
INFORM
புதிய இயல்புநிலைக்கான 
புதிய பழக்வழக்ங்ள்

சிங்கப்பூரிலுள்ள வெ்ளிநாட்டு வீட்டுப் பணியா்ளர்களுகவ்கன மனிதெ்ள அமமசசின் 
(MOM) வெ்ளியீடு

வெளியீடு 22 /  டிசம்பர் 2020 01

உங்கள் ்கடிதங்களை இநத 
மு்கவரிக்கு அனுப்புங்கள்:
Engagement Department, Foreign 
Manpower  
Management Division,  
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01, 
Singapore 339946 

அல்லது இநத மு்கவரிக்கு 
மின்னஞ்சல அனுப்புங்கள்:
mom_fmmd@mom.gov.sg

உங்கள் ்கடிததததில் உங்கள் 
பெயர், பதொலைபெசி 
எண் மற்றும்/அல்ைது 
மின்னஞசல் மு்கவரிலயக் 
குறிக்்க நதில்னவில் 
ப்கொள்்க. சிறநத 10 
்கருதது்களுக்கு சிறப்பு 
ெரிசு அளிக்்கப்ெடும்!

உங்கள் ்கருதளதக் க்கட்க 
ஆவ்லா்க இருக்்ககிக�ாம்!

SAFEENTRY

கடந்த சில மா்தஙகளாக, ககாவிட்-19 நமது வாழ்க்க மு்ை்ை 
மாறைிப்பாட்டுளளது. நாம் சகஜமாகப பழகும் வி்தம் இனி 
முன்பு்பால இரு்ககப்பாவ்தில்ல. அ்னவரின் பாதுகாப்பயும் 
கவனத்திலககாண்டு, கபரிை குழு்ககளாக ஒன்றுகூடுவது 
அனும்தி்ககபபடாது, அ்்தாடு கநரிசலமி்கக இடஙகளு்ககுச் 
கசலவ்்தயும் ்தவிர்கக ்வண்டும். ்கக்ள்க குலு்ககி 
அரவ்ைதது்கககாளவ்தறகுப ப்திலாக, நமது நண்பரகளு்ககு 
வை்ககம் க்தரிவிபப்தறகு முழங்கக்ளத ்தட்டியும் தூரத்திலிருநது 
்க ்ச்க கசய்தும் வை்ககத்்தத க்தரிவி்ககி்ைாம்.

முன்பு்பால ஒன்றுகூட களி்கக முடிைவில்ல்ை என்ை ஏ்ககம் 
நம்ககு இருபபினும், இந்தப “பு்திை” இைலபுநி்ல்ை நாம் 
ஏறறு்கககாளளத்தான் ்வண்டும். நாம் ஒன்ைி்ைநது சரிைான 
மனப்பா்ககுடனும் மனநி்லயுடனும், நி்ல்ம்ைச் சீரா்ககி,  
இந்தச் சவாலக்ளச் சமாளி்கக முடியும். 

பாது்காப்பா்கவும் பாது்காப்புடனும் இருங்கள்!!

INFORM-இன எததிர்வரும் பவளியீடு்களில் நீங்கள் என்ன 
ெொர்க்்க விரும்பு்கதிறீர்்கள்? சிங்கப்பூரில் ெணிபுரிவது 
உங்களுக்கு எப்ெடி இருநதது? இனனும் கூடுதல் 
த்கவல்்கலள எங்களிடம் கூறுங்கள்!



முதைகாளிககும் வவளிநகாட்டு இல்ைப் 
பணிப்வபண்ணுககும் இலையில் ஒரு நல்ை 
உறலவ உருவகாககுதல்
உஙகள மு்தலாளி்ககும் உஙகளு்ககும் இ்டைில நலலுைவு இரு்ககும்்பாது 
்வ்ல்ை நீஙகள மிகவும் மகிழச்சியுடன் கசய்ை முடியும். உஙகள 
மு்தலாளியுடன் நலலுை்வ வளரதது்க ககாளள ்நரத்்தச் கசலவிட்டு. 
முைறசி கசய்யுஙகள. அவரகளுடன் பிரச்சி்னக்ளப பறைி 
கவளிபப்டைாகவும் ்நர்மைாகவும் விவா்தியுஙகள - சக இலலப 
பைிபகபண்ைான கிரிசாண்டா்வப ்பால்வ!

