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INFORM
சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யும் குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்களுக்கான மனிதவள
அமைச்சின் வெளியீடு

பத்திரமாக
இருங்கள்
க�ொவிட்-19 கிருமிப் பரவலால் 2020 அனைவருக்கும்
சவாலான ஆண்டாக அமைந்தது. இந்த 2021ஆம் ஆண்டு அதைவிடச் சிறப்பாக அமையும் என
நம்பிக்கை க�ொள்வோம்!
க�ொவிட்-19 நிலவரம் இன்னும் முடிவுக்கு வராததால்,
நாம் த�ொடர்ந்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பான தூர இடைவெளியைக் கடைப்பிடித்து,
முகக்கவசம் அணிந்து, பெரிய குழுக்களாகக்
கூடுவதையும் கூட்டமான இடங்களையும்
தவிர்த்திடுங்கள்.
கிருமிப் பரவலுக்கு எதிரான ப�ோராட்டம் இன்னும்
ஓயவில்லை. எனவே அனைவரும் நலமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் இருக்க, நம் பங்கைத்
த�ொடர்ந்து செய்வோம்!

உங்கள்
கருத்துகளை அறிய
விரும்புகிற�ோம்!
நீங்கள் ஓய்வு நாளில் என்ன செய்கிறீர்கள், உங்கள்
முதலாளியுடனான உறவுமுறை எப்படி இருக்கிறது
என்பதை எங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்.

உங்கள் கடிதங்களை
அனுப்பவேண்டிய முகவரி
Engagement Department, Foreign
Manpower
Management Division,
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01,
Singapore 33994 6
அல்லது மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்
mom_fmmd@mom.gov.sg
உங்கள் பெயர், த�ொலைபேசி
எண் மற்றும்/அல்லது
மின்னஞ்சல் முகவரியைச் சேர்க்க
மறந்துவிடாதீர்கள். சிறந்த 10
கடிதங்களுக்கு அன்பளிப்புப் பை
கிடைக்கும்!

ஓய்வு நாளில் புதிய திறன்களைக்

மன உளைச்சலை சமாளிக்கக்

கற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்

கற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்!

ஜ�ோ ஆன் கெல்வரே ல�ொன்சனிடாவைப் ப�ோல
பராமரிப்புத் திறன்களைக் கற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்
ஜ�ோ ஆன் 2007 முதல் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்து
வருகிறார். அவர் முதலில் வேலை செய்த வீட்டில், வயதான
பெற்றோர்களைக் கவனித்துக் க�ொண்டார். அதுவே
அவருக்குப் பராமரிப்பில் ஆர்வத்தை வளர்த்தது.

வேலையை சமாளிக்க முடியவில்லையா?
புதிய சுற்றுப்புறத்தைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள
முடியவில்லையா?
உங்கள் முதலாளி, நண்பர்கள் அல்லது வேலை நியமன
முகவையை அணுகி, தயங்காமல் உங்கள் உணர்வுகளைப்
பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள். மன உளைச்சலை சமாளிக்க,
உங்களை நீங்களே காயப்படுத்திக் க�ொள்ளுதல் ப�ோன்ற
தவறான வழிமுறைகளை நாடாதீர்கள். நீங்கள் தனித்தில்லை
என்பதை எப்போதும் நினைவில் க�ொள்ளுங்கள். உங்கள்மீது
அக்கறை காட்டவும் உதவி புரியவும் பலர் இருக்கிறார்கள்.

மன உளைச்சலின் அறிகுறிகள்

சமூக ஆதரவும் பயிற்சியும் வழங்கும் வெளிநாட்டு இல்லப்
பணியாளர் சங்கத்தின் (FAST) மூலம் கற்றுக்கொண்ட
புதிய பராமரிப்புத் திறன்களுடன், ஜ�ோ ஆன் தனது புதிய
வேலையை அதிக தன்னம்பிக்கையுடன் செய்கிறார்.

சிக்கிக் க�ொண்டதுப�ோல அல்லது
எல்லாமே கைவிட்டுப் ப�ோனதுப�ோல
உணர்வது

அவருக்குச் சம்பள உயர்வும் கிடைத்தது.

