
பத்திரமாக 

இருஙகள் 
க�ொவிட்-19 �ிருமிப் பரவலொல் 2020 அனைவருக்கும் 
சவொலொை ஆண்ொ� அனமந்தது. இந்த 2021-
ஆம் ஆணடு அன்தவி்ச் சிறப்பொ� அனமயும் எை 
நம்பிக்ன� க�ொள்வொம்! 

க�ொவிட்-19 நிலவரம் இன்னும் முடிவுக்கு வரொ்த்தொல், 
நொம் க்தொ்ர்நது விழிப்பு்ன் இருக்� ்வணடும். 
பொது�ொப்பொை தூர இன்கவளினைக் �ன்ப்பிடித்து, 
மு�க்�வசம் அணிநது, கபரிை குழுக்�ளொ�க் 
கூடுவன்தயும் கூட்்மொை இ்ங�னளயும் 

்தவிர்த்்திடுங�ள. 

கதிருமிப் பரவலுக்கு எ்திரான பபாராட்டம் இன்னும் 
ஓயவில்லை. எனபவ அ்னவரும் நலைமாகவும் 
பாதுகாப்பாகவும் இருக்க, நம் பங்கத 
த்ா்டர்ந்து தெயபவாம்! 

சிங�ப்பூரில் ்வனல கசய்யும் குடிகபைர்ந்த இல்லப் பணிப்கபண�ளுக்�ொை மைி்தவள 
அனமச்சின் கவளியீடு 
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உங�ள �டி்தங�னள 
அனுப்ப்வணடிை மு�வரி 
Engagement Department, Foreign 
Manpower  
Management Division,  
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01, 
Singapore 33994 6 

அல்லது மின்ைஞசல் அனுப்புங�ள
mom_fmmd@mom.gov.sg

உங�ள கபைர், க்தொனல்பசி 
எண மற்றும்/அல்லது 
மின்ைஞசல் மு�வரினைச் ்சர்க்� 
மறநதுவி்ொதீர்�ள.  சிறந்த 10 
�டி்தங�ளுக்கு அன்பளிப்புப் னப 
�ின்க்கும்!

உஙகள் 
கருததுக்ை அறிய 
விரும்புகதிபறாம்!
நீங�ள ஓய்வு நொளில் என்ை கசய்�ிறீர்�ள, உங�ள 
மு்தலொளியு்ைொை உறவுமுனற எப்படி இருக்�ிறது 
என்பன்த எங�ளு்ன் ப�ிர்நது க�ொளளுங�ள. 
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INFORM



பைிற்சித் ்திட்்ங�னளப் பொர்னவைி் https://
www.fast.org.sg/fast-training/training-courses/ 
இனணைப்பக்�த்்திற்குச் கசல்லுங�ள

வேலைலை சமாளிக்க முடிைேிலலைைா? 
புதிை சுற்றுப்புறதலதப் பழக்கப்படுததிக்்காளள 
முடிைேிலலைைா? 

மன உ்ைசெ்லை ெமாைிக்கக் 

கற்றுக் தகாள்ளுஙகள்! 

உங�ளுக்கு அல்லது 
உங�ள நணபர்�ளில் 
ைொருக்�ொவது மை 
உனளச்சலின் அறிகுறி�ள 
இருந்தொல் உ்ைடிைொ� 
உ்தவி நொடுங�ள. 

மன உலளசசலின் அறிகுறி்கள 

சிக்�ிக் க�ொண்து்பொல அல்லது 
எல்லொ்ம ன�விட்டுப் ்பொைது்பொல 
உணர்வது

்திடீகரை கவளிப்படும் �ட்டுக்�்ங�ொ்த 
உணர்வு�ள (்�ொபம், ்சொ�ம், எரிச்சல், 
துடுக்குத்்தைம்).

மைநினல அடிக்�டி ம�ிழச்சிைொ� அல்லது 
�வனலைொ� மொறிக்க�ொண்் இருப்பது. 

எப்்பொதும் நினலக�ொளளொமல், அல்லது 
ஒருவி்த அச்சத்்தில் இருப்பது.

்தற்க�ொனல அல்லது இறப்னபப் பற்றி 
்பசுவது அல்லது சிந்திப்பது.

