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INFORM
சிங்கப்பூரில் வேலை சசய்யும் குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 

ெணிப்செண்களுக்ககான மனி்தேள அலமசசின் சேளியீடு

பதிப்பு 25 / செப்்டமபர் 2021 01

உங்கள் மனநலனன மமம்படுத்த 
ஒரு வழி்காட்டி
மன உலளசசலை சமகாளிப்ெது ெற்ி வமலும் ச்தரி்நதுச்ககாளள 
ேிருப்ெமகா? குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களுக்ககா்கவே 
்தயகாரிக்கப்ெட்டிருககும் “உங்கள மனநைலன வமம்ெடுத்த ஒரு 
ேழி்ககாட்டிலய” ெ்திேி்க்கம் சசய்யுங்கள. இது ஆங்கிைம், ்தகலுக, 
ெஹகாசகா இ்நவ்தகானீசியகா, ெரமீஸ், ்தமிழ் ஆ்கிய சமகாழி்களில் 
்கிலைககும். 

சிறப்பு 
அங்கங்கள்:

வ�கா-ஆன் சகாணடியகாவ்ககா 
ெல்செவரகானகா ்தனது மு்தைகாளியுைன் 
எப்ெடி நல்லு்லேக ்கட்டிக்ககாக்கி்கார 
என்ெல்த அேர சசகால்ைக வ்களுங்கள 
– ெக்கம் 2

சிட்டி மு�ியகாட்டிலயப் வெகாை வசமிக்கக 
்கறறுக ச்ககாளளுங்கள – ெக்கம் 7

வழிகாட்டியைப் 
பற்றி மேலும் 
படிகக இஙமக 
ஸமகன் செயைவும் 
( QR கு்றியீடு)
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உங்கள் மு்தலாளியுடன் 
நல்லுறனவ 
வளர்ததுக்்காள்ள 
்கருததுப் ்பரிமாறறம 
முக்ககியம.
வ�கா-ஆன் சகாணடியகாவ்ககா ெல்செவரகானகா ்தனது 
மு்தைகாளியுைன் நல்லு்லேக ்கட்டிக்ககாக்க 
துலணபுரியும் சிை கு்ிப்பு்கலளப் ெ்கிர்நது 
ச்ககாள்கி்கார. 

கேள்வி: ்ணகேம க�ோ-ஆன்! உஙேளைப் பற்றிச் செோல்லுஙேள. 

ெ்தில்: என் செயர வ�கா-ஆன் சகாணடியகாவ்ககா ெல்செவரகானகா. எனககு மூன்று ெிளலள்கள 

இருக்கி்கார்கள. நகான் 14 ஆணடு்களகா்க சிங்கப்பூரில் வேலை சசய்்கிவ்ன். ஓய்வு நகாட்்களில், 

என் வேலைலய நன்்கா்கச சசய்ய உ்தவும் ேகுப்பு்களுககுச சசல்வேன். நகான் ெல்வேறு 

ேல்கயகான உணவுக்கலை்கலளச சலமக்கக ்கறறுக ச்ககாணவைன். ெரகாமரிப்புத ்தி்ன்்கலள 

ேளரததுக ச்ககாணவைன். இல்யியல் ேகுப்பு்களிலும் வசர்நவ்தன். என் வ்தேகாையத்தின் 

சிறுேர ெிரிேில் குழுத ்தலைேரகா்கவும் ச்தகாணடூழியரகா்கவும் இருக்கிவ்ன். 
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கேள்வி: ெறிஙேப்பூரில் இததளை ஆண்டுேள க்ளை செயதிருககும உஙேளுககும 
உஙேள முதைோைிககும இள்டயவிைோை உ்ள்ப் பற்றி என்ை செோல்வீர்ேள? 

கேள்வி: குடிசபயர்்நத மற் இல்ைப் பணிப்சபண்ேளு்டன் நீஙேள ஏதோ்து 
கு்றிப்புேளைப் பேிர்்நதுசேோளை ்விருமபுேிறீர்ேைோ?

என்னுலைய ்தறவெகால்தய மு்தைகாளியிைம் சுமகார ஐ்நது ஆணடு்களகா்க வேலை 
சசய்்கிவ்ன். என் மு்தைகாளியும் அேரது குடும்ெமும் என்னிைம் புரி்நதுணரவேகாடு 
அன்பும் ்தகாரகாளமும் ்ககாட்டு்கி்கார்கள. 