நான் கிரிசாண்டா கி்ககிங. என்ககு வைது 40, ்திருமைமாகி 
3 குழந்்தகள இரு்ககிைாரகள. எனது ப்தின்ம வை்தில 
என் கபற்ைா்ர இழநதுவிட்்டன், ஒரு கான்கவன்ட்டில 
உ்தவிைாளராகப பைிபுரிநது என்ககு ்வண்டிைத 
்்த்வக்ள்க கவனிதது்கககாண்்டன். நான் ஒரு மடாலைத்தில 
பைிபுரிந்்தன், அஙகு வை்தான பா்திரிைாரக்ளப 
பராமரி்ககவும் ்த்ல்மததுவத்்தயும் கறறு்கககாண்்டன்.

எனது ்தற்பா்்தை மு்தலாளியுடன் சிஙகபபூரில 14 
ஆண்டுகளாகப பைிைாறைி வருகி்ைன்.  என்ககு பிடித்த உைவு 
மீ சிைாம், மீ கரபஸ், நாசி கலம்க மறறும் கைி. பண்டுங குடிபபதும், 
புபுர சாச்சா உண்ணுவதும் என்ககு மகிழச்சிைளி்ககின்ைன.
கசய்்திக்ளப படிபபது, ்கபபநது வி்ளைாடுவது மறறும் 
சமூக நிகழவுகளில உ்ரைாடுவது ஆகிை்வ எனது 
கபாழுது்பா்ககுகள.

உங்களைப் பற�றி கமலும் ச்சாலலுங்கள்!

நான் மு்தலில ்வ்ல கசய்ைத க்தாடஙகிை்பாது, 
எனது மு்தலாளியுடன் ்திைம்பட ்பசி க்தாடரபுககாளளும் 
மு்ை்ை்க கறறு்கககாளவ்தில என்ககுச் சிரமம் 
இருந்தது. எலலாம் என்ககுப பு்திை்வைாக இருந்தன, 
குைிபபாக சிஙலி்ைப புரிநதுககாளவது! நாஙகள 
ஒருவரு்கககாருவர புரிநது ககாளள முடிைா்த ்நரஙகள, 
இ்தனால மனஸ்்தாபஙகள உண்டாைின. என்ன கசய்வது 
என்று என்ககுத க்தரிைவில்ல, அ்தனால நான் 
பிராரத்த்ன கசய்்்தன், எனது குைி்க்காளக்ளயும் 
சிஙகபபூரில ்வ்ல கசய்ை வந்த்த்தறகான 
காரைஙக்ளயும் பறைி ்ைாசித்்தன். காலம் 
கசலலச் கசலல எனது மு்தலாளி்ை எவவாறு நன்கு 
புரிநதுககாளவது என்ப்்த நான் கறறு்கககாண்்டன். 

அவர கசாலவ்்த  என்னால புரிநது ககாளள 
முடிைா்த்பாது, மீண்டும் கூறும்படி அவரிடம் 
்கட்டு க்தளிவுபடுத்தி்கககாள்வன். நான் அவர 
கூறுபவறறு்ககுச் கசவிசாய்்ககவும் அவரு்டை 
விருபபஙகள பறைிை குைிபபுக்ள எடுதது 
்வதது்கககாளளவும் முைறசி கசய்கி்ைன். என் 

உங்கள் தறகபாளதய முத்லாைியுடன 
நீங்கள் 14 ஆண்டு்கைா்க பணியாற�றி 
வரு்ககிறீர்கள், உங்களுக்கும் உங்கள் 
முத்லாைிக்கும் இளடகய நலலு�ளவ 
எவவாறு பராமரிதது வரு்ககிறீர்கள்?