திடீரென வெளிப்படும் கட்டுக்கடங்காத
உணர்வுகள் (க�ோபம், ச�ோகம், எரிச்சல்,
துடுக்குத்தனம்).

“சிங்கப்பூரில் வேலை செய்வதற்கு நான் மிகுந்த நன்றியுடன்
இருக்கிறேன். என்னை மேம்படுத்திக் க�ொண்டு என்
வேலையை மேலும் சிறப்பாகச் செய்து நல்ல சம்பளம்
பெறுவதற்கும் எனக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. குடிபெயர்ந்த
இல்லப் பணிப்பெண்கள் எல்லோரும் பயிற்சிக்குச்
செல்ல ஊக்குவிக்கப்படவேண்டும் என்பது என் விருப்பம்.
இதன்வழி தங்கள் வேலையைச் செய்வதற்குத் தேவையான
திறன்களை அவர்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்கள் பயிற்சிக்குச் செல்ல
ஆதரவளிக்கும் FAST சங்கத்திற்கு எனது நன்றி.”

நீங்களும் திறன்களை
வளர்த்துக்கொண்டு முன்னேறலாம்!
ஜ�ோ ஆன் தனது முதலாளியின் ஆதரவுடன், “நிபுணத்துவ
முதிய�ோர் பராமரிப்புப் பயிற்சித் திட்டத்தில்” கலந்து
க�ொண்டார். FAST-ன் பயிற்சி நடத்துநர்களில் ஒருவர்
நடத்தும் மானியமுள்ள பராமரிப்புப் பயிற்சித் திட்டங்களில்
இதுவும் ஒன்று. சுகாதாரம் மற்றும் கட்டுப்பாடின்மை
பராமரிப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகள்,
உணவுமுறை மற்றும் ஊட்டச்சத்து, அவசரநிலை
நிர்வாகம் ப�ோன்றவை திட்டத்தில் கற்பிக்கப்படுகின்றன.
வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர்கள் தங்கள் பணியைச்
சிறப்பாகச் செய்வதற்குத் தேவையான பராமரிப்புத்
திறன்களை இத்திட்டம் கற்பிக்கிறது.
முதுமைக்கால மறதிந�ோய், வாழ்க்கையின் இறுதிக்கட்டப்
பராமரிப்பு ஆகியவற்றுக்கான பயிற்சித் திட்டத்திலும் ஜ�ோ
ஆன் பங்கெடுத்து, 2020-ல் சான்றிதழ் பெற்றார்.

உங்களுக்கு அல்லது
உங்கள் நண்பர்களில்
யாருக்காவது மன
உளைச்சலின் அறிகுறிகள்
இருந்தால் உடனடியாக
உதவி நாடுங்கள்.

மனநிலை அடிக்கடி மகிழ்ச்சியாக அல்லது
கவலையாக மாறிக்கொண்டே இருப்பது.
எப்போதும் நிலைக�ொள்ளாமல், அல்லது
ஒருவித அச்சத்தில் இருப்பது.

உங்களை நீங்களே காயப்படுத்திக் க�ொள்வதை
அல்லது ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை உண்டாக்கிக்
க�ொள்வதைத் தவிருங்கள்.

தற்கொலை அல்லது இறப்பைப் பற்றி
பேசுவது அல்லது சிந்திப்பது.

நீங்கள் தனித்தில்லை என்பதை எப்போதும்
நினைவில் க�ொள்ளுங்கள். உங்கள்மீது அக்கறை
காட்டவும் உதவி புரியவும் பலர் இருக்கிறார்கள்.

உங்களுக்கு மன உளைச்சலாக அல்லது மனக்கலக்கமாக
இருந்தால், பின்வருமாறு செய்யுங்கள்:
உங்களை சாந்தப்படுத்திக்

உங்களது வேலை

பின்வரும் அரசாங்கச் சார்பற்ற

க�ொண்டு, உங்கள்

நியமன முகவையிடம்

அமைப்புகளை அழையுங்கள்.

நம்பிக்கைக்குரிய

உதவி நாடுங்கள்.

Centre for Domestic Employees (CDE)
www.cde.org.sg
1800 225 5233

ஒருவரிடம் பேசுங்கள்.

