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உங்கள் 
மனநலனனக் 
்கவனித்துக் 
க்கொள்ளுங்கள்
உங்களையும் உங்கள் குடும்்பதளதையும் ஆதைரிப்பதைற்ககா்கத 
தைனியகா்க சிங்கபபூருக்கு வந்து ்பணம் சம்்பகாதைிப்பது சுல்பமகான 
்ககாரியமலல. இஙகு எலலகாமம புதைிதைகா்கவும் 
்பழக்்கமிலலகாதைதைகா்கவும் இருக்கும்ம்பகாது நீங்கள் சமகாைிக்்க 
முடியகாமல தைிணறிபம்பகாய் மன உளைசசலுக்கு உள்ைகா்கலகாம். 
அமதைகாடு, தைகாய்கததைில விட்டுவிட்டு வந்தை 
அன்புக்குரியவர்களைப ்பிரிந்தை ஏக்்கமும் உங்களை வகாட்்டலகாம். 
நலல மவளையகா்க, உங்கள் மன உளைசசளலக் 
்கட்டுப்படுததைவும், சிங்கபபூரில ம்கிழசசியகான குடிப்பயரந்தை 
இலலப ்பணிபப்பணணகா்க இருக்்கவும் ்பல வழி்கள் உள்ைன. 
மமலும் ்படிதது பதைரிந்து ப்ககாள்ளுங்கள்! 
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உள்்ளே

சிறப்பு நேர்காணல்:  

OFW ்னிவன்பு இயக்த்தின் த்காண்டூழியரகான 

பதெலகா ப்கனகான் ்னது ஓய்வு ேகாளில் என்ன 

தசய்்திறகார என்பத் அவர தசகால்லக ந்ட்டுத 

த்ரிந்துத்காள்ளுங்ள்! 

பு்திய தபகாழுதுநபகாககு இடங்ளுககுச் தசன்று 

பகாருங்ள்!

பரிசு 
கவல்லுங்கள்!

இந்்ச் தசய்்திக்டி்தத்ப் படிததுவிட்டு, 
இதணயமவழி பு்திருககுப் ப்தில் அளிதது 
எங்ளிடெிருந்து பரிசு தவல்லுங்ள். இப்நபகாந் 
தசய்து ெ்திழுங்ள்!  
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பமெலாவைத் 
மெரிந்து 
ம�ாள்ளுங�ள் 

ந்ள்வி: உங்ளது ஓய்வு ேகாதள எப்படி 
்ழிக்திறீர்ள் என்பத்ச் தசகால்ல 
முடியுெகா?  

ந்ள்வி: உங்ளுதடய ஓய்வு ேகாளில் 
த்காண்டூழியச் நசதவ புரிய எது 
உங்தளத தூண்டு்திறது, ஏன்?

்பதைில: என்னுள்டய ஓய்வு நகாட்்கைில நண்பர்களு்டன் 

ள்கப்பந்து விளையகாடுவது எனக்கு மி்கவும் ்பிடிததைிருந்தைது. 

எனக்ப்கன பசகாந்தை ள்கப்பந்து குழுவும் இருந்தைது! ஆனகால, 

மூன்று ஆணடு்களுக்கு முன்பு, நகான் OFW ்கனிவன்பு 

இயக்்கததைில பதைகாணடூழியச மசளவ புரியத 

பதைகா்டங்கிமனன். இந்தை இயக்்கததைில இ்டம்ப்பறறுள்ை 

குடிப்பயரந்தை இலலப ்பணிபப்பண்கள், ஓய்வு நகாட்்கைில 

உள்ளூர நி்கழசசி்கைிலும் மக்்களை எட்டும் 

ந்டவடிக்ள்க்கைிலும் பதைகாணடூழியச மசளவ புரி்கிறகார்கள். 

