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வெளியீடு 22 / டிசம்பர் 2020

INFORM
சிங்கப்பூரிலுள்ள வெளிநாட்டு வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கென மனிதவள அமைச்சின்
(MOM) வெளியீடு

புதிய இயல்புநிலைக்கான
புதிய பழக்கவழக்கங்கள்
கடந்த சில மாதங்களாக, க�ொவிட்-19 நமது வாழ்க்கை முறையை
மாற்றிப்போட்டுள்ளது. நாம் சகஜமாகப் பழகும் விதம் இனி
முன்புப�ோல இருக்கப்போவதில்லை. அனைவரின் பாதுகாப்பையும்
கவனத்தில்கொண்டு, பெரிய குழுக்களாக ஒன்றுகூடுவது
அனுமதிக்கப்படாது, அத�ோடு நெரிசல்மிக்க இடங்களுக்குச்
செல்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும். கைகளைக் குலுக்கி
அரவணைத்துக்கொள்வதற்குப் பதிலாக, நமது நண்பர்களுக்கு
வணக்கம் தெரிவிப்பதற்கு முழங்கைகளைத் தட்டியும் தூரத்திலிருந்து
கை சைகை செய்தும் வணக்கத்தைத் தெரிவிக்கிற�ோம்.
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முன்புப�ோல் ஒன்றுகூட களிக்க முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம்
நமக்கு இருப்பினும், இந்தப் “புதிய” இயல்புநிலையை நாம்
ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். நாம் ஒன்றிணைந்து சரியான
மனப்போக்குடனும் மனநிலையுடனும், நிலைமையைச் சீராக்கி,
இந்தச் சவால்களைச் சமாளிக்க முடியும்.
பாதுகாப்பாகவும் பாதுகாப்புடனும் இருங்கள்!!

உங்கள் கருத்தைக் கேட்க
ஆவலாக இருக்கிற�ோம்!
INFORM-இன் எதிர்வரும் வெளியீடுகளில் நீங்கள் என்ன
பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்? சிங்கப்பூரில் பணிபுரிவது
உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? இன்னும் கூடுதல்
தகவல்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்!

உங்கள் கடிதங்களை இந்த
முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்:
Engagement Department, Foreign
Manpower
Management Division,
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01,
Singapore 339946
அல்லது இந்த முகவரிக்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்:
mom_fmmd@mom.gov.sg

உங்கள் கடிதத்தில் உங்கள்
பெயர், த�ொலைபேசி
எண் மற்றும்/அல்லது
மின்னஞ்சல் முகவரியைக்
குறிக்க நினைவில்
க�ொள்க. சிறந்த 10
கருத்துகளுக்கு சிறப்பு
பரிசு அளிக்கப்படும்!

முதலாளிக்கும் வெளிநாட்டு இல்லப்
பணிப்பெண்ணுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல
உறவை உருவாக்குதல்
உங்கள் முதலாளிக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் நல்லுறவு இருக்கும்போது
வேலையை நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் செய்ய முடியும். உங்கள்
முதலாளியுடன் நல்லுறவை வளர்த்துக் க�ொள்ள நேரத்தைச் செலவிட்டு.
முயற்சி செய்யுங்கள். அவர்களுடன் பிரச்சினைகளைப் பற்றி
வெளிப்படையாகவும் நேர்மையாகவும் விவாதியுங்கள் - சக இல்லப்
பணிப்பெண்ணான கிரிசாண்டாவைப் ப�ோலவே!

