
இந்த இதழில்:

வேறுபடுத்தப்பட்ட-
தடுப்பூசிபாதுகாப்பு 
விதிமுறைகள் நீக்கம்

அக்ட ோபர் 

2022

வெளிநாட்டு
ஊழியர்களுக்கான
மாதாந்திர மின் வெய்திமடல்

தீபாேளி ஒளியூடட்ு 
நிகழ்சச்ி

அக்வடாபரில் 
ேரவிருக்கும் நிகழ்சச்ி



முக்கியஅறிவிப்புகள்

10 அக்ட ோபர் 2022 முதல் டேறுபடுத்தப்ப ்  தடுப்பூசி-
போதுகோப்பு விதிமுறைகள் (VDS/விடிஎஸ்) நீக்கம்

டேறுபடுத்தப்ப ் -தடுப்பூசிபோதுகோப்பு விதிமுறைகள்

(VDS/விடிஎஸ்) நீக்கப்ப ்  டபோதிலும், ததோ ர்ந்து சமூகப்

தபோறுப்புகறள கற ப்பிடியுங்கள்!

நீங்கள் இன்னும் தடுப்பூசி 
வபாடவில்றல 

எனில், வபாட்டுக்ககாள்ள
வும்

நல்ல தனிநபர ்

சுகாதாரத்றதக் 
கறடப்பிடிக்கவும்

உங்களுக்கு 
உடல்நலமில்லாவிட்டால் 
மருத்துேறரக் காணவும்.

நடவடிக்கைைள்:
தடுப்பூசி வபாட்ட, 

வபாடாத கேளிநாடட்ு
ஊழியரக்ள்

ஈடுபடலாமா?

உணவு, பானக் 

கறடகளில்

(உதாரணம்: மது

அருந்துமிடம், 
உணேகங்கள் ) 

உணேருந்துதல்

எந்த ஓர் நநரத்திலும் 500 

வபருக்கு வமல் கூடும் 
நிகழ்சச்ிகளில் பங்வகை்ைல்



எங்கள் புலம்தபயர்ந்த சமூகம்
ஷ்யாறம சந்தியுங்கள்! கட்டடங்கள், கதருக்கள், உருேப்படங்கள்

ஆகியேை்றை புறகப்படம் எடுக்க மிகவிரும்பும் கேளிநாடட்ு 
ஊழியர.்

பணம் வசமித்து புறகப்படக் கருவிறய ோங்கியது முதவல அேர ்

அழகிய புறகப்படங்கள் எடுப்பதை்காக வபாகுமிடகமல்லாம் 
அதறன எடுத்துச ்கசன்ைார.் 

அேரது சில புறகப்படங்கறள கேளியிடட்ுள்ள எங்களுறடய 

ஃவபஸ்புக் பதிவிை்கு கசன்று பாருங்கள். 

ெிங்கப்பூரில் உங்கள் ொழ்க்கககயப் பற்றி பகிர்ந்து வகாள்ள 
சுொரஸ்யமான ககத எததனும் உள்ளதா? இந்த இகைப்கபக்

கிளிக் வெய்து அதகன எங்களுக்குத் ததரியப்படுத்துங்கைள்

ஒன்றிறைந்து தீபோேளி தகோை் ோடுடேோம்!
• பல்வேறுமாறலவநர நடேடிக்றககளில் ஈடுபடட்ு எங்கவளாடு

தீபாேளிறயக் ககாண்டாடிமகிழ்ந்திட எங்களது
கபாழுதுவபாக்கு நிறலயங்களுக்கு (RC) கசல்லுங்கள்!

அக்ட ோபரில் 
ேரவிருக்கும் நிகழ்சச்ி

இந்த நிகழ்சச்ி குறித்து வமலும் விேரங்கள் அறிய 
உங்களுறடய ஃபாஸ்ட் (FAST) அதிகாரிகளுடன் வபசுங்கள். 

