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6 டிசம்பர் 2015 அன்று, 6வது வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் 
தினத்தயும, சமூ்க ஆதரவுக்கான வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்கள் சங்கததின் (FAST) 10வது ஆணடு 
விழா்வயும வ்காண்ாடுவதற்கா்க 6,000 -ககும மேற்பட்் 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் (FDW்கள்) ஒன்று திரண்னர். 

FAST-ஆல் ஏற்பாடு வசய்யப்்பட்டு, ேனிதவளத து்ண அ்ேசசர் 
திரு சாம ்ான் அவர்்களால் ஆதரிக்கப்்பட்் இநத நி்கழசசி 
ஒரு ்கலாசசாரத திருவிழா்வப் ம்பாலவும, குடும்பததினர் 
ேீணடும ஒன் ி்் ணவதற்கான ஒரு நி்கழசசி் ்யப் ம்பாலவும 
இருநதது. வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் தங்களு்்்ய 
நண்பர்்களு்னும முதலாளி்களு்னும ே்கிழசசியு்ன் கூடிப் 
ம்பசிக வ்காணடிருநதனர்.

2005-இல் நிறுவப்்பட்்தில் இருநது ்பல நி்கழசசி்க்ள 
FAST ந்ததியுள்ளது. வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுக்கான 
்ப்யிறசி்்ய ஏற்பாடு வசயதுதருவதில் இருநது, இது 
இப்ம்பாது இலா்ப மநாக்கேில்லாப் வ்பாதுநல அ்ேப்பு 
(அல்லது IPC) என்் அநதஸத்தப் வ்பறறுள்ளது. ்க்நத ்பல 
ஆணடு்களா்க, சுோர் 66,000 வவளிநாட்டுப் வ்பண்களுககு 
ோனி்யேளிக்கப்்பட்் ்ப்யிறசி்்ய FAST வழங்கியும 
ந்ததியும உள்ளது. கூடுதலா்க, சிங்கப்பூரில் புதி்ய 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் சிரேேின்்ி மவ்ல வசய்ய 
உதவுவதறகு 200 நட்பு்வாளர்்க்ள இநத அ்ேப்்பின் 
நட்பு்வாளர் திட்்ம வ்காணடுள்ளது. மேலும, அவர்்களால் 
அ்ேக்கப்்பட்டுள்ள வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண ேன்் 
இல்லோனது 3,500 -ககும மேற்பட்் உறுப்்பினர்்களுககு 

1,000 -ககும அதி்கோன ந்வடிக்்க்க்ள ஏற்பாடு  
வசயதுள்ளது.

முந்த்ய ஆணடு்க்ளப் ம்பாலமவ, இநத ஆணடின் 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் தினமும ேி்கசசி்நத 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்க்ளயும வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களின் முதலாளி்க்ளயும அ்்்யாளம 
்கணடுவ்காள்வதற்கான ஒரு வாயப்்பா்க இருநதது. 
முதலாளி்களுககும அவர்்களின் வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களுககும இ்்ம்ய ேட்டுேின்்ி, 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுககு இ்்ம்யயும 
வலி்ே்யான ்பி்ணப்பு்கள் இருப்்ப்தக ்காண்பதறகு 
ேி்கவும ே்கிழசசி்யா்க இருநதது.

வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணான ரன்்பதி தீமவஜ் சி்யாநதி சிமரான்ேணி புஷ்பி்கா  
(Ranpati Dewage Siyanthi Siromani Pushpika) அ்னவரின் ்பாராட்்்யும வ்பறறு, 2015ம 
ஆணடுக்கான சி்நத வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண விரு்தப் வ்பற்ார். தனது 
முதலாளியு்னான புஸ்பி்காவின் ்ப்யணம, அவரது ்பணிப் வ்பாறுப்பு்களுககும 
அப்்பாற்பட்்து. அவர் அரி்ய ேருததுவ நி்ல்ே்்யக வ்காணடிருநத தனது 
முதலாளி்யின் ்பிள்்ள்க்ள அன்பு்னும ்பரிவு்னும ்கவனிததுக வ்காண்ார். 
ேி்கச சிரேோன மநரங்களில் கூ் அவர்்க்ள விட்டுப் ்பிரி்யவில்்ல.

விருதி் னப் வ்பறறுகவ்காள்ளும ம்பாது 
அவர் கூ ி்்ய்வ, “சிங்கப்பூரின் வ்பான்விழா 
ஆணடில் நான் இநத விரு்தப் வ்பறுவதில் 
ேிகுநத ே்கிழசசி அ்்்கிம்ன். என்னு்்்ய 
குடும்போ்க நான் ்பாவிககும என் 
முதலாளிககும, எனககு ஆதரவளிதத நடுவர்்கள் 
ேறறும அ்னவருககும நான் நன் ி்கூ் 
விருமபு்கிம்ன்.” தனது ச்க வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களுககு அவர் வழஙகும அ ி்வு்ர: 
“உங்களுககு எதாவது வதரி்யவில்்ல  
என்்ால், உங்கள் முதலாளி்யி்ன்  
ம்களுங்கள். உங்கள் முதலாளி்்யப் ்பற ி் 
ேற்வர்்களி்ம கு்் கூ்ாதீர்்கள். அவர்்க்ள 
உங்கள் குடும்பததின்ரப் ம்பால ்பாவியுங்கள்.”