எடுததுக்்ககாட்்டகா்க, நகாங்கள் நிலப ம்பகாக்குவரதது 

ஆளணயதது்டன் கூட்டு மசரந்து, சகாளலப ்பகாது்ககாபபு ்பறறி 

மக்்களுக்கு அறிவுறுததைி, நள்டப்பயணங்களும் 

ந்டததைிமனகாம். அணளமயில, ப்ககாவிட்-19 நிலவரததுக்கு 

உதைவியகா்க, மனிதைவை அளமசசு்டன் கூட்டு மசரந்து, ச்க 

்பணிபப்பண்களுக்குப ்பகாது்ககாப்பகான தூர இள்டபவைி 

ந்டவடிக்ள்க்களைப ்பறறி அறிவுறுததைிமனகாம். 

்பதைில: சிங்கபபூரிலுள்ை என் நண்பர்களுக்கும் மறற 

்பணிபப்பண்களுக்கும் என்னகால உதைவ முடியும் 

என்்பதைகால நகான் பதைகாணடூழியச மசளவயில நம்்பிக்ள்க 

ளவததைிருக்்கிமறன். நகான் அவர்களுக்கு முன் 

உதைகாரணமகா்க விைங்கி, அசகாதைகாரணமகான 

்ககாரியங்களைச பசய்ய விரும்பு்கிமறன். அதுமட்டுமன்றி, 

மறறவர்களு்டன் ்கலந்துறவகாடுவதைற்ககான 

தைன்னம்்பிக்ள்களயயும் பதைகாணடூழியச மசளவ 

மமம்்படுதது்கிறது. அமதைகாடு, ்பலமவறு துளற்கைில எனது 

அறிவகாறறளலயும் வைரததுக்ப்ககாள்ை முடி்கிறது. நகான் 

்கறறுக் ப்ககாண்டவறளற என் தைகாய்கததைிறகு 

எடுததுசபசலல முடியும் என நம்பு்கிமறன்.

 

நகான் OFW ்கனிவன்பு இயக்்கததைில உள்ை மறற 

பதைகாணடூழியர்களு்டன் அடிக்்கடி ம்பசுமவன். நகாங்கள் 

அளனவருமம மறறவர்களுக்கு உதைவி பசய்ய 

நிளனக்்கிமறகாம். இது எங்களுக்கு ம்கிழசசி அைிக்்கிறது.

உங்கைது ஓய்வு நகாைில ப்ககாஞசம் மநரம் ஒதுக்்க 
இயலுமகா?

பவைிபபுற ந்டவடிக்ள்க்கைில ஆரவம் உள்ைதைகா?

உங்களுக்கு மக்்களு்டன் ்கலந்துறவகா்டப ்பிடிக்குமகா?

உங�ளது ஓய்வு நாவள அரத்ெமுள்ள 
முவையில் �ழிக� ைிரும்பு�ிறீர�ளா? 

இப்வெகாவ்த OFW 
்கனிேன்பு இயக்கத்ததில் 
ச்தகாணடூழியரகா்கச 
வசர்நது ஒரு மகாற்றதல்த 
உண்காககுங்கள்.

OFW ்கனிவன்பு இயக்்கம், இன்னும் ்பல 
சுவகாரசியமகான நி்கழசசி்கைிலும் ந்டவடிக்ள்க்கைிலும் 
உதைவி புரிய அதைி்கமகான பதைகாணடூழியர்களைத 
மதைடு்கிறது. நீங்கள் இயக்்கததைின் உறுப்பினர்களுக்கு 
ந்டவடிக்ள்க்கள் ஏற்பகாடு பசய்ய அலலது 
்பகாது்ககாப்பகான தூர இள்டபவைி ்பறறிய தை்கவளலப 
்பரப்ப உதைவி பசய்யலகாம். இளவ தைவிர, இன்னும் ்பல 
ந்டவடிக்ள்க்கைிலும் நீங்கள் ஈடு்பகாடு ப்ககாள்ைலகாம். 

