
குடிபெயர்ந்த 
ஊழியர்களுக்கான மாதாந்திர 
மின் பெய்திமடல்

இந்தப் ெதிப்ெில்:

முக்கிய அறிவிப்புகள்

ம ோசடி குறித்து 
ஜோக்கிரதையோக இருங்கள்!

ப ோழுதும ோக்கு 
நிதையங்களில் சண்மே
ஃ ண்மே ைிருவிழோக்கள்

ஜூன் 
2022



முக்கியஅறிவிப்புகள்

ெம்ெளம் மின்- கட்டணம்

உங்கள் சம் ள நோள் 
வந்துவிட்ேைோ?

⚠ நீங்கள் ைங்கும் விடுைியில் 
வசிப் வரோக இருந்ைோல், 
உங்கள் முைைோளியிே ிருந்து 
உங்கள் சம் ளத்தைப் 
ப றும்ம ோது இந்ை 
குறிப்புகதளக் கருத்ைில் 
பகோள்ளுங்கள்.

தங்குமிடங்களில் வெிக்கும் 
பவளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு
ெிரெலமான இடங்களுக்கான அட்டட 
அறிமுகம்

24 ஜூன் 2022 முைல், ைங்கு ிேங்களில் 
வசிக்கும் பவளிநோட்டு ஊழியர்கள் 
சமூகத்துக்குச் பசல்ை இனி 
பவளிமயறும் அனு ைி அட்தே
மைதவயில்தை.

ஞோயிற்றுக்கிழத கள்  ற்றும் ப ோது 
விடுமுதற நோட்களில் நிய ிக்கப் ட்ே 
நோன்கு  ிர ை ோன இேங்களில் 
கூட்ேத்தைச் ச ோளிக்க உைவ, நீங்கள் 
SGWorkPass இல்  ிர ை ோன 
இேங்களுக்கோன அட்தேக்கு 
விண்ணப் ிக்க மவண்டும்.



சீ மேோங் 
 ற்றும் 
அவரது சக 
ஊழியரோல் 
பசய்யப் ட்ே 
பூ ோதைகள்

மமாெடி குறித்து ஜாக்கிரடதயாக 
இருங்கள்!

எங்கள் வெளிநாட்டெர்
சமூகம்

இவர் ைோன் சீ மேோங். சீனோவிைிருந்து வந்ைிருக்கும் எங்கள்
பவளிநோட்டு ஊழிய நண் ர். 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைிட்டில் 
இந்ைியோவில் உள்ள பூக்கதேயில் முைன் முைைில் மவதை 
பசய்ை இவருக்கு ஆங்கிைம ோ ை ிமழோ ம சத் பைரியோது.

 ை ஆண்டுகளோக, சீ மேோங் ைனது முைைோளியிேம் இருந்து 
ை ிழ் கற்றுக்பகோண்ேோர். ம லும், ைனது ஓய்வு மநரத்ைில் சீன 
வசனங்களுேன் இந்ைியப்  ேங்கதளப்  ோர்க்கிறோர். இன்று 
அவரோல் ைனது முைைோளி  ற்றும் வோடிக்தகயோளர்களுேன் 
சரள ோக ை ிழ் ம ச முடிகிறது. அமைோடு, அவர்களுக்கு 
அழகோன பூ ோதைகதள வடிவத க்கிறோர்.

ப ோழிகதளக் கற்றுக்பகோள்வைில் ஆர்வ ம் பகோண்ேவர்கதள, 
கற்றுக்பகோள்வைற்கோன விருப் த்துேனும், கடின உதழப்புேனும், 
உறுைியுேனும் பசய்ய அவர் ஊக்குவிக்கிறோர்.

உங்கள் கதைதய எங்களுேன்  கிர்ந்து பகோண்ேைற்கு நன்றி, சீ 
மேோங்! அவருேனோன எங்கள் மநர்கோணதை இங்மக உள்ள 
இதணப் ில்  ோர்க்கவும்.

ெிங்கப்பூரில் உங்கள் வாழ்க்டகடயப் ெற்றி ெகிர்ந்து பகாள்ள 
சுவாரஸ்யமான கடத எமதனும் உள்ளதா? இந்த 
இடணப்டெக் கிளிக் பெய்து அதடன எங்களுக்குத் 
பதரியப்ெடுத்தவும்

ைனது முைைோளியுேன் சீ மேோங்

ொடலடயக் கடக்கும்மொது 
விழிப்புடன் இருங்கள்!