தததி இடம்

22 அக்நடோபர்
தைோக்நரன் தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், தபன்ஜூரு 

தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், துஙவோஸ் சவுத்
தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம்

23 அக்நடோபர்
ைிரோஞ்சி தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், தபன்ஜூரு 

தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், உட்ைண்ட்ஸ் 
தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம்

24 அக்நடோபர்
தைோக்நரன் தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், ைிரோஞ்சி 

தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், தபன்ஜூரு 
தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம், ததருசோன் தபோழுதுஙநபோக்கு 
நிகையம் , துஙவோஸ் சவுத் தபோழுதுஙநபோக்கு நிகையம்

கீழ்க்காணும் நடேடிக்றககளும்உண்டு
• தீபாேளி நிகழ்சச்ி

• திருவிழா
• கதம்ப நிகழ்சச்ி, வமலும் பல

https://www.facebook.com/ACEGroupSpore/posts/pfbid0owkGQfAiSUfUk5f71QW7fjpLPbRfyE7iF5psq1NqLDowpTA4C1CCZrfG24X1Uckdl
https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c


நீங்கள் பங்தகற்கக்கூடிய 
பல்தெறு தநரடி மற்றும்
இகைய நடெடிக்ககககளப் 
பற்றி தமலும் அறிய இங்தக 
காைப்படும் QR குறியீட்கட 
ஸ்தகன் வெய்யவும்!

கறரடயோரப் பூங்கோவிை்கு (Gardens by the 
Bay) சுை்றுலோ நிகழ்சச்ி

லி ்டில் இந்தியோவில் தீபோேளி 
ஒளியூ ்டு விழோ

குடளோபல் இந்திய அறனத்துலப் 
பள்ளியில் கோை்பந்துப் டபோ ்டிகள்

அரசு சாரா அறமப்பான , பிக் அட் ஹாரட்், 
ஏஸ் (ACE) –உடன்இறணந்து கேளிநாடட்ு 

ஊழியரக்ளுக்கும் அறனத்துலகப் பள்ளி 

மாணேரக்ளுக்கும் இறடவயயான உட்புைக் 

காை்பந்துப் வபாட்டிகறள குவளாபல் இந்திய 
அறனத்துலகப் பள்ளி ஏை்பாடு கசய்தது.

பரிசுகள் கபை்றுக் ககாண்ட வேறளயில், 

காை்பந்தின் மூலம் மாணேரக்ளுக்கும் 

கேளிநாடட்ு ஊழியரக்ளுக்கும் இறடயில் 

மலரந்்த நட்புைவும் பிறணப்பும் மிகவும் 
வபாை்றுதை்குரியதாக அறமந்தது. 

சிங்கப்பூர்விபத்து உதவி றமயம், சிங்கப்பூர ்
யூத் ஃபார ்கிறரஸ்ட், ஏஸ் (ACE)ஆகிய 
அறமப்புகவளாடு இறணந்து கேளிநாடட்ு 

ஊழியரக்ளுக்ககன்று கறரவயாரப் 

பூங்காவிை்குசுை்றுலா நிகழ்சச்ி ஏை்பாடு 

கசய்யப்படட்து. மிகப்பிரபலமான அந்த 

சுை்றுலாத்தலத்திை்கு கசன்று பாரற்ேயிடட் 
பின்னர ்ஊழியரக்ள் “வசாவ ாரன்் கஃவப”
உணேகதிை்கு கசன்று விறளயாடட்ு தின 

நிகழ்சச்ியில் பங்வகை்ைனர.் 

கதாண்டூழியரக்ளுக்கும் கேளிநாடட்ு 

ஊழியரக்ளுக்கும் அந்நாள் மிகக் குதூகலமாக 

அறமந்தது. 

லிட்டில் இந்தியா ேரத்்தகரக்ள், மரபுறடறமச ்

சங்கம் (லிஷா) 200 கேளிநாடட்ு ஊழியரக்றள
லிட்டில் இந்தியாவின் தீபாேளிஒளியூடட்ு 

விழாவில் பங்வகை்க அறழத்திருந்தது.

உள்ளூர ்பிரபலங்கள் வநரடி நிகழ்சச்ிகள்

அரங்வகை்றியதால் நிகழ்சச்ியில் விழாக்
குதூகலம் நிரம்பியிருந்தது . 

நிகழ்வின்
சிைப்பம்சங்கள்

அண்கமய வெய்திகள் மற்றும் புதுப்பிப்புககளப் 
பற்றி அறிய எங்கள் அதிகாரப்பூர்ெ ஒளிெழிகளில் 
எங்ககளப் பின்வதாடரவும்!

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃதபஸ்புக் பக்கம்

ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்வடாக் ஒளிெழி

மனிதெள அகமச்ெின் யூடியூப் ஒளிெழி 

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