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குடிபபயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்கான 
ோதாந்திர ேின் பெய்திேடல்



முக்கியஅறிவிப்புகள்

ஏஸ் குழுவின் ெமூக ஊடக 
ஒளிவழிகளின் துவக்கம்
• வசய்திகள் மற்றும் 
அண்ளமய புதுப்பிப்புகளுக்கு 
எங்கள் ஃபபஸ்புக் 
பக்கத்ளதயும் டிக்வடாக் 
கணக்ளகயும் ளலக் வசய்து 
பின்வதாடரவும்! go.gov.sg/ace-facebook go.gov.sg/ace-tiktok

லிட்டில் இந்தியாவில் அமேந்திருக்கும் பள்ளிவாெலில் குடிபபயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்கான ெட்ட ேருந்தகம் துவங்கப்பட்டது (MWLC).
• இந்தச் சட்ட மருந்தகம் எல்லா குடிவபயர்ந்த ஊழியர்களுக்கும் பசளவ வழங்கும். 

அபதாடு வமாழிவபயர்ப்பு பசளவகளும் வழங்கப்படும்.
• சம்பைம் குறித்த தகராறுகள், பவளலயிடத்தில் ஏற்படும் காயங்கள்

ஆகியவற்றிற்குஉங்களுக்குச் சட்ட ஆபலாசளன பதளவப்பட்டால், ஒவ்வவாரு 
மாதமும் 2-வது மற்றும் 4-வது ஞாயிற்றுக்கிழளமகைில் நீங்கள் இங்கு வரலாம் 
அல்லது http://tinyurl.com/RegisterMWLC என்ற இளணயத்தைத்தில்  
ஆபலாசளனக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

POSB ஜாலி கூடிய விமரவில் 
இனிமேல் கிமடக்காது
தளடயற்ற வங்கி பசளவளயத் 
வதாடர்ந்து அனுபவிக்க, கூடுமான 
விளரவில் POSB டிஜிவபங்க் பசளவக்கு 
மாறவும். POSB டிஜிவபங்க் பசளவளய 
எவ்வாறு பதிவிறக்கம் வசய்து, அதற்குப் 
பதிவு வசய்து மற்றும் பயன்படுத்துவது 
பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்குப் பின்வரும் 
பக்கங்களைப் பார்க்கவும்:
• ஆங்கிலம்: https://go.posb.com.sg/rg
• தமிழ்: https://go.posb.com.sg/rg-tr
• வபங்காலி: https://go.posb.com.sg/rg-bn
• மாண்டரின்: https://go.posb.com.sg/rg-zh
• தகவலாக்: https://go.posb.com.sg/rg-tl
• பர்மிய வமாழி: https://go.posb.com.sg/rg-my
• இந்பதாபனசிய வமாழி: 

https://go.posb.com.sg/rg-ms
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https://go.posb.com.sg/rg-zh
https://go.posb.com.sg/rg-tl
https://go.posb.com.sg/rg-my
https://go.posb.com.sg/rg-ms


குடிபபயர்ந்த ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெய்தி

ச ோஹோல்வடிவமைத்த சுவர ோட்டிகள்

வெப்பத் தாக்கத்திலிருந்து
உங்களளப் பாதுகாத்துக்
வகாள்ளுங்கள்!

வகாளுத்தும் வவயிலின் கீழ் நீண்ட பநரம் 
பவளல வசய்வதால் நீங்கள் வவப்பத்தின் 
தாக்கத்திற்கு உள்ைாகலாம். 

வவப்பத் தாக்கத்ளதத் தடுக்க சில உதவி 
குறிப்புகள் இபதா.

நிளறய தண்ணரீ் 
குடிக்கவும். ஒவ்வவாரு 15-20 
நிமிடங்களுக்குக் குளறந்தது 
ஒரு பகாப்ளப (250மிலி) 
தண்ணரீ் குடிக்கவும்.
தாகத்ளதத் தணிக்கத் 
பதளவப்படும் பபாவதல்லாம் 
தண்ணரீ் குடிக்க பவண்டும். 

