
பெருக்கவும் 
ஒரு நாளைககு $3 
சேமிபெதன் மூலம், உங்கள் 
சேமிபளெ ஒரு வருடததில் 
$1,000 ககு சமல் அதி்கரிக்க 
முடியும் என்ெது 
உங்களுககுத பதரியுமா?

நீங்கள்  உங்கள் ேம்ெைததின் 
ஒரு ெகுதிளை சேமிக்கத 
பதாடங்கினரீ்கைா? நீங்கள் 
பதாடங்கவில்ளல, அல்லது 
எஙகு பதாடஙகுவது என்று 
பதரிைாவிடடால், சமலும் 
அறிந்து ப்காள்ைப ெடிக்கவும்.

உங்கள் ெணதளத நிரவ்கிக்க 
6 எைிதான ெடி்கள்

உங்கள் இலககு்களை 
எழுதுங்கள்

எனது குழந்்த்களின 
்கலவிக்குப் ்பணம 
பேலுத்த சவண்டும, 
எனது குடும்பத்தின 

வறாழக்்்கச் 
பேலைவு்களுக்கு நறான
உ்தவ சவண்டும

ஒரு வரவு பேலவுப 
ெடடிைல் தைாரியுங்கள் 

ஒவபவறாரு மறா்தமும 
ஒரு நி்லையறான 

ப்தறா்்க்ய
சேமிப்புக்்கறா்க 
ஒதுக்குங்கள்

உங்கள் “சதளவ்களை” & 
“விருபெங்களை” அறிந்து ப்காள்ளுங்கள்

ச்த்வ்கள் உங்களுக்குத 
ச்த்வயறான்வ எ.்கறா. உணவு மற்றும 
ஒப்்ப்னப்  ப்பறாருட்கள். ‘விருப்்பங்கள் 
என்பது இருந்தறால நன்றா்க இருக்கும, 
ஆனறால அவேியமிலலைறா்த விஷயங்கள் 

எ.்கறா. நவனீ ்்கச்பேி

உங்கள் பேலவினங்கைின் ெதிளவ 
ளவததிருங்கள்

உங்கள் பேலைவு ்ப்திவு அ்தி்கச் பேலைவு 
பேயயறாமலைிருக்்க உங்களுக்கு 

உ்தவும.  சேமிக்்க அ்தி்கப் ்பணத்்த 
ஒதுக்்க முடியுமறா என்ப்்தயும இது 

்கறாண்்பிக்கும

உங்கள் சேமிபபு வைரந்து 
வரு்கிறதா என்று தவறாமல் 

ேரிொரக்கவும்

உங்கள் சேமிப்பு வளரவில்லை 
என்றால, “விருப்்பங்கள்” 

ேம்பந்தப்்பட்ட ப்பறாருட்க்ள 
வறாஙகுவ்்தக் கு்்க்்கவும

உங்கள் சேமிபளெப
ேிங்கப்பூரில பவளிநறாடடு வடீடுப் ்பணியறாளர்களுக்்கறா்க மனி்தவள அ்மச்ேின (MOM)  விசே்ட பவளியீடு

பவைிைீடு 21 / நவம்ெர 2019

“நறான ச்த்வயறான 
விஷயங்களுக்கு மடடுசம 
பேலைவிடுசவன. எனது ஓயவு 
நறாளில, ந்்டப் ்பயணம 
ச்பறான் இலைவே 
விஷயங்க்ளச் பேயய 
முயற்ேிக்்கிச்ன, அ்தனறால 
நறான ச்த்வயிலலைறாமல 
பேலைவழிக்்க 
சவண்டிய்தில்லை,” ேிேி, 
ேிங்கப்பூரில சுமறார 10 
ஆண்டு்கள் ்பணியறாற்்ியவர.

