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முகக்கவெம்-
அணியும் 

நடவடிக்ககககள 
தளர்த்துதல்

முக்கியஅறிவிப்புகள்

ஆகஸ்ட் 29, 2022 முதல்

பின்வரும்இடங்களில் மடட்ுமம

நீங்கள்முகக்கவசங்களள

அணிய மவண்டும்: • மசரக்்ளகளமயங்கள்

(ஆன்ம ோரட்ு சசன்டரக்ள்)

• உங்கள் உடல் நலம்

சரியில்லோத ம ோது

• ச ோது ம ோக்குவரத்து

• மருத்துவமளனகள்

முகக்கவசம் அணிவது பற்றிய கூடுதல் 
தகவல்களுக்கு, உங்கள் தங்குமிடத்தின் ஆபதரட்டர், 
முதலாளி அல்லது FAST அதிகாரிரய அணுகவும்.

நீங்கள் தங்கும்விடுதியில்

தங்கியிருந்தோல், உங்கள்முகவரிளய ்

புது ்பிக்க உங்கள் Safe@Home QR 

குறியீடள்ட ஸ்மகன் சசய்து சதோடரவும், 

இதன்மூலம்அவசரகோலத்தில்

உங்களளவிளரவோகத் சதோடரப்ு

சகோள்ளமுடியும்.

உங்கள் அகையில் உள்ள 
QR ககொகட ஸ்ககன் பெய்யவும்



உங்களின்ஆர ோக்கியமும்

நலமும் எங்களுக்குமுக்கியம். 

கடினமோனகோலங்களில் நீங்கள்

தனியோக இல்லல - எப்ரபோதும்

உதவிதயோ ோக இருக்கிறது.

ரமலும் மனநல

உதவிக்குறிப்புகளுக்கு, 

தயவுசெய்துஇங்ரககிளிக்

செய்யவும்.

எங்கள் புலம்சபய ்ந்த
ெமூகம்

இவர் ச யர் யூசுஃ ், முன்னோள் கடட்ுமோன ்

 ணியோளர,் இ ்ம ோது சசஃ ் ோக  ணியோற்றுகிறோர.் 

இவர் சசஃ ் ோக மோறியது, இவரின் ச ற்மறோருக்மக

ஆசச்ரியமோகஇருந்தது. இவருக்குஉண்ளமயோகமவ

சளமக்கத் சதரியுமோ என்ற மகள்விளய

முன்ளவத்தனர.் தோன் சளமத்தஉணவுகளள

வோடிக்ளகயோளரக்ளுடன்  கிரந்்தோர.் வீடட்ு உணவு ்

ம ோலஇரு ் தோக அளனவரும்  ோரோட்டினர.்

“சிங்க ்பூரவ்ோசிகள் மற்றும் பிற சக புலம்ச யரந்்த

சதோழிலோளரக்ள் வங்கோளமதசஉணளவசோ ்பிடட்ு

 ோரக்்க மவண்டும் என்று நோன்விரும்பிமனன். எனது

சக புலம்ச யரந்்த சமகோதரரக்ளுக்கு, நீங்கள் வீட்ளட ்

பிரிந்து இரு ் து வருத்தமோகஇருந்தோல், இந்த

உணளவமுயற்சித்து ்  ோருங்கள்!” 

ஒரு சளமயல்கோரரோக தோன் எதிரச்கோள்ளும்

சவோல்கள் மற்றும் உணளவ ்  ற்றி

வோடிக்ளகயோளரக்ள் என்ன நிளனக்கிறோரக்ள்

என் ளத ்  ற்றியூசுஃ ்  கிரந்்து சகோள்ளும்

வீடிமயோளவஇங்மக  ோருங்கள். 

நீங்கள் சசோல்வளதக்

கோதுசகோடுத்து

மகடக்ும் ஒரு ந ர்

மதளவ ் ட்டோல், 

நண் ரக்ளளத்

மதடுங்கள்

உதவிக்கு ACEஇன்

FAST 

அதிகோரிகளள

அணுகுங்கள்

யோரிடமோவது ம ச

மவண்டும் என்றோல், 

செல் ்ளலளன

அளைக்கவும்

பின்வரும் 24-மணிரந செல்ப்லலன்கலள

அலைக்கலோம்:

செல்தச்சரவ்்வின்செல் ்ளலன்@3129 5000

புலம்ச யரந்்த சதோழிலோளர்ளமய

செல் ்ளலன்@ 6536 2692

ெிங்கப்பூரில் உங்கள் வொழ்க்கககயப் ெற்ைி ெகிர்ந்து பகொள்ள 
சுவொரஸ்யமொன ககத இருக்கிைதொ? இந்த இகணப்கெக் கிளிக் 

பெய்வதன் மூலம் எங்களுக்குத் பதரியப்ெடுத்துங்கள்

மனவருத்தமோகஉள்ளதோ? 
ஆத வுக்கோக நீங்கள் யோல 
அணுகலோம் என்பதற்கோன
உதவிக்குறிப்புகள் ஒரு FACE 