உங�ள மு்தலொளி, நணபர்�ள அல்லது ்வனல நிைமை 
மு�னவனை அணு�ி, ்தைங�ொமல் உங�ள உணர்வு�னளப் 
ப�ிர்நது க�ொளளுங�ள. மை உனளச்சனல சமொளிக்�, 
உங�னள நீங�்ள �ொைப்படுத்்திக் க�ொளளு்தல் ்பொன்ற 
்தவறொை வழிமுனற�னள நொ்ொதீர்�ள. நீங�ள ்தைித்்தில்னல 
என்பன்த எப்்பொதும் நினைவில் க�ொளளுங�ள. உங�ளமீது 
அக்�னற �ொட்்வும் உ்தவி புரிைவும் பலர் இருக்�ிறொர்�ள. 

உங்களுககு மன உலளசசைா்க அலைது மனக்கைக்கமா்க 
இருநதால, பின்ேருமாறு ்சய்யுங்கள: 

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

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

வ�ா ஆன் ்்கலேவே ்ைான்சனிடாலேப் வபாை 

போமேிப்புத திறன்்கலளக ்கற்றுக ்்காளளுங்கள 

்�ொ ஆன் 2007 மு்தல் சிங�ப்பூரில் ்வனல கசய்து 
வரு�ிறொர். அவர் மு்தலில் ்வனல கசய்்த வீட்டில், வை்தொை 
கபற்்றொர்�னளக் �வைித்துக் க�ொண்ொர். அது்வ 

அவருக்குப் பரொமரிப்பில் ஆர்வத்ன்த வளர்த்்தது.

சமூ� ஆ்தரவும் பைிற்சியும் வழஙகும் கவளிநொட்டு இல்லப் 
பணிைொளர் சங�த்்தின் (FAST) மூலம் �ற்றுக்க�ொண் 
பு்திை பரொமரிப்புத் ்திறன்�ளு்ன், ்�ொ ஆன் ்தைது பு்திை 
்வனலனை அ்தி� ்தன்ைம்பிக்ன�யு்ன் கசய்�ிறொர். 

அவருக்குச் சம்பள உைர்வும் �ின்த்்தது.

“சிங�ப்பூரில் ்வனல கசய்வ்தற்கு நொன் மிகுந்த நன்றியு்ன் 
இருக்�ி்றன். என்னை ்மம்படுத்்திக் க�ொணடு என் 
்வனலனை ்மலும் சிறப்பொ�ச் கசய்து நல்ல சம்பளம் 
கபறுவ்தற்கும் எைக்கு வொய்ப்பளிக்�ப்பட்்து. குடிகபைர்ந்த 
இல்லப் பணிப்கபண�ள எல்்லொரும் பைிற்சிக்குச் 
கசல்ல ஊக்குவிக்�ப்ப்்வணடும் என்பது என் விருப்பம். 
இ்தன்வழி ்தங�ள ்வனலனைச் கசய்வ்தற்குத் ்்தனவைொை 
்திறன்�னள அவர்�ளொல் �ற்றுக்க�ொளள முடியும். 
குடிகபைர்ந்த இல்லப் பணிப்கபண�ள பைிற்சிக்குச் கசல்ல 
ஆ்தரவளிக்கும் FAST சங�த்்திற்கு எைது நன்றி.” 

்�ொ ஆன் ்தைது மு்தலொளிைின் ஆ்தரவு்ன், “நிபுணத்துவ 
மு்தி்ைொர் பரொமரிப்புப் பைிற்சித் ்திட்்த்்தில்” �லநது 
க�ொண்ொர். FAST-ன் பைிற்சி ந்த்துநர்�ளில் ஒருவர் 
ந்த்தும் மொைிைமுளள பரொமரிப்புப் பைிற்சித் ்திட்்ங�ளில் 
இதுவும் ஒன்று. சு�ொ்தொரம் மற்றும் �ட்டுப்பொடின்னம 
பரொமரிப்பு, நல்வொழவு மற்றும் சமூ� ந்வடிக்ன��ள, 
உணவுமுனற மற்றும் ஊட்்ச்சத்து, அவசரநினல 
நிர்வொ�ம் ்பொன்றனவ ்திட்்த்்தில் �ற்பிக்�ப்படு�ின்றை. 
கவளிநொட்டு இல்லப் பணிைொளர்�ள ்தங�ள பணினைச் 
சிறப்பொ�ச் கசய்வ்தற்குத் ்்தனவைொை பரொமரிப்புத் 
்திறன்�னள இத்்திட்்ம் �ற்பிக்�ிறது. 