2015ம ஆணடுக்கான FDW முதலாளி விருது திருவாட்டி ்யாப் ஸாக ம�ா (Yap Sock 
Hoe) அவர்்களுககு வழங்கப்்பட்்து. அவர் சார்்பா்க அவரது ே்கன் திரு லிங வயீ (Ling 
Wei) இநத விருதி் னப் வ்பறறுகவ்காண்ார். திருவாட்டி ்யாப் (Madam Yap) அவர்்கள் 
தனது வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணான ோர்னிககு (Marny) உணர்வுப்பூர்வோன ேறறும 
நிதி ஆதர்வ வழஙகுவதன் மூலம ஒரு அடி முன்மன வசன்்ார். ்பிலிப்்்பன்ஸில் 
உள்ள ோர்னி்யின் வ்பறம்ார்்களுககு ஆதரவளிப்்பதற்கா்க அவர் ோர்னிககு ்க்னுதவி 
வழங்கினார். மேலும, ோர்னி்யின் உ்ன்்பி் நதவர்்களின் ்பிள்்ள்களின் ்படிப்்பிற்கா்கவும 
கூ் அவர் நிதியுதவி அளிக்கி் ார்.

திருவாட்டி ்யாப் அவர்்களும அவர் 
குடும்பததினரும, வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணான 
ோர்னி் ்யத தன் குடும்ப உறுப்்பினரா்கமவ 
்பாவிக்கின்்னர். அவரது ே்கன் திரு லிங வயீ 
�ாங கூறு்்க்யில், “எங்கள் குடும்பததில் 
நாங்கள் ஒருவர் ேீது ஒருவர் ்பரஸ்பர அன்பும 
ேரி்யா்தயும ்வததிருக்கிம்ாம. நாங்கள் 
குழந்த முதல் வ்பரி்யவர்்களா்க வளரும 
வ்ர்யில் அவர் எங்களு்ன் இருநது வரு்கி் ார். 
என் தங்்க ்பி் ப்்பதறகுச சில வாரங்களுககு 
முன்னர் தான் அவர் எங்கள் குடும்பததில் வநது 
மசர்நதார். உண்ே்யில் வசால்லப்ம்பானால், நான் 
என் தங்்க்்ய அ ி்நத்தவி்  அவ்ர நீண் ்காலோ்க அ ி்மவன்.”
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சிங்கப்பூரில் உள்ள வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுக்கான ேனிதவள அ்ேசசின் (MOM) சி்ப்பு வவளி்யடீு

நேது வெளிநாட்டுப் பணிப்வபண் வெற்றியாளர் வெற்றி வபற் நேது வெளிநாட்டுப் 
பணிப்வபண்ணின் முதலாளி
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ெிரைொன ஒரு முன்மனாட்்டம்: 
ச றி நத பத்து ஆண்டுகள் ேறறும் 
வதா்டர்நது ெலறிரேயான ெளர்்சச றி 

உதவி மத்வப்்படும வவளிநாட்டுப் ்பணி்யாளர்்களுககுச 
மச்வ்கள் வழங்கி், 24 ஜனவரி 2016 அன்று இல்லப் 
்பணி்யாளர்்களுக்கான ்ே்யம (CDE) வதா்ங்கப்்பட்்து. 
மவ்லவாயப்பு வதா்ர்்பான ்பிரசச்ன்கள் ேறறும 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுக்கான ேனநலத தகுதிச 
மசாத்ன, சேரசம, சட்் நி்ல்யங்கள் ேறறும அவசர்காலக 
்காப்்ப்கம ம்பான்் மச்வ்கள் கு்ிதது வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்களுககு CDE ஆமலாச்ன வழஙகு்கி்து. 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுககு உதவி மத்வப்்பட்்ால், 
அவர்்கள் இலவசோ்கத வதா்ர்புவ்காள்வதற்கான ஒரு 24-
ேணிமநர இலவச வதா்லம்பசி மச்வ்்யயும  
(1800-2255-233, அல்லது 1800 CALL CDE) CDE ந்தது்கி்து. 

மேலும விவரங்கள் அ்ி்ய, நீங்கள் இநநி்ல்யத்த 
்ீகழக்கண் மு்கவரி்யில் ்பார்்வ்யி்லாம அல்லது 
வதா்ர்புவ்காள்ளலாம:

முகெரி
185A தாமசன் மராடு (வலவல் 2) [Thomson Road (Level 2)]
ம்கால்டு�ில் வசன்்ர் [Goldhill Centre]
சிங்கப்பூர் 307629
அருகாரேயில் உள்ள எம்ஆர்டி நறிரலயம்: வநாவனீா 
(வவளிம்யறும வழி B, யு்னவ்ட் ஸவ்கா்யருககுப் ம்பாகும வழி)

இயங்கும் மநைங்கள்
வசவவாய முதல் ஞா்யிறு வ்ர,  
்கா்ல 10 ேணி முதல் ோ்ல 6 ேணி  
வ்ர திங்கள் ேறறும வ்பாது விடுமு்்  
நாட்்களின் ம்பாது மூ்ப்்பட்டிருககும

24 ேணிமநை உதெியரைப்பு எண் 
1800 CALL CDE (1800 2255 233)

உதெிமயா ஆமலாசரனமயா 
மதரெயா? 

