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INFORM
சிங்கப்பூரில் வேலை சசய்யும் குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களுக்ககான மனி்தேள 
அலமசசின் சேளியீடு

ெ்திப்பு 26 / டிசம்ெர 2021 01

ஏணடிஜன் ேிலரவுப் ெரிவசகா்தலன (ART) என்ெது ச்ககாேிட்-19 
்கிருமிதச்தகாற்று இருக்கிற்தகா என்ெல்தக ்கண்டறிய சட்ச்டன 
சசய்யககூடிய எளிலமயகான ஒரு ெரிவசகா்தலன. இல்தச 
சசகா்ந்தமகா்கச சசய்து ச்ககாளளைகாம். 

வமலும் ச்தரி்நது ச்ககாளள, ெின்ேரும் இலணப்பு்கலளப் 
ெகாருங்கள.

ART படிபபடியான வழிகாட்டி:

https://go.gov.sg/mdwguidetoantigenrapidtest

ART படிபபடியான காண�ாளி:

mom.gov.sg/art-video

ART என்ெது 
என்னசேன்று 
ச்தரியுமகா?

சிறபபுக் 
கட்டுரை: 

குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண ஒருேர, தீப் ெற்றி எரி்ந்த யீ ஷூன் 

வீட்டிலிரு்நது 86 ேயது அணல்டவீட்்டகாலர எவேகாறு ்ககாப்ெகாற்றினகார 

என்ெல்தத ச்தரி்நது ச்ககாளளுங்கள. தீ மூளும்வெகாது சசய்ய 

வேணடியலே ெற்றிய ெகாது்ககாப்புக குறிப்பு்களும் உளளன. 

குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களுக்ககான ெரகாமரிப்ெளிப்பு ஆ்தரவு 

ெற்றியும், உங்கள சம்ெளதல்த உரிய ்ககாைத்தில் எவேகாறு செறுேது 

என்ெது ெற்றியும் ச்தரி்நது ச்ககாளளுங்கள. ்த்கேல் ்திருட்டு, ்ககா்தல் 

வமகாசடி்கள குறிதது எப்வெகாதும் எசசரிகல்கயகா்க இருங்கள!
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தீப பறறி எைிந்த யீ ஷூன் வீட்டிலிருநது 
86 வயது அணரடைவீட்டைாரைக் காபபாறறிய 
ப�ிபணபண
்திருேகாட்டி ரங்கநகா்தன் முததுைட்சுமி (“முதது”) 18 ஆணடு்களகா்க சிங்கப்பூரில் குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 
ெணிப்செணணகா்க வேலை சசய்து ேரு்கிறகார. 29 ஜூன் 2021 அன்று, ்தனது அணல்டவீட்்டகார உ்தேி 
வ்கட்டு அைறுேல்த அேர வ்கட்்டகார. ெக்கதது வீட்டில் தீப் ெற்றி எரி்நது ச்ககாணடிரு்ந்தது. ்திருேகாட்டி 
முதது உ்டனடியகா்க ேிலர்நவ்தகாடிச சசன்று, அணல்டவீட்்டகாலரப் ெகாது்ககாப்ெகா்க சேளிவய ச்ககாணடு 
ே்ந்தகார. அணல்டவீட்்டகாலரக ்ககாப்ெகாற்றிய வெகாது, அேரது உ்டலில் வைசகான தீக்ககாயங்கள ஏற்ெட்்டன. 
அேற்றிலிரு்நது அேர குணமல்ட்நதுேிட்்டகார. 

்திருேகாட்டி முததுேின் துணிசசைகான சசயலுக்ககா்க, சிங்கப்பூர குடிலமத ்தற்்ககாப்புப் ெல்ட அேருககு 
சமூ்க உ்டனடி உ்தேி ேழஙகுநர ேிருல்த ேழங்கியது.   

வ்களேி: உங்களுககுக ்ககாயம் ெடுவமகா என்ற ்கேலை 

உங்களுககு இரு்ந்த்தகா?