முதுனமக்�ொல மற்தி்நொய், வொழக்ன�ைின் இறு்திக்�ட்்ப் 
பரொமரிப்பு ஆ�ிைவற்றுக்�ொை பைிற்சித் ்திட்்த்்திலும் ்�ொ 
ஆன் பஙக�டுத்து, 2020-ல் சொன்றி்தழ கபற்றொர். 

நீங்களும் திறன்்கலள 
ேளர்ததுக்்காண்டு முன்வனறைாம்!
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உங�னள நீங�்ள �ொைப்படுத்்திக் க�ொளவன்த 
அல்லது ஆபத்்தொை சூழநினல�னள உண்ொக்�ிக் 
க�ொளவன்தத் ்தவிருங�ள.

நீங�ள ்தைித்்தில்னல என்பன்த எப்்பொதும் 
நினைவில் க�ொளளுங�ள. உங�ளமீது அக்�னற 
�ொட்்வும் உ்தவி புரிைவும் பலர் இருக்�ிறொர்�ள.

ஓயவு நாைில பு்திய ்திறன்க்ைக் 

கற்றுக் தகாள்ளுஙகள் 

உங்கலள சாநதப்படுததிக 

்்காண்டு, உங்கள 

நம்பிகல்கககுேிை 

ஒருேேிடம் வபசுங்கள. 

உங்களது வேலை 

நிைமன மு்கலேைிடம் 

உதேி நாடுங்கள. 

பின்ேரும் அேசாங்கச சார்பற்ற 

அலமப்பு்கலள அலழயுங்கள. 



பொது�ொப்பு நன்முனற�னள நீங�ள மீறிைொல், 

மைி்தவள அனமச்சு உங�ள ்வனல 

அனும்தினை ரத்து கசய்ைக்கூடும். அ்தன்பிறகு 

நீங�ள சிங�ப்பூரில் ்வனல கசய்ை முடிைொ்த 

நினலனமயும் ஏற்ப்லொம்

கூடடம் 
கூடாதீர்்கள 
மைி்தவள அனமச்சின் அ்தி�ொரி�ளும் 
்்தசிை பூங�ொக் �ழ� அ்தி�ொரி�ளும், 
பொது�ொப்பு நன்முனற�ள 
பின்பற்றப்படுவன்த உறு்திப்படுத்்த 
�்ந்த சில மொ்தங�ளொ� முைற்சி 
எடுத்து வரு�ின்றைர்.

கவளிநொட்டு இல்லப் பணிைொளர்�ள 
கூட்்ம் கூடுவன்த அவர்�ள 
�வைித்்தைர். கூட்்ங�ளுக்கு 
இன்ைிலொை �லநதுறவொ்லும், 
பொது�ொப்பொை தூர இன்கவளினைக் 
�ன்ப்பிடிக்�ொமல் ஒன்றுகூடுவதும் 
்தவிர்க்�ப்ப் ்வணடும்

குடி்பைர்நத இலைப் 
பணிப்்பண்்கள அலனேரும் 
தங்கலளயும் மற்றேர்்கலளயும் 
்்காேிட-19 ்கிருமிப் பேேலிலிருநது 
பாது்காக்க ேிழிப்புடன் இருநது, 
பாது்காப்பு நலடமுலற்கலளக 
்கலடப்பிடிககுமாறு மனிதேள 
அலமசசும் வதசிை பூங்காக ்கழ்கம் 
வபான்ற துலண அலமப்பு்களும் 
ேலியுறுதது்கின்றன.

கூட்்ம் கூடுவது குற்றம் என்ப்தொல் 
அவவொறு கசய்ைொதீர்�ள. 
இல்லொவிடில், �டுனமைொை 
பின்வினளவு�னள எ்திர்்நொக்� 
்நரிடும்.

மற்றவர்�ளி்மிருநது 1 மீட்்ர் தூரத்ன்த 

நினலநொட்டுங�ள

சிறிை குழுக்�ளொ�க் கூடுங�ள (8 அல்லது 

அ்தற்கும் குனறவு) 

ஒ்ர குழுவில் இருங�ள, மற்ற 

குழுக்�ளு்ன் �லநதுறவொ்ொதீர்�ள. 