உதவுெதறகு இங்கு CDE உள்ளது!
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ஜூலறிய ின் கரத - 
என் முதலாள ி, என் 
இைண்்டாெது குடும்பம்

வசல்வி ஜூலி ஆஸடூட்டி (Juli Astuti) (இநமதாமனஷி்யர்), வ்யது 29, ஒரு இல்ல 
உதவி்யாளரா்கப் ்பணிபுரிவதறகு 2009-இல் சிங்கப்பூர் வநதார். அவர் முதலாளி்யின் 
குடும்பத்தக ்கவனிததுகவ்காள்்கி் ார். மேலும அவர் தனது முதலாளி்யின் இரணடு இளம 
்பிள்்ள்க்ளயும ்பராேரிதது வரு்கி் ார். அவரது முதலாளி ஜூலி் ்யத தனது குடும்ப 
உறுப்்பினரா்கமவ ்பாவிக்கி் ார். மேலும, அவரது இரணடு ்பிள்்ள்களும ஜூலி் ்ய ேி்கவும 
மநசிக்கின்்னர். சிங்கப்பூரில் ்பணிபுரிவது ேறறும அவரது முதலாளியு்னான அவரது 
அனு்பவம கு ி்தது அ ி்வதற்கா்க இன்்பாாஃம குழுவினர் சேீ்பததில் ஜூலி் ்யச சநதிததனர்.

நீங்கள் முதல்முர்யாக சறிங்கப்பூரில் பணிபுரிெது எவொறு இருநதது?
எனககு என் வடீ்டு ஞா்ப்கோ்கமவ இருநதது. என் குடும்பத்தப் ்பற ி்ம்ய நான் 
நி் னததுகவ்காணடிருநமதன். ஆனால் என் தாய நாட்டில் இருககும என் குடும்பம நன்்ா்க 
வாழ மவணடும என்று விருமபு்கிம்ன், அதனால் நான் ்கடு்ே்யா்க மவ்ல வசய்ய 
மவணடி்யது அவசி்யம என்று எனககு நாமன எப்வ்பாழுதும வசால்லிகவ்காள்்கிம்ன்.

எனககு முதலில் ்ப்யோ்க இருநதது. ஆனால் ஐ்யாவும அமோவும என் ேீது ேிகுநத அக்க்் 
்காட்டினர். வேல்ல வேல்ல நான் அவர்்களி்ம ேனம தி் நது ம்பசத வதா்ங்கிமனன். இப்ம்பாது 
நான் அவர்்களு்ன் ேி்கவும வநருக்கோ்கி விட்ம்ன். மேலும என்னு்்்ய ்பிரசச்ன்க்ள 
நான் ஐ்யாவு்னும அமோவு்னும ்ப்கிர்நதுவ்காள்்கிம்ன். அவர்்கள் என் ்பிரசச்ன்க்ளக 
்கவனமு்ன் ம்கட்டு, நான் தீர்வு்க்ள அ ி்வதறகு உதவு்கின்்னர். இப்ம்பாது அவர்்க்ள 
எனது இரண்ாவது குடும்போ்க நான் ்பாவிக்கிம்ன்.

நீங்கள் சறிங்கப்பூரில் பணிபுரிெதறகும் ொழெதறகும் உங்கரள எவொறு 
ோற்றிகவகாண்டீர்கள்?
இளம ்பிள்்ள்களான திம்யாம்ார் (Theodore) ேறறும தாட்டி்யா (Thaddea) இருவ்ரயும 
நான் ்கவனிததுக வ்காள்்கிம்ன். இன்னும வசால்லப்ம்பானால், அவர்்கள் ்பி்நதது முதல் 
நான் அவர்்க்ளப் ்பராேரிததுவரு்கிம்ன். நான் நாள் முழுவதும அவர்்களு்மனம்ய 
வசலவிடு்கிம்ன். இது என் வடீு கு ி்தத ஏக்கததிலிருநது ேீள எனககு உதவு்கி் து. 
திம்யாம்ாரும தாட்டி்யாவும நன்்ா்க இருப்்ப்த நான் உறுதிவசய்ய மவணடும என்்பதால், 
நான் அவர்்க்ளப் ்பராேரிப்்பதறகு ேி்கவும விழிப்பு்ன் இருக்க மவணடியுள்ளது. நான் முதலில் 
வதா்ங்கி்ய ம்பாது, நான் இ்தக ்கறறுகவ்காள்ளவும, என்்னச சரிவசயதுவ்காள்ளவும 
மவணடி்யிருநதது. ஆனால் என் ஐ்யாவும அமோவும எனககு அதி்க வழி்காட்டுதல்்க்ள 
வழங்கினர். அவர்்கள் ேி்கவும வ்பாறு்ே்யா்க இருநதனர்; எனககு எதாவது உறுதி்யா்கத 
வதரி்யவில்்ல என்்ால், நான் எப்வ்பாழுதும அவர்்களி்மே ம்கட்டுத வதரிநதுவ்காள்மவன். 

