
1 அைத� ப�ற� உ�க�
�தலாளிய�ட� ேப��க�

2 உ�க� த��மிட�த���ள
 ACE அத�காரிகைள அ�க��,
அ�ல�

3 ஜூ� ��ேயா �ல� மனிதவள
அைம�ச அத�காரி�ட�
ேப�வத�� பத�� ெச�ய��. 
எ�ப� எ�பைத அற�ய
ெதாட��� ப���க�.

உ�க��� ஏேத�� ேவைல�
ப�ர�சைனக� இ��தா�

ப�ர�ச�ைன இ��� ���க�படவ��ைல எ�றா�:



நா� ஒ� ச�த��ைப பத�� ெச���ேள�.
அ��ததாக நா� எ�ன ெச�ய ேவ���?

�ைண ஆவண�ைள வழ�க��
(க�டாய� அ�ல)
உ�க� ச�த��ப��� ��னதாக உ�க�
வழ�ைக அத�காரிக� மத��பா�� ெச�ய
�ைண ஆவண�ைள இ�ேக  சம��ப��க��.

1 ஜூ� பத�வ�ற�க� ெச�ய��
��க� உ�க� ைகேபச� அ�ல� மி�ன�
சாதன�கைள பய�ப��த�னா�, 'ZOOM
Cloud Meetings’ எ�பைத பத�வ�ற�க�
ெச�ய��. (இ�ேக க�ளி� ெச�ய��) 

2

��ேயா இைண�ைப� ெபற��
ச�த��ப��� �மா� 30 ந�மிட�க��� ��ன�
உ�க� ைகேபச� ம��� மி�ன�ச�
�கவரி�� (வழ�க�ப�டா�) ஒ� ��ேயா
இைண�� அ��ப�ப��. 

3 ��ேயா அம�வ�� ேச��க�
ச�த��ப��� 5 ந�மிட�க��� ��ன�,
��ேயா இைண�ைப� க�ளி� ெச��
எ�க� அத�காரி உ�கைள ெம�ந�க�
ச�த��� அைற��� அ�மத���� வைர
கா�த���க�.

4

www.mom.gov.sg/appointment

#01   ேமேல உ�ள QR �ற���ைட �ேக� ெச��,
"Make an appointment” எ�பைத�
ேத��ெத��க��

நா� எ�ப� ச�த��ைப பத�� ெச�வ�?

"Advisory Services” எ�பைத� க�ளி� ெச��,
"Through Zoom Video (30mins) எ�பைத�
ேத��ெத��க��

#02   

உ�க� அைடயாள அ�ைட எ�, ெபய� ம���
சரிபா���� �ற���ைட உ�ளி�� "Continue"
எ�பைத� க�ளி� ெச�ய��.

#03   

மனிதவள அைம�ச�� வ�த��ைறக� ம���
ந�ப�தைனகைள ஒ���ெகா���க�

#04   

உ�க��� வ���பமான ேதத� ம���
ேநர�ைத� ேத��ெத��� "Continue" எ�பைத�
க�ளி� ெச�ய��.

#05   

உ�க� பத�� வ�வர�கைள சரிபா���, உ�க�
ைகேபச� எ� ம��� மி�ன�ச� �கவரி
(வழ�க�ப����தா�)  சரியாக உ�ளதா
எ�பைத சரிபா��க��.  பத�ைவ  உ�த��ப��த
“Confirm Appointment”எ�பைத� க�ளி�
ெச�ய��. உ�க� ��பத�� இ�ேபா�
உ�த�ெச�ய�ப�ட�!

#06   

https://www.mom.gov.sg/appointment
https://www.mom.gov.sg/upload-doc-zoom
https://zoom.us/download


உ�க� ச�த��ப� நாளி� கவனி�க
ேவ��ய ��க�யமான தகவ�க�

பத�� ெச�யா��க�
ஆேலாசைன அம�வ�� ஆ�ேயா அ�ல�
கா�ச�ைய பத�� ெச�யா��க�. ��க�
அ�வா� ெச�தா�, MOM அத�காரி
ஆேலாசைன அம�ைவ �����
ெகா��வர ��� ெச�யலா�.

�ற��த ேநர�த�� வா��க�
��க� 10 ந�மிட�க��� ேம�
தாமதமானா� உ�க� ச�த��� ர��
ெச�ய�ப��.

உ�க� உபகரண�கைள
ேசாத��க��
உ�க� இைணய இைண��, இய���,
ைம�ேராஃேபா� ம��� ேகமரா ேவைல
ெச�க�றதா எ�பைத  ஆேலாசைன
அம���� �� உ�த��ப��த��.

ஆவண�கைள தயா� ெச�ய��
எ�க� அத�காரிக� சரிபா��பத�காக,
உ�களி� தனி�ப�ட ஆவண�ைத (எ.கா.
அைடயாள அ�ைட, பணி அ�மத� அ�ைட)
தயாராக ைவ�த���க��.

அைமத�யான ம���
ெவளி�சமான இட�
கவன�ச�தற�க� இ�ளாத ெபா��தமான
இட�ைத� ேத��ெத��க��

ஜூ� ��ேயா �ல� ஆேலாசைன அம��களி� அ��க�
ேக�க�ப�� ேக�வ�க�

இ�த ேசைவய����� யா� பயனைடயலா�?

த�க� ��/பணிய�ட�த����� வசத�யாக ஆேலாசைன ேசைவைய ெப� வ�����
எவ��.

ேந� ஆேலாசைன அம��ட� ஒ�ப���ேபா� ேசைவ தர�களி� ேவ�பா�
உ�ளதா?

வா��ைகயாள�க�, ேந� ஆேலாசைன அம�வ�� �ல� ெப�� அேத ேசைவ� தர�ைத
ெதாட��� ெப�வா�க� எ�பைத உ�த�யளி�க ����.

ச�த����கான பத�� ேநர�க� எ�ன?

ஆேலாசைன அம��க� த��க� �த� ெவ�ளி வைர (ெபா� வ���ைற நா�க� தவ����)
காைல 9 மணி �த� மாைல 5 மணி வைர நைடெப��. வா��ைகயாள�க� 30 ந�மிட
அம�வ�ைறைய, க�ைட���  ேநர ஒ������ பத�� ெச�யலா�.

என� ச�த��� பத�ைவ எ�ப� மா�ற� அ�ல� ர�� ெச�யலா�? 

��க� https://www.mom.gov.sg/appointment இைணயதள� �ல� உ�க� பத�ைவ மா�ற�
அ�ல� ர�� ெச�யலா�. பத�ைவ  மா�� “Change my appointment" எ�பத��� பத�ைவ 
 ர�� ெச�ய “Cancel my appointment” எ�பத��� �ைறேயக ேத��ெத��க��.

அத�காரி வழ�க�ய இைண�ைப� பய�ப��த� ஜூ� ச�த��� அைற���
�ைழவத�� ச��க�கைள எத��ெகா�க�ேற�. நா� எ�ன ெச�ய ேவ���?

த��டமி�ட ச�த��� பத�� ேநர�த�� ��க� ஜூ� கா�த���� அைறய�� இ�ைலெய�றா�
எ�க� அத�காரி உ�கைள� ெதாட��ெகா�வா�.

https://www.mom.gov.sg/appointment

