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குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்

INFORM

சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யும் குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்களுக்கான
மனிதவள அமைச்சின் வெளியீடு

உங்கள்
மனநலனைக்
கவனித்துக்
க�ொள்ளுங்கள்
உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆதரிப்பதற்காகத்
தனியாக சிங்கப்பூருக்கு வந்து பணம் சம்பாதிப்பது சுலபமான
காரியமல்ல. இங்கு எல்லாமே புதிதாகவும்
பழக்கமில்லாததாகவும் இருக்கும்போது நீங்கள் சமாளிக்க
முடியாமல் திணறிப்போய் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகலாம்.
அத�ோடு, தாயகத்தில் விட்டுவிட்டு வந்த
அன்புக்குரியவர்களைப் பிரிந்த ஏக்கமும் உங்களை வாட்டலாம்.
நல்ல வேளையாக, உங்கள் மன உளைச்சலைக்
கட்டுப்படுத்தவும், சிங்கப்பூரில் மகிழ்ச்சியான குடிபெயர்ந்த
இல்லப் பணிப்பெண்ணாக இருக்கவும் பல வழிகள் உள்ளன.
மேலும் படித்து தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்!

NEWS

உள்ளே
சிறப்பு நேர்காணல்:
OFW கனிவன்பு இயக்கத்தின் த�ொண்டூழியரான
பமெலா பகக்னான் தனது ஓய்வு நாளில் என்ன
செய்கிறார் என்பதை அவர் ச�ொல்லக் கேட்டுத்
தெரிந்துக�ொள்ளுங்கள்!
புதிய ப�ொழுதுப�ோக்கு இடங்களுக்குச் சென்று
பாருங்கள்!
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பரிசு
வெல்லுங்கள்!

இந்தச் செய்திக்கடிதத்தைப் படித்துவிட்டு,
இணையம்வழி புதிருக்குப் பதில் அளித்து
எங்களிடமிருந்து பரிசு வெல்லுங்கள். இப்போதே
செய்து மகிழுங்கள்!

பமெலாவைத்
தெரிந்து
க�ொள்ளுங்கள்
குமாரி பமெலா பகக்னான், கடந்த 13 ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூரில்
குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்து
வருகிறார். அவருக்கு 44 வயதாகிறது. உங்களில் பலரையும்
ப�ோலவே, பமெலாவும் தனது ஓய்வு நாட்களில் ச�ொந்த
வேலைகளைக் கவனிக்கவும் நண்பர்களைச் சந்தித்து அரட்டை
அடிக்கவும் ஆவலாக எதிர்பார்த்திருப்பார். ஆனால், கடந்த சில
ஆண்டுகளில், அவர் சுவாரசியமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடத்
த�ொடங்கினார். அதுபற்றி அவரிடமே கேட்டுத் தெரிந்து
க�ொள்வோம்!

கேள்வி: உங்களது ஓய்வு நாளை எப்படி
கழிக்கிறீர்கள் என்பதைச் ச�ொல்ல
முடியுமா?
பதில்: என்னுடைய ஓய்வு நாட்களில் நண்பர்களுடன்
கைப்பந்து விளையாடுவது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது.
எனக்கென ச�ொந்த கைப்பந்து குழுவும் இருந்தது! ஆனால்,
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நான் OFW கனிவன்பு
இயக்கத்தில் த�ொண்டூழியச் சேவை புரியத்
த�ொடங்கினேன். இந்த இயக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள
குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்கள், ஓய்வு நாட்களில்
உள்ளூர் நிகழ்ச்சிகளிலும் மக்களை எட்டும்
நடவடிக்கைகளிலும் த�ொண்டூழியச் சேவை புரிகிறார்கள்.
எடுத்துக்காட்டாக, நாங்கள் நிலப் ப�ோக்குவரத்து
ஆணையத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து, சாலைப் பாதுகாப்பு பற்றி