மு்தலாளி வீட்டில இலலாவிட்டால குறுஞகசய்்தி மூலம் 
எனது ்களவிக்ள நான் அவரு்ககு அனுபபு்வன். 
அ்்தப பாரததுவிட்டு அவர ்வ்ல முடிந்ததும் ்நரம் 
கசலவிட்டு என்்ன அ்ழததுப ்பசுவார. ஆண்டுகள 
கசலலச் கசலல, படிபபடிைாக, நாஙகள ஒரு பந்தத்்த 
உருவா்ககி்னாம். இப்பாது, நாஙகள எஙகள  
்தனிபபட்ட ்பாராட்டஙக்ள்ககூட ஒருவரு்கககாருவர 
பகிரநது ககாளள்ககூடிைவரகளாக இரு்ககி்ைாம். என் 
்வ்ல்ைச் கசய்ை அவர என்ககு நம்பி்க்க்ைத 
்தருகிைாள, ஒட்டுகமாத்த வீட்டு நிரவாகத்்தயும் நான் 
கவனிதது்கககாள்வன் என்று என் மீது நம்பி்க்க 
்வததுளளார.
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உஙகள மு்தலாளிைின் விருபபஙக்ளப புரிநதுககாளள ்நரம் 
ஒது்ககும்படி உஙக்ள ஊ்ககுவி்ககி்ைன். மனஸ்்தாபஙகள 
ஏறபட்ககூடிை. சந்தரபபஙகள உருவாகலாம். உஙகள மன்திறகுள 
எந்தவி்தமான ககட்ட எண்ைஙக்ளயும் ்வத்திரு்கக ்வண்டாம். 
உஙகளு்ககு  எ்தாவது புரிைா்த்பாது உஙகள மு்தலாளிைிடம் 
்களவிக்ள்க ்கட்க பைபபட ்வண்டாம். நலல கவளிபப்டைான 
க்தாடரபு மு்ககிைமாகும். விைைஙக்ளத க்தளிவுபடுத்தி்கககாளள 
உஙகள மு்தலாளி்ககு ஒரு குைிப்ப அனுபபுஙகள. கடு்மைாகப 
நடநது்கககாளள ்வண்டிை அவசிைமில்ல. ்தவைான புரி்தலகள 
மனஸ்்தாபஙகள சரி கசய்ைபபடாவிட்டால, நீஙகள எலலாவற்ையும் 
உ்தைிவிட்டு, வீடு ்திரும்புவது ்பான்ை ்தவைான முடிவுக்ள எடு்கக 
்நரிடலாம்.

தங்கள் முத்லாைியுடன எவவாறு 
சதாடரபுச்காள்வது எ்னத சதரியாத பி� 
FDW்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஆக்லா்சள்ன 
கூறுவீர்கள்?

விடாமுைறசி, கடின உ்ழபபு மறறும் 
்நரம்ைைான மனப்பா்க்க 
க்தாடரநது க்டபபிடித்தல 
ஆகிை்வ ஒ்ர மு்தலாளியுடன் 
இவவளவு காலம் க்தாடரநது 
பைிைாறை என்ககு உறுது்ைைாய் 
இருந்தன. எனது க்்த்ைப படி்ககும் 
ஏராளமான இலலப பைிபகபண்கள  
க்தாடரநது முன்்னறுவ்தறகான 
ஊ்ககத்்தப கபறுவர என்று 
நம்புகி்ைன், ஒரு நாள அவரகள 
்தம் கனவுக்ள அ்டவ்தில 
கவறைி காண்பாரகள என்று நான் 
நம்புகி்ைன்.

மற� இல்லப் 
பணிப்சபண்்களுடன 
கவறு என்ன ப்ககிர 
விரும்பு்ககிறீர்கள்?
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சமூக நிகழவுகளில க்தாண்டூழிைராகச் ்சரவும், பு்திை 
்திைன்க்ள்க கறப்தறகாகப பாடஙகளில கலநது ககாளளவும் 
நான் விரும்பிை்பாது, எனது மு்தலாளி ஆ்தரவாக இருந்தார. 
எனது பாடஙகள மறறும் நிகழவுகளின் ்்த்திக்ள்க கூட அவர 
குைிபகபடுதது ்வதது்கககாளவார, என்ககு ்பாதுமான ஓய்வு 
கி்ட்ககிை்தா என்று ்கட்பார.

2018 ஆம் ஆண்டில, எனது குழந்்தக்ளப பார்கக பிலிப்பன்ஸ் 
்திரும்புவ்தறகாக எனது மு்தலாளி என்ககு வீட்டு விடுபபு 
வழஙகினார. அவரு்ககும் அவர்தம் குடும்பத்தினரு்ககும் 
நான் பரிசுக்ள வாஙகி்னன், ஆனால அவர என்னிடம் 
பைத்்தச் கசலவழி்கக ்வண்டாம் என்றும் எனது ்தனிபபட்ட 
்்த்வகளு்ககாகச் ்சமி்கக ்வண்டும் என்றும் கூைினார. 