குமகாரி ்பபமலகா ்ப்கக்னகான், ்க்டந்தை 13 ஆணடு்கைகா்க சிங்கபபூரில 
குடிப்பயரந்தை இலலப ்பணிபப்பணணகா்க மவளல பசய்து 
வரு்கிறகார. அவருக்கு 44 வயதைகா்கிறது. உங்கைில ்பலளரயும் 
ம்பகாலமவ, ்பபமலகாவும் தைனது ஓய்வு நகாட்்கைில பசகாந்தை 
மவளல்களைக் ்கவனிக்்கவும் நண்பர்களைச சந்தைிதது அரட்ள்ட 
அடிக்்கவும் ஆவலகா்க எதைிர்பகாரததைிருப்பகார. ஆனகால, ்க்டந்தை சில 
ஆணடு்கைில, அவர சுவகாரசியமகான ந்டவடிக்ள்க்கைில ஈடு்ப்டத 
பதைகா்டங்கினகார. அது்பறறி அவரி்டமம ம்கட்டுத பதைரிந்து 
ப்ககாள்மவகாம்!   

மமற்ககாணும் ம்கள்வி்கள் அளனததைிறகும் உங்கள் ்பதைில “ஆமகாம்” என்றகால, OFW 
்கனிவன்பு இயக்்கம் உங்களுக்குப ப்பகாருததைமகா்க இருக்கும்! 



அதி்கொரபூரவ முதலொளேி அல்லொத 
ஒருவருக்கு ்வனல கெயவது 
ெட்டத்திற்குப் புறமபொனது
உங்கைது மவளல அனுமதைி அட்ள்டயில குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை 
அதைி்ககாரபூரவ முதைலகாைிக்கு மட்டுமம மவளல பசய்யுங்கள். மவறு 
யகாருக்கும் நீங்கள் மவளல பசய்யக்கூ்டகாது. உங்கைது ஓய்வு நகாட்்களை 
ஓய்பவடுப்பதைறகுப ்பயன்்படுததை மவணடும். உங்கள் 
குடும்்பததைகாரு்டனும் நண்பர்களு்டனும் ம்கிழசசியகா்க மநரம் 
பசலவிடுங்கள்!

பினைருொறு மெய்ைது குறைொகும்:

நீங்கள் உங்கைது அதைி்ககாரபூரவ முதைலகாைிக்கு மவளல பசய்யகாமல 
மவபறகாரு முழுமநர அலலது ்பகுதைிமநர மவளல பசய்வது 

நீங்கள் பசகாந்தைத பதைகாழில 
ந்டததுவது 

உணவ்கததைில மவளல 
பசய்வது

சிள்க அலங்ககாரக் 
்கள்டயில அலலது 
உ்டற்பிடிபபு நிளலயததைில 
மவளல பசய்வது

சிலலளற ்கள்ட்கைில 
மவளல பசய்வது

ப்பகாருட்்கள் அலலது 
ள்கவிளனப ப்பகாருட்்கள் 
விற்பது

மவபறகாருவரின் வீட்ள்டச 
சுததைம் பசய்வது 

்பலமுளன வரததை்கததைில 
ஈடு்படுவது

முக்்கியத தை்கவல! நீங்கள் சட்்டவிமரகாதைமகா்க மவளல பசய்யும்ம்பகாது 
்ககாயமள்டந்தைகால மருததுவக் ்ககாபபுறுதைி இருக்்ககாது. நீங்கள் 
சட்்டவிமரகாதைமகா்க மவளல பசய்தைதைற்ககா்கப ்பிடி்பட்்டகால, 
தைணடிக்்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் பசகாந்தை நகாட்டுக்குத தைிருப்பி அனுப்பி 
ளவக்்கப்படுவீர்கள். அதைறகுப ்பிறகு நீங்கள் சிங்கபபூரில மவளல பசய்ய 
முடியகாது. சட்்டவிமரகாதைமகா்க மவளல பசய்வதைன்மூலம் ப்ககாஞசம் 
ள்கசபசலவு ்பணம் சம்்பகாதைிப்பதைற்ககா்க சட்்டபூரவமகா்கச பசய்யும் 
மவளலளயப ்பறிப்ககாடுப்பதைில அரததைமிலளல.  
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மன உனளேசெனலக் 
்கடடுப்படுத்த 
ஆ்ரொக்்கியமொன 
பழக்்கங்கனளே வளேரத்துக் 
க்கொள்ளுங்கள்  

மன உளைசசல என்்பது உணரவுபூரவமகான அலலது 
உ்டலரீதைியகான அழுததைமகாகும். சிறிதைைவு மன 
உளைசசல ஆமரகாக்்கியமகானமதை என்றகாலும், 
அதைி்கைவு மன உளைசசல தீங்ககானது. இதைனகால 
மனததைவிபபும் உ்டலநலப ்பிரசசளன்களும் மநரலகாம். 