உணனவ அல்லது உணவுக்�லன்�னள 

நணபர்�ளு்ன் ப�ிர்நது க�ொளளொதீர்�ள 

க்தொ்ர்பு�ளின் ்த்ங�னளக் �ண்றிை, ட்்ரஸ் 
டு்�்தர் கசைலினை அல்லது �ருவினைப் 

பைன்படுத்துங�ள 

எப்்பொதும் மு�க்�வசம் அணிந்திருங�ள. 
சொப்பிடுவ்தற்கு அல்லது குடிப்ப்தற்கு மட்டு்ம 

�ழற்றுங�ள 

கூட்்மொை இ்ங�னளத் ்தவிர்த்்திடுங�ள 

சமூ்கப் ்பாறுப்புடன் 
நடநது ்்காளளுங்கள, 
பாது்காப்பு நலடமுலற்கலளப் 
பின்பற்றுங்கள

அேசாங்க அதி்காேிவபாை 
ஆளமாறாடடம் ்சய்யும் வமாசடி்கள 

இத்்தன�ை ்மொசடி�ளில், ஏமொற்றுக்�ொரர்�ள உங�ளு்ன் 
க்தொ்ர்புக�ொணடு, சிங�ப்பூர் ்பொலிஸ் அல்லது மைி்தவள 
அனமச்சு ்பொன்ற அரசொங� அனமப்பு�ளிலிருநது அனழப்ப்தொ�ப் 
பொசொஙகு கசய்வொர்�ள. உங�ள வங�ிக் �ணக்�ில் பிரச்சனை�ள 
இருப்ப்தொ�ச் கசொல்லி, அ்தற்கு உ்தவி கசய்ை முன்வருவொர்�ள. 
அ்்தொடு, உங�ள �்ன் அட்ன் / வங�ிக் �ணக்கு 
விவரங�னளயும், ஒருமுனற பைன்படுத்தும் மனறச்கசொல்னலயும் 
்�ட்பொர்�ள. 

ஒரு நணபர் அல்லது குடும்ப உறுப்பிைர் ்தவறு்தலொ� 
உங�ளுக்கு அனுப்பி னவத்்த ஆறு இலக்�க் குறியீட்ன்த் 
்தங�ளுக்கு அனுப்பி னவக்கும்படி ்�ட்கும் வொட்ஸ்ஆப் 
்த�வல்�னள நீங�ள கபறக்கூடும். இ்தற்கு நீங�ள ப்தில் 
அளித்்தொல், உங�ளது வொட்ஸ்ஆப் �ணக்ன� இழநது 
விடுவீர்�ள. எை்வ, ப்தில் அளிக்�ொதீர்�ள. 

நீங�ள அ்திர் ஷ்க் குலுக்�ில் பரிசு கவன்ற்தொ�ச் 
கசொல்லும் ்த�வல்�ள உங�ளுக்குக் �ின்க்�க்கூடும். 
பரிசுத் க்தொன�னை அனுப்பி னவப்ப்தற்�ொ� உங�ளது 
வங�ிக் �ணக்கு விவரங�ள ்�ட்�ப்படும். இது்பொன்ற 
்த�வல்�ளுக்குப் ப்தில் அளிக்�ொதீர்�ள. 

வமாசடி்களிலிருநது உங்கலளப் 
பாது்காததுக ்்காளளுங்கள 

ோடஸ்ஆப் ்கணகல்கக ல்கப்பற்றும் 
வமாசடிைிலிருநது பாது்காததுக 
்்காளளுங்கள.   

மேல்வி்ரம் அறிய, மேோசடித் தடுப்பு உத்வித் ததோலைமேசி 
மசல்லய 1800 722 6688 எனற எண்ணில அலையுங்கள் அலைது 
www.scamalert.sg இல்யப்ேக்கத்ததிற்குச் தசலலுங்கள். 

ஏமொநது வி்ொதீர்�ள! 
சுை விவரங�ள, வங�ிக் �ணக்கு விவரம், ஒருமுனற 

பைன்படுத்தும் மனறச்கசொல் எ்தனையும் ைொரி்மும் 

கசொல்லொதீர்�ள.

ப்தற்றம் அன்ைொதீர்�ள. குறுந்த�வலுக்கு அல்லது 

க்தொனல்பசி அனழப்புக்குப் ப்தில் அளிக்�ொதீர்�ள.

