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உங்களுக்குத் 
தெரியுமா?
கடந்த 3 வருடஙகளில் சடட 
விர�ோ்தமோக பணியில் 
ஈடுபடுத்தபபடட சோத்ததியம் 
த்தோடரபோக MOM ஏறத்தோழ 2,000 
புகோரகளள தபற்றுளளத்தன்றும் 
்தவறிளழத்த 400-க்கும் ரமற்படட 
மு்தலோளிகளுக்தக்ததி�ோக 
அமலோக்க நடவடிக்ளககள 
ரமற்தகோளளபபடடத்தன்றும் 
உஙகளுக்குத த்த�ியுமோ

தெளிநாட்டு ஆள்பல வெலல நியமனச் 

சட்்டம் 1990 (EFMA 1990)- ன் கீழ், MOM -க்கு 

த்த�ிவிக்கபபடட வீடடு முகவ�ியில் மடடுரம 

வீடடுப பணிகளள தசயய குடிதபயரந்த இல்லப 

பணிபதபணகள அனும்ததிக்கபபடடுளளனர. 

அவரகள ரவதறோருவருக்கு ரவளல தசயவர்தோ 

அல்லது ்தஙகள மு்தலோளியின் த்தோழில் சோரந்த 

பணியில் ஈடுபடுவர்தோ  கூடோது.   

பயனுளள த்தோடரபு எணகளின் படடியலுக்கு இஙரக வருடவும்

இத்தளகய ஒரு சூழ்நதிளலளய 

எ்ததிரதகோணடோல் MOM -க்கு த்த�ிவிக்கவும்: 

சிஙகபபூ�ில் உஙகள ரவளல த்தோடரபோக ரமலும் ்தகவலுக்கு இஙரக தசல்லவும் :

MDW உ்தவித த்தோளலபரபசி எணளண 

அளழக்கவும்: 1800 339 5505

பின்வரும் இளணய்தள 
இளணபளபப  பயன்படுத்ததி 
MOM -க்கு த்த�ிவிக்கவும்: 
www.mom.gov.sg/eservices/
services /report-an-infringement
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்தகவல் தவளியீடு 27/ஏப�ல் 2022

சிஙகபபூ�ில் குடிதபயரந்த இல்லப பணிபதபணகளுக்கோன (MDWs) 
மனி்தவள அளமசசின் (MOM) தவளியீடு 
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உங்கலள நீங்கவள நன்ா்க ்கெனித்துக்த்காள்கிறீர்களா?

மகதிழ்சசியற்ற நதிளலயில் எளி்ததில் 

களளபபளடகதிறீரகளோ, அல்லது 

பசியின்ளமயுடன் இருக்கதிறீரகளோ? இளவ 

மனசரசோரவுக்கோன அறிகுறிகள. 

உணரவுகளுடன் ரபோ�ோடுவது அல்லது சில 

பி�சசளனகளள எ்ததிரதகோணடோல் அள்த 

யோருடனோவது பகதிரநதுதகோளளுஙகள. 

மனத்தளவில் நன்றோக உணரவீரகள.  

நீஙகள நன்றோக 
இருக்கதிறீரகளோ? 
உடல்  நலமின்றி 
இருபபது ரபோல் 
ர்தோன்றுகதிறது.  

உஙகள மு்தலோளியிடம் இள்த 
பற்றி தசோல்ல முயற்சி 
தசயதீரகளோ?

உஙகள மு்தலோளியிடம் 
நீஙகள எ்ததிரதகோளளும்
சவோல்களளயும் உஙகள 
உணரவுகள பற்றியும் 
தசோல்ல ரவணடும்.

கவனமோக இரு, 
சுத்தபபடுததும் 
ரபோது கோயம் 
படோமல் 
போரததுக்தகோள.

அம்மோ, ஆ ரகோஙளக 
கவனிததுக்தகோளவது பற்றி 
உஙகளிடம் ரபசலோமோ?

நதிசசயமோக!