ஒருமுல், என் மு்தைகாளியின் குழ்நல்தககு உைல்நைமில்ைகா்தவெகாது, இரேில் ெை 
முல் எழு்நது ்கேனிததுக ச்ககாணவைன். நகான் ்கலளப்ெகா்க இரு்ந்தல்தக ்கேனித்த 
மு்தைகாளி, அதுெற்ி என்னிைம் வ்கட்ைகார. நகான் ்ககாரணதல்த எடுததுசசசகான்னவெகாது, 
என் வேலை்கலள முடிததுேிட்டு குட்டிததூக்கம் வெகாை அனும்தித்தகார.

சிை சமயங்களில் என் மு்தைகாளி சசகால்ேது எனககுப் புரியகாது. அப்வெகாது, மறுெடியும் 
சசகால்லும்ெடி ெணிேன்புைன் வ்கட்வென். அ்தறகுப் ெி்கும் புரியகாேிட்ைகால், வமலும் 
ேிளக்கம் வ்கட்்கத ்தயங்கமகாட்வைன். எனககுப் புரி்நதுேிட்ை்தகா்க நகான் ெகாசகாஙகு 
சசய்யமகாட்வைன். ஏசனன்்கால், நகான் அ்தி்கமகான ்தேறு்கள சசய்துேிை வநரிைைகாம்.

ெ்தில்: உங்கள மு்தைகாளியுைன் நல்லு்லே ேளரததுகச்ககாளள ்கருததுப் 

ெரிமகாற்ம் முக்கியம்.

நீங்கள சசய்யும் வேலைலயப் ெற்ி மு்தைகாளி என்ன நிலனக்கி்கார என்ெல்தக வ்கட்டுத 

ச்தரி்நதுச்ககாணடு, அதுெற்ி அேருைன் ்கை்நது வெசுங்கள. 

உங்கள மு்தைகாளி சசகால்ேல்தக ்கேனிததுக வ்களுங்கள. அேறல் நீங்கள எளி்தில் 

நிலனேில் ச்ககாளள, எழு்தி லேததுக ச்ககாளளுங்கள. 

வநரலமயகா்க நை்நதுச்ககாணடு, எப்வெகாதும் உணலமலயச சசகால்லுங்கள. 

உங்கள மு்தைகாளியிைம் மரியகால்தயகா்கவும் ்தன்னைக்கதவ்தகாடும் நை்நது ச்ககாளளுங்கள. 
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ெணிப்செணணின் எலையும் உயரமும் கு்ிதது லேக்கப்ெடும்

ெரிவசகா்தலன அல்ககுள மு்தைகாளி அல்ைது மு்தைகாளியின் ெிர்திநி்தி அனும்திக்கப்ெைமகாட்ைகார. 

ெரிவசகா்தலன சசய்யும்வெகாது, ச்நவ்த்கத்திறகுரிய, ்ககாரணமில்ைகா்த ்ககாயங்களின் 

அலையகாளங்கள உளள்தகா என்ெல்தயும் மருததுேர ்கேனிப்ெகார. 

இ்ந்தப் ெரிவசகா்தலன்கலளச சசய்ே்தறகு ேச்தியகான ஆலைலய நீங்கள அணிேது நல்ைது. 

எடுததுக்ககாட்ைகா்க, அலரகல்க டி-சட்லையும் அலரக்ககால் சட்லையும். 

ெணிப்செண்கள ேிரிேகான ெரிவசகா்தலனக்ககா்க ஆலை்கலளக ்கழற் வேணடிய அேசியமில்லை. 

ஆலையகால் மல்க்கப்ெட்ை ெகு்தி்களில் ்ககாயங்கள இருப்ெ்தகா்க மருததுேர ச்நவ்த்கித்தகால் மட்டுவம 

அவேகாறு சசய்யவேணடி இருக்கைகாம். அத்தல்கய சூழ்நிலை்களில், ெரிவசகா்தலனக்ககான 

ஆலையின் ஒரு ெகு்திலயக ்கழறறும்ெடி ெணிப்செணணிைம் வ்கட்டுகச்ககாளளப்ெைைகாம். 

துன்புறுத்தலிலிருந்து உங்கனளப் 
்பாது்காததுக ்்காள்ளுங்கள்!

29 ஆ்கஸ்ட் 2021 மு்தல், குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களுக்ககான ஆறு மகா்த்ககாை மருததுேப் 
ெரிவசகா்தலனயில் மனி்தேள அலமசசு ெறெை மகாற்ங்கலளச சசய்்திருக்கி்து. 

உங்கள மு்தைகாளி உங்கலளத 
துன்புறுத்தினகால் அல்ைது 
ச்ககாடுலமப்ெடுத்தினகால், நீங்கள 
உைனடியகா்க வெகாலிசகாலர (999) 
அலழதது உ்தேி வ்கட்்கவேணடும். 