நானும் எனது மு்தலாளியும் குடும்ப உறுபபினரகளாகிவிட்்டாம். 
நான் சிறு வை்தில என் கபற்ைா்ர இழநதுவிட்ட்தால, இந்த 
உைவு என்ககு மிகவும் சிைபபு வாய்ந்தது. என்ககு நலலாசி 
வழஙகுபவரகளாக அவரகள விளஙகுகிைாரகள.



உங்கள் ெணதலத நனறொ்க நதிர்வ்கதிக்்கவும், உங்கள் 
பசமிப்லெ வளர்க்்கவும் இநத உதவிக்குறிப்பு்கலளப் 
ெினெற்றவும்:

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

ெண நதிர்வொ்க வழி்கொட்டிலயப் 
ெததிவிறக்்க, கீபழ உள்ள QR 
குறியீட்லட ஸப்கன பசய்யுங்கள்:

ச்காவிட-19 உங்கள் குடும்பததகின வருவாளயப் 
பாதகிததுள்ைதா?
பணததகிற்கா்க உங்கள் குடும்பம் உங்களை 
நம்பியிருக்்ககி�தா?

உங்களுக்கு  இனனும் 
பணப் பிரச்சறிள்ன்கள் 
இருநதால, உங்கள் 
முத்லாைி, கவள்லவாய்ப்பு 
நகிறுவ்னம் அல்லது 
கீகேயுள்ை எநத 
நகிறுவ்னததுடனும் 
சதாடரபுக்ச்காள்ளுங்கள்:

்சமிபபு இல்கககான்்ை ்வதது்கககாளளவும்

்சமி்கக, கசலவழி்கக மறறும் வீட்டிறகு 
அனுபப என நி்லைான க்தா்க்ைத 
்திட்டமிடவும்

நீஙகள பைத்்தச் கசலவழி்கக அலலது 
பைத்்த வீட்டிறகு அனுபபுவ்தறகு முன்பு 
மு்தலில ்சமி்ககவும்

நீஙகள அளவு்ககு அ்திகமாகச் கசலவு 
கசய்ைாமலிருபப்்த உறு்திபபடுத்த உஙகள 
கசலவுக்ள்க கண்காைி்ககவும்.

கூடு்தலாக்க கி்ட்ககும் 
பைத்்தச்்சமி்ககவும்.

உஙகள ்சமிபபு வளரகிை்தா என்ப்்த 
உறு்திபபடுத்த க்தாடரநது அ்த்னச் 
சரிபபார்ககவும்

பணம் வதகாைரபிைகான நல்ை பழக்வழக்ங்லள 
உருவகாக்ிகவ்காள்ளவும்!

அெசரநிலைகளில் 
நீஙகள் கடன் ொஙகத் 

தேலெயில்லை 
என்்பேறகாகச் 
தசமியுஙகள்!

#1

ஆஙகிலம் பரமிை 
கமாழி

இந்்தா்னசிைப  
கமாழி

$$

்பணத்லேச் தசமிககப் 
்பழகிகவகாள்ளுஙகள்

நாவ்ளான்றுககு $3 சசமிப்பு

ஆண்டுககு $1,000-ககும் 
அதி்கமா்க

=

#2
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இ-ரிமிட்ைன்ஸ் எனப்படும் மின்னியல் 
முலறயின் மூைம் பணம் அனுப்புங்ள்
இ-ரிமிட்டனஸ மூைம் ெணதலத வீட்டிற்கு அனுப்புவது ெொது்கொப்ெொ்னது மற்றும் 
வசததியொ்னது. உங்களுக்கு பதலவயொ்னது வங்கதிக் ்கணக்கு மற்றும் பமொலெல் 
பெொன மட்டுபம.

இலணயம் வழி உங்கள் 
குடும்ெதததிற்குப் ெணதலத 
அனுப்புவதற்்கொ்ன எளிதொ்ன 
வழி இ-ரிமிட்டனஸ 
எனெதொகும்.  இலத எஙகும், 
எல்ைொ இடங்களிலும் 
பசய்யைொம்!

பாது்காப்பா்க 
இ-ரிமிடடனஸ் முள�யில 
பணம் அனுப்புவது எப்படி:

இ-ரிமிடடனஸ் 
என�ால என்ன?

இ-ரிமிடடனஸ் எைிது எனறு 
க்கள்விப்படகடன! 
எப்படி இளதச ச்சய்வது?

