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தெரிவிக்கும் பெிப்பு 29/ ஆகஸ்ட் 2022

சிங்கப்பூரில் உள்்ள குடிதபயர்்ந்ெ இல்்லப் தபண்பணியா்ளர்களுக்கான 
மனிெவ்ள அமமச்சகத்ெின் தவ்ளியீடு

உங்்கள் பணி தொ�ொடர்பொன உரிமை்கமைத் 
தொ�ரிந்துதொ்கொள்ளுங்்கள் 
சிங்்கப்பூரில் நீங்்கள் வேலைசசய்யுமவபோது உங்்களது மருத்துேப் 

பரோமரிப்பபிற்கு ஆகும சசைலே உங்்களுக்குப் பணி 

ேழங்்ககியேர்்தோன் ்கண்டிப்போ்கச் சசலுத்்த வேண்டும என்பது 

உங்்களுக்குத் ச்தரியுமோ? ஆறு மோ்தங்்களுக்கு ஒருமுலை நீங்்கள் 

சசய்ய வேண்டிய மருத்துேப் பரிவசோ்தலை்கள், வ்தலேயோை வபோது 

மருத்துேரிடம சசல்ேது, மருத்துேமலையபில் சி்ககிச்லசக்்கோ்கத் 

்தங்குேது ஆ்ககியேற்றுக்்கோை சசைவும இ்தகில் அடங்கும.

உங்்கள் பணிக்்கோைம முடியுமவபோது உங்்கள் வீட்டிற்குச் 

சசல்ே்தற்்கோை சசக்-இன் ைக்வ்கஜுடன் கூடிய உங்்கள் ேபிமோைப் 

பயணச் சீட்டிற்்கோை சசைலேயும உங்்களுக்குப் பணி 

ேழங்்ககியேர்்தோன் ேழங்்க வேண்டும. சேளிநோட்லட ேபிட்டு நீங்்கள் 

புைப்படுே்தற்கு, உங்்கள் ேபிமோைப் பயணச் சீட்டின் சசைவு பற்ைி 

உங்்களுக்குப் பணி ேழங்்ககியேரிடம ஆவைோசியுங்்கள் மற்றும 

சிக்்கல்்கள் ேரோமல் ்தடுப்ப்தற்கு எழுத்துப்பூர்ே ஒப்பந்்தத்ல்த 

ஏற்படுத்்தகிக்ச்கோள்ளுங்்கள்.

இது ஒரு சமோலபல் சசயலி ஆகும. இ்தன்மூைம வேலை போஸின் சசல்லுப்படித்்தன்லமலயச் சரிபோர்த்துக்ச்கோள்ளைோம 

மற்றும உங்்கள் பணி பற்ைிய ேபிேரங்்கலளப் சபைைோம. இப்வபோவ்த பயன்படுத்்தகிப் போருங்்கள்!

ேபிலரவு அணு்கல் சமனுேபின் கீழ் ‘எைது பணித் 

்த்கேல்்கள்’ என்பல்தத் ்தட்டவும

உங்்கள் சிங்போஸ் (Singpass) மூைம உள்நுலழயவும

பணி ேழங்்ககியேரின் ்த்கேல்்கலளப் போர்க்்கவும   

உெவி தபற வவண்டுமா? 1800 339 5505 என்ற 
எண்ணில் MOM -ஐத் தொடர்புதகாள்ளுங்கள் 

SGWorkPass தசயலிமயப் பற்றிக் வகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்க்ளா? 

தசயலிமயப் 

பெிவிறக்க, இங்வக 

ஸ்வகன் தசய்யவும்

சிங்பாஸ் (Singpass) 

கணக்கிற்குப் 

பெிவுதசய்ய, இங்வக 

ஸ்வகன் தசய்யவும்
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உ�வி த�மவப்படும் ஒரு நண்பருக்கு நீங்்கள் 
எப்படி உ�வலொம்?