பதறொமல் நிதொனமொ்க இருங்கள். சூழநினலனய நீங்கள் 
ெரியொன முனறயில் ன்கயொளுவதற்கு எதிரமனறயொன 
எண்ணங்கள் முடடுக்்கடன்டயொ்க இருக்்கவி்டக்கூ்டொது.

எளதையும் பசய்வதைறகு அலலது பசகாலவதைறகு முன்்பகா்க நிதைகானிதது, ஆழமகா்கவும் 
பமதுவகா்கவும் மூசசிழுங்கள். 

“என்னகால முடியும்”, “என்னகால பசய்ய இயலும்” ம்பகான்ற நம்்பிக்ள்கயைிக்கும் 
வகாரதளதை்களைப ்பயன்்படுததைி ம்பசுங்கள். 

உங்கள் ்பிரசசளனக்கு மவறு தீரவு்கள் ்கணடிப்பகா்க இருக்கும் என உங்கைி்டம் பசகாலலிக் 
ப்ககாள்ளுங்கள்.

உங்கள் வகாழக்ள்கயில உள்ை நலலனவறளற எணணிப ்பகாருங்கள். 

உங்கள் எணணங்களை எழுதை அலலது உணரவு்களை பவைிப்படுததை நகாட்குறிபபு எழுதைத 
பதைகா்டஙகுங்கள்.

ஓய்வு மநரததைில உங்களுக்குப ்பிடிததை ந்டவடிக்ள்க்கைில ஈடு்படுங்கள். எ.்ககா. புததை்கம் 
வகாசிப்பது அலலது ்பகாட்டு ம்கட்்பது.

a)எதிரமனறயொன எண்ணங்கனளேக் ன்கயொளேக் ்கற்றுக் 
க்கொள்ளுங்கள். 

ஆமரகாக்்கியமகான ்பழக்்கங்கள், மன உளைசசலின் தீங்ககான விளைவு்கைிலிருந்து 
உங்களைப ்பகாது்ககாக்கும். 
இந்தைக் குறிபபு்களைக் ்கள்டப்பிடிதது மன உளைசசளலக் ்கட்டுக்குள் ளவததைிருங்கள். 

மன அழுத்தத்னத நிரவ்கிக்்க நீங்கள் எனன கெயயமுடியும?



மவளை தைவறகாமல சகாப்பிடுங்கள் 

இனிப்பகான ்பகானங்களுக்குப ்பதைிலகா்கத 
தைணணீர குடிததைிடுங்கள்

்பழங்களும் ்ககாய்்கறி்களும் அதைி்கமகா்கச 
சகாப்பிடுங்கள்

சுறுசுறுப்பகா்க இருங்கள்! இலலப ்பணிபப்பண்களுக்்ககான 
நிளலயததைில (CDE) அலலது சமூ்க ஆதைரவும் ்பயிறசியும் 
வழஙகும் பவைிநகாட்டு இலலப ்பணியகாைர சங்கததைில (FAST) 
இலவச உ்டற்பயிறசி அங்கங்களுக்குப ்பதைிவு பசய்யுங்கள்.

சகாததைியமகான ம்பகாபதைலலகாம் ்படிக்்கட்டு்களைப 
்பயன்்படுததுங்கள். 

்ககாளலயிலும் இள்டயிள்டயில ஓய்வு ்கிள்டக்கும்ம்பகாதும் 
தைளசயிழுபபுப ்பயிறசி்களை பசய்யுங்கள். ஒவபவகாரு நகாளும் 10 
நிமி்டததைிறகுப ்பயிறசி பசய்வளதை இலக்்ககா்கக் ப்ககாள்ளுங்கள்! 