“நறான எனது குடும்பத்்த மன்தில ்வத்திருக்்கிச்ன, 
அது ஒவபவறாரு மறா்தமும ்பணத்்தச் சேமிக்்க எனக்கு 
உ்தவு்கி்து. 10 ஆண்டு்களுக்கும சமலைறா்க, 
்பிலைிப்்்பன்ில எனது குடும்பத்திற்கு ஒரு வடீ்்டக் 
்கடடி முடிக்்கப் ச்பறாதுமறான ்பணத்்தச் சேமிக்்க  
முடிந்தது, சமலும எனது மரும்கன்கள் மற்றும 
மரும்கள்்களின ்கலவிச்பேலைவு்களுக்குக் கூ்ட எனனறால 
உ்தவ முடிந்தது, ”ஒலைிவறா, 10 ஆண்டு்களுக்கும சமலைறா்க 
ேிங்கப்பூரில ்பணியறாற்்ியவர.

“்தனனறாரவத ப்தறாண்டு நிறுவனங்கள் 
ஏற்்பறாடு பேயதுள்ள நி்தி ்கலவிய்ிவு 
கு்ித்த இலைவே வகுப்புக்்களில 
்கலைநதுப்கறாள்சவன. இந்த ்படிப்பு்கள் மி்கவும 
்பயனுள்ள்தறா்க இருக்கும, சமலும எனது 
்பணத்்த எவவறாறு ேி்ப்்பறா்க நிரவ்கிப்்பது 
எனறு எனக்குக் ்கற்றுத ்தரு்கி்து,” எனறு 20 
ஆண்டு்களுக்கும சமலைறா்கச்  ேிங்கப்பூரில 
்பணியறாற்்ிய டினறா கூறு்கி்றார.
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பணத்தைச் சேமிபப்தை
ஒரு பழக்கமாககுங்கள்

சேமிப்பு முக்ியமானது என்பதை
உங்ள் நண்பர்ளுககு

எப்ச்பாதும் நிதனவூட்டுங்ள்,
ஒருவருக்்ாருவர ஊககுவியுங்ள்



ெணம் ்கடன் 

வாங்கபசொ்கிறரீ்கைா? 

இளதச் ேிந்தியுங்கள்!
உரிமம் பெறற ்கடன் ப்காடுபெவர்கைிடமிருந்து 
்கடன் வாங்க முடிவு பேய்தால், 
ெின்வருவனவறளறப ெறறி எச்ேரிகள்கைா்க 
இருங்கள்:

• அ்தி்க வடடி வி்கி்தம இருப்்ப்தறால நீங்கள் ்க்டன
வறாங்கிய ப்தறா்்க்ய வி்ட ்திருப்்பிச் பேலுததும
ப்தறா்்க அ்தி்கமறா்க இருக்்கலைறாம.
எடுததுக்்கறாட்டறா்க, நீங்கள் $500 ்க்டன வறாங்கினறால,
நீங்கள் ்க்டன ப்கறாடுப்்பவரக்கு $1,000 ்திருப்்பி
பேலுத்த சவண்டியிருக்கும.

• ்திருப்்பிச் பேலுத்த சவண்டிய ச்த்தி் யக் ்க்டந்தறால
நீங்கள் முன்பண நிரவறா்கக் ்கட்டணத்்தயும
மற்றும  ்தறாம்தமறா்கச் பேலுததும ்கட்டணத்்தயும
பேலுத்த சவண்டியிருக்கும.

நீங்கள் எவவைவு ்கடன் வாங்கலாம் என்ெளதக 
்கடடுப ெடுததுங்கள்  

• நீங்கள் வரு்டத்திற்கு $10,000 க்கும கு்்வறா்கச்
ேம்பறா்தித்தறால, உரிமம ப்பற்் அ்னததுக் ்க்டன
ப்கறாடுப்்பவர்களி்டமிருநதும நீங்கள் $ 500 வ்ர 
மடடுசம ்க்டன வறாங்க முடியும.

• நீங்கள் வரு்டத்திற்கு $10,000 (ஒரு மறா்தத்திற்கு
$833) மு்தல $20,000 வ்ர (ஒரு மறா்தத்திற்கு $1,666)
ேம்பறா்தித்தறால, உரிமம ப்பற்் அ்னததுக் ்க்டன
ப்கறாடுப்்பவர்களி்டமிருநதும நீங்கள் $ 3,000 வ்ர 
மடடுசம ்க்டன வறாங்க முடியும.