உங்களைப் பற்றி மேலும் ச�ொல்லுங்கள்!
நான் கிரிசாண்டா கிக்கிங். எனக்கு வயது 40, திருமணமாகி
3 குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். எனது பதின்ம வயதில்
என் பெற்றோரை இழந்துவிட்டேன், ஒரு கான்வென்ட்டில்
உதவியாளராகப் பணிபுரிந்து எனக்கு வேண்டியத்
தேவைகளைக் கவனித்துக்கொண்டேன். நான் ஒரு மடாலயத்தில்
பணிபுரிந்தேன், அங்கு வயதான பாதிரியார்களைப்
பராமரிக்கவும் தலைமைத்துவத்தையும் கற்றுக்கொண்டேன்.
எனது தற்போதைய முதலாளியுடன் சிங்கப்பூரில் 14
ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றி வருகிறேன். எனக்கு பிடித்த உணவு
மீ சியாம், மீ ரெபஸ், நாசி லெமக் மற்றும் கறி. பண்டுங் குடிப்பதும்,
புபுர் சாச்சா உண்ணுவதும் எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கின்றன.
செய்திகளைப் படிப்பது, கைப்பந்து விளையாடுவது மற்றும்
சமூக நிகழ்வுகளில் உரையாடுவது ஆகியவை எனது
ப�ொழுதுப�ோக்குகள்.

உங்கள் தற்போதைய முதலாளியுடன்
நீங்கள் 14 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி
வருகிறீர்கள், உங்களுக்கும் உங்கள்
முதலாளிக்கும் இடையே நல்லுறவை
எவ்வாறு பராமரித்து வருகிறீர்கள்?
நான் முதலில் வேலை செய்யத் த�ொடங்கியப�ோது,
எனது முதலாளியுடன் திறம்பட பேசி த�ொடர்புக�ொள்ளும்
முறையைக் கற்றுக்கொள்வதில் எனக்குச் சிரமம்
இருந்தது. எல்லாம் எனக்குப் புதியவையாக இருந்தன,
குறிப்பாக சிங்லிஷைப் புரிந்துக�ொள்வது! நாங்கள்
ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து க�ொள்ள முடியாத நேரங்கள்,
இதனால் மனஸ்தாபங்கள் உண்டாயின. என்ன செய்வது
என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, அதனால் நான்
பிரார்த்தனை செய்தேன், எனது குறிக்கோள்களையும்
சிங்கப்பூரில் வேலை செய்ய வந்தததற்கான
காரணங்களையும் பற்றி ய�ோசித்தேன். காலம்
செல்லச் செல்ல எனது முதலாளியை எவ்வாறு நன்கு
புரிந்துக�ொள்வது என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன்.
அவர் ச�ொல்வதை என்னால் புரிந்து க�ொள்ள
முடியாதப�ோது, மீண்டும் கூறும்படி அவரிடம்
கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கொள்வேன். நான் அவர்
கூறுபவற்றுக்குச் செவிசாய்க்கவும் அவருடைய
விருப்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகளை எடுத்து
வைத்துக்கொள்ளவும் முயற்சி செய்கிறேன். என்
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முதலாளி வீட்டில் இல்லாவிட்டால் குறுஞ்செய்தி மூலம்
எனது கேள்விகளை நான் அவருக்கு அனுப்புவேன்.
அதைப் பார்த்துவிட்டு அவர் வேலை முடிந்ததும் நேரம்
செலவிட்டு என்னை அழைத்துப் பேசுவார். ஆண்டுகள்
செல்லச் செல்ல, படிப்படியாக, நாங்கள் ஒரு பந்தத்தை
உருவாக்கின�ோம். இப்போது, நாங்கள் எங்கள்
தனிப்பட்ட ப�ோராட்டங்களைக்கூட ஒருவருக்கொருவர்
பகிர்ந்து க�ொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிற�ோம். என்
வேலையைச் செய்ய அவர் எனக்கு நம்பிக்கையைத்
தருகிறாள், ஒட்டும�ொத்த வீட்டு நிர்வாகத்தையும் நான்
கவனித்துக்கொள்வேன் என்று என் மீது நம்பிக்கை
வைத்துள்ளார்.