அந்தத் க்தொனல்பசி எணனணத் ்தடுத்து, ்மொசடி எண 

எைப் பு�ொர் கசய்யுங�ள.
இதுவபான்ற த்கேல்களுககுப் பதில 

அளிக்காதீர்்கள 
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ேோது்கோப்பு நலைமுலற்கலை மீறினோல அேரோதம் 
்விததிக்கப்ேடு்மதோடு, ம்லை அனுேததியும் ரத்து 
தசயயப்ேைைோம். 2020 ஜூன முதல டிசம்ேர் ்லர, 
ேோது்கோப்பு நலைமுலற்கலை மீறியதற்்கோ்க 100ககும் 
மேைோன குடிதேயர்்நத இலைப் ே்ணிப்தேண்களுககு 
எததிரோ்க நை்டிகல்க எடுக்கப்ேடைது. ்ரம்புககு 
மேைோன எண்ணிகல்கயவில ஒனறுகூடியதற்்கோ்கவும், 
மு்கக்க்சங்கள் அ்ணியோததற்்கோ்கவும் அ்ர்்களுககு $300 
முதல $1,000 ்லர அேரோதம் ்விததிக்கப்ேடைது. 

எம்ஆர்டி நினலைங�ள, ்பருநது 

நினலைங�ள, ்பருநது நிறுத்்தங�ள, 

நன்பொன்த�ள, ்மம்பொலங�ள, 

சுரங�ப்பொன்த�ள ்பொன்ற இன்யூறு 

்நரக்கூடிை இ்ங�ளில் ஒன்றுகூ்ொதீர்�ள. 

உங�ள பொது�ொப்புக்�ொ�, 

சொனல ஓரங�ளில் கூட்்ம் 

கூ்ொதீர்�ள. 

அன்பொர்ந்த 
வொடிக்ன�ைொள்ர, 
உங�ளது ஏடிஎம் 
அட்ன் ்தற்�ொலி�மொ�த் 
்தடுக்�ப்பட்டிருக்�ிறது.

அட்ன்னைச் கசைல்படுத்்த, 
92323195 என்ற எணணில் 
எங�னள அனழத்து, 
உங�ள வங�ிக் �ணக்கு 
விவரங�னளயும் 
ஒருமுனற பைன்படுத்தும் 
மனறச்கசொல்னலயும் 
க்தரிவித்்திடுங�ள. 

வமாசடிலை நம்பி ஏமாறுேலதத 

தேிர்க்க நீங்கள ்சய்ைககூடிைலே: 

வொட்ஸ்ஆப் வழிைொ�க் �ின்க்கும் வித்்திைொசமொை 
்�ொரிக்ன��ளி்ம் எச்சரிக்ன�ைொ� இருங�ள, 
அனவ உங�ளது வொட்ஸ்ஆப் க்தொ்ர்பு�ளி்மிருநது 

வந்திருந்தொலும்.  

உங�ளது வொட்ஸ்ஆப் �ணக்ன�ச் சரிபொர்க்கும் 
குறியீடு�ள, சுை விவரங�ள, வங�ிக் �ணக்கு 
அல்லது �்ன் / கரொக்�க்�ழிவு அட்ன் விவரங�ள, 
ஒருமுனற பைன்படுத்தும் மனறச்கசொல் எ்தனையும், 
குடும்பத்்திைர், நணபர்�ள உட்ப் ைொரி்மும் 

கசொல்லொதீர்�ள.

இரட்ன்ச் சரிபொர்ப்பு முனறனைச் 
கசைல்படுத்துங�ள. வொட்ஸ்ஆப் கசைலினைத் 
்திறநது, ‘Settings’ > ‘Account’ > ‘Two-step 
verification’ > ‘Enable’ ்்தர்நக்தடுங�ள. 

்மொசடிக்�ொரர்�ள எளி்தில் அணுகுவன்தத் 
்தவிர்க்�, உங�ளது வொய்ஸ்கமைில் �ணக்குக்குத் 
்தரப்பட்் மனறச்கசொல்னல மொற்றுங�ள. நீங�ள 
வொய்ஸ்கமைில் �ணக்ன�ப் பைன்படுத்்தொவிட்்ொல், 
உங�ளது க்தொனலத்க்தொ்ர்பு நிறுவைத்து்ன் 
க்தொ்ர்புக�ொணடு அந்தச் ்சனவனை 

நிறுத்்திவிடுங�ள.  

வணக்�ம், நொன் ்தவறு்தலொ� 6 
இலக்�க் குறியீட்ன் உங�ளுக்கு 
அனுப்பி விட்்்ன். ்தைவுகசய்து 
அன்த எைக்கு அனுப்பி 
னவக்� முடியுமொ? அவசரமொ�த் 

்்தனவப்படு�ிறது! 