முக்கி்யோ்க, நான் ஒவவவாரு வாரமும என் குடும்பத்தத வதா்ர்புவ்காள்்கிம்ன். அவர்்கள் 
நலோ்கவும ே்கிழசசி்யா்கவும இருப்்ப்த அ ி்யும ம்பாது, நான் இவர்்களுககு இன்னும 
்கடு்ே்யா்க மவ்ல வசய்யமவணடும என்் ஊக்கத்த எனககு அளிக்கி் து.

இங்கு மெரல வசயகறின்் ேற் வெளிநாட்டுப் பணிப்வபண்களுககு நீங்கள் என்ன 
அ ற்ிவுரை கூ் ெிரும்புகறி ரீ்கள்?
்கடு்ே்யா்க மவ்ல வசயயுங்கள். நீங்கள் ஏன் இஙகு மவ்ல வசய்ய வநதிருக்கி் ரீ்்கள் 
என்்ப்த எப்வ்பாழுதும நி் னவில் ் வததுகவ்காள்ளுங்கள். இது ேன உ்ளசசல் அளிப்்பதா்க 
இருக்கலாம. மேலும, உங்கள் குடும்பத்தப் ்பற ி் நீங்கள் நி் னககும ம்பாது உங்களுககுத 
தனி்ே உணர்வு ஏற்ப்லாம. ஆனாலும உங்கள் கு ி்கம்கா்ள எளிதில் ்்கவி்ாதீர்்கள். 
நீங்கள் ்கடு்ே்யா்க மவ்ல வசயவதறகு உங்க்ளத த்யார்்படுததிகவ்காள்ள மவணடி்யது 

்கட்்ா்யோகும. நீங்கள் எவவளவு ்கடு்ே்யா்க உ்ழக்கி் ரீ்்கமளா அவவளவு சி் நத 
்பல்னப் வ்பறுவரீ்்கள்.

நீங்கள் சிங்கப்பூரில் முதல்மு்்்யா்கப் ்பணிபுரி்கி் ரீ்்கள் எனில், ஜூலி அனு்பவிதத்த 
நீங்களும அனு்பவிக்கககூடும. ஜூலி் ்யப் ம்பாலமவ, நீங்களும ்பின்வரும ஐநது 
உதவிககு ி்ப்பு்க்ளப் ்பின்்பறறுவதன் மூலம இதத்்க்ய சிரேங்களில் இருநது ேீணடு, 
சிங்கப்பூரில் ்பணிபுரிவ்த ஒரு ஆக்க்கரோன அனு்பவோக்க முடியும.

உதெ ிக 
கு் றிப்புகள்

  நீங்கள் ஒரு வவளிநாட்டில் ்பணிபுரிவது இதுமவ முதல்மு்் எனில், 
உங்களுககு அ்னததும அ ி்மு்கேில்லாததா்கவும, அவசௌ்கரி்யோ்கவும 
மதான்றுவதும இ்யல்்பானமத. ஒரு புதி்ய சூழலுககு உங்க்ளச 
சரிவசயதுவ்காள்வதறகும, அ்த ஏறறுகவ்காள்வதறகும சி் ிது ்காலம ஆகும. 
எனமவ, ஒரு ஆகககைோன ேனப்மபாகரகயும், சரி்யான ்கறறுகவ்காள்ளும 
ேனப்பான்ரேரயயும் வ்காணடிருப்்பது ேி்கவும முக்கி்யோகும. 

  கு்ிப்்பிட்் சில மவ்ல்க்ள எவவாறு வசயவது என்று உங்களுககுப் 
புரி்யவில்்ல எனில், உங்கள் முதலாளியி்டம் பணிவு்டன் மகளுங்கள். 
அவர் உங்களுககு விளககுவார். 

  உங்கள் முதலாளியு்ன் ்கருதது்க்ளப் பரிோ்றிகவகாள்ளுங்கள். 
ம்கள்வி்கள் ம்கட்்பதறகு அல்லது உங்கள் ்கவ்ல்க்ளப் 
்ப்கிர்நதுவ்காள்வதறகு அசசப்்ப்ாதீர்்கள். 

  வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுககு வோழித த்் ஒரு வ்பாதுவான 
்பிரசச்ன்யா்க இருக்கலாம. அடிப்பர்ட ஆங்கறிலம் அல்லது 
உங்கள் முதலாளி ம்பசு்கின்் வோழி்்யக கறறுகவகாள்ெதறகு 
மு்யறசி மேறவ்காள்ளுங்கள். அது நீங்கள் உங்கள் முதலாளியு்ன் 
்கருத்தப் ்பரிோ்ிகவ்காள்வதறகும, அவரது அ்ிவுறுததல்்க்ளப் 
புரிநதுவ்காள்வதறகும சுல்போககும.