உங்கள் முதலாைி உங்கள் ேம்ெைதளத ஒவபவாரு மாதமும் முழுளமைா்கவும் ேரிைான  
சநரததிலும் பேலுதத சவணடும்.
ச்கள்வி: உங்கள் மு்தலைறாளி உங்கள் ேம்பளத்்த உங்களுக்கு வழங்கறாவிட்டறால எனன ஆகும? 
ெதில்: உங்கள் ேம்பளத்்த நீங்கள் எப்ச்பறாது ப்பறுவரீ்கள் எனறு உங்கள் மு்தலைறாளியி்டம ்பணிவு்டன ச்களுங்கள். 
உங்கள் மு்தலைறாளி உங்களுக்கு இனனும ்பணம ்தரவில்லை  என்றால, உ்டனடியறா்க உங்கள் சவ்லைவறாயப்பு 
நிறுவனம அலலைது MOM ஐ உ்தவிக்கு அணு்கவும. 

உங்கள் முதலாைி உங்கள் ேம்ெைதளத உங்களுக்கா்க ளவததிருக்கககூடாது
ச்கள்வி: ்க்டந்த ேிலை மறா்தங்களறா்க எனது ேம்பளத்்த ்வத்திருக்குமறாறு நறான எனது மு்தலைறாளியி்டம 
ச்கடடிருந்தறால எனன பேயவது?
ெதில்: ேட்டத்தின ்ீகழ, உங்கள் ேம்பளத்்தப் ்பறாது்கறாக்்க உங்கள் மு்தலைறாளிக்கு அனும்தி ்கி்்டயறாது. ்பணத்்த 
முழுவதுமறா்க உங்களி்டம ்திருப்்பித ்தருமறாறு மு்தலைறாளியி்டம ்பணிவு்டன ச்கட்க சவண்டும.

நீங்கள் ச்கடடால் உங்கள் முதலாைி உங்கள் ேம்ெைதளத மின்னணு முளறைில் பேலுதத சவணடும்
ச்கள்வி: எனக்கு வங்கிக் ்கணக்கு இலலைறா்தச்பறாது எனது மு்தலைறாளி எனது ேம்பளத்்த மினனணு மு்்யில 
எவவறாறு பேலுத்த முடியும? எனது மு்தலைறாளி எனக்கு பரறாக்்கமறா்க பேலுத்த முடியுமறா?
ெதில்: ்தனிப்்பட்ட வங்கிக் ்கணக்்்கத ்தி்க்்க உ்தவுமறாறு உங்கள் மு்தலைறாளியி்டம நீங்கள் ச்கட்கலைறாம. இந்தக் 
்கணக்கு உங்கள் ப்பயரில இருக்்க சவண்டும, சமலும உங்கள் பேறாந்த ஏடிஎம அட்்ட மற்றும வங்கிப் புத்த்கத்்த 
்வத்திருக்்க சவண்டும. உங்கள் ேம்பளத்்த பரறாக்்கமறா்க பேலுததுமறாறு ச்கறாரலைறாம. ஆனறால உங்கள் வங்கிக் 
்கணக்கு மூலைம ்பணம பேலுததுமறாறு நீங்கள் ச்கறாரினறால, உங்கள் மு்தலைறாளி அவவறாறு பேயய சவண்டும.

முக்கிைமான குறிபபு! உரிமம் பெறற ்கடன் 

ப்காடுபெவர்கைிடமிருந்து நீங்கள் ்கடன் 

வாஙகும்சொது பேலுதத சவணடிை 

்கடடணங்கள் மறறும் வடடி உங்களுககுத 

பதைிவா்க விைக்கபெடடுள்ைன என்ெளத 

உறுதிபெடுததிக ப்காள்ளுங்கள்.