வவைியில் 
இருக்கும்பபாது தைர்வான 
மற்றும் வவைிர் நிற 
ஆளடகளை அணியவும். 
முடிந்தவளர நிழலின் கீழ் 
பவளல வசய்யவும்.

சக ஊழியர் ஒருவருடன் 
பசர்ந்து பவளல வசய்யவும். 
தளலவலி, குமட்டல் மற்றும் 
மயக்கம் ஏற்படுதல் பபான்ற 
வவப்பத் தாக்கத்திற்கான 
ஆரம்ப அறிகுறிகளைக் 
கவனிக்கவும்.

உங்களுக்கு உடல் நலேில்மல எனில், உடனடியாக உங்கள் 
மேற்பார்மவயாளரிடம் பதரிவித்துவிட்டு ஒரு ேருத்துவமரச் பென்ு  காவுமம்.

இவர் பசாஹால் மாஸி, பங்கைாபதஷ் நாட்டுலிருந்து இங்கு 
குடிவபயர்ந்த நமது ஊழியர் நண்பர். வபரும்பாலான நாள்கைில் 
இரவுபநர பவளல வசய்து வந்த பபாதிலும், பசாஹால் 6 மாதங்களுக்கு 
24ஏஷியா அளமப்பிடம் கிராஃபிக் வடிவளமப்புக் களலளயக் கற்க 
பநரம் ஒதுக்கினார். அப்பபாது வதாடங்கி, கிராஃபிக் வடிவளமப்புக் 
களலயில் மிகுந்த ஆர்வம் வகாண்டார். தனது ஓய்வு பநரத்தில் 
சுவவராட்டிகளை உருவாக்கி வருகிறார்.

“எனக்குக் கிராஃபிக் வடிவளமப்பு மிகவும் பிடிக்கும். வமன்பமலும் 
கற்றுக்வகாண்டு முழுபநர நிபுணத்துவக் கிராஃபிக் வடிவளமப்பாைராக 
விரும்புகிபறன்,” என்றார் அவர்.

“பசாஹால் பவகமாகவும் ஆர்வமாகவும் கற்றுக்வகாள்பவர்,” என்று 
24ஏஷியா அளமப்பின் நிறுவனர் நஸ்முல் கான் கூறினார்.  
பசாஹாளலப் பபாலபவ ஒவ்வவாருவரும் வைரவும் சிறப்பாகச் 
வசய்யவும் அவர்களுக்குள் ஆற்றல் உள்ைது என்றும் அவர் நம்புகிறார். 
கடந்த 2.5 ஆண்டுகைில், 24ஏஷியா அளமப்பு 1000க்கும் பமற்பட்ட 
குடிவபயர்ந்த ஊழியர்களுக்கு 24 முளற இலவசப் பயிற்சிகளை 
நடத்தியுள்ைது. பயிற்சியின் மூலம் பயனளடந்த ஊழியர்கைில் 
ஒருவரான பசாஹால், வைங்களும் ஆதரவும் இங்கு எைிதில்
கிளடப்பதால், குடிவபயர்ந்த ஊழியர்கள் புதிய திறன்களைக் 
கற்றுக்வகாள்ை அவர்களுக்கு ஊக்கம் அைிக்க விரும்புகிறார்.

ெிங்கப்பூரில் உங்கள் வாழ்க்மகமயப் பற்றி பகிர்ந்து பகாள்ள 
சுவாரஸ்யோன கமத எமதனும் உள்ளதா? இந்த இமவப்மபக்
கிளிக் பெய்து அதமன எங்களுக்குத் பதரியப்படுத்துமம்

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


நீங்கள் பங்மகற்கக்கூடிய 
பல்மவு  மநரடி ேற்ு ம் 
இமவய 
நடவடிக்மககமளப் பற்றி 
மேலும் அறிய இங்மக
காவப்படும் QR குறியீட்மட ஸ்மகன்
பெய்யுமம்!