சமூக நிகழ்வுகளில் த�ொண்டூழியராகச் சேரவும், புதிய
திறன்களைக் கற்பதற்காகப் பாடங்களில் கலந்து க�ொள்ளவும்
நான் விரும்பியப�ோது, எனது முதலாளி ஆதரவாக இருந்தார்.
எனது பாடங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் தேதிகளைக் கூட அவர்
குறிப்பெடுத்து வைத்துக்கொள்வார், எனக்கு ப�ோதுமான ஓய்வு
கிடைக்கிறதா என்று கேட்பார்.
2018 ஆம் ஆண்டில், எனது குழந்தைகளைப் பார்க்க பிலிப்பைன்ஸ்
திரும்புவதற்காக எனது முதலாளி எனக்கு வீட்டு விடுப்பு
வழங்கினார். அவருக்கும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கும்
நான் பரிசுகளை வாங்கினேன், ஆனால் அவர் என்னிடம்
பணத்தைச் செலவழிக்க வேண்டாம் என்றும் எனது தனிப்பட்ட
தேவைகளுக்காகச் சேமிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
நானும் எனது முதலாளியும் குடும்ப உறுப்பினர்களாகிவிட்டோம்.
நான் சிறு வயதில் என் பெற்றோரை இழந்துவிட்டதால், இந்த
உறவு எனக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. எனக்கு நல்லாசி
வழங்குபவர்களாக அவர்கள் விளங்குகிறார்கள்.

தங்கள் முதலாளியுடன் எவ்வாறு
த�ொடர்புக�ொள்வது எனத் தெரியாத பிற
FDWகளுக்கு நீங்கள் என்ன ஆல�ோசனை
கூறுவீர்கள்?

மற்ற இல்லப்
பணிப்பெண்களுடன்
வேறு என்ன பகிர
விரும்புகிறீர்கள்?

உங்கள் முதலாளியின் விருப்பங்களைப் புரிந்துக�ொள்ள நேரம்
ஒதுக்கும்படி உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். மனஸ்தாபங்கள்
ஏற்படக்கூடிய. சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகலாம். உங்கள் மனதிற்குள்
எந்தவிதமான கெட்ட எண்ணங்களையும் வைத்திருக்க வேண்டாம்.
உங்களுக்கு எதாவது புரியாதப�ோது உங்கள் முதலாளியிடம்
கேள்விகளைக் கேட்க பயப்பட வேண்டாம். நல்ல வெளிப்படையான
த�ொடர்பு முக்கியமாகும். விஷயங்களைத் தெளிவுபடுத்திக்கொள்ள
உங்கள் முதலாளிக்கு ஒரு குறிப்பை அனுப்புங்கள். கடுமையாகப்
நடந்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. தவறான புரிதல்கள்
மனஸ்தாபங்கள் சரி செய்யப்படாவிட்டால், நீங்கள் எல்லாவற்றையும்
உதறிவிட்டு, வீடு திரும்புவது ப�ோன்ற தவறான முடிவுகளை எடுக்க
நேரிடலாம்.

விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு மற்றும்
நேர்மறையான மனப்போக்கை
த�ொடர்ந்து கடைப்பிடித்தல்
ஆகியவை ஒரே முதலாளியுடன்
இவ்வளவு காலம் த�ொடர்ந்து
பணியாற்ற எனக்கு உறுதுணையாய்
இருந்தன. எனது கதையைப் படிக்கும்
ஏராளமான இல்லப் பணிப்பெண்கள்
த�ொடர்ந்து முன்னேறுவதற்கான
ஊக்கத்தைப் பெறுவர் என்று
நம்புகிறேன், ஒரு நாள் அவர்கள்
தம் கனவுகளை அடைவதில்
வெற்றி காண்பார்கள் என்று நான்
நம்புகிறேன்.
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பணம் த�ொடர்பிலான நல்ல பழக்கவழக்கங்களை
உருவாக்கிக்கொள்ளவும்!
க�ொவிட்-19 உங்கள் குடும்பத்தின் வருவாயைப்
பாதித்துள்ளதா?
பணத்திற்காக உங்கள் குடும்பம் உங்களை
நம்பியிருக்கிறதா?
உங்கள் பணத்தை நன்றாக நிர்வகிக்கவும், உங்கள்
சேமிப்பை வளர்க்கவும் இந்த உதவிக்குறிப்புகளைப்
பின்பற்றவும்:
சேமிப்பு இலக்கொன்றை வைத்துக்கொள்ளவும்
சேமிக்க, செலவழிக்க மற்றும் வீட்டிற்கு
அனுப்ப என நிலையான த�ொகையைத்
திட்டமிடவும்
நீங்கள் பணத்தைச் செலவழிக்க அல்லது
பணத்தை வீட்டிற்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு
முதலில் சேமிக்கவும்