  சே்சசசீர் உணவு முர்ரயப் ்பின்்பறறுங்கள். உங்கள் 
ஆமைாககறியத்ரத்ச சி்ப்்பா்கப் ம்பணிப் ்பராேரியுங்கள். நீங்கள் 
ஆமராக்கி்யோ்க இருநதால் தான் உங்கள் மவ்ல்்யயும, நீங்கள் 
எதிர்வ்காள்ளககூடி்ய எதத்்க்ய சவால்்க்ளயும உங்களால் 
சி்ப்்பா்கக ்்க்யாள முடியும.

  த ிம்யாம்ார் ேறறும தாட்டி்யா ஆ்க ிம்யாரு்ன் வவஸட்ம்கட் 
ம்பரங்காடி்ய ில் ஜூல ி ே்க ிழசச ியு்ன் மநரம வசலவ ிடு்க ி்ார்

  வசல்வ ி வஜன ிாஃ்பர் ம்பஸினம்பா ்ாஃ்க ில்ஸ, தன ிந்பர் ்பா்்கர் 
்ப ிரிவுக்கான வவற் ி்யாளர்

வச்யலாற்ல் ேறறும ஆக்கததி்்னக வ்காண்வர்்களின் 
தி்ன்ியும ம்பாட்டியும கூ் 6வது வவளிநாட்டுப் 
்பணிப்வ்பண்கள் தினததில் ந்்வ்பற்து. இதில் 
்பஙம்கற்வர்்கள் தங்களு்்்ய ்கலாசசாரச சி்ப்பு்க்ளப் 
வ்பரு்ேயு்ன் அ்னவருககும வவளிப்்படுததினர். அமத 
மவ்ள்யில் ேற் ்பஙம்கற்பாளர்்கள் வவளிநாட்டுக 
்கலாசசாரச சி்ப்பு்க்ளயும நவனீ ந்னத்தயும 
மு்யறசிவசயது ்பார்ததனர். இதன் ்காரணோ்க ஒவவவாரு 
்பிரிவுக்கான வவற்ி்யாள்ரத மதர்நவதடுப்்பது நடுவர்்களுககு 
ேி்கவும சவாலா்க இருநததில் ஆசசரி்யம ஏதுேில்்ல.

்கடு்ே்யான ம்பாட்டி நிலவினாலும, தனிந்பர் ்பா்்கர் 
்பிரிவில் வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பணணான வஜனிாஃ்பர் 
ம்பஸினம்பா ்ாஃ்கில்ஸ (Jennifer Pasinabo Doguiles) முதலி்ம 
வ்பற்ார். இவர் மூன்று ஆணடு்களா்க சிங்கப்பூரில் இருநது 
வரு்கி்ார். சிங்கப்பூரில் ்கற்பதறகு எணணற் விஷ்யங்கள் 
உள்ளன. எனமவ புதி்ய வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்கள் 
தி்நத ேனது்ன் இருக்க மவணடும என்றும, அவர்்கள் 
இஙகு இருககும மவ்ள்யில் ்கறறுகவ்காள்வதற்கான 
வாயப்்்ப ஏற்படுததிகவ்காள்ள மவணடும என்றும இவர் 
அ்ிவுறுதது்கி்ார். நீங்கள் எவவாறு ்பாடும தி்ன்்க்ள 
வளர்ததுகவ்காணடீர்்கள் என்று அவரி்ம ம்கட்் ம்பாது, 
அவர் ்பிலிப்்்பன்ஸ ேறறும சிங்கப்பூரில் உள்ள தனது 
மதவால்யததில் ்பாடுவதா்கத வதரிவிததார்.



INFORM3

 நீங்கள் ஊதி்யம ம்கட்கும ம்பாது அ்தப் பு்க்கணிப்்பது.

  வி்ரவில் ஊதி்யம வழஙகுவதா்க வவறறு 
வாககுறுதி்க்ள வழஙகுவது. 

  கு்ிதத மநரதத ில் ஊதி்யம வழங்காததற்கா்க  
ேன்னிப்பு ம்காருவது.

  உங்கள் முதலாள ி உங்களுககு வழங்கப்்ப் மவணடி்ய 
மதத ி்ய ில் உங்கள் ஊத ி்யத்த அள ிக்கவ ில்்ல 
என ில், அவர் உங்களுககு கூடி்ய வ ி்ரவ ில் ஊத ி்யம 
வழங்க இ்யலுவதன் வ்பாருட்டு நீங்கள் அவருககு 
ந ி்னவூட்் மவணடும.

  தான் ்பணப் ்ப ிரச்ன்க்ள சநத ிததுகவ்காணடிருப்்பதா்க 
உங்கள் முதலாள ி கூறு்க ி்ார் என ில் (உதாரணோ்க, 
உங்களுககு ஊத ி்யம வழங்க அவரி்ம ்பணம  
இல்்ல), நீங்கள் அவரி்ம உங்கள் ச ிரேங்க்ளயும 
வ ிளக்க ிக கூ்மவணடும.