Foreign Domestic Worker Association
for Social Support and Training (FAST)
www.fast.org.sg
1800 339 4357

பயிற்சித் திட்டங்களைப் பார்வையிட https://

www.fast.org.sg/fast-training/training-courses/
இணையப்பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்
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கூட்டம்
கூடாதீர்கள்

பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை நீங்கள் மீறினால்,
மனிதவள அமைச்சு உங்கள் வேலை
அனுமதியை ரத்து செய்யக்கூடும். அதன்பிறகு
நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்ய முடியாத
நிலைமையும் ஏற்படலாம்

மனிதவள அமைச்சின் அதிகாரிகளும்
தேசிய பூங்காக் கழக அதிகாரிகளும்,
பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்
பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த
கடந்த சில மாதங்களாக முயற்சி
எடுத்து வருகின்றனர்.

கூட்டம் கூடுவது குற்றம் என்பதால்
அவ்வாறு செய்யாதீர்கள்.
இல்லாவிடில், கடுமையான
பின்விளைவுகளை எதிர்நோக்க
நேரிடும்.

ஏமாந்து விடாதீர்கள்!
சுய விவரங்கள், வங்கிக் கணக்கு விவரம், ஒருமுறை

பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மீறினால் அபராதம்
விதிக்கப்படுவத�ோடு, வேலை அனுமதியும் ரத்து
செய்யப்படலாம். 2020 ஜூன் முதல் டிசம்பர் வரை,
பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மீறியதற்காக 100க்கும்
மேலான குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்களுக்கு
எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. வரம்புக்கு
மேலான எண்ணிக்கையில் ஒன்றுகூடியதற்காகவும்,
முகக்கவசங்கள் அணியாததற்காகவும் அவர்களுக்கு $300
முதல் $1,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

சமூகப் ப�ொறுப்புடன்
நடந்து க�ொள்ளுங்கள்,
பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப்
பின்பற்றுங்கள்
மற்றவர்களிடமிருந்து 1 மீட்டர் தூரத்தை
நிலைநாட்டுங்கள்
கூட்டமான இடங்களைத் தவிர்த்திடுங்கள்
சிறிய குழுக்களாகக் கூடுங்கள் (8 அல்லது
அதற்கும் குறைவு)
ஒரே குழுவில் இருங்கள், மற்ற
குழுக்களுடன் கலந்துறவாடாதீர்கள்.
எப்போதும் முகக்கவசம் அணிந்திருங்கள்.
சாப்பிடுவதற்கு அல்லது குடிப்பதற்கு மட்டுமே
கழற்றுங்கள்
உணவை அல்லது உணவுக்கலன்களை
நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்ளாதீர்கள்
த�ொடர்புகளின் தடங்களைக் கண்டறிய, ட்ரேஸ்
டுகேதர் செயலியை அல்லது கருவியைப்
பயன்படுத்துங்கள்
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ம�ோசடிகளிலிருந்து உங்களைப்
பாதுகாத்துக் க�ொள்ளுங்கள்
இத்தகைய ம�ோசடிகளில், ஏமாற்றுக்காரர்கள் உங்களுடன்
த�ொடர்புக�ொண்டு, சிங்கப்பூர் ப�ோலிஸ் அல்லது மனிதவள
அமைச்சு ப�ோன்ற அரசாங்க அமைப்புகளிலிருந்து அழைப்பதாகப்
பாசாங்கு செய்வார்கள். உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பிரச்சனைகள்
இருப்பதாகச் ச�ொல்லி, அதற்கு உதவி செய்ய முன்வருவார்கள்.
அத�ோடு, உங்கள் கடன் அட்டை / வங்கிக் கணக்கு
விவரங்களையும், ஒருமுறை பயன்படுத்தும் மறைச்சொல்லையும்
கேட்பார்கள்.

வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர்கள்
கூட்டம் கூடுவதை அவர்கள்
கவனித்தனர். கூட்டங்களுக்கு
இடையிலான கலந்துறவாடலும்,
பாதுகாப்பான தூர இடைவெளியைக்
கடைப்பிடிக்காமல் ஒன்றுகூடுவதும்
தவிர்க்கப்பட வேண்டும்
குடிபெயர்ந்த இல்லப்
பணிப்பெண்கள் அனைவரும்
தங்களையும் மற்றவர்களையும்
க�ொவிட்-19 கிருமிப் பரவலிலிருந்து
பாதுகாக்க விழிப்புடன் இருந்து,
பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைக்
கடைப்பிடிக்குமாறு மனிதவள
அமைச்சும் தேசிய பூங்காக் கழகம்
ப�ோன்ற துணை அமைப்புகளும்
வலியுறுத்துகின்றன.

அரசாங்க அதிகாரிப�ோல
ஆள்மாறாட்டம் செய்யும் ம�ோசடிகள்

எம்ஆர்டி நிலையங்கள், பேருந்து
நிலையங்கள், பேருந்து நிறுத்தங்கள்,
நடைபாதைகள், மேம்பாலங்கள்,
சுரங்கப்பாதைகள் ப�ோன்ற இடையூறு
நேரக்கூடிய இடங்களில் ஒன்றுகூடாதீர்கள்.

#2
உங்கள் பாதுகாப்புக்காக,
சாலை ஓரங்களில் கூட்டம்
கூடாதீர்கள்.

அட்டையைச் செயல்படுத்த,
92323195 என்ற எண்ணில்
எங்களை அழைத்து,
உங்கள் வங்கிக் கணக்கு
விவரங்களையும்
ஒருமுறை பயன்படுத்தும்
மறைச்சொல்லையும்
தெரிவித்திடுங்கள்.

பயன்படுத்தும் மறைச்சொல் எதனையும் யாரிடமும்
ச�ொல்லாதீர்கள்.
பதற்றம் அடையாதீர்கள். குறுந்தகவலுக்கு அல்லது
த�ொலைபேசி அழைப்புக்குப் பதில் அளிக்காதீர்கள்.
அந்தத் த�ொலைபேசி எண்ணைத் தடுத்து, ம�ோசடி எண்
எனப் புகார் செய்யுங்கள்.

இதுப�ோன்ற தகவல்களுக்குப் பதில்
அளிக்காதீர்கள்

வாட்ஸ்ஆப் கணக்கைக் கைப்பற்றும்
ம�ோசடியிலிருந்து பாதுகாத்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.

#1

அன்பார்ந்த
வாடிக்கையாளரே,
உங்களது ஏடிஎம்
அட்டை தற்காலிகமாகத்
தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வணக்கம், நான் தவறுதலாக 6
இலக்கக் குறியீட்டை உங்களுக்கு
அனுப்பி விட்டேன். தயவுசெய்து
அதை எனக்கு அனுப்பி
வைக்க முடியுமா? அவசரமாகத்
தேவைப்படுகிறது!

ஒரு நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் தவறுதலாக
உங்களுக்கு அனுப்பி வைத்த ஆறு இலக்கக் குறியீட்டைத்
தங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்கும் வாட்ஸ்ஆப்
தகவல்களை நீங்கள் பெறக்கூடும். இதற்கு நீங்கள் பதில்
அளித்தால், உங்களது வாட்ஸ்ஆப் கணக்கை இழந்து
விடுவீர்கள். எனவே, பதில் அளிக்காதீர்கள்.

வாழ்த்துக்கள்! அன்பார்ந்த
வாடிக்கையாளரே, உங்களுக்கு
அதிர்ஷ்டக் குலுக்கில் $100,000 பரிசு
கிடைத்திருக்கிறது. தயவுசெய்து
உங்கள் வங்கிக் கணக்கு
விவரங்களை எங்களுக்கு அனுப்பி
வையுங்கள்.
நீங்கள் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கில் பரிசு வென்றதாகச்
ச�ொல்லும் தகவல்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும்.
பரிசுத் த�ொகையை அனுப்பி வைப்பதற்காக உங்களது
வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் கேட்கப்படும். இதுப�ோன்ற
தகவல்களுக்குப் பதில் அளிக்காதீர்கள்.