ெ்தில்: நகான் உ்தேி சசய்ய உளவள சசன்றவெகாது, 

எல்வைகாலரயும் ெகாது்ககாப்ெகா்க சேளிவய ச்ககாணடு 

ேரவேணடும் என்ெல்தத ்தேிர வேறு எல்தயும் 

ெற்றி நிலனக்கேில்லை. 

வ்களேி: உங்களது ்தன்னைமற்ற சசயல் 

அணல்டவீட்்டகாலரத தீயிலிரு்நது ்ககாப்ெகாற்றியல்த 

உணர்ந்தவெகாது உங்களுககு எப்ெடி இரு்ந்தது? 

ெ்தில்: அது எவேளவு செரிய தீ என்ெல்தக 

்ககாசணகாளி்களிலும் புல்கப்ெ்டங்களிலும் ெகாரத்த 

வெகாது்தகான் நகான் உணர்நவ்தன். இப்வெகாது 

நிலனததுப் ெகாரககும்வெகாது, அ்ந்த வீட்டிலிரு்நது 

எப்ெடி அவேளவு வே்கமகா்க சேளிவயறிவனகாம் 

என்ெது ேியப்ெகா்க இருக்கிறது. எல்ைகாவம 

ெடுவே்கமகா்க ந்ட்நது முடி்நதுேிட்்டது. நகான் ஒருேரின் 

உயிலரக ்ககாப்ெகாற்றியது எனககு ம்கிழசசியகா்கவும் 

செருலமயகா்கவும் இரு்ந்தது.  
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தீப பாதுகாபபு நிரனவூட்டைல்

தீப பறறும்பாது நீஙகள் ணசயய ்வணடியரவ

ெிளகாஸ்டிக லெ்கள, துணிமணி்கள, துேகாலை்கள, ்ககா்கி்தம் 
அல்ைது தீப் ெற்றககூடிய மற்ற செகாருட்்கள எ்தலனயும் 
சலமயல் அடுப்புககு, சநருப்பு எரியும் அடுப்புககு, அல்ைது 
சநருப்புககு அரு்கில் லேக்ககாதீர்கள.

அடுப்லெ அல்ைது சூவ்டறிக ச்ககாணடிருககும் ச்கணடி அல்ைது 
இஸ்்திரிப் செட்டி வெகான்ற மின்சகார சகா்தனங்கலளக 
்கேனிக்ககாமல் ேிட்டுச சசல்ைகாதீர்கள. 

சகாயம், சமன்னீரமம் வெகான்ற தீப் ெற்றககூடிய ்திரேங்கலளப் ெகாது்ககாப்ெகான 
்கைனில் லேத்திருங்கள. சநருப்புககும் மற்ற அனல் மூைங்களுககும் அரு்கில் 
லேக்ககாதீர்கள. 

ெ்தறகாதீர்கள.

தீ ெரவுேல்தத ்தடுக்க ்க்தலே மூடுங்கள.

அலனேலரயும் ெகாது்ககாப்ெகா்க வீட்டிலிரு்நது 
சேளிவயற்றுங்கள.

995 அலழயுங்கள. 

உங்கள மு்தைகாளி வீட்டில் இல்ைகாேிட்்டகால், நீங்கள ெகாது்ககாப்ெகான இ்டத்தில் 
இருககும்வெகாது அேலரத ச்தகாலைவெசியில் அலழதது ந்ட்ந்தல்தச சசகால்லுங்கள. 

நீங்கள அல்ைது மற்றேர்கள 
எரியககூடிய அெகாயம் 
இல்ைகாேிட்்டகால் மட்டுவம தீலய 
அலணக்க முயற்சி சசய்யுங்கள. 
தீலய அலணப்ெ்தற்குத 
தீயலணப்புக ்கருேிலயப் 
ெயன்ெடுததுங்கள. தீலய 
அலணத்த ெிறகு, எல்ைகா 
்க்தவு்கலளயும் சன்னல்்கலளயும் 
்திற்நது லேதது அ்ந்த இ்டதல்தக 
்ககாற்வறகாட்்டமகாககுங்கள. 