நிகழ்வின்
சிறப்பம்சங்கள்

துவாஸ் ெுமத் ஆர்ெியில் (டிஎஸ்ஆர்ெி) ஹரி ராயா 
ஐடில்ஃபித்ரி மநான்பு பபருநாள் பகாண்டாட்டங்கள்

3 பம 2022 அன்று, 7000க்கும் பமற்பட்ட குடிவபயர்ந்த 
ஊழியர்கள் டிஎஸ்ஆர்சியில் ஹரி ராயா ஐடில்பித்ரி 
பநான்பு வபருநாளைக் வகாண்டாடினர். முஸ்லீம் 
பிரார்த்தளன தளலவர்கள் காளலயில் ஈத் 
வதாழுளகளய நடத்தினர். குடிவபயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்குச் சிற்றுண்டி மற்றும் மதிய உணவு 
வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிகழ்ளவ ஏற்பாடு வசய்த விருந்தினர் ஊழியர் 
அவுட்ரீச் கூட்டணிக்கு (AGWO) மிக்க நன்றி!

மகாவில் பயவம் விொக தினக் 
பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
நமடபபற்றது 

சிங்கப்பூர் சிங்கை வபௌத்த சங்கம் மற்றும் இந்து 
அறக்கட்டளை வாரியம் இளணந்து, மஹா
கருணா வபௌத்த சங்கம் கிைபவானில் 170க்கும் 
பமற்பட்ட குடிவபயர்ந்த ஊழியர்களுக்குப் 
பராமரிப்புப் வபாட்டலங்கள் மற்றும் உணவுப் 
வபாருட்களை வழங்கியது. அபத நாள் 
மாளலயில், 37 குடிவபயர்ந்த ஊழியர்கள்
ஸ்ரீலங்காராமாயா புத்தர் பகாவிலுக்கு பநரடி 
நிகழ்ச்சிக்கும், இரவு உணவு மற்றும் 
சுற்றுலாவிற்கும் வரவளழக்கப்பட்டனர். இந் 
நிகழ்வு எமது குடிவபயர்ந்த ஊழியர்கள்
மத்தியில் நல்ல வரபவற்ளபப் வபற்றது. 
அவர்கள் ஒவ்வவாருவருக்கும் மதிய ளசவ 
உணவு மற்றும் அன்பைிப்பு ளப வழங்கப்பட்டது.

சுங்ஙாய் பதங்ஙா லாட்ஜில் (STL) 
பதாழிலாளர் தின நிகழ்ும

சுங்ஙாய் வதங்ஙா லாட்ஜில் நடந்த
வதாழிலாைர் தினக் வகாண்டாட்டங்கைில் 
ஏறக்குளறய 5000 குடிவபயர்ந்த ஊழியர்கள் 
கயிறு இழுத்தல், ளக மல்யுத்தம் மற்றும் 
காற்பந்தாட்டப் பபாட்டி பபான்றவற்றில் கலந்து 
வகாண்டனர்.

இந்த நிகழ்விற்கு வழிவளக வசய்த சுங்ஙாய் 
வதங்ஙா லாட்ஜ் குழுவினருக்கு நன்றி!

இந் நிகழ்ச்சிளய
இளணந்து ஏற்பாடு 
வசய்த சிங்கப்பூர் 
சிங்கை வபௌத்த 
சங்கம், மகா 
கருணா வபௌத்த 
சங்கம் மற்றும் 
இந்து 
அறக்கட்டளை 
வாரியம் 
ஆகியவற்றிற்கு
நன்றி!

அண்மேய பெய்திகள் ேற்ு ம் புதுப்பிப்புகமளப் பற்றி 
அறிய எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில்
எங்கமளப் பின்பதாடருமம்!

ஏஸ் குழுேத்தின் ஃமபஸ்புக் பக்கம்

ஏஸ் குழுேத்தின் டிக்படாக் ஒளிவழி

ேனிதவள அமேச்ெின் யூடியூப் ஒளிவழி

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