வொழத்துக்�ள! அன்பொர்ந்த 
வொடிக்ன�ைொள்ர, உங�ளுக்கு 
அ்திர் ஷ்க் குலுக்�ில் $100,000 பரிசு 
�ின்த்்திருக்�ிறது. ்தைவுகசய்து 
உங�ள வங�ிக் �ணக்கு 
விவரங�னள எங�ளுக்கு அனுப்பி 

னவயுங�ள. 



எஸ்ி தவார்க்பாஸ தெயலியில ெம்பை 

விவரஙக்ைப் பார்்வயிடுஙகள்

எஸ்�ி கவொர்க்பொஸ் (SGWorkpass) கசைலியு்ன், உங�ளது ்வனல அனும்தி க்தொ்ர்பொை அணனம 
விவரங�னள நீங�ள க்தரிநது க�ொளளலொம். ்வனல அனும்திைின் நினலனம, �ொலொவ்தி ்்த்தி / 
வழஙகீடு / புதுப்பிப்பு / ரத்து, கசய்யும் ்வனல, மு்தலொளிைின் கபைர் ஆ�ிைை அ்தில் அ்ஙகும்

பு்திைது: இப்்பொது நீங�ள எஸ்�ி கவொர்க்பொஸ் கசைலிைில் “See my Salary Information” எனும் சொம்பல் 
நிறப் பட்ன்னைத் ்தட்டி, சிஙபொஸ் பைன்படுத்்தி உட்ப்திவு கசய்து, உங�ளது சம்பள விவரங�னளப் 
பொர்னவைி்லொம். 

சிஙபாஸ் ்கணக்கிற்குப் பதிவு ்சய்யுங்கள 

உங�ளி்ம் சிஙபொஸ் �ணக்கு இல்லொவிட்்ொல், 
https://go.gov.sg/register-singpass 
இனணைப்பக்�த்்தில் சிஙபொஸ் �ணக்�ிற்குப் 
ப்திவு கசய்யுங�ள. ப்திவு கசய்்த பிறகு, 
உங�ள மு்தலொளிைின் மு�வரிக்கு சிஙபொஸ் 
மனறச்கசொல் ்தபொலில் அனுப்பி னவக்�ப்படும். 

சிஙேோஸ் ேயனேடுத்ததி அரசோங்க அலேப்பு்களுைன இல்யம்்ைணி 
ேோது்கோப்ேோ்கப் ேரணி்ர்த்தலன தசயயைோம். 

ஏற்்கனம் ம்லை அனுேததிச் சீடடு 
ல்த்ததிருப்ே்ர்்கள் 

உங்கள் ்க்கல்கயும் 
சுய ்வி்ரங்கலையும் 
ேோது்கோக்க சிை குறிப்பு்கள்
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உஙகளுக்குத த்ரியுமா? 
எங�ளது ்வனல நிைமைச் சட்்த்்தின்கீழ, உங�ளது 
்வனல அனும்திச் சீட்டில் குறிப்பிட்டுளள மு�வரிைில் 
மட்டு்ம இல்லப் பணிைொளரொ� நீங�ள ்வனல 
கசய்ைலொம். நீங�ள கூடு்தல் வருமொைம் ஈட்டுவ்தற்�ொ� 
ஓய்வு நொட்�ளில் பகு்தி ்நரமொ� ்வனல கசய்ைக்கூ்ொது. 

உங�ள நலனுக்�ொ�, ஓய்வு நொட்�னள 
ஓய்கவடுப்ப்தற்கும், குடும்பத்்தொரு்ன் அல்லது 
நணபர்�ளு்ன் ம�ிழச்சிைொ� ்நரம் கசலவிடுவ்தற்கும் 
பைன்படுத்்திக் க�ொளள்வணடும். 

இன்று நமக்கு ஓய்வு 
நொள! 
என்ை கசய்ைலொம்?

ஒரு வீட்டில் சில மணி்நரம் 
்வனல கசய்்தொல் கூடு்தலொ�ச் 
சம்பொ்திக்�லொம் எை நணபர் 
ஒருவர் கசொன்ைொர்! ஏ்தொவது விற்பனை 

கசய்ைலொமொ? 