1

குடிசபயர்்நத இல்ைப் பணிப்சபண்ேளுகேோை ஆறு 

மோதேோை மருதது்ப் பரிகெோதளையவில் கமமபோடுேள 

ெக்கதது வீட்டுக்ககாரர்களிைம், மற் 
குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 
ெணிப்செண்களிைம் அல்ைது 
செகாதுமக்கள யகாரிைமகாேது உ்தேி 
நகாைைகாம். 

ெழக்கப்ெடுத்திகச்ககாளளும் 
்திட்ைத்தின்வெகாது ச்ககாடுக்கப்ெட்ை 
்கருததுலரககும் ெடிேதல்தப் பூரத்தி 
சசய்து, மனி்தேள அலமசசுககுத 
்தெகாலில் அனுப்ெி லேக்கைகாம். நீங்கள 
அஞசல் முத்திலர ஒட்ைத வ்தலேயில்லை. 
்தெகால் செட்டியில் வெகாட்ைகால் வெகாதும். 

உங்கள செயர, வேலை அனும்திசசீட்டு 
எண, வீட்டு மு்கேரி ஆ்கிய ேிேரங்கலள 
ஒரு ்தகாளில் எழு்தி, ெக்கதது 
வீட்டுக்ககாரரிைம் அல்ைது செகாதுமக்கள 
யகாரிைமகாேது ச்ககாடுக்கைகாம். 

2

உ்தவி நாடத ்தயங்கமவா அல்லது ்பயப்்படமவா மவணடாம!

உங்கள மு்தைகாளியின் 
வீட்டிலிரு்நது அல்ைது உங்கள 
ல்கப்வெசியிலிரு்நது ச்தகாலைவெசி 
அலழப்பு்கள சசய்ய 
இயைகாேிட்ைகால், நீங்கள: 
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்பாது்காப்பு நகினனவூட்டல்! 
வழுக்கனலயும விழு்தனலயும 
்தடுத்தகிடுங்கள் 

வீட்டில் அடிக்கடி நி்கழும் ேிெதது்களில் ேழுக்கலும் ேிழு்தலும் உளளைஙகும். சிை 
சம்ெேங்களில், ்கடுலமயகான ்ககாயங்கள அல்ைது மரணம்கூை வநரேதுணடு. 
இ்தற்ககான முக்கிய ்ககாரணங்கள: 

ேழுக்கைகான ்தலர. எ.்ககா. 
ஈரமகான ்தலர 

்தலர ஈரமகா்க இரு்ந்தகால், 
துேகாலையகால் அல்ைது 
ல்கததுணியகால் உைனடியகா்கத 

துலைத்திடுங்கள. 

்தலரயில் அஙகுமிஙகும் 
்கிைககும் செகாருட்்கள அல்ைது 
மின்்கம்ெி்கள 

்தலரயில் ்கிைககும் 
செகாருட்்கலளச 
சுத்தப்ெடுததுங்கள. 
மின்்கம்ெி்களமீது எளி்தில் 
்தடுக்கி ேிழு்நதுேிைைகாம் 
என்ெ்தகால், அலே ்தலரயில் 
்கிைக்ககாமல் ெகாரததுக 
ச்ககாளளுங்கள. 

வெகா்திய சேளிசசமின்லம  

இரேில் குளியைல்ககுச 
சசல்லும்வெகாது அல்ைது 
ெடி்களில் நைககும்வெகாது 
ேிளககு்கலளத ்தட்டிேிடுங்கள. 

ேழுக்கலும் ேிழு்தலும் ்தடுக்கப்ெைககூடியலே. உங்கலளயும் உங்கலளச சுற்ிலும் 
உளளேர்கலளயும் ெகாது்ககாப்ெகா்க லேத்திருக்க, ெின்ேரும் உத்தி்கலளப் 
ெயன்ெடுததுங்கள! 
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குடி்்பயர்ந்்த இல்லப் 
்பணிப்்்பண்கனளச் 
சட்டவிமரா்தமா்க மவனல ்சயய 
னவப்்பது ்கடுனமயான குறறம 

குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண ஒருேரின் மு்தைகாளி, ்தன் வீட்டில் ெை்ககாரங்கலள 

வெக சசய்து ேிறறு ே்ந்தகார. ெை்ககாரங்கள சசய்ே்தறகு உ்தேி சசய்யும்ெடி ்தன்னுலைய 

இரணடு ெணிப்செண்கலளயும் மு்தைகாளி வ்கட்டுகச்ககாணைகார.  