கேள்வி: உங்களுடைய ஓய்வு நாளில்
த�ொண்டூழியச் சேவை புரிய எது
உங்களைத் தூண்டுகிறது, ஏன்?
பதில்: சிங்கப்பூரிலுள்ள என் நண்பர்களுக்கும் மற்ற
பணிப்பெண்களுக்கும் என்னால் உதவ முடியும்
என்பதால் நான் த�ொண்டூழியச் சேவையில் நம்பிக்கை
வைத்திருக்கிறேன். நான் அவர்களுக்கு முன்
உதாரணமாக விளங்கி, அசாதாரணமான
காரியங்களைச் செய்ய விரும்புகிறேன். அதுமட்டுமன்றி,
மற்றவர்களுடன் கலந்துறவாடுவதற்கான
தன்னம்பிக்கையையும் த�ொண்டூழியச் சேவை
மேம்படுத்துகிறது. அத�ோடு, பல்வேறு துறைகளில் எனது
அறிவாற்றலையும் வளர்த்துக்கொள்ள முடிகிறது. நான்
கற்றுக் க�ொண்டவற்றை என் தாயகத்திற்கு
எடுத்துச்செல்ல முடியும் என நம்புகிறேன்.

மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி, நடைப்பயணங்களும்
நடத்தின�ோம். அண்மையில், க�ொவிட்-19 நிலவரத்துக்கு
உதவியாக, மனிதவள அமைச்சுடன் கூட்டு சேர்ந்து, சக
பணிப்பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான தூர இடைவெளி
நடவடிக்கைகளைப் பற்றி அறிவுறுத்தின�ோம்.

நான் OFW கனிவன்பு இயக்கத்தில் உள்ள மற்ற
த�ொண்டூழியர்களுடன் அடிக்கடி பேசுவேன். நாங்கள்
அனைவருமே மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய
நினைக்கிற�ோம். இது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

உங்களது ஓய்வு நாளை அர்த்தமுள்ள
முறையில் கழிக்க விரும்புகிறீர்களா?
உங்களுக்கு மக்களுடன் கலந்துறவாடப் பிடிக்குமா?
வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் உள்ளதா?
உங்களது ஓய்வு நாளில் க�ொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்க
இயலுமா?
மேற்காணும் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் உங்கள் பதில் “ஆமாம்” என்றால், OFW
கனிவன்பு இயக்கம் உங்களுக்குப் ப�ொருத்தமாக இருக்கும்!
OFW கனிவன்பு இயக்கம், இன்னும் பல
சுவாரசியமான நிகழ்ச்சிகளிலும் நடவடிக்கைகளிலும்
உதவி புரிய அதிகமான த�ொண்டூழியர்களைத்
தேடுகிறது. நீங்கள் இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு
நடவடிக்கைகள் ஏற்பாடு செய்ய அல்லது
பாதுகாப்பான தூர இடைவெளி பற்றிய தகவலைப்
பரப்ப உதவி செய்யலாம். இவை தவிர, இன்னும் பல
நடவடிக்கைகளிலும் நீங்கள் ஈடுபாடு க�ொள்ளலாம்.
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இப்போதே OFW
கனிவன்பு இயக்கத்தில்
த�ொண்டூழியராகச்
சேர்ந்து ஒரு மாற்றத்தை
உண்டாக்குங்கள்.

அதிகாரபூர்வ முதலாளி அல்லாத
ஒருவருக்கு வேலை செய்வது
சட்டத்திற்குப் புறம்பானது
உங்களது வேலை அனுமதி அட்டையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அதிகாரபூர்வ முதலாளிக்கு மட்டுமே வேலை செய்யுங்கள். வேறு
யாருக்கும் நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது. உங்களது ஓய்வு நாட்களை
ஓய்வெடுப்பதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும். உங்கள்
குடும்பத்தாருடனும் நண்பர்களுடனும் மகிழ்ச்சியாக நேரம்
செலவிடுங்கள்!

பின்வருமாறு செய்வது குற்றமாகும்:
நீங்கள் உங்களது அதிகாரபூர்வ முதலாளிக்கு வேலை செய்யாமல்
வேற�ொரு முழுநேர அல்லது பகுதிநேர வேலை செய்வது