அவசரநிலைகளில்
நீங்கள் கடன் வாங்கத்
தேவையில்லை
என்பதற்காகச்
சேமியுங்கள்!

#2

கூடுதலாகக் கிடைக்கும்
பணத்தைச்சேமிக்கவும்.

பணத்தைச் சேமிக்கப்
பழகிக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் சேமிப்பு வளர்கிறதா என்பதை
உறுதிப்படுத்த த�ொடர்ந்து அதனைச்
சரிப்பார்க்கவும்

நாள�ொன்றுக்கு $3 சேமிப்பு

=

ஆண்டுக்கு $1,000-க்கும்
அதிகமாக

உங்களுக்கு இன்னும்
பணப் பிரச்சினைகள்
இருந்தால், உங்கள்
முதலாளி, வேலைவாய்ப்பு
நிறுவனம் அல்லது
கீழேயுள்ள எந்த
நிறுவனத்துடனும்
த�ொடர்புக்கொள்ளுங்கள்:
பண நிர்வாக வழிகாட்டியைப்
பதிவிறக்க, கீழே உள்ள QR
குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள்:

ஆங்கிலம்
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$
$

நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாகச் செலவு
செய்யாமலிருப்பதை உறுதிப்படுத்த உங்கள்
செலவுகளைக் கண்காணிக்கவும்.

#1

இந்தோனேசியப்
ம�ொழி

பர்மிய
ம�ொழி

Blessed Grace Social Services Ltd
www.bgss.org.sg
8428 6377
Adullam Life Counselling
www.adullam.org.sg
6659 7844
Arise2Care Community Services
www.arise2care.sg
6909 0628
Association of Muslim
Professionals
www.amp.org.sg
6416 3960
One Hope Centre
www.onehopecentre.org
6547 1011

இ-ரிமிட்டன்ஸ் எனப்படும் மின்னியல்
முறையின் மூலம் பணம் அனுப்புங்கள்
இ-ரிமிட்டன்ஸ் மூலம் பணத்தை வீட்டிற்கு அனுப்புவது பாதுகாப்பானது மற்றும்
வசதியானது. உங்களுக்கு தேவையானது வங்கிக் கணக்கு மற்றும் ம�ொபைல்
ப�ோன் மட்டுமே.

இ-ரிமிட்டன்ஸ்
என்றால் என்ன?

$
$
$

இணையம் வழி உங்கள்
குடும்பத்திற்குப் பணத்தை
அனுப்புவதற்கான எளிதான
வழி இ-ரிமிட்டன்ஸ்
என்பதாகும். இதை எங்கும்,
எல்லா இடங்களிலும்
செய்யலாம்!

INFORM
இ-ரிமிட்டன்ஸ் எளிது என்று
கேள்விப்பட்டேன்!
எப்படி இதைச் செய்வது?

1 உங்களிடம் வங்கிக் கணக்கு
இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்*

2 சிங்கப்பூர் நாணய வாரியத்தின்
வலைத்தளத்திலிருந்து
(https://eservices.mas.gov.sg/fid)
உரிமம் பெற்ற பணம் அனுப்பும்
நிறுவனத்தைக் கண்டறியவும்.