குறிபபு: 
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இர�யக் கா்தல் ்�ாசடிகளிடைம 
எசசைிக்ரகயாக இருஙகள்

குடும்ெதல்தப் ெிரி்நது தூரத்தில் ேகாழும்வெகாது பு்திய நணெர்கலள ஏற்ெடுத்திக ச்ககாளேது 
ேழக்கமகான ஒன்று்தகான். ஆனகால், இலணயத்தில் அறிமு்கமகாகும் அ்நநியர்களு்டன் நட்லெ ேளரததுக 
ச்ககாளளும்வெகாது எசசரிகல்கயகா்க இருக்க வேணடும். இலணயக ்ககா்தல் வமகாசடி என்ெது 
என்னசேன்று புரி்நதுச்ககாணடு, அ்தலனத ்தடுப்ெது எப்ெடிசயன்று ச்தரி்நது ச்ககாளளுங்கள. 

இலணயத்தில் ச்ந்தித்த ேசீ்கரமகான ஒருேரின் நட்பு உங்களுககுக ்கில்டத்த ெிறகு, அ்ந்த 

நெர உங்களி்டம் ஒரு வசகா்கக ்கல்தலயச சசகால்ைககூடும். உங்கள நம்ெிகல்கலயப் 

செறுே்தற்்ககா்க, அ்ந்தக ்கல்தலய அேர ச்தகா்டர்நது சசகால்லுேகார. ெிறகு, உங்கள 

்ககா்தலுககு அத்தகாட்சியகா்கப் ெணம் வ்கட்ெகார. ெணம் அனுப்ெி லேக்கப்ெட்்ட ெிறகு, 

வமகாசடிக்ககாரர ்ககாணகாமல் வெகாய்ேிடுேகார. 

உங்களுககுத ச்தரியகா்தேர்களுககு, குறிப்ெகா்க வநரில் ச்ந்திக்ககா்தேர்களுககு, ெணம் அனுப்ெகாதீர்கள. 

்கணடு ச்ககாளளுங்கள: அேரது ்கல்ேிககுப் செகாருத்தமில்ைகா்த இைக்கணப் ெிலழ்கள அல்ைது 

இலணயத்திலிரு்நது வ்தடி எடுத்த வெகாலி புல்கப்ெ்டம். 

ெல்வேறு ேல்கயகான வமகாசடி்கள ெற்றியும், உங்கலளயும் அன்புககுரியேர்கலளயும் 

குற்றத்திலிரு்நது ெகாது்ககாததுக ச்ககாளே்தற்்ககான ேழிமுலற்கள ெற்றியும் வமலும் 

ச்தரி்நதுச்ககாளள, ேிலரவுத ்த்கேல் (QR) குறியீட்ல்ட ேருடுங்கள. 

குறற எசசைிக்ரக – இர�யக் கா்தல் ்�ாசடிகள்

உஙகரள எவவாறு பாதுகாத்துக் ணகாள்வது

உஙகரள எவவாறு பாதுகாத்துக் ணகாள்வது

்தகவல் ்திருட்டு ்�ாசடிகளின் அறிகுறிகள் 

்தகவல் ்திருட்டு ்�ாசடிகளிடைம எசசைிக்ரகயாக 
இருஙகள்
்த்கேல் ்திருட்டு (Phishing) என்ெது இலணயம்ேழி குற்றம் புரிெேர்கள சசய்யும் ஒரு ேல்கயகான வமகாசடி. 

இ்ந்தக குற்றேகாளி்கள, மின்னஞசல், ல்கப்வெசி அல்ைது சமூ்க ஊ்ட்கங்கலளப் ெயன்ெடுத்தி, உங்களது 

்தனிப்ெட்்ட ேிேரங்கள, ேங்கிக ்கணககு ேிேரம், ்க்டன் அட்ல்ட ேிேரம் வெகான்றேற்லறத ்த்ந்திரமகா்க 

உங்களி்டமிரு்நது செறுேகார்கள. ்த்கேல் ்திருட்டு வமகாசடி்கள அ்தி்கரிதது ேரு்கின்றன. இ்ந்த 

வமகாசடி்களிலிரு்நது உங்கலள எவேகாறு ெகாது்ககாததுக ச்ககாளேது என்ெல்தத ச்தரி்நது ச்ககாளளுங்கள.   

