழுதும் மூடுகிற 

ஆடைகடை 
அணியயவும்

பைங்கி ந ாய்க்கு எதிராக 
உங்கடைப் ொதுகாத்துக் 
பகாள்ைவும்!

பகாள்கைன்கள், ொடனகள் 
மற்றும் வாைிகடைக் 
கவிழ்த்து டவப்ெவதன்
மூைம் நதங்கி  ிற்கும் 
தண்ணடீர அகற்றவும்



அண்டமய செய்திகள் மற்றும் மாற்றங்கடளப் பற்றி 
தகவல் சபற எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில் 
எங்கடளப் பின்சதாடரவும்!

மனிதவள அடமச்ெின் முகநூல் பக்கம்
மனிதவள அடமச்ெின் யூடியூப் ஒளிவழி
மனிதவள அடமச்ெின் இடையத்தளம்

காைாங் பபால் சுற்றுைா சகாக்பரன் ஆர்ெியில் (ெிஆர்ெி) கபடி 
விடளயாட்டு பபாட்டி

தமிழ் புத்தாண்டு 
சகாண்டாட்டங்கள்

ெல்நவறு தங்குவிடுதிகைில் இருக்கும் குடிபெயர்ந்த 
ஊழியர்கள் பவைியிைங்களுக்குச் பெல்ை, 18 ெடிகடை, ஏஸ் 
குழு அரசு ொரா அடமப்புகளுைன் ஒன்றிடணந்து ஏற்ொடு 
பெய்தது. இந்த ஊழியர்களுக்கு ஸ்ரீ வரீமாகாைியம்மன் 
நகாவிைில் ொரம்ெரிய டெவ உணவு உெெரிப்பு  ைந்தது. 
மற்றும் இந்திய ொரம்ெரிய  ிடையத்திற்குக் குழு 
சுற்றுப்ெயணத்திலும் இவர்கள் ெங்நகற்றனர்.
இப் ெயணத்டத எற்ொடு பெய்த எங்கள் ஏஸ் அதிகாரிகள் 
மற்றும் 18 ெடிகளுக்கும்  ன்றி!

ெல்நவறு தங்குவிடுதிகைில் உள்ை 
குடிபெயர்ந்த ஊழியர்கள், அவர்களுக்பகன 
ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்ை நகைிக்டக உருட்டுப் 
ெந்து விடையாட்டில் கைந்துக்பகாள்ை 
காைாங் நொலுக்குச் சுற்றுைா பென்றனர்!

 ாள் முழுவதுமான நகைிக்டகக்கு  மது 
குடிபெயர்ந்த ஊழியர்கடை அடழத்துச் 
பென்ற எங்கள் ஃொஸ்ட் அதிகாரிகளுக்கு 
 ன்றி!

மார்ச் 17, 2022 அன்று, CRCயில் ஓர் 
உற்ொகமான கெடி நொட்டி  ைந்தது. 
அதில் ெை குடிபெயர்ந்த ஊழியர் 
குழுவினர் ஒருவடரபயாருவர் எதிர்த்து 
விடையாடி, பவற்றி நகாப்டெ மற்றும் 
மற்ற ெரிசுகடை பவன்றனர்.

எங்கள் குடிபெயர்ந்த ஊழியர்களுக்காக 
இந்தப் நொட்டிடய ஏற்ொடு பெய்த AGWO  
எனப்ெடும் விருந்தினர் ஊழியர் அடமப்பு 
மற்றும் கெடி விடையாட்டு அடமப்பு 
ஆகியவற்றுக்கு மிக்க  ன்றி!

 ிகழ்வின் 
ெிறப்ெம்ெங்கள்

 ீங்கள் ெங்நகற்க 
ெல்நவறு ந ரடி மற்றும் 
இடணய 
 ைவடிக்டககடைப் ெற்றி 
நமலும் அறிய இங்நக
உள்ை QR குறியடீ்டை
ஸ்நகன் பெய்யவும்!