3 பணம் அனுப்புவதற்கு

உங்களுக்குத் தேவையான
விவரங்களைஎடுத்து
வைத்துக்கொள்ளவும் (எ.கா.
முழுப்பெயர், FIN எண், வங்கிப்
பெயர் மற்றும் கிளை)

பாதுகாப்பாக
இ-ரிமிட்டன்ஸ் முறையில்
பணம் அனுப்புவது எப்படி:
உங்கள் தனிப்பட்ட வங்கி ID,
கடவுச்சொல்/PIN மற்றும் ஒரு முறைக்
கடவுச்சொற்களை (OTP) யாருடனும்
பகிர்ந்து க�ொள்ள வேண்டாம்
முகவர் உரிமம் பெற்றிருக்கிறாரா
என்பதை நீங்கள் உறுதிசெய்தப்
பின்னர் உங்கள் வேலை அனுமதி
அட்டையிலுள்ள புகைப்படத்தைப்
பகிரவும் அல்லது விவரங்களைச்
சரிப்பார்க்க வீடிய�ோ அழைப்பைச்
செய்யவும்
*உங்களிடம் வங்கிக் கணக்கு இல்லையென்றால், அதற்கு
விண்ணப்பிக்க உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படுமாயின்
உங்கள் முதலாளியிடம் பேசுங்கள். நீங்கள் ஒரு
POSB ஊதியக் கணக்கைத் திறந்தால் ஒவ்வொரு
மாதமும் குறைந்தபட்ச இருப்பு அல்லது குறைந்தபட்ச
வைப்புத்தொகை தேவையில்லை. www.posb.com.sg/
fdwguide. என்ற தளத்தில் கிடைக்கும் படிப்படியான
வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். நீங்கள் வேற�ொரு வங்கியில்
வங்கிக் கணக்கைத் திறந்தால், முதலில் ஒரு கணக்கைத்
திறப்பதற்கும், அதனைச் செயல்படுத்துவதற்கான
நிபந்தனைகளைச் சரிபார்க்கவும்.
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பாதுகாப்புடன்
இருக்கவும். க�ொவிட்19க்கு எதிராக
ஒருவரை ஒருவர்
பாதுகாத்துக்கொள்ளவும்
TraceTogether (TT)டிரேஸ்டுகெதர்
விரைவாகக் கண்டறிய உதவுகிறது
மற்றும் க�ொவிட்-19 இன் பரவலைத்
தணிக்கிறது. அருகிலுள்ள
பிற த�ொலைபேசிகள் அல்லது
ட�ோக்கன்களுடன் புளூடூத்
சமிக்ஞைகளைப் பரிமாறிக்கொள்வதன்
மூலம் TT சாதனம் மற்றும் ட�ோக்கன்
செயல்படுகின்றன. நீங்கள்
இருக்குமிடத்தை இது கண்காணிக்காது.
பேரங்காடிகள் அல்லது கடைத்
த�ொகுதிகள் ப�ோன்ற இடங்களுள்
நுழைய நீங்கள் சேஃ்ப் எண்ட்ரி செய்ய
TT செயலி அல்லது ட�ோக்கனைப்
பயன்படுத்த வேண்டும்.
இப்போதே TT செயலியை அமைக்கவும்
அல்லது நீங்கள் சமீபத்திய பதிப்பைப்
பதுவிறக்கம் செய்திருப்பதை
உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு
மாற்றாக, உங்களுக்கு அருகிலுள்ள
சமூக நிலையத்தில் ட�ோக்கனைப்
பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள்
செயலியைப் பயன்படுத்த முடிந்தால்,
உங்களுக்கு ட�ோக்கன் தேவையில்லை.

எவ்வாறு பெறுவது மற்றும் பயன்படுத்துவது
உங்களிடம் TT செயலி இல்லையென்றால், உங்கள் குடியிருப்பு முகவரிக்கு
அருகிலுள்ள ஒரு சமூக நிலையத்தில் (CC) வினிய�ோகம் நடைபெறும் வேளையில் ஒரு
TT ட�ோக்கனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். CCகளின் பட்டியலுக்கு
https://token.gowhere.gov.sg என்ற இணையத் தளத்தைப் பார்வையிடவும்.
சரிபார்ப்புக்காக உங்கள் வேலை அனுமதி அட்டையைக் க�ொண்டு
வந்து, பதிவு செய்வதற்கு த�ொடர்பு எண்ணை வழங்கவும்.