வீட்டிலிரு்நது சசய்்த ச்தகாழிலுககு உ்தேி சசய்யும்ெடி இரணடு ெணிப்செண்கலளயும் 

வ்கட்டுகச்ககாணை மு்தைகாளிககு எ்திரகா்கச சட்ை நைேடிகல்க எடுக்கப்ெட்டு, $12,000 

அெரகா்தம் ேி்திக்கப்ெட்ைது.

உங்கள மு்தைகாளி ்தன்னுலைய ச்தகாழிலுக்ககா்க வேலை சசய்யும்ெடி உங்களிைம் 
வ்கட்டுகச்ககாணைகால், அப்ெடிச சசய்ேது சட்ைேிவரகா்தமகானது என்று நீங்கள ெ்தில் சசகால்ைவேணடும். 
மு்தைகாளி உங்கலளக ்கட்ைகாயப்ெடுத்தினகால், நீங்கள குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களுக்ககான 
மனி்தேள அலமசசின் உ்தேித ச்தகாலைவெசி வசலேலய (1800-339 5505) அலழதது பு்ககார சசய்ய 
வேணடும். 

உங்கள மு்தைகாளிககு எ்திரகா்கப் பு்ககார சசய்ே்தகால் உங்கள வேலை ெகா்திக்கப்ெடும் எனக 
்கேலைப்ெைகாதீர்கள. உங்கள பு்ககார உணலமயகா்க இரு்ந்தகால், மனி்தேள அலமசசு உங்கலளக 
்ககாப்ெ்கத்திறகு அனுப்ெி லேதது, பு்திய மு்தைகாளிலயத வ்தடிகச்ககாளள அனும்திககும்.

எச்சரிகன்க: 
சட்ைேிவரகா்தமகா்க வேலை சசய்ய லேத்த்தற்ககா்கச 
சசய்யப்ெடும் ஒவசேகாரு குற்சசகாட்லையும் மனி்தேள 
அலமசசு தீேிரமகா்க ேிசகாரிககும். உங்கள மு்தைகாளிககு 
எ்திரகா்கப் செகாய்யகா்கக குற்ம் சகாட்ைகாதீர்கள. மனி்தேள 
அலமசசிைம் செகாய்த ்த்கேல் அளிப்ெது சட்ைப்ெடி 
குற்மகாகும். உங்களமீது நீ்திமன்்த்தில் குற்ம் 
சகாட்ைப்ெட்டு, $15,000 ேலரயிைகான அெரகா்தம் மறறும்/
அல்ைது 12 மகா்தங்கள ேலரயிைகான சில்த்தணைலன 
ேி்திக்கப்ெடும்.   
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சிட்டி முஜியாட்டினயப் ம்பால மசமிக்கக ்கறறுக 
்்காள்ளுங்கள்

ஆய்ைகா என் மனக்கண்கலளத ்தி்்நதுேிட்டு, சகாத்தியங்கலள 

உணரச சசய்்திருக்கி்து. என்்காேது ஒருநகாள என்னகால் சசகா்ந்தத 

ச்தகாழில் ச்தகாைங்கமுடியும் என நம்பு்கிவ்ன். வசமிப்பு்கள, நி்திநிலை 

நிரேகா்கம் ஆ்கியேற்ின் முக்கியததுேதல்த நகான் உணர்நவ்தன்! 

இ்ந்தச வசமிப்பு்களுைன், என் ்தகாய்நகாட்டில் வீடு ்கட்ை ெணம் அனுப்ெ 

முடியும். அது எளிலமயகான வீைகா்க இரு்ந்தகாலும், என்னுலைய வீைகா்க 

இருககும்.”

“

“

சிட்டி ்தனது குடும்ெதல்த ஆ்தரிப்ெ்தற்ககா்க 2012 மு்தல் 
சிங்கப்பூரில் வேலை சசய்து ேரு்கி்கார. 2016-ல், ஆய்ைகா 
(AIDA) எனும் ைகாெ வநகாக்கற் அலமப்பு நைததும் 
நி்திநிலை ேகுப்புககுப் ெ்திவு சசய்்தகார. அேர சசன்் 
ேகுப்ெின் ்தலைப்பு “ெகாைம் 1 – உங்கள ெணதல்தயும் 
ச்தகாழில்நுட்ெதல்தயும் ல்கயகாளுங்கள”. அ்தலனத 
ச்தகாைர்நது, வமலும் ெை ெகாைங்கலளக ்கறறுகச்ககாணடு, 
ெயிறசிலய சேற்ி்கரமகா்க நில்வு சசய்்தகார சிட்டி. 