உஙகளிடம் வஙகி்க கை்ககு 
இருபப்்த உறு்திபபடுத்தி்க 
ககாளளுஙகள*

1

சிஙகபபூர நாைை வாரிைத்தின் 
வ்லத்தளத்திலிருநது
(https://eservices.mas.gov.sg/fid) 
உரிமம் கபறை பைம் அனுபபும் 
நிறுவனத்்த்க கண்டைிைவும்.

2

பைம் அனுபபுவ்தறகு 
உஙகளு்ககுத ்்த்வைான 
விவரஙக்ளஎடுதது 
்வதது்கககாளளவும் (எ.கா. 
முழுபகபைர, FIN எண், வஙகிப 
கபைர மறறும் கி்ள)

3

INFORM

*உஙகளிடம் வஙகி்க கை்ககு இல்லகைன்ைால, அ்தறகு 
விண்ைபபி்கக உஙகளு்ககு உ்தவி ்்த்வபபடுமாைின்  
உஙகள மு்தலாளிைிடம் ்பசுஙகள. நீஙகள ஒரு 
POSB ஊ்திை்க கை்க்கத ்திைந்தால ஒவகவாரு 
மா்தமும் கு்ைந்தபட்ச இருபபு அலலது கு்ைந்தபட்ச 
்வபபுதக்தா்க ்்த்வைில்ல. www.posb.com.sg/
fdwguide. என்ை ்தளத்தில கி்ட்ககும் படிபபடிைான 
வழிகாட்டி்ைப பார்ககவும். நீஙகள ்வகைாரு வஙகிைில 
வஙகி்க கை்க்கத ்திைந்தால, மு்தலில ஒரு கை்க்கத 
்திைபப்தறகும், அ்த்னச்  கசைலபடுததுவ்தறகான 
நிபந்த்னக்ளச் சரிபார்ககவும்.

05

உஙகள ்தனிபபட்ட வஙகி ID, 
கடவுச்கசால/PIN மறறும் ஒரு மு்ை்க 
கடவுச்கசாறக்ள (OTP) ைாருடனும் 
பகிரநது ககாளள ்வண்டாம்

முகவர உரிமம் கபறைிரு்ககிைாரா 
என்ப்்த நீஙகள உறு்திகசய்்தப 
பின்னர  உஙகள ்வ்ல அனும்தி 
அட்்டைிலுளள பு்கபபடத்்தப 
பகிரவும் அலலது விவரஙக்ளச் 
சரிபபார்கக வீடி்ைா அ்ழப்பச் 
கசய்ைவும்



பகாது்காப்புைன் 
இருக்வும். வ்காவிட்-
19ககு எதிரகா் 
ஒருவலர ஒருவர 
பகாது்காத்துகவ்காள்ளவும்

உஙகலளக கெனித்துக 
வகாள்ளுஙகள், மற்றெர்கலளயும 
கெனித்துக வகாள்ளுஙகள்

TraceTogether (TT)டி்ரஸ்டுகக்தர 
வி்ரவாக்க கண்டைிை உ்தவுகிைது 
மறறும் ககாவிட்-19 இன் பரவ்லத 
்தைி்ககிைது. அருகிலுளள 
பிை க்தா்ல்பசிகள அலலது 
்டா்ககன்களுடன் புளூடூத 
சமி்க்ஞைக்ளப பரிமாைி்கககாளவ்தன் 
மூலம் TT சா்தனம் மறறும் ்டா்ககன் 
கசைலபடுகின்ைன. நீஙகள 
இரு்ககுமிடத்்த இது கண்காைி்ககாது. 
்பரஙகாடிகள அலலது க்டத 
க்தாகு்திகள ்பான்ை இடஙகளுள 
நு்ழை நீஙகள ்சஃ்ப எண்ட்ரி கசய்ை 
TT கசைலி அலலது ்டா்கக்னப 
பைன்படுத்த ்வண்டும். 
இப்பா்்த TT கசைலி்ை அ்ம்ககவும் 
அலலது நீஙகள சமீபத்திை ப்திப்பப 
பதுவிை்ககம் கசய்்திருபப்்த  
உறு்திபபடுத்த ்வண்டும். இ்தறகு 
மாறைாக, உஙகளு்ககு அருகிலுளள 
சமூக நி்லைத்தில ்டா்கக்னப 
கபறறு்கககாளளலாம். நீஙகள 
கசைலி்ைப பைன்படுத்த முடிந்தால, 
உஙகளு்ககு ்டா்ககன் ்்த்வைில்ல.