உணவகத்தில் வேலை
செய்வது

சிகை அலங்காரக்
கடையில் அல்லது
உடற்பிடிப்பு நிலையத்தில்
வேலை செய்வது

சில்லறை கடைகளில்
வேலை செய்வது

வேற�ொருவரின் வீட்டைச்
சுத்தம் செய்வது

நீங்கள் ச�ொந்தத் த�ொழில்
நடத்துவது

ப�ொருட்கள் அல்லது
கைவினைப் ப�ொருட்கள்
விற்பது

INSURANCE

பல்முனை வர்த்தகத்தில்
ஈடுபடுவது

முக்கியத் தகவல்! நீங்கள் சட்டவிர�ோதமாக வேலை செய்யும்போது
காயமடைந்தால் மருத்துவக் காப்புறுதி இருக்காது. நீங்கள்
சட்டவிர�ோதமாக வேலை செய்ததற்காகப் பிடிபட்டால்,
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் ச�ொந்த நாட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்பி
வைக்கப்படுவீர்கள். அதற்குப் பிறகு நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்ய
முடியாது. சட்டவிர�ோதமாக வேலை செய்வதன்மூலம் க�ொஞ்சம்
கைச்செலவு பணம் சம்பாதிப்பதற்காக சட்டபூர்வமாகச் செய்யும்
வேலையைப் பறிக�ொடுப்பதில் அர்த்தமில்லை.
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மன உளைச்சலைக்
கட்டுப்படுத்த
ஆர�ோக்கியமான
பழக்கங்களை வளர்த்துக்
க�ொள்ளுங்கள்

மன உளைச்சல் என்பது உணர்வுபூர்வமான அல்லது
உடல்ரீதியான அழுத்தமாகும். சிறிதளவு மன
உளைச்சல் ஆர�ோக்கியமானதே என்றாலும்,
அதிகளவு மன உளைச்சல் தீங்கானது. இதனால்
மனத்தவிப்பும் உடல்நலப் பிரச்சனைகளும் நேரலாம்.

மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க நீங்கள் என்ன செய்யமுடியும்?
ஆர�ோக்கியமான பழக்கங்கள், மன உளைச்சலின் தீங்கான விளைவுகளிலிருந்து
உங்களைப் பாதுகாக்கும்.
இந்தக் குறிப்புகளைக் கடைப்பிடித்து மன உளைச்சலைக் கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள்.

a)எதிர்மறையான எண்ணங்களைக் கையாளக் கற்றுக்
க�ொள்ளுங்கள்.
பதறாமல் நிதானமாக இருங்கள். சூழ்நிலையை நீங்கள்
சரியான முறையில் கையாளுவதற்கு எதிர்மறையான
எண்ணங்கள் முட்டுக்கட்டையாக இருக்கவிடக்கூடாது.
எதையும் செய்வதற்கு அல்லது ச�ொல்வதற்கு முன்பாக நிதானித்து, ஆழமாகவும்
மெதுவாகவும் மூச்சிழுங்கள்.
“என்னால் முடியும்”, “என்னால் செய்ய இயலும்” ப�ோன்ற நம்பிக்கையளிக்கும்
வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி பேசுங்கள்.
உங்கள் பிரச்சனைக்கு வேறு தீர்வுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் என உங்களிடம் ச�ொல்லிக்
க�ொள்ளுங்கள்.
உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள நல்லனவற்றை எண்ணிப் பாருங்கள்.
உங்கள் எண்ணங்களை எழுத அல்லது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த நாட்குறிப்பு எழுதத்
த�ொடங்குங்கள்.
ஓய்வு நேரத்தில் உங்களுக்குப் பிடித்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுங்கள். எ.கா. புத்தகம்
வாசிப்பது அல்லது பாட்டு கேட்பது.
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b) நல்ல உணவு சாப்பிட்டும் அடிக்கடி உடற்பயிற்சி செய்யும்

உங்கள் உடல்நலனைக் கவனித்துக் க�ொள்ளுங்கள். உங்கள்
மனநிலையைத் தேற்றவும், எதிர்மறையான எண்ணங்களைக்
குறைக்கவும், மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் இவை
உதவியாக இருக்கும்.

நல்ல உணவு சாப்பிடும் பழக்கத்தை
வளர்த்துக் க�ொள்ளுங்கள்
வேளை தவறாமல் சாப்பிடுங்கள்
இனிப்பான பானங்களுக்குப் பதிலாகத்
தண்ணீர் குடித்திடுங்கள்
பழங்களும் காய்கறிகளும் அதிகமாகச்
சாப்பிடுங்கள்

உணவே உடலுக்குச் சக்தி அளிக்கும் ஊட்டப்பொருள்.
சரியான ஊட்டப்பொருள் சிறந்த செயலாற்றலை வழங்கும்!