ஆ ரகோஙளக 
கவனிததுக்தகோளள 
இ�வில் எழுந்ததிருக்க 
ரவணடியுளளது. 
பசியில்லோது 
சோபபிடக்கூட 
ர்தோன்றவில்ளல.

உதவிக்கு பினவரும் உதவித் ததொலைப்பசி 
எண்களில் ஏ்தனும் ஒனலறையும் நீங்கள் 
அலைக்்கைொம்: 

குடிதபயரந்த இல்லப பணிபதபணகளுக்கோன 
MOM உ்தவித த்தோளலபரபசி எண: 
1800 339 5505

CDE (இல்லப பணியோளரகளுக்கோன நதிளலயம்): 
1800 225 5233

FAST (தவளிநோடடு இல்லப பணியோளருக்கோன 
சமூக ஆ்த�வு மற்றும் பயிற்சி சஙகம்): 
1800 339 4357 

AEAS (ரவளல அளமபபுகள சஙகம்): 6836 2618

இல்ளல

இபரபோது எனக்குப பு�ிகதிறது 
ஏன் நீ களளபபோகரவ 
இருக்கதிறோய என்று. பகலில் 
இன்னும் உனக்கு கூடு்தல்  ஓயவு 
கதிளடக்கும்படி உன் பணிகளள 
ச�ி தசயதுதகோளகதிரறன்.   



3

த்டங்கித் ெடுப்பு

சுய – ்பாது்காப்பு 

எனனுல்டய பூச்சசி ெிலக்கும் மருந்து ்பலனளிக்்கி்ொ எனறு 
எனக்கு எப்்படித் தெரியும்?

ஏடிஸ் வளக தகோசுக்கள கடிபப்தன் மூலம் தடஙகதிக் கோயசசல் ப�வுகதிறது. இது உயிருக்கு ஆபதது 

விளளவிக்கக் கூடிய்தோகும். தகோசுப தபருக்கததுக்கு 20-கோசு அளவுளள ஒரு துளி ்தணணீர� 

ரபோதுமோன்தோகும்!   

பின்வரும் நடவடிக்ளககளள களடபபிடிதது தடஙகதி ரநோயிலிருநது உஙகளளயும் உஙகள 

மு்தலோளியின் குடும்பதள்தயும் போதுகோததுக்தகோளளுஙகள, குறிபபோக நீஙகள தடஙகதி குழுமமுளள 

வடடோ�த்ததில் வசிபபவ�ோக இருந்தோல்:  

வீடளடச  சுற்றி இருடடோன 

மூளலகளில்  பூசசிக்தகோல்லி 

மருநள்த த்தளித்ததிடுஙகள.

DEET, picaridin அல்லது IR3535 
ரபோன்ற தசயல்்ததிறன் தபோருடகள 
அடஙகதிய பூசசி விலக்கும் 
மருநதுகள பலனளிபபளவ 
மற்றும் போதுகோபபோனளவ. 

இயற்ளக பூசசி விலக்கும் மருநதுகள 
(எ.கோ. சிதர�ோனல்லோ யூகோலிபடஸ் 
ரபோன்ற அத்ததியோவசிய எணதணயகள) 
பலனளிபப்ததில் மோறுபடும் மற்றும் 
கூடு்தலோக அடிக்கடி பயன்படுததும் 
அவசியம் ஏற்படும்.

பூசசி தநருஙகோது விலக்கும் 

மருநள்த ்தடவுவள்த 

வழக்கமோக்கதிக்தகோளளுஙகள. 

முழுக்ளகச சடளடகள மற்றும்  

நீணட கோல்சடளடகளள 

அணிநதுதகோளளுஙகள.

பின்வரும் வி்ததிகளளப பின்பற்றுவ்தன் மூலம், ர்தஙகதி நதிற்கும் நீள� அபபு�பபடுத்ததி தகோசுப 

தபருக்கதள்த ்தடுதது எல்ரலோரும் நம் பஙளக ஆற்றுரவோம்.  