நல்ல உ்ணவு ெொப்பிடும பழக்்கத்னத 
வளேரத்துக் க்கொள்ளுங்கள்

உ்டற்பயிற்ெசி கெயவனத வழக்்கமொக்்கிக் க்கொள்ளுங்கள்

b) நல்ல உ்ணவு ெொப்பிடடும அடிக்்கடி உ்டற்பயிற்ெசி கெயயும 
உங்கள் உ்டல்நலனனக் ்கவனித்துக் க்கொள்ளுங்கள். உங்கள் 
மனநினலனயத் ்தற்றவும, எதிரமனறயொன எண்ணங்கனளேக் 
குனறக்்கவும, மூனளேயின கெயல்பொடன்ட ்மமபடுத்தவும இனவ 
உதவியொ்க இருக்கும. 

உணமவ உ்டலுக்குச சக்தைி அைிக்கும் ஊட்்டபப்பகாருள். 
சரியகான ஊட்்டபப்பகாருள் சிறந்தை பசயலகாறறளல வழஙகும்! 
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உரிமம இல்லொமல் வடடிக்குப் ப்ணம 
க்கொடுப்பவர்கனளே அணு்கொதீர்கள்

உரிமம் இலலகாமல வட்டிக்குப ்பணம் ப்ககாடுக்கும் ்க்டன் முதைளல்கைி்டம் 
்க்டன் வகாஙகுவது சட்்டவிமரகாதைமகானது என்்பது உங்களுக்குத பதைரியுமகா? 

சட்்டப ்பிரசசளனயில சிக்்கிக் ப்ககாள்வளதைத தைவிரக்்க, நீங்கள் 
எபம்பகாதும் ்பின்வரும் குறிபபு்களைக் ்கவனததைில ப்ககாள்வது அவசியம்: 

உங்களைக் ்க்டன் வகாங்கச பசகாலலும் தை்கவல்களுக்கு / விைம்்பரங்களுக்குப ்பதைில அைிக்்ககாதீர்கள். உரிமம் 

ப்பறற வட்டிதபதைகாழிலர்கள் குறுந்தை்கவல மூலமகா்கமவகா, ஃம்பஸ்புக் அலலது மவறு சமூ்க ஊ்ட்கங்கைின் 

வகாயிலகா்கமவகா ்க்டன் வழங்க முடியகாது. 

அந்நியர்கைி்டம் ்க்டன் வகாங்ககாதீர்கள் (அவர்கள் ்க்டன் முதைளலயகா்க இருக்்கலகாம்). அவர்கள் அைவுக்்கதைி்க வட்டி 

விதைிப்பகார்கள். வகாங்கிய ்பணதளதை உங்கைகால தைிருப்பிக் ப்ககாடுக்்க முடியகாவிட்்டகால உங்களையும் உங்கள் 

முதைலகாைிளயயும் அசசுறுததுவகார்கள். 

உரிமம் இலலகாமல வட்டிக்குப ்பணம் ப்ககாடுக்கும் ந்டவடிக்ள்க்களுக்கு எந்தை வள்கயிலும் உதைவி பசய்யகாதீர்கள். 

எடுததுக்்ககாட்்டகா்க, ்க்டன் முதைளல்கைின் வசூலிப்பகாைரகா்க அலலது தைர்கரகா்கச பசயல்ப்டகாதீர்கள். நீங்கள் நன்ளம 

அள்டவதைற்ககா்க, ்க்டன் முதைளல்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குக் ்க்டன் ப்ககாடுக்்க நீங்கள் உதைவி பசய்யக்கூ்டகாது.  

உங்கள் நண்பர்களைக் ்க்டன் முதைளல்கைி்டம் ்க்டன் வகாங்கசபசகாலலி ஊக்்கம் ப்ககாடுக்்ககாதீர்கள். 

உங்கள் நண்பர்கள் ்க்டன் வகாஙகுவதைற்ககா்க உங்களுள்டய மவளல அனுமதைி அட்ள்டளய இரவலகா்கக் 

ப்ககாடுக்்ககாதீர்கள்.  