சோதைதயக் கேக்கும்ம ோது 
விழிப்புேன் இருங்கள்!

https://www.tiktok.com/@acegroupsg/video/7109034164137069826?_t=8TWf4bJotyT&_r=1
https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c


கிராஞ்ெி பொழுதுமொக்கு நிடலயத்தில் (KRC) 
ஞாயிறு ஃெண்மட கார்னிவல்

12 ஜூன் 2022 அன்று, KRCக்குச் பசன்ற பவளிநோட்டு
ஊழியர்கள் ஒரு நோள் விதளயோட்டுகதளயும்
இைவச உணதவயும் அனு வித்ைனர்!

அவர்கள் வில்வித்தை, இைக்தக ைோக்கு, கோந்ை
 ீன் ிடித்ைல்  ற்றும் NERF ேோர்ட் ம ோர் ம ோட்டி
ம ோன்ற விதளயோட்டுகளில்  ங்மகற்றனர்.

இந்ை நிகழ்ச்சிதய ஏற் ோடு பசய்ைைற்கோக  க்கள்
கழக இதளஞர் இயக்கம் (PAYM)  ற்றும் கிபயட்
ம ோங் இதளஞர்களுக்கு நன்றி!

மகரம் மொட்டி @ பதம்ெனிஸ் தங்கும் 
விடுதி

பைம் னிஸ் ைங்கும் விடுைியில்
வசிப் வர்கள் 26 ஜூன் 2022 அன்று
 ரிசுகளுேன் கூடிய மகரம் ம ோட்டிதய
அனு வித்ைனர்.

இந்ை நிகழ்ச்சிதய வழிநேத்ை உைவிய
பைம் னிஸ் ைங்கும் விடுைி குழுவிற்கும்,
 ரிசுகதள வழங்க உைவிய கிங்ஸ்
மகட்ேரிங் நிறுவனத்ைிற்கும் நன்றி!

உட்லண்ட்ஸ் பொழுதுமொக்கு நிடலயத்தில் (WRC) 
ெண்மட ஃென் மடஸ் விடளயாட்டு திருவிழா

5 ஜூன் 2022 அன்று, உட்ைண்ட்ஸ் வட்ேோரத்ைில் 
வசிக்கும் பவளிநோட்டு ஊழியர்களுக்கு IM 
பைோண்டூழியர் அத ப்பு SGவும்  ற்றும் சிங்கப்பூர் 
ம ோலீஸ்  தேயும் (SPF) ஒரு விதளயோட்டு
ைிருவிழோதவ நேத்ைின.

விதளயோட்டு  ற்றும் விதளயோட்டு நேவடிக்தககள் 
மூைம்,  ங்மகற் ோளர்கள்  ிதணப்த யும்
பைோேர்த யும் ஏற் டுத்ைிக் பகோள்ள முடிந்ைது.

 ங்மகற் ோளர்கள் SPF அைிகோரிகளின் ம ச்சுக்கள் 
மூைம் ம ோசடிகள்  ற்றி அைிக ோக அறிந்து
பகோள்ள முடிந்ைது  ற்றும் அைற்கு எைிரோக 
விழிப்புேன் இருக்க நிதனவூட்ேப் ட்ேது.

இதை வழிநேத்ை உைவிய WRC குழுவிற்கு நன்றி!

நிகழ்வின்
சிறப்பம்சங்கள்

நீங்கள் ெங்மகற்கக்கூடிய 
ெல்மவறு மநரடி மற்றும்
இடணய நடவடிக்டககடளப்
ெற்றி மமலும் அறிய இங்மக
காணப்ெடும் QR குறியீட்டட
ஸ்மகன் பெய்யவும்!

அண்டமய பெய்திகள் மற்றும் புதுப்ெிப்புகடளப் ெற்றி 
அறிய எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில்
எங்கடளப் ெின்பதாடரவும்!

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃமெஸ்புக் ெக்கம்

ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்படாக் ஒளிவழி

மனிதவள அடமச்ெின் யூடியூப் ஒளிவழி

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