கடின மணளண உளடத்ததிடுஙகள

பூநத்தோடடி ்தடடுக்களள தூக்கதி உயரத்ததி 

கோலி தசயயுஙகள 

வோளிகளள கவிழ்தது அவற்றின் 

விளிம்புகளள துளடதது விடுஙகள 

பூஞ்ோடிகளில் ்தணணீள� மோற்றுஙகள 

கூள�ச சோக்களடகளள துபபு�வோக ளவதது 

BTI பூசசிக்தகோல்லி மருந்ததிடவும்



உரிமம் இலலாமல 
்க்டன ெழஙகுவொரி்டம் 
்க்டனா்க ்பணம் 
த்ப்ாதீர்கள!

்பினெரும் ந்டெடிக்ல்க்கலள ்கல்டப்்பிடித்து இத்ெல்கய
வமாசடி்களுக்கு நீங்கள ்பலியா்காமல ெடுத்துெிடுங்கள: 

இலணயம் ெழி ்க்டன வமாசடி்கள! 

சிஙகபபூ�ில் உ�ிமம் இல்லோமல் கடன் வழஙகுரவோர 

அ்ததிகமோன வடடி வி்ததிக்கதின்றனர. இ்தனோல் 

உஙகளுக்கு கடன்களளத தீரக்க சி�மமோக இருக்கும். 

உ�ிமம் இல்லோமல் கடன் வழஙகுரவோ�ிடமிருநது 

நீஙகள பணம் கடன் தபற்ற்தோக கணடறியபபடடோல் 

சிஙகபபூ�ில் ரவளல தசயய உஙகளுக்குத ்தளட 

வி்ததிக்கபபடும். 

உஙகளுக்குப பண தநருக்கடி இருந்தோல், உ்தவி நோடி உஙகள மு்தலோளியிடம் ரபசுஙகள. உ�ிமம் 

இல்லோமல் கடன் வழஙகுரவோ�ிடமிருநது பணம் கடனோகப தபற்று உஙகளுக்கும் உஙகள 

மு்தலோளியின் குடும்பததுக்கும் ஆபதள்த உணடுபணணோதீரகள.

கடன் ரசளவ வழஙகுவ்தோக குறுஞதசய்ததி/வோடஸ் அப தசய்ததி ஒன்று தபற்றீரகளோ? கடன் 

வழஙகபபடும் முன்போக ளவபபுத த்தோளகயோக ஒரு குறிபபிடட த்தோளக பணதள்த  ப�ிமோற்றம் 

தசயயும்படி உஙகளுக்கு அறிவுறுத்தபபடட்தோ? இளவ கடன் ரமோசடியின்  அறிகுறிகளோக இருக்கலோம். 

குறுஞதசய்ததி ்தளஙகளில் வரும் கடன் விளம்ப�ஙகளுக்கு 

ப்ததிலளிக்க ரவணடோம். ஏதனன்றோல் இளவ வழக்கமோக 

உ�ிமம் இல்லோமல் கடன் வழஙகும் கும்பல்களிடமிருநது 

வருபளவ. 

வஙகதிக் கணக்கு எண அல்லது கடவுசசீடடு எண ரபோன்ற 

உஙகளின் ்தனிபபடட ்தகவளல அநநதியரகளிடம் 

தகோடுக்க ரவணடோம். 

நீஙகள கஷடபபடடு சம்போ்ததித்த பணதள்த 

அநநதியரகளிடம் மோற்றிவிட ரவணடோம்.

வோடஸ் அபபில் அல்லது மூன்றோந்த�பபு தசயலிகள 

மூலமோக வரும் ரவணடோ்த கடன் விளம்ப�ஙகளள 

எபதபோழுதும் புறக்கணித்துவிடுங்கள், 

தடுத்துவிடுங்கள் மற்றும் ததரியப்படுத்துங்கள். 

தபோன்னோன வி்ததிளய பின்பற்றுஙகள – வச்ததிக்ரகற்ப தசலவு தசயயுஙகள! 

உங்களுககு சந்த்கம் இருநததால், 
்�தாசடிகத்கதிரதான உதவித் தததாலைப்்பசி 
எணலண 1800 – 722 6688 அலையுங்கள்
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