உஙகளிடம் TT கசைலி இல்லகைன்ைால, உஙகள குடிைிருபபு முகவரி்ககு
அருகிலுளள ஒரு சமூக நி்லைத்தில (CC) வினி்ைாகம் ந்டகபறும் ்வ்ளைில ஒரு 
TT ்டா்கக்ன நீஙகள கபறறு்கககாளளலாம். CCகளின் பட்டிைலு்ககு  
https://token.gowhere.gov.sg என்ை இ்ைைத ்தளத்்தப பார்வைிடவும்.

QR குைியீட்்ட 
ஸ்்கன் கசய்யுஙகள 
அலலது
tracetogether.gov.sg  
என்ை 
இ்ைைத்தளத்தில
கசைலி்ைப 
ப்திவிை்ககுஙகள.

1

கசைலி்ைத க்தாடஙகவும்.
உஙகள கமா்பல 
எண்்ைப பைன்படுத்தி
ப்திவு கசய்யுஙகள.
SMS வழிைாக உஙகளு்ககு
அனுபபபபட்ட ்தனிபபட்ட 
அ்டைாள எண்்ை 
உளளிடவும்.

2

உஙகள சுைவிவரத்்தத
்்தரநக்தடுதது உஙகள FIN
விவரஙக்ள உளளிடவும்.
உஙக்ளத க்தாடரபுககாளள
்வண்டுமானால உஙகள
அ்டைாளத்்த வி்ரவாகச்
சரிபார்கக இது சுகா்தார 
அ்மச்சு்ககு உ்தவும்.

3

புளூடூத்்த இை்ககுஙகள.
ககாவிட்-19ஆல 
பா்தி்ககபபட்டவருடன் நீஙகள 
க்தாடரபில இருந்திருந்தால, 
உஙகளு்ககுத க்தரிவி்கக 
இது உ்தவும்.

4

அ்மவு முடிந்தது!
இந்த ்நாய்ப பரவல 
முடிவ்டயும்
வ்ர உஙகள கசைலி்ையும்
புளூடூத்்தயும் இை்ககத்தில
்வத்திரு்ககவும்!

5

 TT சமாளபல 
ச்சயலிளய 
எவவாறு அளமப்பது

பாதுகாபபு்க 
காரைஙகளு்ககாக, 
சா்ல்ைாரஙகளில 

ஒன்றுகூட ்வண்டாம்

நண்பரகளி்ட்ை 
உை்வப பகிரநது 
ககாளள ்வண்டாம்

குழு்ககளு்ககு 
இ்டைில கு்ைந்தது 

1 மீட்டர க்தா்லவு 
இரு்கக ்வண்டும்

எம்ஆரடி நி்லைஙகள 
அலலது பஸ் 

நிறுத்தஙகள ்பான்ை 
கபாது இடஙகளில 
ஒன்றுகூடுவ்்தத 

்தவிர்ககவும், ஏகனனில 
இது அவவழிைில 

கசலபவரகளு்ககுத 
்தடஙகல ஏறபடுததும்.

ஒரு குழுவில 8 ்பர 
மட்டும் ஒன்றுகூடலாம் 
குழு்ககளு்ககி்டைில 
கலநதுைவாட்ககூடாது

சாபபிடும்்பாது, 
குடி்ககும்்பாது 
அலலது அ்திக 
உடறபைிறசி 

கசய்யும்்பாதும் ்தவிர 
மறை ்நரஙகளில 
முக்க கவசத்்த 

அைியுஙகள

நீஙகள கவளி்ை 
கசலலும்்பாது 

எப்பாதும் 
உஙகளுடன் 
்டா்கக்ன 

எடுததுச் 
கசலலுஙகள.

 பச்்ச விள்ககு 
ஒளிரகிை்தா 
என்ப்்தச் 

சரிபார்ககவும்.
SafeEntry சரிபாரபபுகளு்ககு TT 
கசைலி அலலது ்டா்கக்னப 

பைன்படுத்தவும்

உஙகள ்டா்ககன் 
பழு்த்டந்திருந்தா்லா, 
அ்த்ன நீஙகள ்தவை 

விட்டிருந்தா்லா,  
6973 6511 என்ை 

எண்்ை அ்ழ்ககவும்.