உடற்பயிற்சி செய்வதை வழக்கமாக்கிக் க�ொள்ளுங்கள்
சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்! இல்லப் பணிப்பெண்களுக்கான
நிலையத்தில் (CDE) அல்லது சமூக ஆதரவும் பயிற்சியும்
வழங்கும் வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் சங்கத்தில் (FAST)
இலவச உடற்பயிற்சி அங்கங்களுக்குப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சாத்தியமான ப�ோதெல்லாம் படிக்கட்டுகளைப்
பயன்படுத்துங்கள்.
காலையிலும் இடையிடையில் ஓய்வு கிடைக்கும்போதும்
தசையிழுப்புப் பயிற்சிகளை செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் 10
நிமிடத்திற்குப் பயிற்சி செய்வதை இலக்காகக் க�ொள்ளுங்கள்!
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உரிமம் இல்லாமல் வட்டிக்குப் பணம்
க�ொடுப்பவர்களை அணுகாதீர்கள்
உரிமம் இல்லாமல் வட்டிக்குப் பணம் க�ொடுக்கும் கடன் முதலைகளிடம்
கடன் வாங்குவது சட்டவிர�ோதமானது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சட்டப் பிரச்சனையில் சிக்கிக் க�ொள்வதைத் தவிர்க்க, நீங்கள்
எப்போதும் பின்வரும் குறிப்புகளைக் கவனத்தில் க�ொள்வது அவசியம்:
உங்களைக் கடன் வாங்கச் ச�ொல்லும் தகவல்களுக்கு / விளம்பரங்களுக்குப் பதில் அளிக்காதீர்கள். உரிமம்
�

பெற்ற வட்டித்தொழிலர்கள் குறுந்தகவல் மூலமாகவ�ோ, ஃபேஸ்புக் அல்லது வேறு சமூக ஊடகங்களின்
வாயிலாகவ�ோ கடன் வழங்க முடியாது.

�

அந்நியர்களிடம் கடன் வாங்காதீர்கள் (அவர்கள் கடன் முதலையாக இருக்கலாம்). அவர்கள் அளவுக்கதிக வட்டி
விதிப்பார்கள். வாங்கிய பணத்தை உங்களால் திருப்பிக் க�ொடுக்க முடியாவிட்டால் உங்களையும் உங்கள்
முதலாளியையும் அச்சுறுத்துவார்கள்.
உரிமம் இல்லாமல் வட்டிக்குப் பணம் க�ொடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த வகையிலும் உதவி செய்யாதீர்கள்.
எடுத்துக்காட்டாக, கடன் முதலைகளின் வசூலிப்பாளராக அல்லது தரகராகச் செயல்படாதீர்கள். நீங்கள் நன்மை
அடைவதற்காக, கடன் முதலைகள் உங்கள் நண்பர்களுக்குக் கடன் க�ொடுக்க நீங்கள் உதவி செய்யக்கூடாது.
உங்கள் நண்பர்களைக் கடன் முதலைகளிடம் கடன் வாங்கச்சொல்லி ஊக்கம் க�ொடுக்காதீர்கள்.

உங்கள் நண்பர்கள் கடன் வாங்குவதற்காக உங்களுடைய வேலை அனுமதி அட்டையை இரவலாகக்
க�ொடுக்காதீர்கள்.
உங்களை ஒரு கடன் முதலை அணுகினால், 999 அல்லது 1800 255 0000 என்ற எண்ணில் காவல்துறையை
அழையுங்கள் அல்லது உங்கள் முதலாளியிடம் ச�ொல்லுங்கள்

உங்கள் நிதிநிலையை இன்னும் நல்லவிதமாக எப்படி
சமாளிப்பது என்பது பற்றி மேலும் தெரிந்துக�ொள்ள
விரும்புகிறீர்களா?
AIDHA இணையம்வழி நடத்தும் புதிய “கடன் நிர்வாகம்”
பயிற்சி வகுப்புக்குப் பதிவு செய்யுங்கள். இந்தக்
குறுகியகால வகுப்பு, கடனைத் தவிர்க்கவும் சமாளிக்கவும்
உதவும் சரியான திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும்
அனைவருக்கும் உகந்த வகையில்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூரில் கடன் வாங்குவது
த�ொடர்பான விதிமுறை பற்றிய முக்கிய தகவலும்
அளிக்கப்படும்.