  உங்கள் முதலாள ி வதா்ர்நது உங்களுககு ஊத ி்யம 
வழங்கத தவ் ினால், நீங்கள் உ்னடி்யா்க ேன ிதவள 
அ்ேசச ி்ம பு்கார் வதரிவ ிக்க மவணடும.

நீங்கள் என்ன வசய்ய மவணடும

உங்கள் முதலாளி  
ஊதி்யம அளிக்கத தாேதம 
வசயவதற்கான அ்ிகு்ி்கள்

ேனெழுத்தத்ரதக கண்்ட் றியுங்கள்
ேனெழுத்தத்தறின் அ ற்ிகு ற்ிகரளக கு ற்ித்து அ ற்ிநதுவகாண்டு எ்சசரிகரகயு்டன் இருங்கள், 
முன்னதாகமெ உதெி வபறுங்கள்.

நீங்கள் எங்கு 
உதெி வப்லாம்?

உங்களுககு ேனெழுத்தம் இருப்பதாக 
உணர்நதால், அரத உங்களுககுள் 
ேர்த்து ரெத்துகவகாள்ளாதரீ்கள் 
அல்லது உங்கரள நீங்கமள 
காயப்படுத்தறிகவகாள்ெதறகு எரதமயனும் 
வசயயாதரீ்கள். உங்களுககு வநருககோன 
யாரி்டமேனும் மபசுங்கள். உங்களுககு 
உதெி்ட பல்மெறு மசரெகளும் 
கறிர்டககப்வபறுகறின்்ன – 

MOM FDW உதெியரைப்பு எண்
(1800-339-5505) 
இல்லப் பணியாளர்களுககான 
ரேயத்தறின் (CDE) 24-ேணிமநை 
உதெியரைப்பு எண் 
(1800-2255-233)
FAST’இன் 24-ேணிமநை 
FDW உதெிரைப்பு எண்
(1800-339-4357) 
அல்லது SOS
(1800-221-4444)

புதி்ய சூழல்்க்ள 
அல்லது 
சூழநி்ல்க்ள 
ஏறறுகவ்காள்வதில் 
சிரேம

்பணப் 
்பிரசச்ன்கள்

குடும்பததினரு்னும 
முதலாளி்களு்னும 
்பிரசச்ன்கள்

ேனவழுததததின் 
அ்றிகு்றிகள்

அன்்ா் 
ந்வடிக்்க்களில் 

ஆர்வேிழததல் 
ேறறும 

தனி்ேப்்படுததிக 
வ்காள்ளுதல்

உங்க்ள நீங்கமள 
்கா்யப்்படுததிகவ்காள்ளும 

எணணங்க்ளக 
வ்காணடிருததல்

்பசியுணர்வு, 
உ்ல் எ்் 

அல்லது உ்ஙகும 
மு்்்களில் 
ோற்ங்கள்

உதவி்யற்வரா்கவும 
நம்பிக்்க 

இழநதவரா்கவும 
உணர்வது

ேனவழுததம 
ஏற்படுவதறகுச

சாத்தறியோன காைணங்கள்

POISON

நினா, 38, தனது முதலாளிக்கா்க 23 ோதங்கள் மவ்ல வசயதார், 
ஆனால் அவர் மவ்ல வசயத ்க்்சி 13 ோதங்களுககு அவர் 
ஊதி்யம வ்ப்வில்்ல. ஊதி்யம தாேதோ்க வழங்கப்்படுவதறகு 
முன்னர், தநது முதலாளி தாேதததிற்கா்க அடிக்கடி ேன்னிப்புக 
ம்காருவ்த நினா ்கவனிததார். அவர் தனது ஊதி்யம கு்ிதது 
தனது முதலாளிககு நி்னவூட்டி்ய ம்பாவதல்லாம அவர் வவறறு 
வாககுறுதி்க்ளம்ய முதலாளி்யி்ேிருநது வ்பற்ார். இது வழக்கோ்க 
ஊதி்ய தினததிறகு ஒரு நாள் முன்னமர நி்கழநதது. வதா்ர்சசி்யான 
தாேங்களின் ்காரணோ்க நினா ேி்கவும ேனம ்கலங்கினார்.

இறுதி்யா்க, தனது முதலாளி்யின் உ்வினரின் அ்ிவு்ரப்்படி, அவர் 
தனது சூழநி்ல்்ய ேனிதவள அ்ேசசி்ம வதரிவிததார். அவர்்கள் 
இநத வழக்்க விசாரிதது, நினா தனது முதலாளி்யி்ேிருநது 
ஊதி்யங்க்ள ேீட்்க உதவினர்.

அவர் தனது ச்க வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுககு வழங்கி்ய 
அ்ிவு்ர, “உங்கள் முதலாளி்யி்ம எப்வ்பாழுதும ஊதி்யம வழங்கப்்ப் மவணடி்ய நாளன்று ஊதி்யம 
அளிககுோறு ம்களுங்கள். உங்கள் முதலாளி அப்ம்பாதும உங்களுககு ஊதி்யம வழங்கத தவ்ினால், 
அதுகு்ிதது ேனிதவள அ்ேசசி்ம பு்கார் அளியுங்கள்.”