எவவாறு சபறுவது மறறும் பயனபடுததுவது

06

உங்கள் ள்க்களைச சுததமா்க 
ளவததகிருங்கள்! 
இநே 8 ்படிகலளப் ்பின்்பற்றறி தசாப்பு மறறும 
ேண்ணீலரகவகாண்டு உஙகள் லகலயத் ேெ்றாமல் 
கழுவுஙகள்.

உளளங்கக்ளச் 
்சரதது

விரலகளு்ககு 
இ்டைில

1 2

்ககளின் பின்புைம்

கட்்டவிரலின் 
அடிைில

3

4

விரலகளின் பின்புைம் விரல நகஙகள

5 6

மைி்ககட்டுகள கழுவிைப பின்னர 
்கக்ளத து்டதது 

உலர ்வ்ககவும்

7 8

சரிபாரபபு்ககாக உஙகள ்வ்ல அனும்தி அட்்ட்ை்க ககாண்டு
வநது, ப்திவு கசய்வ்தறகு க்தாடரபு எண்்ை வழஙகவும்.



தமாசடிகள் கு்றறித்துக 
கெனமாக இருககவும

வவலை அனுமதி நிபநதலன்ள்

கவரச்சிகரமான கடன் விகி்தஙகள அலலது கடனு்ககாகப 
ப்திவுகசய்யும்படி அலலது பரி்சப கபறும்படி, ்தனிபபட்ட 
விவரஙக்ள்க ்கட்டைிை அ்ழபபுகள வந்தால, அ்வ 
்மாசடிகளாக இரு்ககலாம். கடினமாக உ்ழததுச் 
சம்பா்தித்தப பைத்்த எமாறைிப கபை சந்்தகபபடா்த 
அபபாவிக்ள இ்ரைா்கக ்மாசடி்ககாரரகள அ்னதது 
வி்தமான மு்ைக்ள்க ்கைாளுகிைாரகள. நீஙகளும் 
அவரகளு்ககு அடுத்த இ்ரைாக ்வண்டாம்!

உங்கள் த்னிப்ெட்ட த்கவல்்கள், வங்கதி விவரங்கள் 
மற்றும் ஒரு முலற ்கடவுசபசொல்லை யொருக்கும் 
ப்கொடுக்்க பவண்டொம். அரசொங்க நதிறுவ்னங்களும் 
வங்கதி்களும் உங்களிடம் இதுபெொனற 
த்கவல்்கலள ஒருபெொதும் ப்கட்்கொது.

நீஙகள ஒரு இலலப பைிபகபண்ைாக மட்டு்ம 
பைிைாறை முடியும். நீஙகள ்தஙகும் முகவரிைில 
்தஙகிைிரு்ககும் மு்தலாளி மறறும் குடும்ப 
உறுபபினரகளு்ககாக ்வ்ல கசய்ை ்வண்டும். 

உஙகள மு்தலாளி ்தனது விைாபார இடத்தில 
உஙக்ள ்வ்ல கசய்ை்வா அலலது ்வறு 
வீட்டு்ககு ்வ்ல கசய்ை்வா ்கட்க முடிைாது. 
நீஙகள அவவாறு கசய்ை நிரபந்தி்ககபபட்டால, 
மனி்தவள அ்மச்சு்ககுப புகாரளிதது உடனடிைாக 
1800 339 5505 என்ை எண்்ை அ்ழ்ககவும்

கூடு்தல வருமானம் ஈட்ட நீஙகள பகு்தி்நர 
்வ்ல கசய்ை்வா அலலது பிை இலலப 
பைிபகபண்களு்ககுத கபாருட்க்ள 
விறகும் உஙகள கசாந்த வைிகத்்தத 
க்தாடஙக்வா கூடாது. நீஙகள அவவாறு  
கசய்வது கண்டுபபிடி்ககபபட்டால, உஙகளு்ககு 
அபரா்தம் மறறும்/அலலது சி்ைத ்தண்ட்ன 
வி்தி்ககபபடலாம். ்மலும் உஙகள ்வ்ல அனும்தி 
ரததுகசய்ைபபடும்.

உஙகள மு்தலாளி ்வ்ல்ககுச் கசலலும்்பாது  
அவர ்தனது குழந்்தக்ள ்வகைாரு உைவினரின் 
வீட்டிறகு அனுபபினால, நீஙகள குழந்்தகளுடன் 
உைவினரின் வீட்டிறகுப ்பாய் அவரக்ள 
அங்க பாரதது்க ககாளளலாம். உைவினரின் 
வீட்டில வீட்டு ்வ்லக்ள நீஙகள கசய்ைத 
்்த்வைிலலா்தவ்ர இது அனும்தி்ககபபடுகிைது.