எைக்கு ஒரு ்ைொசனை 
்்தொன்று�ிறது! ஓய்வு 
்நரத்்தில் பைிற்சி 
வகுப்பு�ளுக்குச் கசன்று 
பு்தி்தொ� ஏ்தொவது �ற்றுக் 
க�ொள்வொம்! 

ஓய்வு நொளில் பகு்தி ்நரமொ� ்வனல கசய்வது 
சட்்ப்படி குற்றம். இது்பொல சட்்வி்ரொ்தமொ� 
்வனல கசய்யும்்பொது �ொைமன்ந்தொல், 
மருத்துவக் �ொப்புறு்தி �ின்க்�ொது. 
பிடிபட்்ொல், அபரொ்தமும் சினறத் ்தண்னையும் 
வி்திக்�ப்ப்லொம். அ்்தொடு, ்வனல அனும்தியும் 
ரத்து கசய்ைப்படும். உன்னைச் கசொந்த ஊருக்கு 
அனுப்பி னவத்து விடுவொர்�ள. அ்தற்குப் பிறகு 
உன் குடும்பத்ன்தயும் ஆ்தரிக்� முடிைொமல் 
்பொய்விடும். 

அருனமைொை 
்ைொசனை!

அதுவும் ஒரு 
குற்றம்்தொன். அதுவும் 
நமக்கு ஆபத்்தொைது 

நொம் நம்முன்ை ஓய்வு நொளில் 
முழுனமைொ� ஓய்கவடுப்ப்்த நல்லது 
என்று நினைக்�ி்றன். 

உங�ளது சிஸ்பொஸ் விவரங�னள 
இர�சிைமொ� னவத்்திருங�ள.  

ப்திவுக்�ொ� நீங�ள மைி்தவள அனமச்சுக்கு 
வரும்்பொது மனறச்கசொல்னலத் ்தைொரொ� 
னவத்்திருங�ள (8 மு்தல் 24 எழுத்து�ளும் 
எண�ளும் இருக்�்வணடும் – எடுத்துக்�ொட்்ொ� 
Abde189ie)  

அட்ன்ப் ப்திவின் ஒரு பகு்திைொ�, மைி்தவள 
அனமச்சின் ்சனவ நினலைம் – மண்பம் 
சி-ைில், நீங�ள சிஙபொஸ் �ணக்�ிற்குப் ப்திவு 
கசய்ைப்படுவீர்�ள.  

புததிதோ்க ம்லை அனுேததிச் சீடடு 
தேறுே்ர்்கள் ் 

உங�ளது உட்ப்திவு விவரங�னள ைொரி்மும் 

கசொல்லொதீர்�ள 

மனறச்கசொல்னல மறுபடியும் பைன்படுத்்தொதீர்�ள: 
பொது�ொப்பில்லொ்த மற்ற இனணைப்பக்�ங�ளில் 
இருநது உட்ப்திவு விவரங�னளத் ்திருடி, உங�ள 

சிஙபொஸ் �ணக்�ிற்குள ஊடுருவ முடியும். 

ஃபி ஷிங இனணைப்பக்�ங�ளி்ம் எச்சரிக்ன�ைொ� 
இருங�ள: அரசொங� இனணைப்பக்�ங�னளப் 
்பொல்வ �ொட்சிைளிக்கும் ்மொசடி 
இனணைப்பக்�ங�ள இருக்�க்கூடும். உங�ளது 
்தைிப்பட்் விவரங�னளச் ்ச�ரிப்பது அவற்றின் 
்நொக்�ம். எை்வ, இனணைப்பக்� மு�வரி (www.
singpass.gov.sg) சரி்தொைொ என்பன்த எப்்பொதும் 
உறு்திப்படுத்்திக் க�ொளளுங�ள. அ்்தொடு, மு�வரி 
பட்ன்ைில் “பூட்டு” சின்ைம் இருக்�ிற்தொ என்பன்தயும் 

�வைித்்திடுங�ள. 

8 மு்தல் 24 எழுத்து�ளும் எண�ளும் க�ொண் 

வலுவொை மனறச்கசொல்னலப் பைன்படுத்துங�ள. 

மனறச்கசொல்னல அடிக்�டி மொற்றுங�ள

அருனமைொை 
்ைொசனை!