கவலை வேண்டாம், இந்த
வகுப்பு இலவசம்! வகுப்பின்
உள்ளடக்கம், பதிவு முறை
பற்றிய விவரங்களுக்கு, QR
குறியீட்டை வருடி AIDHA
இணையத்தளத்திற்குச்
செல்லுங்கள்.

நீங்கள் கடன் முதலையிடம் கடன்
வாங்கியதற்காக அல்லது ஏதேனும்
வகையில் அவர்களுக்கு உதவி
செய்ததற்காகப் பிடிபட்டால், சிங்கப்பூரில்
நீங்கள் செய்யும் வேலை பாதிக்கப்படும்.
நீங்கள் ச�ொந்த நாட்டுக்குத் திருப்பி
அனுப்பப்படுவத�ோடு, மறுபடியும் இங்கு
வேலை செய்ய முடியாமல் ப�ோய்விடும்.
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எச்சரிக்கை: உயரத்திலிருந்து விழுந்த
குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்
2021 மார்ச் மாதம், சன்னலை சுத்தம் செய்து க�ொண்டிருந்த குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்
ஒருவர் உயரத்திலிருந்து கீழே விழுந்துவிட்டார். அவர் பற்பல காயங்களால் மரணமடைந்தார்.
உயரத்திலிருந்து கீழே விழக்கூடிய அபாயம் எவ்வளவு உண்மையானது என்பதை இந்தத்
துயரச் சம்பவம் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது. குறிப்பாக, சிங்கப்பூரில் நம்மில் பலரும்
உயரமான அடுக்குமாடிக் கட்டடங்களில் வசிக்கிற�ோம்
வீட்டு வேலைகளைச் செய்யும்போது இந்தப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டிகளை நினைவில்
க�ொள்ளுங்கள்:

சன்னல்களைச் சுத்தம் செய்யும்போது
சன்னல் கம்பிகள் இருப்பதையும், சுத்தம்
செய்யும்போது அவை எப்போதும்
பூட்டப்பட்டிருப்பதையும் உறுதி செய்யுங்கள்.
உங்களை மேற்பார்வையிட முதலாளி அல்லது
பெரியவர் ஒருவர் உடனிருப்பதை உறுதி
செய்யுங்கள்.
தரைக்கு மேலே உள்ள சன்னலின் வெளிப்புறத்தைச்
சுத்தம் செய்வதற்கு நீளமான சன்னல்
துடைப்பானைப் பயன்படுத்துங்கள்.
உயர்த்தப்பட்ட மேடை எதன்மீதும் ஏறி நிற்காதீர்கள்.
சன்னலில் கம்பிகள் இல்லாவிட்டால் சன்னலின்
வெளிப்புறத்தைச் சுத்தம் செய்யாதீர்கள்.
சன்னலுக்கு வெளியே ஏறவ�ோ அல்லது சாயவ�ோ
கூடாது.

துவைத்த துணிகளைக் காயப்போடும்போது
உங்கள் பாதங்களைத் தரையில் உறுதியாக ஊன்றி
வைத்திருங்கள். உங்கள் உடல் சன்னலுக்குப்
பின்னாலும், தரை ஈரமில்லாமலும் இருக்கவேண்டும்.
கனமான துணிகளைக் கம்பின் முன்பகுதியிலும், கனம்
குறைவான துணிகளைக் கம்பின் தூர முனையிலும்
காயப்போடுங்கள்.
காயப்போட்ட துணிகளைக் காற்றடிக்கும்போது மற்றும்/
அல்லது மழை பெய்யும்போது உள்ளே எடுக்கையில்
கூடுதல் கவனமாக இருங்கள்.
கம்பைக் குழாய்க்குள் செருகுவதற்காகச் சன்னலுக்கு
வெளியே அதிகமாகச் சாயாதீர்கள்.
துவைத்த துணிகளைக் காயப்போடும்போது அல்லது
உள்ளே எடுக்கும்போது விரல் நுனியில், நாற்காலியில்,
முக்காலியில் அல்லது உயர்த்தப்பட்ட மேடைமீது
ஒருப�ோதும் நிற்கக்கூடாது.
ஒரே கம்பில் அளவுக்கதிகமான துணிகளைக் காயப்
ப�ோடாதீர்கள்.
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ப�ொழுதுப�ோக்கு: இந்த
இடங்களுக்குச் சென்று பாருங்கள்!