உங்கள் முதலாளி உங்களுககு ஒவவொரு ோதமும் முழுரேயாக ஊதறியம் ெைங்க மெண்டியது 
அெசறியோகும். துைதறிருஷ்டெசோக, நறினா (இது அெைது உண்ரேயான வபயர் அல்ல) -ஐப் 
மபால, பல வெளிநாட்டுப் பணிப்வபண்கள் தங்கள் முதலாளிகளி்டேறிருநது ஊதறியம் வப்ாத 
சம்பெங்கள் ந்டநதுள்ளன. கு்றித்த மநைத்தறில் ஊதறியம் ெைங்கப்ப்டாத ேன உரள்சசலான 
அனுபெத்ரதயும், அெருககு ேனிதெள அரே்சசு எவொறு உதெி வசயதது என்பரதயும் நேது 
இன்ஃபார்ம் குழுெி்டம் நறினா பகறிர்நதுவகாண்்ட ெிஷயங்கரளத் வதா்டர்நது படியுங்கள்.

ஊதறியம் தைப்ப்டாேல் 
ஏோறுபெைாக 
இருககாதரீ்கள்

$
சம்பெ ஆயவு
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இநத மநரடித வதா்லம்பசி எணணானது, நலவாழவு, ஊதி்யம 
ேறறும ்பி் மவ்லவாயப்பு வதா்ர்்பான விவ்காரங்கள் 
வதா்ர்்பா்க உதவி ேறறும ஆமலாச்ன்்ய நாடு்கின்் 
வவளிநாட்டுப் ்பணிப்வ்பண்களுக்கானதாகும.

ெங்கமதசம்
6255 0075

இநதறியா
6737 6777

இநமதாமனஷறியா
6737 7422 / 
9295 3964

உதவி அல்லது அவசர்காலங்களுக்கா்கப் ்பின்வரும எண்க்ளக 
கு ி்தது ்வததுகவ்காள்ளுங்கள்

பயனுள்ள வதா்டர்பு ெிெைங்கள்

பி் அெசை காலங்கள்

பி் உதெியரைப்பு எண்கள்

ACMI மநைடித் 
வதாரலமபச றி எண்
6280 5424

சமூக ஆதைவு ேறறும் 
பயிறசறிககான வெளிநாட்டுப் 
பணிப்வபண்களுககான 
கூட்்டரேப்பு 
(FAST) கட்்டணேறில்லா 
மநைடித் வதாரலமபசறி எண் 
1800 339 4357 (24 ேணிமநைம்)

அைசுத் தூதைகங்கள் ேறறும் உயர் ஆரணயங்கள்

MOM வெளிநாட்டுப் பணிப்வபண் (FDW) 
உதெியரைப்பு எண்

1800 339 5505 995

999

ஆம்புலன்ஸ்/தீ

காெல்துர்

எரிொயுக கச றிரெ எவொறு அர்டயாளம் கண்்ட் றிெது குைாய ெைறியாக ெைங்கப்படும் எரிொயுரெப் 
பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துதல்

எரிொயுக கச றிவு இருநதால்
• எரிவாயு ோனி்யின் ்கட்டுப்்பாட்டு  

வால்்வ மூ்வும. 
• அப்்பகுத ி்்யக ்காறம்ாட்்ோ்க 

்வததுகவ்காள்வதறகு, அ்னததுச 
சன்னல்்க்ளயும த ி்க்கவும. 

• ஒரு ்பாது்காப்்பான தூரததிறகுச வசன்று, 
்ப ின்வரும எரிவாயு உதவி்ய்ழப்பு எண்ண 
அ்ழப்்பதறகு உங்கள் முதலாளிககுத த்கவல் 
வதரிவிக்கவும: 1800-752-1800.

• ச்ேககும ம்பாது ்காஸ குக்க்ர ்கவன ிப்்பாரின்் ி வ ி்ககூ்ாது.

• எரிவாயுச சாதனங்களுககு அரு்கா்ே்ய ில் எள ித ில் தீப்்பற்ககூடி்ய 
வ்பாருட்்க்ள ்வக்கக கூ்ாது. 

• எரிவாயுச சாதனங்க்ள இ்யககுவதறகு முன்னர், ஏமதனும எரிவாயு 
நாற்ம உள்ளதா என்்ப்த உறுத ிவசய்யவும.

நாற்ம் – இது எரிவாயுக ்கச ி்வக ்கண்் ிவதற்கான ே ி்கவும வழக்கோன 
மு்்்யாகும. அழு்க ி்ய முட்்்்களுககு ந ி்கரா்க நாற்ேடிககும ஒரு 
தன ிததன்்ே்யான துர்நாற்த்த எரிவாயு வவள ி்ய ிடு்க ி்து.

ஒலறி – எரிவாயுச சாதனங்கள ில் இருநது ’�ிஸ’ என்் சததம அல்லது  
ஊதல் சததம வருவது.