உங்கள் நலவாழளவப் பாது்காதது, இநத கவள்ல 
அனுமதகி நகிபநதள்ன்களைப் பினபற�வும்

அனுமதகிக்்கப்படுபளவ அனுமதகிக்்கப்படாதளவ
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வதகாைரபில் இருங்ள்

சமூக ஆ்தரவு மறறும் பைிறசி்ககான இலலப பைிபகபண்கள சஙகம் (Foreign 
Domestic Worker Association for Social Support and Training-FAST) நடததும் 
“Brother Agony Session” இல அவரகளின் ஃ்பஸ்பு்க ப்ககத்தின் மூலம் ்சரவும். 
நீஙகள மன அழுத்தத்்த எவவாறு சமாளி்ககிறீரகள என்ப்்தப பகிரநது 
ககாளளுஙகள மறறும் உஙகள மு்தலாளியுடன் நலலுை்வ எவவாறு 
க்டபபிடி்ககிறீரகள என்பது பறைிப ்பசுஙகள. 

பதததி:  மா்தத்தின் ஒவகவாரு க்டசி ஞைாைிறறு்ககிழ்மயும் 
வலைததளம்:  www.facebook.com/fast.org.sg

FAST மூ்லம் 
உள�யாடுகவாம்

QR கு்றறியீடு 
மூைம FAST 
உறுப்்பினராகப் 
்பேிவு வசயக!

இலலப பைிபகபண்கள ்மைம் (CDE) என்பது ஓர அரசு சாரா 
நிறுவனமாகும்.  இது இலலப பைிபகபண்கள மறறும் மு்தலாளிகளு்ககு 
்வ்லவாய்பபு க்தாடரபான உ்தவிக்ளயும் ஆ்லாச்னக்ளயும் 
வழஙகுகிைது.

CDE ஒரு உறுபபினர ்திட்டத்்த்க ககாண்டுளளது. சி்கைலஙகார 
்ச்வகள, கூரிைர மறறும் மருததுவ ்ச்வக்ளப கபை உறுபபினரகள 
்தஙகள கூட்டாளரகளுடன் உறுபபினர கட்டைஙக்ளப பைன்படுத்தி 
மகிழலாம்.. 

சிஙகபபூரில பைிபுரியும் அ்னதது இலலப பைிபகபண்கள இந்த 
உறுபபினர ்திட்டத்தில ்சரநதுககாளளலாம், ்தற்பாது இது இலவசம்!  

QR குறியீட்லட ஸப்கன பசய்யுங்கள் அல்ைது 
url இலணப்லெப் ெயனெடுததவும் 
பசர, www.cde.org.sg/cdemembership!

இ்லவ்சமா்க CDE உறுப்பி்னரா்கவும்
CDE உடன் 
உறுப்்பினர்களின் 
Facebook ்பககத்ேில் 
இலணயவும!

அெசரநிலைகளுககான ்பயனுள்ள வோடர்புகள்

EMBASSIES AND  
HIGH COMMISSIONS

வங்கொளபதசம்
6255 0075

இைஙல்க
6254 4595

்கம்பெொடியொ
6341 9785

இநபதொப்னசியொ
6737 7422  
9295 3964

இநததியொ
9172 9803

ெிலிப்லெனஸ 
6737 3977

பி� உதவி்கள்

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)

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

Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 hours)
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சவைிநாடடு இல்லப் 
பணிப்சபண்்களுக்்கா்ன (FDW)  
ம்னிதவை அளமச்சறின உதவி 
(MOM HELPLINE FOR FOREIGN 
DOMESTIC WORKERS)

ம்னிதவள அலமசசு
1800 339 5505
நலவாழவு, சம்பளம் மறறும் 
்வ்லவாய்பபு க்தாடரபான பிை 
விைைஙகளில உ்தவி மறறும் 
ஆ்லாச்னகளு்ககு 

பி� அவ்சரநகிள்ல்கள்

்கொவல்துலற
999

ஆம்புைனஸ/தீ   
995

மியொனமொர்
6735 1672

தொய்ைொநது
6737 2475 
8421 0105