SafeEntry சரிபார்ப்புகளுக்கு TT
செயலி அல்லது ட�ோக்கனைப்
பயன்படுத்தவும்

நீங்கள் வெளியே
செல்லும்போது
எப்போதும்
உங்களுடன்
ட�ோக்கனை
எடுத்துச்
செல்லுங்கள்.

பச்சை விளக்கு
உங்கள் ட�ோக்கன்
ஒளிர்கிறதா
பழுதடைந்திருந்தால�ோ,
என்பதைச்
அதனை நீங்கள் தவற
சரிபார்க்கவும்.
விட்டிருந்தால�ோ,
6973 6511 என்ற
எண்ணை அழைக்கவும்.

2
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செயலியைத் த�ொடங்கவும்.
உங்கள் ம�ொபைல்
எண்ணைப் பயன்படுத்தி
பதிவு செய்யுங்கள்.
SMS வழியாக உங்களுக்கு
அனுப்பப்பட்ட தனிப்பட்ட
அடையாள எண்ணை
உள்ளிடவும்.

புளூடூத்தை இயக்குங்கள்.
க�ொவிட்-19ஆல்
பாதிக்கப்பட்டவருடன் நீங்கள்
த�ொடர்பில் இருந்திருந்தால்,
உங்களுக்குத் தெரிவிக்க
இது உதவும்.

1
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QR குறியீட்டை
ஸ்கேன் செய்யுங்கள்
அல்லது
tracetogether.gov.sg
என்ற
இணையத்தளத்தில்
செயலியைப்
பதிவிறக்குங்கள்.

உங்கள் சுயவிவரத்தைத்
தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் FIN
விவரங்களை உள்ளிடவும்.
உங்களைத் த�ொடர்புக�ொள்ள
வேண்டுமானால் உங்கள்
அடையாளத்தை விரைவாகச்
சரிபார்க்க இது சுகாதார
அமைச்சுக்கு உதவும்.

அமைவு முடிந்தது!
இந்த ந�ோய்ப் பரவல்
முடிவடையும்
வரை உங்கள் செயலியையும்
புளூடூத்தையும் இயக்கத்தில்
வைத்திருக்கவும்!

TT ம�ொபைல்
செயலியை
எவ்வாறு அமைப்பது

உங்களைக் கவனித்துக்
க�ொள்ளுங்கள், மற்றவர்களையும்
கவனித்துக் க�ொள்ளுங்கள்

உங்கள் கைகளைச் சுத்தமாக
வைத்திருங்கள்!
இந்த 8 படிகளைப் பின்பற்றி ச�ோப்பு மற்றும்
தண்ணீரைக்கொண்டு உங்கள் கையைத் தவறாமல்
கழுவுங்கள்.

1
சாப்பிடும்போது,
குடிக்கும்போது
அல்லது அதிக
உடற்பயிற்சி
செய்யும்போதும் தவிர
மற்ற நேரங்களில்
முகக் கவசத்தை
அணியுங்கள்

எம்ஆர்டி நிலையங்கள்
அல்லது பஸ்
நிறுத்தங்கள் ப�ோன்ற
ப�ொது இடங்களில்
ஒன்றுகூடுவதைத்
தவிர்க்கவும், ஏனெனில்
இது அவ்வழியில்
செல்பவர்களுக்குத்
தடங்கல் ஏற்படுத்தும்.