ம�ோசடியை நம்பி ஏமாறுவதைத்
தவிர்க்க நீங்கள் செய்யக்கூடியவை:
வாட்ஸ்ஆப் வழியாகக் கிடைக்கும் வித்தியாசமான
க�ோரிக்கைகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்,
அவை உங்களது வாட்ஸ்ஆப் த�ொடர்புகளிடமிருந்து
வந்திருந்தாலும்.
உங்களது வாட்ஸ்ஆப் கணக்கைச் சரிபார்க்கும்
குறியீடுகள், சுய விவரங்கள், வங்கிக் கணக்கு
அல்லது கடன் / ர�ொக்கக்கழிவு அட்டை விவரங்கள்,
ஒருமுறை பயன்படுத்தும் மறைச்சொல் எதனையும்,
குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் உட்பட யாரிடமும்
ச�ொல்லாதீர்கள்.
இரட்டைச் சரிபார்ப்பு முறையைச்
செயல்படுத்துங்கள். வாட்ஸ்ஆப் செயலியைத்
திறந்து, ‘Settings’ > ‘Account’ > ‘Two-step
verification’ > ‘Enable’ தேர்ந்தெடுங்கள்.
ம�ோசடிக்காரர்கள் எளிதில் அணுகுவதைத்
தவிர்க்க, உங்களது வாய்ஸ்மெயில் கணக்குக்குத்
தரப்பட்ட மறைச்சொல்லை மாற்றுங்கள். நீங்கள்
வாய்ஸ்மெயில் கணக்கைப் பயன்படுத்தாவிட்டால்,
உங்களது த�ொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்துடன்
த�ொடர்புக�ொண்டு அந்தச் சேவையை
நிறுத்திவிடுங்கள்.
மேல்விவரம் அறிய, ம�ோசடித் தடுப்பு உதவித் த�ொலைபேசி
சேவையை 1800 722 6688 என்ற எண்ணில் அழையுங்கள் அல்லது
www.scamalert.sg இணையப்பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.
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எஸ்ஜி வ�ொர்க்பாஸ் செயலியில் சம்பள
விவரங்களைப் பார்வையிடுங்கள்
எஸ்ஜி வ�ொர்க்பாஸ் (SGWorkpass) செயலியுடன், உங்களது வேலை அனுமதி த�ொடர்பான அண்மை
விவரங்களை நீங்கள் தெரிந்து க�ொள்ளலாம். வேலை அனுமதியின் நிலைமை, காலாவதி தேதி /
வழங்கீடு / புதுப்பிப்பு / ரத்து, செய்யும் வேலை, முதலாளியின் பெயர் ஆகியன அதில் அடங்கும்

இன்று நமக்கு ஓய்வு
நாள்!
என்ன செய்யலாம்?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
எங்களது வேலை நியமனச் சட்டத்தின்கீழ், உங்களது
வேலை அனுமதிச் சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள முகவரியில்
மட்டுமே இல்லப் பணியாளராக நீங்கள் வேலை
செய்யலாம். நீங்கள் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டுவதற்காக
ஓய்வு நாட்களில் பகுதி நேரமாக வேலை செய்யக்கூடாது.
உங்கள் நலனுக்காக, ஓய்வு நாட்களை
ஓய்வெடுப்பதற்கும், குடும்பத்தாருடன் அல்லது
நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடுவதற்கும்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளவேண்டும்.

ஒரு வீட்டில் சில மணிநேரம்
வேலை செய்தால் கூடுதலாகச்
சம்பாதிக்கலாம் என நண்பர்
ஒருவர் ச�ொன்னார்!

ஏதாவது விற்பனை
செய்யலாமா?

புதியது: இப்போது நீங்கள் எஸ்ஜி வ�ொர்க்பாஸ் செயலியில் “See my Salary Information” எனும் சாம்பல்
நிறப் பட்டையைத் தட்டி, சிங்பாஸ் பயன்படுத்தி உட்பதிவு செய்து, உங்களது சம்பள விவரங்களைப்
பார்வையிடலாம்.

சிங்பாஸ் கணக்கிற்குப் பதிவு செய்யுங்கள்
சிங்பாஸ் பயன்படுத்தி அரசாங்க அமைப்புகளுடன் இணையம்வழி
பாதுகாப்பாகப் பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.