உங்களுல்டய ்தனிப்ெட்்ட ேிேரங்கலள அல்ைது ்க்டவுசசசகால்லை. சேளியி்டகாதீர்கள.

அ்நநியர்களுககுப் ெணம் அனுப்ெகாதீர்கள.

ச்தகாலைவெசியில் அலழப்ெேர அல்ைது மின்னஞசல் அனுப்ெியேர ஓர அலமப்லெச வசர்ந்தேர 

(எ.்ககா. வெகாலிஸ்) எனச சசகால்லிக ச்ககாண்டகால், அ்ந்த அலமப்பு்டன் வநரடியகா்கத ச்தகா்டரபு 

ச்ககாளளுங்கள. 

வமல்ேிேரம் அறிய www.scamalert.sg இலணயத்தளதல்த நகாடுங்கள. 

உணலமயகான இலணயத்தளதல்தப் வெகான்ற வ்தகாற்றம், இைக்கணப் ெிலழ அல்ைது ேழக்கத்திற்கு

 மகாறகான ேகாரதல்த்கள 

ேழக்கத்திற்கு மகாறகான வ்ககாரிகல்க்கள அல்ைது மிரட்்டல்்களு்டன் ச்நவ்த்கத்திற்குரிய 

இலணப்பு்கள.

அலனததுை்கத ச்தகாலைவெசி எணணிலிரு்நது ேழக்கத்திற்கு மகாறகான அலழப்பு்கள / குறு்ந்த்கேல்்கள

உறு்தியகா்கத ச்தரியகாேிட்்டகால், வமல்ேிேரம் அறிய 1800-722-6688 

(வமகாசடித ்தடுப்பு உ்தேித ச்தகாலைவெசி வசலே) என்ற எணலண அலழயுங்கள. 
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உஙகள் சமபளத்ர்த 
�ா்தா�ா்தம ்நைத்்்தாடு 
ணபறுஙகள் 
உங்களது ்கல்டசி சம்ெளக ்ககாை்கட்்டம் முடிேல்ட்நது 7 நகாட்்களுககுள மு்தைகாளி உங்களுககுச சம்ெளம் 
்தரவேணடும். 

நீங்கள சசகா்ந்த நகாட்டுககுத ்திரும்ெிச சசல்ே்தற்குமுன், மு்தைகாளி உங்களுககுச சம்ெள ெகாக்கி 
ஏ்தகாேது ்தரவேணடி இரு்ந்தகால், நீங்கள அேரி்டம் உங்கள சம்ெளதல்தத ்தரசசசகால்லி வ்கட்்கவேணடும். 

நீங்கள ேிமகான நிலையத்திற்கு அல்ைது வேறு வசகா்தலனச சகாேடிககுச சசன்ற ெிறகும் மு்தைகாளி 
சம்ெளதல்தத ்தரகாேிட்்டகால், நீங்கள:

குடிநுலழவு அ்தி்ககாரி 
யகாலரயகாேது அணு்கைகாம். 

ப�ிக்காலத்்தின் முடிவில் எஞசியுள்ள சமபள 
பாக்கி

உங்களது சம்ெளக ்ககாை்கட்்டம் மகா்தத்தின் 10ஆம் வ்த்தி 

முடிேல்ட்ந்தகால், ஒவசேகாரு மகா்தமும் 17ஆம் வ்த்திககுள 

மு்தைகாளி உங்களுககுச சம்ெளம் ்த்ந்தகா்கவேணடும். 

