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சிங்்கப்பூரின் குடிவெயர்்ந்்த இல்்லப்  ெணிப்வெண்்களுக்்ககான மனி்தெள 
அமமச்சின் வெளியீடு

உங்்கள் அதி்காரபூர்்வமான முதலாளிக்கு 
மட்டுமம வீட்டு ம்வலல்கலளச் செய்யுங்்கள்

உங்்கள் அதி்காரபூர்்வமான முதலாளியின் பெயர் உங்்கள் வ்வலல அனுமதிச் சீட்டில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. 

நீங்்கள் வ்வபறாரு்வருக்்கா்க வ்வலல பெய்தாவலா, அல்லது உங்்கள் அதி்காரபூர்்வமான முதலாளிக்்கா்க வீட்டுப் 

ெணி்கள் அல்லாத வ்வறு வ்வலல்கலளச் பெய்தாவலா, அது குற்றமாகும். ெட்ட்விவராதமா்க வ்வலல பெய்ததற்்கா்க 

உங்்களுக்கு அெராதம் அல்லது ெிலறத்தண்டலன ்விதிக்்கப்ெடும். நீங்்கள் உங்்கள் நாட்டிற்குத் திருப்ெி 

அனுப்ெப்ெடுவீர்்கள். வமலும், அதற்குப்ெின் ெிங்்கப்பூருக்குள் நுலையவ்வா அல்லது வ்வலல பெய்யவ்வா முடியாது.         

ஒரு ெயிற்ெிலய வமற்ப்காள்்வதன் மூலவமா அல்லது ஒரு பதாண்டூைியர் ஆ்வதன் மூலவமா உங்்கள் ஓய்வு நாலள ஏன் 

அர்த்தமுள்ள ்வல்கயில் பெல்விடக்கூடாது? வமலும் பதரிந்துப்காள்ள பதாடர்ந்து ெடியுங்்கள்.

பயனுள்்ள தொ�ொடர்புக்ளின் பட்டியலைத் தொ�ரிந்துதொகொள்்ள இங்கு வருடுங்கள் 

சிங்்கப்பூரில் ெணிபுரிெது வ்தகாடர்ெகான மமல்ெவிெரங்்களுக்கு, இங்கு 

வசல்லுங்்கள்:

வெளியீடு்கள் மற்றும் 

ெளங்்கள் (mom.gov.sg) 

சிங்்கப்பூர் மனி்தெள அமமச்சு 

| மு்கநூல் 

மு்கநூலில் மனி்தெள அமமச்சுடன் 
இன்மறே இமணயுங்்கள்!
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நீங்்கள் உங்்கள் முதலாளியுடன் நல்ல 
சதாடர்்பபில் இருக்்கிறீர்்களா? 
ெில வநரங்்களில் உங்்கள் முதலாளி உங்்கள் மீது ஏன் வ்காெமா்க இருக்்கிறார் 

என்று உங்்களுக்குத் பதரியாது. ்காரணத்லத (்காரணங்்கலள) உங்்கள் 

முதலாளியிடம் வ்கட்்கப் ெயப்ெடாதீர்்கள். ஓர் எளிய உலரயாடல் எவ்்வாறு ஒரு 

த்வறான புரிதலலத் தீர்த்துல்வத்து, உங்்கள் முதலாளியுடன் ஒரு ெிறந்த 

உறவுக்கு ்வைி்வகுக்்கிறது என்ெலதக் ்கண்டு நீங்்கள் ஆச்ெரியப்ெடலாம்!     

நீங்கள் ஒரு பிரச்்சசிலைலய எ�ிர்தொகொண்டொல், உங்கள் 
மு�ைொ்ளியிடம் பபசுங்கள். நீங்கள் பின்வரும் உ�வி 
லையங்கல்ள அலைத்தும் உ�வி தொபறைொம்:   

குடிதொபயர்ந்� இல்ைப் பணிப்தொபண்களுக்கொை 
ைைி�வ்ள அலைச்்சசின் உ�வி எண்: 1800 339 5505 

்சசிடிஇ (வீட்டு ஊைியர்களுக்கொை நிலையம்): 
1800 225 5233 

ஏஈஏஎஸ் (பவலைவொய்ப்பு முகவர் ்சங்கம்): 
6836 2618 

ஃபொஸ்ட் (்சமூக ஆ�ரவு ைற்றும் பயிற்்சசிக்கொை 
தொவ்ளிநொட்டு இல்ைப் பணியொ்ளர் ்சங்கம்): 
1800 339 4357 

மிமிக், உங்்கள் பதாலலவெெிலயப் ொர்ப்ெலத 

நிறுத்துங்்கள்! உங்்கள் பதாலலவெெிலய 

நான் ெறிமுதல் பெய்ய வ்வண்டுமா?

