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முக்கிய அறிவிப்புகள்

முதைாளிலய மாற்றுதல்*

1 ஜூலை 2022 முதல்,

● உங்கள் வவசை அனுமதி விசைவில் காைாவதியாகப் வபாகிறது என்றால், நீங்கள்:

• உங்கள் வவசை அனுமதிசயப் புதுப்பிக்க உங்கள் தற்வபாசதய முதைாளியுடன்

கைந்துசையாடுங்கள் அல்ைது

• உங்கள் வவசை அனுமதி காைாவதியாகும் முன் 40 முதல் 21 நாட்களுக்குள் புதிய

முதைாளிக்கு மாறவும். உங்கள் தற்வபாசதய முதைாளியின் ஒப்புதல் ததலவயில்லை

● வமலும் தகவலுக்கு, நீங்கள் மனிதவள அசமச்சை 6438 5122 என்ற எண்ணில் பதாடர்பு

பகாள்ளைாம்.  அல்ைது முன்னணி ஆதைவுக் குழுசவச் வைர்ந்த அதிகாிககசளத்(FAST) 

பதாடர்பு பகாள்ளவும்.

குரங்கம்லமப் ெற்றி நீங்கள் பதரிந்து 

பகாள்ள தவண்டியது என்ன

ைமூகத்தில் குைங்கம்சமத் பதாற்று

பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்சக அதிகிகத்து

வருவதால், கீவே உள்ள அறிகுறிகளில்

ஏவதனும் உங்களுக்கு பதன்பட்டால், 

உடனடியாக மருத்துவ உதவிசய

நாடுங்கள்:

• காய்ச்ெல்

• தலை/முதுகு/தலெ வலி

• வீங்கிய நிணநீர் கணுக்கள்

• குளிர்ச்சி

• தொர்வாக உணர்தல் பொறி மற்றும்

ததால்தநாய் சிலதவுகள்

*கட்டுமானத்துசற, கடல் கப்பல் கட்டும் தளம்,

பையல்முசற, உற்பத்தி மற்றும் வைசவத் துசறகளுக்கு -

வவசை அனுமதி பபற்றவர்களுக்கு மட்டுவம பபாருந்தும்

குைங்கம்சமப் பற்றிய வமல் தகவலுக்கு,  

https://go.gov.sg/monkeypox-infographic ஐப்

பார்சவயிடவும்.

https://go.gov.sg/monkeypox-infographic


முக்கிய அறிவிப்புகள்

SGWorkPass லகப்தெசி பெயலியின் தமம்ொு

• புதிய மற்றும் தமம்ெுத்தப்ெட்ட SGWorkPass லகப்தெசி பெயலி

(ஆப்) 5 ஜூசை 2022 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

• வமம்படுத்தப்பட்ட பையலி சிறந்தத் தரவு தனியுரிலம மற்றும் பிற

ெயனர் எளிதில் ெயன்ெுத்தக்கூடிய தமம்ொுகலள வேங்குகிறது

(எ.கா. முக்கிய வவசை அனுமதி அட்சட ைம்மந்தபப்ட்ட தகவல்

மற்றும் உங்கள் ைம்பள விவைங்கசள ஒவை வநைத்தில் காண முடியும்).

• இதுவசை பைய்யவில்சை என்றால், உடனடியாக பையலிசயப்

புதுப்பிக்கவும்.

ஆன்டிஜன்  விலரவுப் ெரிதொதலனக் கருவிகள் விநிதயாகம்

• நீங்கள் தங்கும் விடுதியில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு 5 ஆன்டிஜன் விலரவுப்

ெரிதொதலனக் கருவிகள் (ART) வேங்கப்படும்.

• உங்களுக்கு வகாவிட்-19 அறிகுறிகள் ஏவதனும் பதன்பட்டால் ART கருவிகசளப்

பயன்படுத்தவும், உங்களுக்கு உடல்நிசை ைிகயில்ைாமல் இருந்தால் உடனடியாக

மருத்துவசைப் பார்க்கவும்.

• ART கருவிகசளப் பபற்றுக் பகாள்வது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, நீங்கள் தங்குமிடத்தின்

ஆபவைட்டர் அல்ைது உங்கள் முதைாளிசயத் பதாடர்பு பகாள்ளவும்.



பவளிநாட்ு ஊழியர்களின் ொர்லவ

TikTok இல் 12,000க்கும் அதிகமான பின்பதாடர்பவர்கசளக் பகாண்ட நடனக்

கசைஞைான சித்தா சிரஞ்சித்லத ைந்திக்கவும். #ClapSnap டிக் வடாக் வபாட்டியில் பவற்றி

பபற்றவர்களில் இவரும் ஒருவர்.

20 ஆண்டுகளுக்கும் வமைான நடன அனுபவம் பகாண்ட சிைஞ்சித், அடிக்கடி

பபாழுதுவபாக்கு சமயங்களில் வநைசை நிகழ்ச்சிகள் மூைம் தனது நண்பர்களுடன்

நடனமாடுவதற்கான வாய்ப்புகசளப் பபறுகிறார். அவர் தனது நடன காபணாளிகசளயும்

டிக்வடாக்கில் பதிவவற்றுகிறார்.

அவிகன் நடன காபணாளிகசள இங்வக கண்டு ைசிக்கைாம்!