உங்கள சம்ெளதல்த மு்தைகாளி ெத்திரப்ெடுத்தி லேத்திருக்க 

அனும்தி ்கில்டயகாது. நீங்களும் மு்தைகாளியி்டம் உங்கள 

சம்ெளதல்தப் ெத்திரப்ெடுத்தி லேத்திருககும்ெடி 

சசகால்ைககூ்டகாது. மு்தைகாளி உங்கள சம்ெளதல்த மின்னியல் 

முலறயில் உங்களுககுக ச்ககாடுக்க, நீங்கள ஒரு ேங்கிக 

்கணகல்கத ச்தகா்டங்கவேணடும். அ்தற்கு உ்தேி 

வ்தலேப்ெட்்டகால், மு்தைகாளியி்டம் வ்களுங்கள. 

எடுத்துக்காட்டைாக: 
bank 
account

3உங்களது வேலைேகாய்ப்பு 

நிறுேனத்தி்டம் 

ச்தரியப்ெடுத்தைகாம்.

1 குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 
ெணிப்செண்களுக்ககான 
மனி்தேள அலமசசின் உ்தேித 
ச்தகாலைவெசி வசலேலய 
அலழக்கைகாம் (1800-339 5505).

2
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குடிணபயரந்த இல்லப ப�ிபணபணகள் 
பைா�ைிபபளிக்க ஆ்தைவு 

மன உலளசசலை சமகாளிக்கவும், உங்கலள நீங்கள ்கேனிததுக ச்ககாளளவும் 

ெல்வேறு ந்டேடிகல்க்களில் நீங்கள ஈடுெ்டைகாம். சமூ்க ஆ்தரவும் ெயிற்சியும் ேழஙகும் 

சேளிநகாட்டு இல்ைப் ெணியகாளர சங்கம் (FAST) அல்ைது வீட்டுப் ெணியகாளர்களுக்ககான 

நிலையம் (CDE) ேழஙகும் ந்டேடிகல்க்களில் நீங்கள வசரைகாம். 

மு்தைகாளி்களும் குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களும் ஒருேருகச்ககாருேர 

மனம்்திற்நது வெச மனி்தேள அலமசசு ஊககுேிக்கிறது.

இரு ்தரப்புககும் இல்டயில் ேளரக்கப்ெடும் ெரஸ்ெர நம்ெிகல்கயும் 

மரியகால்தயும், உங்களுககும் மு்தைகாளிககும் இல்டயிைகான சரசலச்களுககுத 

தீரவு ்ககாணெ்தற்கும் குழப்ெங்கலளத ்தடுப்ெ்தற்கும் உ்தேியகா்க இருககும்.

உங்களுககு உ்தேி வ்தலேப்ெட்்டகால், உங்களது வேலைேகாய்ப்பு 

நிறுேனத்தி்டம் அல்ைது FAST அல்ைது CDE ேழஙகும் சரசலச தீரவு 

வசலே்களின்ேழி நீங்கள உ்தேி நகா்டைகாம்.

�ன உரளசசரல ச�ாளித்து, உஙகரள 
நீஙகள் கவனித்துக் ணகாள்ளுஙகள்

உஙகள் மு்தலாளியிடைம ்பசுஙகள்

மன உலளசசலையும் சேகாைகான சூழநிலை்கலளயும் சிற்ந்த முலறயில் 

சமகாளிப்ெது எப்ெடி எனத ச்தரி்நதுச்ககாளள ேிருப்ெமகா? குடிசெயர்ந்த 

இல்ைப் ெணிப்செண்களுக்ககான “உங்கள மனநைலன வமம்ெடுத்த ஒரு 

ேழி்ககாட்டி” ல்கவயட்டின் ெிர்திலயப் ெ்திேிறக்கம் சசய்யுங்கள. 

https://go.gov.sg/mdwmentalwellbeing

A

B

1 டிசம்ெர 2021 மு்தல், மனி்தேள 

அலமசசின் ேி்திமுலற்களின்ெடி, 

எல்ைகா வேலைேகாய்ப்பு 

நிறுேனங்களும் பு்தி்தகா்க வேலைககு 

அமரத்தப்ெட்்ட ெணிப்செணணுககும் 

மு்தைகாளிககும் இல்டயில் சுமு்கமகான 

உறவு இருப்ெல்த உறு்திப்ெடுத்த 

வசகா்தலன்கள ந்டத்தவேணடும்.  