சுை-விலககுககு விணணபெிக்கவும்
உங்கள் ்க்டன வறாஙகும ்பழக்்கத்்தக் ்கடடுப்்படுத்த உ்தவி ச்த்வயறா? உரிமம ப்பற்் அ்னததுக் ்க்டன  
ப்கறாடுப்்பவர்களி்டமிருநதும கு்்ந்த்படேம இரண்டு (2) ஆண்டு்களுக்கு அணுகுவ்்தத ்தடுக்்க நீங்கள் 
ஒரு விண்ணப்்பத்்தத ்தறானறா்க முனவநது ேமரப்்பிக்்கலைறாம. உங்கள் ேிங்பறாஸ் ்கணக்்்கப் ்பயன்படுத்திப் 
்ப்திவுப்ப்லைறாம. உங்களி்டம பேலலு்படியறாகும ேிங்பறாஸ் இல்லைபயன்றால, உங்கள் ேறார்பறா்க சுய விலைக்்கிற்கு 
விண்ணப்்பிக்்க உங்கள் மு்தலைறாளி அலலைது சவ்லைவறாயப்பு நிறுவனத்தி்டம www.mlcb.com.sg இ்ணயத்தளம 
மூலைம சவண்டிக்ப்கறாள்ளலைறாம.  

உரிமம் பெறாத ்கடன் ப்காடுபெவர்களை சவணடாம் என்று போல்லுங்கள்
• உரிமம ப்ப்றா்த ்க்டன ப்கறாடுப்்பவரி்டமிருநது ்க்டன வறாங்க சவண்்டறாம.
• எந்தபவறாரு ்க்டன ப்கறாடுப்்பவர்களுக்கும ரனனர்கள் அலலைது ்தர்கர்களறா்க பேயல்ப்ட சவண்்டறாம.
• நீங்கள் அவவறாறு பேய்தறால, உங்கள் ்பணி அனும்தி ேீடடு ரதது பேயயப்்படும, சமலும நீங்கள் மீண்டும

ேிங்கப்பூரில சவ்லை பேயய அனும்திக்்கப்்ப்ட மறாடடீர்கள்.

உங்களைப ொது்காததுக ப்காள்ளுங்கள்

• ்க்டன ப்கறாடுப்்பவர்களி்டமிருநது ்க்டன வறாஙகும உங்கள் நண்்பருக்கு உத்தரவறா்தமறா்கச் பேயல்ப்ட 

சவண்்டறாம. 

• ்க்டன வறாங்க உங்கள் நண்்பர்களுக்கு உங்கள் ்பணி அனும்தி அட்்ட்ய இரவல  ப்கறாடுக்்க சவண்்டறாம. 

• உரிமம ப்ப்றா்த ்பணப்்பரிமறாற்் ந்டவடிக்்்க்களில ்பஙச்கற்்க சவண்்டறாம. எடுததுக்்கறாடடு்கள் ்க்டன்க்ள 

வழஙகு்தல மற்றும ்க்டன வசூல ஆ்கிய்வ அ்டஙகும.

ஒருவர உரிமம் பெறாத ்கடன் ப்காடுபெவர என்றால் உங்களுககு எபெடித   பதரியும்?

• அவர்களுக்கு ஏன ்க்்ட இல்லை, அவர்கள் குறுஞபேய்தி / மு்க நூல / ப்தறா்லைச்பேி மூலைம ்க்டன வறாங்க

உங்க்ள அ்ழக்்கி் றார்கள்.  உரிமம ப்ப்றா்த  ்க்டன ப்கறாடுப்்பவர உங்க்ளத ப்தறா்டரபு ப்கறாண்்டறால, அவற்்் 

முழு்மயறா்கப் பு்க்்கணிக்்கவும. அவர்கள் ‘இலைவேப் ்பணம’ அலலைது ‘வடடி இலலைறா்த ்க்டன’ வழங்கினறாலும 

்ப்திலைளிக்்க சவண்்டறாம. நீங்கள் எந்த வ்்கயிலைறாவது  ்ப்திலைளித்தறால (உங்கள் ப்பயர, எண், மு்கவரி அலலைது 

வங்கிக் ்கணக்்்க அவர்களுக்கு வழங்கினறால), நீங்கள் ்க்டன வறாங்கிய்தறா்க அவர்கள் கூறுவறார்கள்.

நீங்கள் நிதிச் ேிக்கல்்களை எதிரப்காணடால் நீங்கள் என்ன பேய்ை முடியும்?

• எனன பேயய முடியும என்ப்்த விவறா்திக்்க உங்கள் மு்தலைறாளி்ய அணு்கவும.

• உள்நறாடடு ஊழியர்களுக்்கறான ்மயத்்த (CDE) ஆசலைறாே்னக்்கறா்க அணு்கவும.