சிங்கப்பூரில் உங்கள் வாழ்க்லகலயப் ெற்றி ெகிர்ந்து பகாள்ள சுவாரஸ்யமான கலத 

இருக்கிறதா? இந்த இலணப்லெக் கிளிக் பெய்வதன் மூைம் எங்களுக்குத் 

பதரியப்ெுத்துங்கள்

சிங்கப்பூரில் ொதுகாப்ொக 

லெக்கிள் ஓட்ுதல் 

லெக்கிள் ஓட்ும் தொது  உங்கள் 

லகப்தெசிகலளப் ெயன்ெுத்த 

தவண்டாம்

இரவில் உங்கள் லெக்கிளின் முன் மற்றும்

பின் விளக்குகலள இயக்கவும்

ொலைலயக் கடக்கும் முன் எப்தொதும் நிறுத்தி,

வரவிருக்கும் தொக்குவரத்லத கவனித்து, பின்பு

பெல்ைவும்.

லெக்கிள் தரக்குகள் மற்றும் மஞ்ெள் பெட்டிகள்

தொன்ற நியமிக்கப்ெட்ட இடங்களில் உங்கள்

லெக்கிள்கலள நிறுத்துங்கள்

தமலும் ொதுகாப்ொக லெக்கிள் ஓட்ுவது

குறித்த குறிப்புகளுக்கு, இந்தக்

காபணாளிலயப் ொர்க்கவும்

https://www.tiktok.com/@acegroupsg/video/7120446158157237506?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c
https://www.youtube.com/watch?v=sA7DqXH8i_4&t=1s


நீங்கள் ெங்தகற்கக்கூடிய 

ெல்தவறு தநரடி மற்றும் இலணய 

நடவடிக்லககலளப் ெற்றி

தமலும் அறிய இங்தக 

காணப்ெும் QR குறியீட்லட 

ஸ்தகன் பெய்யவும்!

அண்லமய பெய்திகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகலளப் ெற்றி அறிய எங்கள் 

அதிகாரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில் எங்கலளப் பின்பதாடரவும்!

ACE ெமூக கைந்துலரயாடலின் நண்ெர்கள்பொழுதுதொக்கு நிலையங்களில் நடவடிக்லககள்

ஹஜ்ஜு பெருநாள்

எங்கள் FAST அதிகாிககள், பைவனாவகா மாவட்டத்சதச்

வைர்ந்த ஏசிஇ (FACE) பதாண்டூழியர்களுடன் முதல்

ைமூக கைந்துசையாடலின் உல்ைாைப் பயணத்சத

நடத்தினர்.

மதிய வவசளயில், வவடிக்சகயான நிகழ்வுகளுடன்

மற்றும் ருசியான உணசவ பகிர்ந்து பகாண்டசதத்

தவிை, எங்கள் FACE பதாண்டூழியர்கள் தங்கள்

கருத்துக்கசளயும் தங்கள் கவசைகசளயும் எங்கள்

FAST அதிகாிககளிடம் பகிர்ந்து பகாள்ளும்

வாய்ப்சபயும் பபற்றனர்.

நிகழ்ச்சியின் சிறப்ெம்ெங்கள்

சிங்கப்பூர் காவல் பசட (SPF) அதிகாிககள் மற்றும்

MyBrotherSG இன் பதாண்டூழியர்கள் பவளிநாட்டு

ஊழியர்களுக்கு நாள் முழுவதும் மிகவும் வவடிக்சகயான,

நடவடிக்லககசள வேங்கினர். காக்கி புக்கிட்

பபாழுதுவபாக்கு நிசையத்தில் ஊழியர்கள் எச்ைிகக்சகயாக

இருக்க வவண்டிய பல்வவறு வசகயான வமாைடிகள் பற்றி

பகிர்ந்து பகாண்ட கைந்துசையாடலும் இந்த

நடவடிக்சககளில் அடங்கும். ஆவைாக்கியமான வாழ்க்சக

முசறக்கான உதவிக்குறிப்புகள் குறித்து பவளிநாட்டு

ஊழியர்களுக்கு கற்பிப்பசத வநாக்கமாகக் பகாண்ட

விசளயாட்டுகளும் இருந்தன.

துவாஸ் பதற்கு பபாழுதுவபாக்கு நிசையத்தில், வதசியச்

சுற்றுப்புற அசமப்பு (NEA) படங்கி காய்ச்ைைால்

ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் மற்றும் படங்கி பைவாமல்

தடுப்பது எப்படி என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு

கைந்துசையாடசை வேங்கியது. பங்வகற்பாளர்கள் வதசியச்

சுற்றுப்புற அசமப்பால் தயாிகக்கப்பட்ட ஒரு பிகசுப்

சபயுடன் பவளிவயறினர்.

ஹஜ்ஜு பபருநாளின் நிசனவாக, நமது இஸ்ைாமிய பவளிநாட்டு

ஊழியர்களுக்கு கூட்டுத் பதாழுசக ஏற்பாடு பைய்யப்பட்டது.

கிைாஞ்சி பபாழுதுவபாக்கு நிசையத்தில், பவளிநாட்டு

ஊழியர்களுக்கு ஆதைவளிக்கும் கூட்டணி (AGWO) பவளிநாட்டு

ஊழியர்களுக்காக ஒரு திருவிோசவ ஏற்பாடு பைய்தது.

பவளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு பகார்பான் இசறச்சி மற்றும் பிகசுகள்

நிசறந்த சபசய விநிவயாகிக்க மூத்த துசணயசமச்ைைான திரு

ஸாக்கி முகமதும் ஜூசை 23 ஆம் வததி அன்று அன்-நூர்

பள்ளிவாைலுக்குச் பைன்றார்.

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃதெஸ்புக் ெக்கம்

ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்படாக் ஒளிவழி

மனிதவள அலமச்சின் யூடியூப் ஒளிவழி 

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