உஙகளுக்குத் 
ண்தைியு�ா?

ெரகாமரிப்பு அளிககும் ்க்டலம்கலளப் செகாறுப்ெகா்கச சசய்யும் குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்கள, சிை 

சமயங்களில் ்தங்கலளக ்கேனிததுக ச்ககாளளத ்தேறுேதுணடு. உங்கள மனநைலனயும் உ்டல் 

நைலனயும் ெகாது்ககாததுக ச்ககாளே்தற்குச சிறிது வநரம் ஒதுககுேது முக்கியம் என்ெல்த நிலனேில் 

ச்ககாளளுங்கள. 
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குடிணபயரந்த இல்லப ப�ிபணபணகள் 
பைா�ைிபபளிக்க ஆ்தைவு 

உங்களுககு அல்ைது உங்கள நணெருககு நிபுணததுே ஆவைகாசலன வ்தலேப்ெடுே்தகா்க நீங்கள நிலனத்தகால், 
ெின்ேரும் அலமப்பு்களி்டம் உ்தேி நகா்டைகாம். 

உ்தவித் ண்தாரல்பசி ்சரவகள்

்தேறகா்க ந்டத்தப்ெட்்ட்தகா்கக கூறும் பு்ககார்கலள மனி்தேள அலமசசு 
தீேிரமகா்கக ல்கயகாளும். வெகாலிசகார புைன் ேிசகாரலண சசய்ேகார்கள. 
ஆனகால், குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்கள மு்தைகாளி்களுககு 
எ்திரகா்கப் செகாய்ப் பு்ககார சசய்்த சிை சம்ெேங்கள 
நி்கழ்ந்திருக்கின்றன. இவேகாறு செகாய்ப் பு்ககார சசய்யும் 
ெணிப்செண்களுககு எ்திரகா்கக ்கடுலமயகான ந்டேடிகல்க எடுக்க 
வெகாலிசகாரும் மனி்தேள அலமசசும் ்தயங்கமகாட்்டகா. 

கவனத்்தில் ணகாள்ளுஙகள்!

C

�னநல அர�பபுகள்: ண்தாடைரபு எண

சிங்கப்பூர மனநைச சங்கம் (SAMH), உணரவுபூரேமகா்கப் 

ெகா்திக்கப்ெட்்டேர்களுககு ஆவைகாசலன வசலே்கலள ேழஙகு்கிறது. 

வீட்டுப் ெணியகாளர்களுக்ககான நிலையம் (CDE), குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 

ெணிப்செண்களுககும் அேர்களது மு்தைகாளி்களுககும் வேலை 

ச்தகா்டரெகான ேிே்ககாரங்களில் வநருககுவநர அடிப்ெல்ட ஆவைகாசலன 

ேழஙகு்கிறது. 

சமூ்க ஆ்தரவும் ெயிற்சியும் ேழஙகும் சேளிநகாட்டு இல்ைப் ெணியகாளர 

சங்கம் (FAST), ெிரசசலனயில் அல்ைது அே்தியில் இருககும் 

குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்களுககு உ்தேி புரிய ச்தகாலைவெசி 

வசலேயும் நட்புச வசலேயும் ேழஙகு்கிறது. 

சிங்கப்பூர சமகாரியர்கள (SOS) அே்தியில் இருப்ெேர்களுககு 

உணரவுபூர்த ஆ்தரவு ேழஙகு்கிறது. 

சிங்கப்பூர ஆவைகாசலன நிலையம் மன உலளசசலைத ்தடுக்கவும் 

ேகாழகல்கயில் உளள ெல்வேறு ெிரசசலன்கலள சமகாளிக்கவும் 

ெை்தரப்ெட்்ட ஆவைகாசலன மற்றும் மவனகாேியல் வசலே்கலள 

ேழஙகு்கிறது. 