்கடன் ப்காடுபெவர்கள் உங்களைத பதாடரபு ப்காணடால், தைவுபேய்து 

்காவல்துளறளை

999  அல்லது 1800 255 0000
என்ற எணணில் அளழக்கவும் அல்லது உங்கள் முதலாைிைிடம் 

போல்லுங்கள்.

ேம்ெை விஷைங்கள் நீங்கள் பதரிந்து 
ப்காள்ை 

சவணடிைது 
என்ன!

உங்கள் முதலாைியுடன் ஏசதனும் ேம்ெைத  த்கராறு இருந்தால் உடனடிைா்க MOM இன் உதவிளை நாடுங்கள் 1800 339 5505 என்ற

எணணில் MOM ஐ அளழக்கவும்.



உங்கள்  
முதலாைிககு 
மடடுசம  
சவளல  
பேய்யுங்கள்

உங்கள் முதலாைிககும் உங்கள் ெணி அனுமதி அடளடைில் குறிபெிடபெடடுள்ை மு்கவரிைிலும் 

மடடுசம நீங்கள் சவளல பேய்ை முடியும் நீங்கள் வடீடுப ெணிைாைரா்க மடடுசம ெணிைாறற 

சவணடும்.

நீங்கள் அவவாறு ெிடிெடடால், உங்கள் ெணி அனுமதி ரதது பேய்ைபெடும், சமலும் நீங்கள் வடீடிறகு அனுபெபெடடு ேிங்கபபூரில் சவளல 

பேய்ைத  தளட விதிக்கபெடும்.

நீங்கள் சவறு 

ஒருவருக்்கறா்க 

சவ்லை பேயய 

முடியறாது

நீங்கள் ஒரு ்க்்ட 

அலலைது 

உணவ்கத்தில 

்பகு்திசநர சவ்லை 

பேயய முடியறாது

நீங்கள் உணவு, 

மருநது அலலைது 

்பி் ்தயறாரிப்பு்க்ள 

விற்்க முடியறாது

நீங்கள் ேடடவிசராத 

மருந்து்களை விறெளன 

பேய்்கிறரீ்கள் என்றால், 

இபசொசத நிறுததுங்கள்!

இஙச்க ்காடடபெடடளவ சொன்ற ேடடவிசராத 

மருந்து்களை விறெளன பேய்ை அனுமதி இல்ளல.

ெிறபபுக ்கடடுபொடடு மாததிளர்கள், நுணணுைிர எதிரபெி்கள் மறறும் வலி நிவாரணி்கள் சொன்ற 

சு்காதார பொருட்கள் விறெளன பேய்ைபெடுவதறகு முன்பு அரோங்கததில் ெதிவு பேய்ைபெட 

சவணடும். இந்த மருந்து்கள் ்கடுளமைான ெக்க விளைவு்களை ஏறெடுததும், சமலும் 

மருததுவர்கைால் மடடுசம விற்க முடியும்.

அத்த்்கய மருநது்க்ள உங்கள் நண்்பர்களுக்கு விற்்பது அவர்களுக்குத ்ீதஙகு வி்ளவிக்கும, 

ஏபனனில அ்வ ்தயறாரிப்பு விளக்்கத்தில கு்ிப்்பி்டப்்ப்டறா்த ்ீதஙகு வி்ளவிக்கும ப்பறாருள்்க்ளக் 

ப்கறாண்டிருக்்கலைறாம.

ேட்டவிசரறா்த மருநது்க்ள விற்்ப்ன பேயது  ்பிடி்பட்ட பவளிநறாடடு வடீடு ஊழியர்களுக்கு 

$100,000  வ்ர அ்பரறா்தம வி்திக்்கப்்ப்டலைறாம அலலைது மூனறு ஆண்டு்கள் வ்ர ேி்்யில 

அ்்டக்்கப்்ப்டலைறாம அலலைது இரண்டும வி்திக்்கப்்ப்டலைறாம. அவர்களு்்டய ்பணி 

அனும்தி்கள் ரதது பேயயப்்படடு, வடீடுக்கு அனுப்்பப்்படடு, ேிங்கப்பூரில சவ்லை பேயயத 

்த்்ட வி்திக்்கப்்படும.