நீங்்கள் உங்்கள் சூழ்நிலலலய உங்்கள் 

முதலாளியிடம் ்விளக்்கிச்பொல்லி, உங்்கள் 

பதாலலவெெிலயப் ெயன்ெடுத்த அ்வரிடம் 

அனுமதி வ்கட்்கலாம். 

என்னிடம் கூறியதற்கு நன்றி. 

நீங்்கள் உங்்கள் வீட்டு வ்வலல்கலள 

முடித்தெிறகு உங்்கள் பதாலலவெெிலயப் 

ெயன்ெடுத்திக்ப்காள்ளலாம்.

வமடம், நான் என் ்காலல வநரத்துக்்கான 

வீட்டு வ்வலல்கலள முடித்து்விட்வடன். 

நான் இப்வொது என் ம்கனிடம் வெெலாமா?

தாராளமா்கச் 
பெய்யுங்்கள்!

நன்றி!

மிமிக், நீங்்கள் ஏன் 
அழு்கிறீர்்கள்? 

அ்வனின் ெள்ளி 
முடிந்ததும் 
என் ம்கனுடன் 
வெெியதற்்கா்க 
வமடம் என்லனத் 
திட்டினார். 
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வமடம், என் ம்கன் இப்வொதுதான் 

ெள்ளிக்குப் வொ்கத் பதாடங்்கினான். 

அதனால், அ்வன் முன்ொ்கவ்வ தூங்்க 

வ்வண்டும். நான் அ்வலனப் ெ்கல் 

வநரத்தில் அலைத்துப் வெெலாமா? 
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முதலாளி்களுடன் இணக்்கமான உறவு்கள் 

ஜூன் 16 அன்று அலனத்துல்க இல்லப் ெணியாளர்்கள் தினத்லதக் ப்காண்டாடும்்வல்கயில், நமது 

குடிபெயர்ந்த இல்லப்  ெணிப்பெண்்களின் அயராத ெங்்களிப்பு்களுக்்கா்கவும், அ்வர்்கள் ெணிபுரியும் 

குடும்ெங்்களுக்கு அ்வர்்கள் ஆற்றும் தன்னலமற்ற அர்ப்ெணிப்புக்்கா்கவும், அ்வர்்கலள நாங்்கள் 

ப்கௌர்விக்்கிவறாம். 

ஒரு்வருக்ப்காரு்வர் மீதான நம்ெிக்ல்க, ஆதரவு மற்றும் அக்்கலற ஆ்கிய்வற்றால், ஓர் இணக்்கமான 

உறல்வ எவ்்வாறு உரு்வாக்்கியுள்ளார்்கள் என்ெலதக் ்காட்டும் இரண்டு குடிபெயர்ந்த இல்லப்  

ெணிப்பெண்்கள் மற்றும் அ்வர்்களின் முதலாளி்கள் ெற்றிய ்கலத்கள் இங்வ்க.

்ககாவணகாளி 1: ்கின் ஃென் மற்றும் 
இல்்லப் ெணிப்வெண் ்தகான் சிண்ட்

்ககாவணகாளி 2: டகாக்டர் மட மற்றும் 
இல்்லப் ெணிப்வெண் மசகானகா

்வபிலரவுத் த்க்வல் (QR) குறியீடு்கலள ்வருடி அ்வர்்களின் ்கலத்கலளப் ்பார்க்்கவும்

மின்ொரப் ்பாது்காப்புக் குறிப்பு்கள் 

உங்கள் மு�ைொ்ளியின் வீட்டில் உள்்ள பை வீட்டு 
உபகரணங்கல்ள எவ்வொறு பொதுகொப்பொக 
இயக்குவது என்று தொ�ரியவில்லையொ? பின்வரும் 
பொதுகொப்புக் குறசிப்புகல்ள ைை�ில் தொகொள்ளுங்கள்:  

உெமயகா்கிப்ெ்தற்கு முன்பு, இ்ந்்தச் சகா்தனங்்களின் 
ெவிளக்கு்கள் மற்றும் மின்சகாரக் ்கம்ெவி்கள் நல்்ல நிம்லயவில் 
இருக்்கின்றேனெகா என்று சரிெகார்க்்கவும். 

ெயன்ெகாட்டில் இல்்லகா்தமெகாது, அமனத்து வீட்டு 
உெ்கரணங்்கமளயும் அமணத்துெவிட்டு, சுெரின் 
சகாக்வ்கட்டிலிரு்ந்து ெவிளக்ம்க வெளிமய எடுத்துெவிடவும்.

வீட்டு உெ்கரணங்்கள், சுெவிட்சு்கள், ெவிளக்கு்கள், மின்சகாரப் 
ெவிமணப்ெவி்கள் ஆ்கியெற்மறே ஈரமகான ம்க்களகால் 
வ்தகாடகாதீர்்கள்.

வீட்டு உெமயகா்கப் வெகாருட்்கமள நீங்்கமள ெழுதுெகார்க்்க 
முயற்சிக்்ககாதீர்்கள். 