ஒரு குழுவில் 8 பேர்
மட்டும் ஒன்றுகூடலாம்
குழுக்களுக்கிடையில்
கலந்துறவாடக்கூடாது

2

உள்ளங்கைகளைச்
சேர்த்து

4

7
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குழுக்களுக்கு
இடையில் குறைந்தது
1 மீட்டர் த�ொலைவு
இருக்க வேண்டும்

நண்பர்களிடையே
உணவைப் பகிர்ந்து
க�ொள்ள வேண்டாம்

விரல்களுக்கு
இடையில்

5

கட்டைவிரலின்
அடியில்

பாதுகாப்புக்
காரணங்களுக்காக,
சாலைய�ோரங்களில்
ஒன்றுகூட வேண்டாம்

3

விரல்களின் பின்புறம்

8

மணிக்கட்டுகள்

கழுவியப் பின்னர்
கைகளைத் துடைத்து
உலர வைக்கவும்

கைகளின் பின்புறம்

6

விரல் நகங்கள்

ம�ோசடிகள் குறித்துக்
கவனமாக இருக்கவும்
கவர்ச்சிகரமான கடன் விகிதங்கள் அல்லது கடனுக்காகப்
பதிவுசெய்யும்படி அல்லது பரிசைப் பெறும்படி, தனிப்பட்ட
விவரங்களைக் கேட்டறிய அழைப்புகள் வந்தால், அவை
ம�ோசடிகளாக இருக்கலாம். கடினமாக உழைத்துச்
சம்பாதித்தப் பணத்தை எமாற்றிப் பெற சந்தேகப்படாத
அப்பாவிகளை இரையாக்க ம�ோசடிக்காரர்கள் அனைத்து
விதமான முறைகளைக் கையாளுகிறார்கள். நீங்களும்
அவர்களுக்கு அடுத்த இரையாக வேண்டாம்!
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள், வங்கி விவரங்கள்
மற்றும் ஒரு முறை கடவுச்சொல்லை யாருக்கும்
க�ொடுக்க வேண்டாம். அரசாங்க நிறுவனங்களும்
வங்கிகளும் உங்களிடம் இதுப�ோன்ற
தகவல்களை ஒருப�ோதும் கேட்காது.

வேலை அனுமதி நிபந்தனைகள்
உங்கள் நல்வாழ்வைப் பாதுகாத்து, இந்த வேலை
அனுமதி நிபந்தனைகளைப் பின்பற்றவும்

அனுமதிக்கப்படுபவை

நீங்கள் ஒரு இல்லப் பணிப்பெண்ணாக மட்டுமே
பணியாற்ற முடியும். நீங்கள் தங்கும் முகவரியில்
தங்கியிருக்கும் முதலாளி மற்றும் குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டும்.

அனுமதிக்கப்படாதவை

உங்கள் முதலாளி தனது வியாபார இடத்தில்
உங்களை வேலை செய்யவ�ோ அல்லது வேறு
வீட்டுக்கு வேலை செய்யவ�ோ கேட்க முடியாது.
நீங்கள் அவ்வாறு செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டால்,
மனிதவள அமைச்சுக்குப் புகாரளித்து உடனடியாக
1800 339 5505 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்

$$

உங்கள் முதலாளி வேலைக்குச் செல்லும்போது
அவர் தனது குழந்தைகளை வேற�ொரு உறவினரின்
வீட்டிற்கு அனுப்பினால், நீங்கள் குழந்தைகளுடன்
உறவினரின் வீட்டிற்குப் ப�ோய் அவர்களை
அங்கே பார்த்துக் க�ொள்ளலாம். உறவினரின்
வீட்டில் வீட்டு வேலைகளை நீங்கள் செய்யத்
தேவையில்லாதவரை இது அனுமதிக்கப்படுகிறது.

கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட நீங்கள் பகுதிநேர
வேலை செய்யவ�ோ அல்லது பிற இல்லப்
பணிப்பெண்களுக்குத் ப�ொருட்களை
விற்கும் உங்கள் ச�ொந்த வணிகத்தைத்
த�ொடங்கவ�ோ கூடாது. நீங்கள் அவ்வாறு
செய்வது கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டால், உங்களுக்கு
அபராதம் மற்றும்/அல்லது சிறைத் தண்டனை
விதிக்கப்படலாம். மேலும் உங்கள் வேலை அனுமதி
ரத்துசெய்யப்படும்.
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த�ொடர்பில் இருங்கள்
QR குறியீடு
மூலம் FAST
உறுப்பினராகப்
பதிவு செய்க!