உங்களை ஒரு ்க்டன் முதைளல அணு்கினகால, 999 அலலது 1800 255 0000 என்ற எணணில ்ககாவலதுளறளய 

அளழயுங்கள் அலலது உங்கள் முதைலகாைியி்டம் பசகாலலுங்கள் 

உங்கள் நிதைிநிளலளய இன்னும் நலலவிதைமகா்க எப்படி 
சமகாைிப்பது என்்பது ்பறறி மமலும் பதைரிந்துப்ககாள்ை 
விரும்பு்கிறீர்கைகா?   

AIDHA இளணயம்வழி ந்டததும் புதைிய “்க்டன் நிரவகா்கம்” 
்பயிறசி வகுபபுக்குப ்பதைிவு பசய்யுங்கள். இந்தைக் 
குறு்கிய்ககால வகுபபு, ்க்டளனத தைவிரக்்கவும் சமகாைிக்்கவும் 
உதைவும் சரியகான தைிறன்்களைக் ்கறறுக்ப்ககாள்ை விரும்பும் 
அளனவருக்கும் உ்கந்தை வள்கயில 
வடிவளமக்்கப்பட்டுள்ைது. சிங்கபபூரில ்க்டன் வகாஙகுவது 
பதைகா்டர்பகான விதைிமுளற ்பறறிய முக்்கிய தை்கவலும் 
அைிக்்கப்படும்.  

நீங்கள் ்க்டன் முதைளலயி்டம் ்க்டன் 
வகாங்கியதைற்ககா்க அலலது ஏமதைனும் 
வள்கயில அவர்களுக்கு உதைவி 
பசய்தைதைற்ககா்கப ்பிடி்பட்்டகால, சிங்கபபூரில 
நீங்கள் பசய்யும் மவளல ்பகாதைிக்்கப்படும். 
நீங்கள் பசகாந்தை நகாட்டுக்குத தைிருப்பி 
அனுப்பப்படுவமதைகாடு, மறு்படியும் இஙகு 
மவளல பசய்ய முடியகாமல ம்பகாய்விடும்.  

்கேலை வேண்காம், இ்ந்த 
ேகுப்பு இைேசம்! ேகுப்ெபின் 
உள்ள்க்கம், ெ்ததிவு முல்ற 
ெற்றிய ேபிேரங்களுககு, QR 
கு்றியீடல் ேருடி AIDHA 
இலணயத்தளத்ததிறகுச 
சசல்லுங்கள். 
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ென்னல்�வளச் சுத்ெம் மெய்யும்்பாது

துவைத்ெ துணி�வளக �ாயப்பாடும்்பாது 

2021 மகாரச மகாதைம், சன்னளல சுததைம் பசய்து ப்ககாணடிருந்தை குடிப்பயரந்தை இலலப ்பணிபப்பண 
ஒருவர உயரததைிலிருந்து கீமழ விழுந்துவிட்்டகார. அவர ்பற்பல ்ககாயங்கைகால மரணமள்டந்தைகார.  

உயரததைிலிருந்து கீமழ விழக்கூடிய அ்பகாயம் எவவைவு உணளமயகானது என்்பளதை இந்தைத 
துயரச சம்்பவம் நமக்கு நிளனவு்படுதது்கிறது. குறிப்பகா்க, சிங்கபபூரில நம்மில ்பலரும் 
உயரமகான அடுக்குமகாடிக் ்கட்்ட்டங்கைில வசிக்்கிமறகாம்

வீட்டு மவளல்களைச பசய்யும்ம்பகாது இந்தைப ்பகாது்ககாபபு வழி்ககாட்டி்களை நிளனவில 
ப்ககாள்ளுங்கள்: 

எசெரிக்ன்க: உயரத்திலிருந்து விழுந்த 
குடிகபயரந்த இல்லப் ப்ணிப்கபண 

சன்னல ்கம்்பி்கள் இருப்பளதையும், சுததைம் 
பசய்யும்ம்பகாது அளவ எபம்பகாதும் 
பூட்்டப்பட்டிருப்பளதையும் உறுதைி பசய்யுங்கள்.