இலைப் பணிைாளர்்களுக்கான நிலைைம்  (CDE)
CDE என்பது அரசொங�ச் சொர்பற்ற ஓர் அனமப்பு. இது குடிகபைர்ந்த இல்லப் 
பணிப்கபண�ளுக்கு ்வனல க்தொ்ர்பொை ஆ்லொசனையும் உ்தவியும் 
வழஙகு�ிறது. உங�ளுக்கு ்வனலைில் பிரச்சனை�ள இருந்தொல் இந்த 
அனமப்னப அணுகுங�ள.
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28 பிப்ரவரி 2021 மு்தல் �ூன் �ன்சி வனர ஒவகவொரு ஞொைிற்றுக்�ிழனமயும் �ொனல 10 மணிைிலிருநது மொனல 5 
மணி வனர ்திறந்திருக்கும். 

பல்்வறு இ்ங�ளிலிருநது புறப்படும் இலவச இனணப்புப் ்பருநது ்சனவ�னளப் பைன்படுத்்திக் க�ொளளுங�ள. 
நினலைத்்தின் பரந்த இ்ப்பரப்பில் பற்பல இலவச ந்வடிக்ன��ளிலும் ்சனவ�ளிலும் பஙக�டுங�ள. CDE-யும் அ்தன் 
பங�ொளி�ளும் வழஙகும் ன�வினைக் �னல�ள, பைிற்சிக் �ட்்ணத் ்தளளுபடி�ள ்பொன்றனவ அவற்றுள சில.

20 ஆணைர்சன சோலை, சிங்கப்பூர் 
259978 எனும் மு்க்ரணியவில புததிய 
ததிற்நதத்ைணி இைப்ேரப்பு

அ்சர நதிலை்களுககுப் ேயனேடும் ததோைர்பு எண்கள்

கவளிநொட்டு இல்லப் 
பணிைொளர்�ளுக்�ொை 
மைி்தவள அனமச்சின் உ்தவித் 
க்தொனல்பசி ்சனவ

மைி்தவள அனமச்சு 

1800 339 5505
நலன், சம்பளம், ்வனல 

க்தொ்ர்பொை இ்தர 

விவ�ொரங�ளுக்கு உ்தவியும் 

ஆ்லொசனையும் கபறலொம் 

மற்ற அவசர எண�ள
்பொலிஸ் 
999

ஆம்புலன்ஸ் / தீ    
995

பஙளொ்்த ஷ
6255 0075

இலஙன�
6254 4595

�ம்்பொடிைொ
6341 9785

இந்்தொனீசிைொ
6737 7422  
9295 3964

தூ்தர�ங�ள

இந்திைொ 
9172 9803

பிலிப்பீன்ஸ்
6737 3977

மிைன்மொர்
6735 1672

்தொய்லொநது
6737 2475 
8421 0105

மற்ற உ்தவித் க்தொனல்பசி 
்சனவ�ள் 
குடி்ைறி�ள மற்றும் நொ்்ொடி�ள 

பரொமரிப்புக்�ொை ்பரொைர் 

ஆனணைம் (ACMI)
9188 9162

்வனல நிைமை மு�னவ�ள 

சங�ம் (சிங�ப்பூர்)

6836 2618

சமூ� ஆ்தரவும் பைிற்சியும் 

வழஙகும் கவளிநொட்டு இல்லப் 

பணிைொளர் சங�ம் (FAST)

1800 339 4357 (24 மணி்நரம்) 

சிங�ப்பூர் சமொரிைர்�ள (SOS)

1800 221 4444 (24 மணி்நரம்) 

இனணப்புப் ்பருநது 

்சனவ, ந்வடிக்ன��ள, 

உறுப்பிைர் விவரங�ள 

்பொன்ற அணனமத் 

்த�வல்�ளுக்கு CDE 

ஃ்பஸ்புக் பக்�த்ன்தப் 

பொருங�ள

24 மணி்நர உ்தவித் 
க்தொனல்பசி ்சனவ 
1800 2255 233 

மு�வரி
கபைின்சுலொ பிளொசொ, 111 நொர்த் 

பிரிட்ஜ் ்ரொடு, #04-37, சிங�ப்பூர் 

179098

்திறந்திருக்கும் ்நரம் 
�ொனல 10 மணிைிலிருநது மொனல 

6 மணி வனர, ்திங�ட்�ிழனம 

மு்தல் விைொழக்�ிழனம, 

சைிக்�ிழனம, ஞொைிற்றுக்�ிழனம 

(கவளளிக்�ிழனமயும் கபொது 

விடுமுனற நொட்�ளும் ்தவிர்த்து) 