ஏபரல் 2019 இல், 47 வைதான பவைிநாடடு 

வடீடுப ெணிைாைருககு லக்கி ெிைாோவில் 

ெிறபபுக ்கடடுபொடடு மாததிளர்கள், வலி 

நிவாரணி மருந்து்கள் மறறும் நுணணுைிர 

எதிரபெி்களை விறறதற்கா்க $30,000 அெராதம் 

விதிக்கபெடடது.

நீங்கள் வாஙகு்கிறரீ்கள் என்றால், இபசொது 
நிறுததுங்கள்! 
்பி்ப்புக் ்கடடுப்்பறாடடு மறாத்தி்ர்கள் ச்பறான் இந்த 

ேட்டவிசரறா்த மருநது்கள் சவ்லை பேயயறாது! நீங்கள் 

இனனும ்கரப்்பமறா்கலைறாம. உங்கள் உ்டலுக்குக் ்கடு்மயறான 

்ீதஙகு வி்ளவிக்்கலைறாம.



வடீடில்  
ொது்காபொ்க 

சவளல 
பேய்யும் முளற

உங்கள் மன 
அழுதததளத நிரவ்கிக்கக 
்கறறுகப்காள்ளுங்கள்
நீங்கள் மன அழுதததளதசைா ெதடடதளதசைா உணரந்தால், 

உங்கள் முதலாைி, உங்கள் குடும்ெம், நணெர்கள் அல்லது 

சவளலவாய்பபு நிறுவனததுடன் செசுங்கள். நீங்கள் எபெடி 

உணர்கிறரீ்கள் என்ெளத அவர்களுடன் ெ்கிரந்து ப்காள்ளுங்கள்.

உங்களுக்ச்கறா மற்்வர்களுக்ச்கறா ்ீதஙகு வி்ளவிக்்கக்கூடிய எ்்தயும பேயய 

சவண்்டறாம. உங்கள் குடும்பத்்தப் ்பற்்ி எப்ச்பறாதும ேிந்தியுங்கள் - அவர்க்ள  

நலலை வறாழக்்்க வறாழ ்வப்்ப்தற்்கறா்கத்தறான நீங்கள் ேிங்கப்பூருக்கு சவ்லைக்கு 

வந்ீதர்கள்.

உங்களுடன்செே ைாராவது சதளவபெடடால், நீங்கள் 

அளழக்க ககூடிைவர்கள் 
• உள்நாடடு ஊழிைர்களுக்கான ளமைம் (ேி.டி.இ) 1800 225 5233 

•  இல் ேமூ்க ஆதரவு மறறும் ெைிறேிக்கான பவைிநாடடு உள்நாடடு 

பதாழிலாைர ேங்கம் (FAST) 1800 339 4357

•  ேிங்கபபூரில் இடரொடடில் இருபெவர்களுககு உதவி பேய்ெவர (SOS) 1800 221 4444

உங்கள் முதலாைிைின் வடீடில் ெணிபுரியும் சொது, 

குடிைமரவுததிடடததில் உங்களுககுக ்கறெிக்கபெடடப ொது்காபபு 

உதவிககுறிபபு்களை எபசொதும் நிளனவில் ப்காள்ளுங்கள். எபசொதும் 

ொது்காபொ்க சவளல பேய்வது மி்கவும் முக்கிைம்.  உங்களுககுத 

பதரிைாத விஷைங்களை  உங்கள் முதலாைிைிடம் ஆசலாேளன மறறும் 

வழி்காடடுதளலக ச்கடடறிைவும்.