ஓய்வு நாளில் எங்கு செல்வது அல்லது என்ன செய்வது எனத்
தெரியவில்லையா? வெளிநாட்டுப்
பணிப்பெண்களுக்காகவே சிறப்பாக ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த இடங்களுக்குச் சென்று பாருங்கள்.

திறந்தவெளி
அரங்கம் @ 20
ஆண்டர்சன் சாலை.

ஒவ்வொரு
ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை
10 மணியிலிருந்து மாலை 5
மணி வரை திறந்திருக்கும்.

குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்கள்
ஓய்வு நாட்களைக் கழிப்பதற்கான புதிய
இடம். ஜூலை மாதக் கடைசி வரை
ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும்
திறந்திருக்கும்.

99 ஹேக்
சாலையில்
ஒன்றுகூடும்
இடம்

இல்லப் பணிப்பெண்களுக்கான நிலையமும் (CDE) அதன்
பங்காளிகளும் வழங்கும் வசதியான நிலைய வளாகத்தில்
இலவச நடவடிக்கைகளையும் சேவைகளையும்
பயன்படுத்தி மகிழுங்கள்.

வாராந்தர
நடவடிக்கைகளையும்
இடத்தை அடைவதற்கான
வழியையும் தெரிந்து
க�ொள்ள CDE ஃபேஸ்புக்
பக்கத்தை நாடுங்கள்!

த FAST மையம் @ 3 சின் செங் அவென்யூ
குடிபெயர்ந்த இல்லப் பணிப்பெண்களுக்கான மையம் இது.
சனிக்கிழமையும் திங்கட்கிழமையும் தவிர்த்து, மற்ற எல்லா நாட்களும்
திறந்திருக்கும்.
ப�ொழுதுப�ோக்கு வசதிகள், விளையாட்டு வசதிகள், சமரச அறைகள்,
திறந்தவெளி பரப்புகள் க�ொண்ட கிளப்ஹவுஸ் இங்கு உள்ளது. இந்த
வசதிகளை அனுபவிக்க, நீங்கள் FAST மன்ற உறுப்பினராகச் சேர்ந்து, ஒரு
சிறு த�ொகையை ஆண்டுக் கட்டணமாகச் செலுத்தவேண்டும்.
உறுப்பினர்கள் பயிற்சி வகுப்புகளுக்குப் பதிவு செய்யும்போது
கட்டணச்சலுகைகள் கிடைக்கும்.

மேல்விவரங்களும் இடத்தை அடைவதற்கான வழியையும் தெரிந்துக�ொள்ள, FAST-ன் www.fast.org.sg
இணையத்தளத்தை நாடுங்கள்!

அவசர நிலைகளுக்குப் பயன்படும் த�ொடர்பு எண்கள்
குடிபெயர்ந்த இல்லப்
பணிப்பெண்களுக்கான
மனிதவள அமைச்சின்
உதவித் த�ொலைபேசி
சேவை
மற்ற உதவித்
த�ொலைபேசி
சேவைகள்

மனிதவள அமைச்சு – 1800 339 5505
நலன், சம்பளம், வேலை த�ொடர்பான இதர
விவகாரங்களுக்கு உதவியும்
ஆல�ோசனையும் பெறலாம்

மற்ற அவசர
எண்கள்

குடியேறிகள் மற்றும் நாட�ோடிகள்
பராமரிப்புக்கான பேராயர் ஆணையம் (ACMI)
9188 9162
வேலை நியமன முகவைகள் சங்கம் (சிங்கப்பூர்)
6836 2618
சமூக ஆதரவும் பயிற்சியும் வழங்கும்
வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் சங்கம் (FAST)
1800 339 4357 (24 மணிநேரம்)
சிங்கப்பூர் சமாரியர்கள் (SOS)
1800 221 4444 (24 மணிநேரம்)
இல்லப் ெணிப்பெண்களுக்கான நிலலயம்(CDE)
1800 2255 233 (24 மணிநேரம்)
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தூதரகங்கள்

ப�ோலிஸ்
999

ஆம்புலன்ஸ் / தீ
995

பங்ளாதேஷ்
6255 0075

இந்தியா
9172 9803

இலங்கை
6254 4595

பிலிப்பீன்ஸ்
6737 3977

கம்போடியா
6341 9785

மியன்மார்
6735 1672

இந்தோனீசியா
6737 7422
9295 3964

தாய்லாந்து
6737 2475
8421 0105