உங்களை மமற்பகாரளவயி்ட முதைலகாைி அலலது 
ப்பரியவர ஒருவர உ்டனிருப்பளதை உறுதைி 
பசய்யுங்கள்.

தைளரக்கு மமமல உள்ை சன்னலின் பவைிபபுறதளதைச 
சுததைம் பசய்வதைறகு நீைமகான சன்னல 
துள்டப்பகாளனப ்பயன்்படுததுங்கள். 

உயரததைப்பட்்ட மமள்ட எதைன்மீதும் ஏறி நிற்ககாதீர்கள். 

சன்னலில ்கம்்பி்கள் இலலகாவிட்்டகால சன்னலின் 
பவைிபபுறதளதைச சுததைம் பசய்யகாதீர்கள். 

சன்னலுக்கு பவைிமய ஏறமவகா அலலது சகாயமவகா 
கூ்டகாது. 

உங்கள் ்பகாதைங்களைத தைளரயில உறுதைியகா்க ஊன்றி 
ளவததைிருங்கள். உங்கள் உ்டல சன்னலுக்குப 
்பின்னகாலும், தைளர ஈரமிலலகாமலும் இருக்்கமவணடும்.  

்கனமகான துணி்களைக் ்கம்்பின் முன்்பகுதைியிலும், ்கனம் 
குளறவகான துணி்களைக் ்கம்்பின் தூர முளனயிலும் 
்ககாயபம்பகாடுங்கள். 

்ககாயபம்பகாட்்ட துணி்களைக் ்ககாறறடிக்கும்ம்பகாது மறறும்/
அலலது மளழ ப்பய்யும்ம்பகாது உள்மை எடுக்ள்கயில 
கூடுதைல ்கவனமகா்க இருங்கள்.

்கம்ள்பக் குழகாய்க்குள் பசருகுவதைற்ககா்கச சன்னலுக்கு 
பவைிமய அதைி்கமகா்கச சகாயகாதீர்கள்.  

துளவததை துணி்களைக் ்ககாயபம்பகாடும்ம்பகாது அலலது 
உள்மை எடுக்கும்ம்பகாது விரல நுனியில, நகாற்ககாலியில, 
முக்்ககாலியில அலலது உயரததைப்பட்்ட மமள்டமீது 
ஒரும்பகாதும் நிற்கக்கூ்டகாது.  

ஒமர ்கம்்பில அைவுக்்கதைி்கமகான துணி்களைக் ்ககாயப 
ம்பகா்டகாதீர்கள்.  



மபாழுது்பாககு: இந்ெ 

இடங�ளுககுச் மெனறு பாருங�ள்! 
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ஓய்வு நகாைில எஙகு பசலவது அலலது என்ன பசய்வது எனத 

பதைரியவிலளலயகா? பவைிநகாட்டுப 

்பணிபப்பண்களுக்்ககா்கமவ சிறப்பகா்க ஏற்பகாடு 

பசய்யப்பட்டிருக்கும் இந்தை இ்டங்களுக்குச பசன்று ்பகாருங்கள்.   

்பஙைகாமதை ஷ்
6255 0075

இலஙள்க
6254 4595

்கம்ம்பகாடியகா
6341 9785

இந்மதைகானீசியகா
6737 7422  
9295 3964

இந்தைியகா
9172 9803

்பிலிபபீன்ஸ் 
6737 3977

மியன்மகார
6735 1672

தைகாய்லகாந்து
6737 2475 
8421 0105

ெிைந்ெமைளி 
அரங�ம் @ 20 
ஆணடரென ொவல. 

99 ்ேக 
ொவலயில் 
ஒனறுகூடும் 
இடம் 

ஒவசேகாரு 
ஞகாயபிறறுக்கதிழலமயும் ்ககாலை 
10 மணியபிலிரு்நது மகாலை 5 
மணி ேலர ்ததி்ற்ந்ததிருககும்.