FAST மூலம்
உறையாடுவ�ோம்

சமூக ஆதரவு மற்றும் பயிற்சிக்கான இல்லப் பணிப்பெண்கள் சங்கம் (Foreign
Domestic Worker Association for Social Support and Training-FAST) நடத்தும்
“Brother Agony Session” இல் அவர்களின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் மூலம் சேரவும்.
நீங்கள் மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு சமாளிக்கிறீர்கள் என்பதைப் பகிர்ந்து
க�ொள்ளுங்கள் மற்றும் உங்கள் முதலாளியுடன் நல்லுறவை எவ்வாறு
கடைப்பிடிக்கிறீர்கள் என்பது பற்றிப் பேசுங்கள்.
தேதி: மாதத்தின் ஒவ்வொரு கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையும்
வலைத்தளம்: www.facebook.com/fast.org.sg

இலவசமாக CDE உறுப்பினராகவும்
CDE உடன்
உறுப்பினர்களின்
Facebook பக்கத்தில்
இணையவும்!

இல்லப் பணிப்பெண்கள் மையம் (CDE) என்பது ஓர் அரசு சாரா
நிறுவனமாகும். இது இல்லப் பணிப்பெண்கள் மற்றும் முதலாளிகளுக்கு
வேலைவாய்ப்பு த�ொடர்பான உதவிகளையும் ஆல�ோசனைகளையும்
வழங்குகிறது.
CDE ஒரு உறுப்பினர் திட்டத்தைக் க�ொண்டுள்ளது. சிகையலங்கார
சேவைகள், கூரியர் மற்றும் மருத்துவ சேவைகளைப் பெற உறுப்பினர்கள்
தங்கள் கூட்டாளர்களுடன் உறுப்பினர் கட்டணங்களைப் பயன்படுத்தி
மகிழலாம்..
சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் அனைத்து இல்லப் பணிப்பெண்கள் இந்த
உறுப்பினர் திட்டத்தில் சேர்ந்துக�ொள்ளலாம், தற்போது இது இலவசம்!
QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள் அல்லது
url இணைப்பைப் பயன்படுத்தவும்
சேர, www.cde.org.sg/cdemembership!

அவசரநிலைகளுக்கான பயனுள்ள த�ொடர்புகள்
வெளிநாட்டு இல்லப்
பணிப்பெண்களுக்கான (FDW)
மனிதவள அமைச்சின் உதவி
(MOM HELPLINE FOR FOREIGN
DOMESTIC WORKERS)
மனிதவள அமைச்சு
1800 339 5505
நல்வாழ்வு, சம்பளம் மற்றும்
வேலைவாய்ப்பு த�ொடர்பான பிற
விஷயங்களில் உதவி மற்றும்
ஆல�ோசனைகளுக்கு
பிற அவசரநிலைகள்

பிற உதவிகள்
Archdiocesan Commission for the
Pastoral Care of Migrants and Itinerant
People (ACMI)
9188 9162
Association of Employment Agencies
(Singapore)
6836 2618
Centre for Domestic Employees (CDE)
1800 2255 233 (24 hours)

காவல்துறை
999

Foreign Domestic Worker Association
for Social Support and Training (FAST)
1800 339 4357 (24 hours)

ஆம்புலன்ஸ்/தீ
995

Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 hours)

EMBASSIES AND
HIGH COMMISSIONS
வங்காளதேசம்
6255 0075

மியான்மார்
6735 1672

இலங்கை
6254 4595

தாய்லாந்து
6737 2475
8421 0105

கம்போடியா
6341 9785
இந்தோனேசியா
6737 7422
9295 3964
இந்தியா
9172 9803
பிலிப்பைன்ஸ்
6737 3977
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