சில்ேர ரிப்ென் அலமப்பு, மனநைப் ெிரசசலன்கள உளளேர்களுககும் 

அேர்களது ெரகாமரிப்ெகாளர்களுககும் ஆவைகாசலன வசலே ேழங்கி, 

அேர்கள ஏன் சி்கிசலசலய ஒத்திப் வெகாடு்கிறகார்கள அல்ைது ெகா்தியில் 

நிறுத்திேிடு்கிறகார்கள என்ெல்தப் புரி்நதுச்ககாளள முயற்சி எடுக்கிறது. 

அைசாஙகச சாரபறற அர�பபுகள்: ண்தாடைரபு எண

1800-283-7019 
(்கட்்டணமில்ைகா்த வசலே) 

1800 225 5233 (24 மணிவநரம்) 

1800 339 4357 (24 மணிவநரம்) 

1800 221 4444 
(24 மணிவநரம்)

6339 5411 
(ஆவைகாசலனககுக ்கட்்டணம் உணடு) 

6386 1928
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ெஙளகாவ்த ஷ் 
6255 0075

இைஙல்க
6254 4595

்கம்வெகாடியகா
6341 9785

இ்நவ்தகானீசியகா
6737 7422  
9295 3964

இ்ந்தியகா 
9172 9803

ெிலிப்பீன்ஸ்  
6737 3977

யன்மகார
6735 1672

்தகாய்ைகா்நது 
6737 2475 
8421 0105

மனி்தேள அலமசசு 
1800 339 5505
நைன், சம்ெளம், வேலை ச்தகா்டரெகான இ்தர 

ேிே்ககாரங்களுககு உ்தேியும் ஆவைகாசலனயும் 

செறைகாம்

மற்ற 
அேசர எண்கள

ஆம்புைன்ஸ் / தீ 
995

குடிசெயர்ந்த இல்ைப் 
ெணிப்செண்களுக்ககான 
மனி்தேள அலமசசின் 
உ்தேித ச்தகாலைவெசி 
வசலே

OTHER 
HELPLINES

தூ்தர்கங்கள

வெகாலிஸ் 

999

குடிவயறி்கள மற்றும் நகாவ்டகாடி்கள 

ெரகாமரிப்புக்ககான வெரகாயர ஆலணயம் (ACMI)

வேலை நியமன மு்கலே்கள சங்கம் (சிங்கப்பூர)

சிங்கப்பூர சமகாரியர்கள (SOS)

அவசைத் ண்தாடைரபு எணகள்

இலவச CDE 
நிரலய உறுபபியம

வீட்டுப் ெணியகாளர்களுக்ககான நிலையம் (CDE) என்ெது குடிசெயர்ந்த 

இல்ைப் ெணிப்செண்களுககும் மு்தைகாளி்களுககும் வேலை ச்தகா்டரெகான 

உ்தேியும் ஆவைகாசலனயும் ேழஙகும் அரசகாங்கச சகாரெற்ற 

அலமப்ெகாகும். 

CDE நிலையம் ெல்வேறு ெங்ககாளி்களு்டன் வசர்நது சில்க அைங்ககாரம், 

செகாருள அனுப்பும் வசலே, மருததுேச வசலே வெகான்ற ெற்ெை 

நன்லம்கலள உறுப்ெினர்களுககு ேழஙகு்கிறது. சிங்கப்பூரில் வேலை 

சசய்யும் குடிசெயர்ந்த இல்ைப் ெணிப்செண்கள அலனேரும் 

இைேசமகா்க நிலைய உறுப்ெினரகா்கச வசரைகாம்.

CDE நிலையத்தில் உறுப்ெினரகா்கச 

வசரேது ெற்றி இஙவ்க வமலும் ச்தரி்நது 

ச்ககாளளைகாம்

உறுப்ெினரகா்கச வசர QR குறியீட்ல்ட ேருடுங்கள அல்ைது https://www.cde.org.sg/cdemembership 
இலணப்லெப் ெயன்ெடுததுங்கள!

(ச்ககாேிட் ெரேலுககு முன் எடுக்கப்ெட்்ட புல்கப்ெ்டம்)