ெயிறசிலய முடித்த ெி்கு, ்தனது ெணதல்தச வசமிதது 
லேக்க ேங்கிக ்கணககு ஒன்ல்த ்தி்்ந்தகார. இரணவை 
ஆணடு்களில், ்கிட்ைத்தட்ை S$2,500 வசமிதது ேிட்ைகார!

சிட்டி ்கறறுகச்ககாணைலே அேருககுப் செருலமயும் 
்தன்னம்ெிகல்கயும் அளித்தன. இப்வெகாது அேர, ்தனது 
ம்கள்களுககுக ்கறறுகச்ககாடுதது, ெணதல்தச சரியகான 
முல்யில் ல்கயகாள மற்ேர்களுககும் 
ஊக்கமளிக்கி்கார.

ஆயடாவுடன் உங்கள் 
நகி்தகிநகினலனயக ன்கயாளக 
்கறறுக ்்காள்ளுங்கள்! 
மகாணேர்கள நி்திநிலைலயக ல்கயகாளக ்கறறுக ச்ககாளேவ்தகாடு, 

்தன்னம்ெிகல்க, ச்தகாைரபுத்தி்ன், ்தலைலமததுேத ்தி்ன் 

ஆ்கியேறல்யும் ேளரததுக ச்ககாளேகார்கள. அவ்தகாடு, 

ஏரகாளமகான வ்களிகல்கவயகாடு உறசகா்கமும் அலைேகார்கள! 

ேகுப்பு்கள மகா்தத்தில் இரணடு ஞகாயிறறுக்கிழலம்களில் 

இலணயம்ேழி நைத்தப்ெடு்கின்்ன. 

புளேப்ப்டம: ஆய்டோ 

https://www.aidha.org/contact-us/courses-overview

அ்ர் பவின்்ரும போ்டஙேளைக 
ேறறுக சேோண்்டோர்: 

்பாடம 1
உங்கள ெணதல்தயும் 
ச்தகாழில்நுட்ெதல்தயும் 
ல்கயகாளுங்கள

்பாடம 2
உங்கள எ்திர்ககாை 
நி்திநிலைலயத 
்திட்ைமிடுங்கள 

்பாடம 3
சசகா்ந்தமகா்கத ச்தகாழில் 
ச்தகாைஙகுங்கள
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ஓயவு நாளில் ்வளிமய 
்சல்்ககிறீர்்களா? ஈசி-லிஙக 
அட்னட, ்நட்ஸ் ஃ்பிலா ஷம்ப 
அட்னட அல்லது ்பிஓஎஸ்்பி/
டி்பிஎஸ் ஏடிஎம அட்னட 
்பயன்்படுத்தகி, இன்மற உங்களது 
ம்பாககுவரதது ்கட்டணங்கனள 
மிச்சப்்படுத்தத 
்்தாடங்ககிவிடுங்கள்! 

ெஙளகாவ்த ஷ் 
6255 0075

இைஙல்க
6254 4595

்கம்வெகாடியகா
6341 9785

இ்நவ்தகானீசியகா
6737 7422  
9295 3964

இ்ந்தியகா 
9172 9803

ெிலிப்பீன்ஸ் 
6737 3977

மியன்மகார
6735 1672

்தகாய்ைகா்நது 
6737 2475 
8421 0105

மனி்தேள அலமசசு 
1800 339 5505
நைன், சம்ெளம், வேலை ச்தகாைரெகான இ்தர 
ேிே்ககாரங்களுககு உ்தேியும் 
ஆவைகாசலனயும் செ்ைகாம்

மற் அேசர 
எண்கள

ஆம்புைன்ஸ் / தீ 
995  

குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 
ெணிப்செண்களுக்ககான 
மனி்தேள அலமசசின் 
உ்தேித ச்தகாலைவெசி 
வசலே

மற் உ்தேித 
ச்தகாலைவெசி 
வசலே்கள

தூ்தர்கங்கள

வெகாலிஸ் 
 999

குடிவய்ி்கள மறறும் நகாவைகாடி்கள 
ெரகாமரிப்புக்ககான வெரகாயர ஆலணயம் (ACMI)
9188 9162

வேலை நியமன மு்கலே்கள சங்கம் (சிங்கப்பூர) )
6836 2618

சமூ்க ஆ்தரவும் ெயிறசியும் ேழஙகும் சேளிநகாட்டு 
இல்ைப் ெணியகாளர சங்கம் (FAST)
1800 339 4357 (24 hours)

சிங்கப்பூர சமகாரியர்கள (SOS)
1800 221 4444 (24 hours)

Centre for Domestic Employees - இல்லப்
பணியாளர்களுக்கான மையம்
1800 2255 233 (24 Hours)

USEFUL CONTACTS FOR EMERGENCIES