காட்ச றி – அரு்கா்ே்ய ில் தாவரங்கள் ்பட்டும்பா்ய ிருககும ்காட்ச ி,  
எரிவாயுக ்கச ிவ ின் ஒரு அ்்்யாளோ்க இருக்கலாம.

•  எஙகு ்கச ிவு உள்ளது என்்ப்தக 
்கண்் ிவதறகு, வ ிளக்்க ஏற் 
மெண்்டாம்.

•  எதத்்க்ய ே ின்சார சுவ ிட்சு்க்ளயும 
அல்லது சாதனங்க்ளயும இ்யக்கமவா 
அ்ணக்கமவா கூ்டாது.

•  நீங்கள் எரிவாயுக ்கச ிவ ிறகு அரு்க ில் 
இருநதால், எநதத வதா்லம்பச ி 
அ்ழப்்்பயும வசயயககூ்டாது.

இது சறிங்கப்பூர் ேறின்ொரியத்தால் ெைங்கப்படும் ஒரு எரிொயுப் பாதுகாப்பு்ச வசயதறியாகும்.
்பாது்காப்ம்ப நேது முதன்்ே்யான முன்னுரி்ே்யாகும. இது ஒவவவாருவரின் வாழக்்க மு்்்யா்க இருக்க மவணடும என்று விருமபு்க ிம்ாம.

வெளிநாட்டுப் 
பணிப்வபண்ணின் கடிதம்
பூோர் இநமதாமனஷி்யா்வச மசர்நத ஜூலறி

சறிங்கப்பூர் அபய  
ஆமலாசரன்ச சங்கம் (SOS)
1800 221 4444 (24 ேணிமநைம்)

மெரலொயப்பு 
முகரேகளின் 
கூட்்டரேப்பு (சறிங்கப்பூர்)
6836 2618

ேறியான்ேர்
6735 1672

பிலறிப்ரபன்ஸ்
6737 3977

தாயலாநது
6737 2475 /  
8421 0105

இலங்ரக
6254 4595

நான் முதன்முதலா்க 2009-இல் ச ிங்கப்பூர் வநதம்பாது, இஙகுள்ள 
சூழலுககு ஏற்ப என்்னச சரிவசயதுவ்காள்வத ில் நான் ே ி்கவும 
ச ிரேப்்பட்ம்ன். நான் மசா்கோ்க இருநமதன், அடிக்கடி அழுமதன். நான் 
ஒரு வவள ிநாட்டில் இருப்்பது அதுமவ முதல்மு்்.

நான் இன்னமும ச ிங்கப்பூரில் தான் இருக்க ிம்ன் என்்பதால், 
எவவாறு ஆங்க ிலதத ில் ம்பசுவது, எழுதுவது ேறறும வாச ிப்்பது 
என்்ப்த நான் இப்ம்பாது ்கறறுகவ்காள்்க ிம்ன். மேலும, என்னு்்்ய 
முதலாள ி்ே ிருநது நான் ்பல வ ிஷ்யங்க்ளக ்கறறுகவ்காள்்க ிம்ன்.

நீங்கள் என்்னப் ம்பால வாழக்்க்ய ில் வவற் ி வ்ப் வ ிரும்ப ினால், 
வ்பாறு்ே்யா்க இருக்க மவணடும, ்கடு்ே்யா்க மவ்ல வசய்ய 
மவணடும. மேலும, ஆண நண்பர்்க்ளத மதடிகவ்காள்ளக கூ்ாது. 
நீங்கள் ச ிங்கப்பூரில் ்பண ிபுரியும மவ்ள்யில் ்கர்ப்்பே்்நதால், அது 
உங்களுககுப் ்ப ிரசச்ன ஏற்படுததலாம.

ஒரு வவள ிநாட்டுப் ்பண ிப்வ்பணணா்க இருப்்பது அவவளவு சுல்பம 
இல்்ல என்்ப்த நான் அ் ிமவன். நாம நேது குடும்பத்த 
வ ிட்டுப் ்ப ிரிநத ிருக்க ிம்ாம என்்ாலும, அவர்்களுககு ஒரு ச ி்நத 
வாழக்்க்்ய ஏற்படுதத ிகவ்காடுப்்பதறகு நாம வவள ிநாட்டில் மவ்ல 
வசயவது அவச ி்யம. 

நாம இப்ம்பாது வசய்யமவணடி்யவதல்லாம, உறுத ி்யா்கவும, ஒரும்பாதும 
நம்ப ிக்்க இழக்காேலும இருப்்பமத்யாகும. இதுமவ நேது வாழவ ில் 
நாம வவற் ி வ்பறுவதற்கான முக்க ி்ய அமசோகும.

எங்களு்்்ய உணர்வு்க்ள வவள ிப்்படுததுவதற்கான இநத வாயப்்்ப 
எங்களுககு வழங்க ி்யதறகு இன்ாஃ்பார்முககு நன்் ி்கள்.

அன்பு்ன்,
ஜூல ி்யா

இல்லப் 
பணியாளர்களுககான 
ரேயம் 
1800 CALL CDE 
1800 2255 233 (24 ேணிமநைம்)