ெைனுள்ை பதாடரபு்கள்

MOM பவைிநாடடு உள்நாடடு 

ெணிைாைர (FDW) உதவி பதாடரபு
ெிற அவேரநிளல்கள்

உதவி அல்லது அவேரநிளல்களுககு ்ீகசழ உள்ை எண்களை ளவததிருங்கள்

ெிற  உதவி எண்கள்

தூதர்கங்கள் மறறும் உைர ஆளணககுழுக்கள்

1800 339 5505

நலவறாழவு, ேம்பளம மற்றும சவ்லைவறாயப்பு ப்தறா்டர்பறான 

்பி் விஷயங்களில உ்தவி மற்றும ஆசலைறாே்ன்யப் 

ப்பறும  FDW க்்களுக்்கறான இந்த அவேர ப்தறா்டரபு எண்

்காவல்                999

மருததுவ அவேர ஊரதி/ த ீ  995

உள்நாடடு ஊழிைர்களுக்கான 

ளமைம் (CDE)    

1800 CALL CDE

1800 2255 233 (24 hours)

ெங்கைாசதஷ்   
6255 0075

்கம்சொடிைா   
6341 9785

்கம்சொடிைா  
9172 9803

இந்சதாசனஷிைா 
6737 7422 / 9295 3964

மிைான்மார  
6735 1672

ெிலிபளென்ஸ   
6737 3977

இலஙள்க  
6254 4595

தாய்லாந்து  
6737 2475 / 8421 0105

ேிங்கபபூரில் இடரொடடில் இருபெவர்களுககு உதவி 

பேய்ெவர (SOS)

1800 221 4444 (24 Hours)

ACMI அவேரத  பதாடரபு எண

9188 9162

சவளலவாய்பபு மு்கவர ேங்கம் 

(ேிங்கபபூர)

6836 2618

ேமூ்க ஆதரவு மறறும் ெைிறேிக்கான பவைிநாடடு  

உள்நாடடு பதாழிலாைர ேங்கம் (FAST)

Toll-Free Hotline 1800 339 4357 (24 hours)

ஈரமான ள்க்கைால் மின் 

ோதனங்களைத பதாடாதரீ்கள்.

்பயன்பறாடடில 

இலலைறா்தச்பறாது மின 

ேறா்தனங்க்ள 

அ்ணக்்கவும.

ஜனனலுக்கு பவளிசய 

விழுந்த உ்்ட்கள் அலலைது 

்பி் ப்பறாருட்க்ள எடுக்்க 

ஜனனலுக்கு பவளிசய 

ோய்ந்து எடுக்க 

முைறேிக்காதரீ. உங்கள் 

மு்தலைறாளியி்டம உ்தவி 

ச்கட்கவும.

்கழிவுக் ்கறா்கி்தம, ்பிளறாஸ்டிக் 

்்ப்கள், துணி மற்றும  

துணடு்கள் உள்ைிடட 

எரிைககூடிை அளனதது 

பொருட்களையும் திறந்த பநருபபு 

அலலைது எரியுமஅடுப்்பிலைிருநது 

விலைக்்கி ்வக்்கவும.

்ீத அலலைது சூ்டறான 

ேறா்தனங்க்ளக் 

்கவனிப்்பின்ி 

வி்டறா்ீதர்கள்.

வடீடு மின் ோதனங்களைப ெைன்ெடுததும் சொது

மின் ொது்காபபு

நீங்கள் ்பணிபுரியும 

ச்பறாது உங்களை 

சமறொரளவைிட 

உங்கள் மு்தலைறாளி 

அலலைது ஒரு வயது 

வந்தவர இருப்்ப்்த 

உறு்திப்்படுத்தவும.

ஜனனல்கம்பி ேட்டங்கள் 

இருப்்ப்்தயும அ்வ 

பூட்டப்்படடிருப்்ப்்தயும 

உறுதிபேய்்க.

ஜனனல ேட்டங்க்ளச் 

சுத்தம பேயய 

நீடடிக்்கப்்பட்ட துப்புரவுத 

து்்டப்்பறா்னப் 

ெைன்ெடுததவும்.

உங்கள் ்கறால்கள் ்த்ரயில 

உறு்தியறா்க இருப்்ப்்த உறு்தி 

பேய்யுங்கள். உங்கள் உ்டல 

ேறாளரத்தின ்பினனறால இருக்்க 

சவண்டும.

்கறால விரல நுனியில நிற்்க 

சவண்்டறாம. துணி்களை 

உலைர ்வக்கும ச்பறாது 

ஜனனல விளிம்பில 

அலலைது ஸ்டூலைில நிற்்க 

சவண்்டறாம.

உைரததில் இருககும் ஜன்னல்்களைச் சுததம் பேய்யும் சொது

துணி்களை உலர ளவககும் சொது