ஏற்கனவே வேலை அனுமதிச் சீட்டு
வைத்திருப்பவர்கள்
உங்களிடம் சிங்பாஸ் கணக்கு இல்லாவிட்டால்,
https://go.gov.sg/register-singpass
இணையப்பக்கத்தில் சிங்பாஸ் கணக்கிற்குப்
பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு செய்த பிறகு,
உங்கள் முதலாளியின் முகவரிக்கு சிங்பாஸ்
மறைச்சொல் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
உங்களது சிஸ்பாஸ் விவரங்களை
இரகசியமாக வைத்திருங்கள்.

புதிதாக வேலை அனுமதிச் சீட்டு
பெறுபவர்கள் ்
அட்டைப் பதிவின் ஒரு பகுதியாக, மனிதவள
அமைச்சின் சேவை நிலையம் – மண்டபம்
சி-யில், நீங்கள் சிங்பாஸ் கணக்கிற்குப் பதிவு
செய்யப்படுவீர்கள்.
பதிவுக்காக நீங்கள் மனிதவள அமைச்சுக்கு
வரும்போது மறைச்சொல்லைத் தயாராக
வைத்திருங்கள் (8 முதல் 24 எழுத்துகளும்
எண்களும் இருக்கவேண்டும் – எடுத்துக்காட்டாக
Abde189ie)
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உங்கள் கணக்கையும்
சுய விவரங்களையும்
பாதுகாக்க சில குறிப்புகள்
உங்களது உட்பதிவு விவரங்களை யாரிடமும்
ச�ொல்லாதீர்கள்
மறைச்சொல்லை மறுபடியும் பயன்படுத்தாதீர்கள்:
பாதுகாப்பில்லாத மற்ற இணையப்பக்கங்களில்
இருந்து உட்பதிவு விவரங்களைத் திருடி, உங்கள்
சிங்பாஸ் கணக்கிற்குள் ஊடுருவ முடியும்.

ஓய்வு நாளில் பகுதி நேரமாக வேலை செய்வது
சட்டப்படி குற்றம். இதுப�ோல சட்டவிர�ோதமாக
வேலை செய்யும்போது காயமடைந்தால்,
மருத்துவக் காப்புறுதி கிடைக்காது.
பிடிபட்டால், அபராதமும் சிறைத் தண்டனையும்
விதிக்கப்படலாம். அத�ோடு, வேலை அனுமதியும்
ரத்து செய்யப்படும். உன்னைச் ச�ொந்த ஊருக்கு
அனுப்பி வைத்து விடுவார்கள். அதற்குப் பிறகு
உன் குடும்பத்தையும் ஆதரிக்க முடியாமல்
ப�ோய்விடும்.

நாம் நம்முடைய ஓய்வு நாளில்
முழுமையாக ஓய்வெடுப்பதே நல்லது
என்று நினைக்கிறேன்.

அதுவும் ஒரு
குற்றம்தான். அதுவும்
நமக்கு ஆபத்தானது

எனக்கு ஒரு ய�ோசனை
த�ோன்றுகிறது! ஓய்வு
நேரத்தில் பயிற்சி
வகுப்புகளுக்குச் சென்று
புதிதாக ஏதாவது கற்றுக்
க�ொள்வோம்!

அருமையான
ய�ோசனை!

மறைச்சொல்லை அடிக்கடி மாற்றுங்கள்
8 முதல் 24 எழுத்துகளும் எண்களும் க�ொண்ட
வலுவான மறைச்சொல்லைப் பயன்படுத்துங்கள்.
ஃபிஷிங் இணையப்பக்கங்களிடம் எச்சரிக்கையாக
இருங்கள்: அரசாங்க இணையப்பக்கங்களைப்
ப�ோலவே காட்சியளிக்கும் ம�ோசடி
இணையப்பக்கங்கள் இருக்கக்கூடும். உங்களது
தனிப்பட்ட விவரங்களைச் சேகரிப்பது அவற்றின்
ந�ோக்கம். எனவே, இணையப்பக்க முகவரி (www.
singpass.gov.sg) சரிதானா என்பதை எப்போதும்
உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள். அத�ோடு, முகவரி
பட்டையில் “பூட்டு” சின்னம் இருக்கிறதா என்பதையும்
கவனித்திடுங்கள்.