தன்னோலரவ்லர்

அல்லது சகஆதரவுத்

தளலவருடன்

ம சுங்கள்

https://www.mom.gov.sg/covid-19/health-resources-for-mw-employers-and-dorm-operators
https://www.tiktok.com/@acegroupsg/video/7134702092362452225?_r=1&_t=8V3pJa5oTnl&is_from_webapp=v1&item_id=7134702092362452225
https://form.gov.sg/#!/624691a4ecc911001249120c


S11 மொஸ்டர்பெஃப் ெவொல் 
ஆகஸ்ட் மோதம் சோங்கி லோட்ஜ் ய்ெங்கும்

விடுதிமற்றும் PPT லோட்ஜ் 1B தங்கும் விடுதியில்

சளமயல் ம ோட்டி நளடச ற்றது.

மிகவும் சுளவயோனஉணவுகள் சளமக்க ் டட்ு, 

ம ோட்டிகளில் கலந்து சகோண்ட

 ங்மகற் ோளரக்ளின் ஆரவ்ம், முயற்சி, உணவு

 ரிமோறியவிதம் மற்றும் சுளவஆகியவற்றின்

அடி ் ளடயில் நடுவரக்ள் மதி ்பீடுசசய்தனர.்

இரண்டு ம ோட்டிகளிலும் சவற்றி ச ற்றவரக்ள்

அந்தந்த தங்குமிடங்களில் உள்ள  ல்ச ோருள்

அங்கோடிகளில்  யன் டுத்தக்கூடிய

வவுசச்ரக்ளள ் ச ற்றனர.்

புலம்ச யர் சதோழிலோளரக்ள்

விளளயோடுவதற்கும் மவடிக்ளக  ோர ்் தற்கும்

விளளயோடட்ு பூத்கள் அளமக்க ் ட்டிருந்தன!

ரதசியதின

சகோண்டோட்டங்கள்

இந்த மதசிய தினத்தில், ச ோழுதும ோக்கு

ளமயங்கள் மற்றும் தங்குமிடங்களில்

நடத்த ் ட்ட இளச நிகை்சச்ிகள், கோரன்ிவல்

மகம்கள், ஆரட்் ஜோமிங் மற்றும் மகரம்

ம ோட்டிகள் தவிர, 100க்கும் மமற் ட்ட

புலம்ச யரந்்த சதோழிலோளரக்ள் மதசிய

விளளயோடட்ு அரங்கில் SportSG ஏற் ோடு

சசய்தஉடற் யிற்சியில்

ச ருந்திரளோக ்  ங்மகற்றனர.்

கூடுதலோக, ACE குழுமம் ItsRainingRaincoatsஉடன்

இளணந்து புலம்ச யரந்்த

சதோழிலோளரக்ளுக்கோக மதசிய மகலரி மற்றும்

கோரட்ன்ஸ் ள தி ம செரிமடஜ்

சுற்று ் யணத்ளத ஏற் ோடு சசய்தது, அங்கு

அவரக்ள் கட்டிடங்களின் நீண்ட கோல வரலோறு

மற்றும் கட்டிடக்களலளயகண்டுகளித்து

இயற்ளகமயோடுஇளைந்து மகிை்ந்தனர.்

இந்த மதசியதினத்ளத எங்கள் புலம்ச யரந்்த

சதோழிலோளரக்ளுக்கு மறக்கமுடியோத தினமோக

மோற்றிய எங்கள் அளனத்து தன்னோரவ்

சதோண்டு நிறுவனங்களுக்கும் எங்கள்

கூட்டோளரக்ளுக்கும் நன்றி!

டன்மமன் உயரந்ிளல ்

 ள்ளிளயச் மசரந்்த

மோணவரக்ளும்

புலம்ச யரந்்த

சதோழிலோளரக்ளுடன்

உள்ளூர்குைந்ளத ்  ருவ

விளளயோடட்ுகளில்

ஈடு டுத்திக் சகோண்டனர.்

நிகழ்வின் 
ெிைப்ெம்ெங்கள்

நீங்கள் ெங்ககற்கக்கூடிய 
ெல்கவறு கநரடி மற்றும் 
இகணய 
நடவடிக்ககககளப் ெற்ைி 
கமலும் அைிய இங்கக
கொணப்ெடும் QR குைியீட்கட ஸ்ககன்
பெய்யவும்!

அண்கமய பெய்திகள் மற்றும் புதுப்ெிப்புககளப் ெற்ைி 
அைிய எங்கள் அதிகொரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில்
எங்ககளப் ெின்பதொடரவும்!

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃகெஸ்புக் ெக்கம்

ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்படொக் ஒளிவழி

மனிதவள அகமச்ெின் யூடியூப் ஒளிவழி

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