ஒமர மின்சகார சகாக்வ்கட்டில் அ்தி்க 
எண்ணிக்ம்கயவி்லகான வீட்டு உெ்கரணங்்கமளச் 
வசரு்கி, மின்சகாரப் ெளுமெ அ்தி்கரிக்்ககாதீர்்கள். 
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ெிடிஇ சதாண்டூழியர்  

மாச்பரும் ெிங்்கப்பூர் ்வபிற்்பலனயபின்ம்பாது, ்வபிநிமயா்கித்த்பபின் 

சராக்்கம் ச்பற்றுக்ச்காள்்வது (ெிஓடி) குறித்த மமாெடி்களில் 

்வபிழிப்புடன் இருங்்கள் 

உயபிர்்காக்கும் திறன்்கலளக் 
்கற்றுக்ச்காள்ளுங்்கள் 

குடிவெயர்்ந்்த இல்்லப் ெணிப்வெண்யகாளர் 

சமூ்கத்்திற்குச் மசமெ வசய்ெ்தற்்ககான ஆர்ெம் 

உங்்களுக்கு இருக்்கிறே்தகா? சிடிஇ-யவில் 

வ்தகாண்டூழியர் ெணியவில் மசர்்ந்து ஈடுெடுங்்கள்:   

முதலுத்வி, இதய்வியக்்க உயிர்ப்ெித்தல் முலற 
(ெிெிஆர்) வொன்ற உயிர்்காக்கும் திறன்்கலளக் 
்கற்றுக்ப்காள்்வது, பநருக்்கடி நிலல அல்லது 
வெரைிவு நிலல ஏற்ெட்டால் உங்்கலளச் 
சுற்றியுள்ள்வர்்களுக்கு உத்வ உங்்கலள 
அனுமதிக்கும்.

்விநிவயா்கித்தெின் பராக்்கம் பெற்றுக்ப்காள்்வது (ெிஓடி) குறித்த 
வமாெடி, கீழ்க்்கண்ட ொர்ெல்்களுக்கு ்வாடிக்ல்கயாளர்்கலள 
பராக்்கமா்கப் ெணம் பெலுத்தத் தூண்டு்கிறது: 

ொதிக்்கப்ெட்ட்வர்்கள் உெவயா்கமற்ற பொருட்்களுக்குப் ெணம் 
பெலுத்தும் நிலலக்குத் தள்ளப்ெடு்கிறார்்கள். ஆனால், 
்விநிவயா்கிப்ெ்வவரா, ெணத்லதப் பெற்றுக்ப்காண்டு பென்று்விடு்கிறார்.

அலதத் தடுக்்க, நீங்்கள் ்வாங்்காத பொருட்்களுக்கு ஒருவொதும் ெணம் 
பெலுத்தக்கூடாது. அத்வதாடு, ெந்வத்கத்திற்்கிடமான எந்தப்வாரு 
ொர்ெலுக்கும் ெணம் பெலுத்து்வலத நிரா்கரித்து்விடுங்்கள். 

அ்வர்்கள் ்வாங்்காதல்வ; அல்லது 

அ்வர்்கள் ்வாங்்கிய்வற்றுக்குப் பொருத்தமில்லால்வ 

தயவுபெய்து ெிங்்கப்பூர்க் குடிலமத் தற்்காப்புப் 
ெலடயினரிடம் உங்்கள் ஆர்்வத்லதப் ெதிவு 
பெய்யுங்்கள் Kenneth_TAY@scdf.gov.sg.

வமல் ்வி்வரங்்களுக்கு www.scdf.gov.sg 
என்ற இலணயத்தளத்லத நாடுங்்கள் 
அல்லது QR குறியீட்லட ்வருடுங்்கள்

முதலுத்வி மற்றும் ெிெிஆர் ொடத்தில் ்கலந்துப்காள்ளும் 

குடிபெயர்ந்த இல்லப் ெணிப்பெண்யாளர்்கள்

இந்த ்பாடம் அலன்வருக்கும் இல்வெம்

நி்கழ்ச்சி்களும் நடெடிக்ம்க்களும்   

உங்்கள் ்திறேன்்கமளயும் அறேிமெயும் 

மற்றேெர்்களுடன் ெ்கிர்்ந்துவ்ககாள்ளு்தல் 

ஆ்தரவு ம்தமெப்ெடும் சமூ்கத்்திற்கு 

உ்தவு்தல் 

மமலும் வ்தரி்ந்துவ்ககாள்ள 
https://bit.ly/CDEVolunteerSignup 
இமணயத்்தளத்்திற்குச் வசல்லுங்்கள், 
அல்்லது ெவிமரவுத் ்த்கெல் (QR) 
குறேியீட்மட ெருடுங்்கள்.

உங்களுக்குச் ்சந்ப�கம் இருந்�ொல், 1800 772 6688 என்ற 
பைொ்சடித் �டுப்பு அவ்சரத் தொ�ொலைபப்சசி எண்லண 
அலையுங்கள்.