அருமையான
ய�ோசனை!
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இல்லப் பணியாளர்களுக்கான நிலையம் (CDE)
CDE என்பது அரசாங்கச் சார்பற்ற ஓர் அமைப்பு. இது குடிபெயர்ந்த இல்லப்
பணிப்பெண்களுக்கு வேலை த�ொடர்பான ஆல�ோசனையும் உதவியும்
வழங்குகிறது. உங்களுக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் இந்த
அமைப்பை அணுகுங்கள்.

24 மணிநேர உதவித்
த�ொலைபேசி சேவை
1800 2255 233

முகவரி
பெனின்சுலா பிளாசா, 111 நார்த்
பிரிட்ஜ் ர�ோடு, #04-37, சிங்கப்பூர்
179098

திறந்திருக்கும் நேரம்
காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை
6 மணி வரை, திங்கட்கிழமை
முதல் வியாழக்கிழமை,
சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை
(வெள்ளிக்கிழமையும் ப�ொது
விடுமுறை நாட்களும் தவிர்த்து)

இணைப்புப் பேருந்து
சேவை, நடவடிக்கைகள்,
உறுப்பினர் விவரங்கள்
ப�ோன்ற அண்மைத்
தகவல்களுக்கு CDE
ஃபேஸ்புக் பக்கத்தைப்
பாருங்கள்

20 ஆண்டர்சன் சாலை, சிங்கப்பூர்
259978 எனும் முகவரியில் புதிய
திறந்தவெளி இடப்பரப்பு

28 பிப்ரவரி 2021 முதல் ஜூன் கடைசி வரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை 5
மணி வரை திறந்திருக்கும்.
பல்வேறு இடங்களிலிருந்து புறப்படும் இலவச இணைப்புப் பேருந்து சேவைகளைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
நிலையத்தின் பரந்த இடப்பரப்பில் பற்பல இலவச நடவடிக்கைகளிலும் சேவைகளிலும் பங்கெடுங்கள். CDE-யும் அதன்
பங்காளிகளும் வழங்கும் கைவினைக் கலைகள், பயிற்சிக் கட்டணத் தள்ளுபடிகள் ப�ோன்றவை அவற்றுள் சில.

அவசர நிலைகளுக்குப் பயன்படும் த�ொடர்பு எண்கள்
ெவளிநாட்டு இல்லப்
பணியாளர்களுக்கான
மனிதவள அைமச்சின் உதவித்
த�ொலைபேசி சேவை

மற்ற உதவித் த�ொலைபேசி
சேவைகள்
குடியேறிகள் மற்றும் நாட�ோடிகள்
பராமரிப்புக்கான பேராயர்
ஆணையம் (ACMI)

9188 9162
மனிதவள அமைச்சு

1800 339 5505

வேலை நியமன முகவைகள்

நலன், சம்பளம், வேலை

சங்கம் (சிங்கப்பூர்)

த�ொடர்பான இதர

6836 2618

விவகாரங்களுக்கு உதவியும்
ஆல�ோசனையும் பெறலாம்

சமூக ஆதரவும் பயிற்சியும்
வழங்கும் வெளிநாட்டு இல்லப்

மற்ற அவசர எண்கள்

பணியாளர் சங்கம் (FAST)

ப�ோலிஸ்

1800 339 4357 (24 மணிநேரம்)

999

சிங்கப்பூர் சமாரியர்கள் (SOS)
ஆம்புலன்ஸ் / தீ

995
08

1800 221 4444 (24 மணிநேரம்)

தூதரகங்கள்
பங்ளாதேஷ்

இந்தியா

இலங்கை

பிலிப்பீன்ஸ்

கம்போடியா

மியன்மார்

இந்தோனீசியா

தாய்லாந்து

6255 0075
6254 4595
6341 9785

6737 7422
9295 3964

9172 9803
6737 3977
6735 1672
6737 2475
8421 0105