குடிப்பயரந்தை இலலப ்பணிபப்பண்கள் 
ஓய்வு நகாட்்களைக் ்கழிப்பதைற்ககான புதைிய 
இ்டம். ஜூளல மகாதைக் ்கள்டசி வளர 
ஒவபவகாரு ஞகாயிறறுக்்கிழளமயும் 
தைிறந்தைிருக்கும்.  

ெ FAST வெயம் @ 3 ெின மெங அமைனயூ 

குடிப்பயரந்தை இலலப ்பணிபப்பண்களுக்்ககான ளமயம் இது. 
சனிக்்கிழளமயும் தைிங்கட்்கிழளமயும் தைவிரதது, மறற எலலகா நகாட்்களும் 
தைிறந்தைிருக்கும். 

ப்பகாழுதும்பகாக்கு வசதைி்கள், விளையகாட்டு வசதைி்கள், சமரச அளற்கள், 
தைிறந்தைபவைி ்பரபபு்கள் ப்ககாண்ட ்கிைப்ஹவுஸ் இஙகு உள்ைது. இந்தை 
வசதைி்களை அனு்பவிக்்க, நீங்கள் FAST மன்ற உறுப்பினரகா்கச மசரந்து, ஒரு 
சிறு பதைகாள்களய ஆணடுக் ்கட்்டணமகா்கச பசலுததைமவணடும். 
உறுப்பினர்கள் ்பயிறசி வகுபபு்களுக்குப ்பதைிவு பசய்யும்ம்பகாது 
்கட்்டணசசலுள்க்கள் ்கிள்டக்கும். 

இலலப ்பணிபப்பண்களுக்்ககான நிளலயமும் (CDE) அதைன் 

்பங்ககாைி்களும் வழஙகும் வசதைியகான நிளலய வைகா்கததைில 

இலவச ந்டவடிக்ள்க்களையும் மசளவ்களையும் 

்பயன்்படுததைி ம்கிழுங்கள்.  

மனிதைவை அளமசசு – 1800 339 5505
நலன், சம்்பைம், மவளல பதைகா்டர்பகான இதைர 
விவ்ககாரங்களுக்கு உதைவியும் 
ஆமலகாசளனயும் ப்பறலகாம் 

மறற அவசர 
எண்கள்

ஆம்புலன்ஸ் / தீ   
995

குடிப்பயரந்தை இலலப 
்பணிபப்பண்களுக்்ககான 
மனிதைவை அளமசசின் 
உதைவித பதைகாளலம்பசி 
மசளவ

மறற உதைவித 
பதைகாளலம்பசி 
மசளவ்கள்

தூதைர்கங்கள்

ம்பகாலிஸ்          
999

குடிமயறி்கள் மறறும் நகாம்டகாடி்கள் 
்பரகாமரிபபுக்்ககான ம்பரகாயர ஆளணயம்  (ACMI)
9188 9162

மவளல நியமன மு்களவ்கள் சங்கம் (சிங்கபபூர) 
6836 2618

சமூ்க ஆதைரவும் ்பயிறசியும் வழஙகும் 
பவைிநகாட்டு இலலப ்பணியகாைர சங்கம்  (FAST)
1800 339 4357 (24 மணிமநரம்)

சிங்கபபூர சமகாரியர்கள்  (SOS)
1800 221 4444 (24 மணிமநரம்)

இலலப பணிபப்பண்களுக்்ககான நிலலயம்(CDE)
1800 2255 233 (24 மணிமநரம்)

வகாரகாந்தைர 
ந்டவடிக்ள்க்களையும் 
இ்டதளதை அள்டவதைற்ககான 
வழிளயயும் பதைரிந்து 
ப்ககாள்ை CDE ஃம்பஸ்புக் 
்பக்்கதளதை நகாடுங்கள்! 

மமலவிவரங்களும் இ்டதளதை அள்டவதைற்ககான வழிளயயும் பதைரிந்துப்ககாள்ை, FAST-ன் www.fast.org.sg 
இளணயததைைதளதை நகாடுங்கள்! 

அைெர நிவல�ளுககுப பயனபடும் மொடரபு எண�ள்