நீங்கள் கடினமாக உணர்்ந்ெ கா்லத்ெின்வபாது உங்கள் 
நண்பர் உங்களுக்கு உெவியொக உங்களுக்கு நிமனவில் 
இருக்கிறொ? நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு உெவ்லாம்! 
உங்கள் நண்பர்களுடன் குறிப்பிட்ட கா்ல இமடதவ்ளியில் 
தொடர்்ந்து வபசுங்கள், அவர்கள் தசால்வமெக் கவனமாகக் 
வகளுங்கள், வெமவப்படும்வபாது உெவி வெமவ எனில் 
ெயங்காமல் வகட்கும்படி அவர்களுக்கு ஊக்கம்ளியுங்கள்..

ஆனா, நீங்கள் 
பார்க்க கவம்லயுடன் 
காணப்படுகிறீர்கள். 
எல்்லாம் ந்லம்ொவன?

எனது ெ்ந்மெயின் 
உடல்நிம்ல வமாசமாக 
உள்்ளது... 

வகட்கவவ கஷ்டமாக உள்்ளது. நீங்கள் 
யாரிடமாவது வபச வவண்டும் என 
நிமனத்ொல், நீங்கள் எப்வபாது 
வவண்டுமானாலும் என்மனத் 
தொடர்புதகாள்்ள்லாம், நான் 
ெயாராக இருப்வபன்.

நீங்கவ்ள உங்கம்ள இயல்பாக்கிக்தகாள்்ள, 
நீங்கள் விரும்பும் விஷயங்கம்ளச் 
தசய்யுங்கள். தசன்ற வாரம் நீங்கள் 
என்னுடன் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்ெ 
புெிய பாடம்லப் பகிர்்ந்தீர்கள், அது 
உங்க்ளிடம் இல்ம்லயா?

எனது பிரச்சமனமயக் வகட்டெற்கு 
நன்றி மிமிக். உங்க்ளிடம் வபசிய 
பின்னர் நன்றாக உணர்கிவறன்.

வணக்கம் ஆனா, எப்படி 
உள்ளீர்கள்? உங்கள் ெ்ந்மெ 
ந்லமமட்ந்ொரா?

என்மனப் பற்றி வகட்டெற்கு 
நன்றி. எனது ெ்ந்மெ 
இப்வபாது ந்லமாக உள்்ளார்.

அருமம!
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17 ஆண்டு்கைொ்க த�ொழமையொன பணி 
உறவுமுமறமய எப்படிப் பரொைரிப்பது என்பது 
குறித்து ைரிவிக் ைற்றும் சியொ 
குடும்பத்�தினரிடைிருந்து த்களுங்்கள்!

இல்லப் பொது்கொப்பு - குற்றங்்கமைத் �டுப்ப�ற்்கொன 
உ�விக்குறிப்பு்கள்

கே: சியா குடும்்பத்்ததினர் ்தனது 
அக்ேறைறயயும் ஆ்தரறையும் 
எப்்படிக் ோட்டுைார்ேள்?

கே: மரிைிக்ேதிற்குப் 
்பணிபுரிை்தற்கேற்ை நம்்பேமான 
மற்றும் நல்்லதொ்தாரு சூழற்ல நீங்ேள் 
எப்்படி அறமத்துக்தொோடுத்தீர்ேள்?

சியா குடும்பம் எனக்குப் பணத்மெச் வசமிப்பது 
பற்றி ஊக்கம்ளித்ெனர், பிலிப்மபன்ஸில், 
எனது ஊரில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டுவது பற்றி 
எனக்குக் கற்பித்ெனர். வமலும் வபக்கிங் 
(அடுெல்) மற்றும் சமமயலில் எனக்குள்்ள 
ஆர்வத்ெிற்கும் அவர்கள் ஆெரவ்ளித்ெனர். 
இப்வபாது என்னிடம் வமம்பட்ட வபக்கிங்கில் 
தொழில்சார் சான்றிெழ் உள்்ளது. 
பிலிப்மபன்ஸிற்கு நான் ெிரும்பும்வபாது, 
எனது புெிய ெிறமமகம்ளப் பயன்படுத்ெி 
எனது தசா்ந்ெ வபக்கரிமயத் 
ெிறப்வபன் என நம்புகிவறன்

வீட்டில் நீங்கள் ெனியாக இருக்கும் வபாது அல்்லது 
உங்களுக்குப் பணி வழங்கியவரின் குழ்ந்மெகளுடன் 
மட்டும் நீங்கள் இருக்கும்வபாது அல்்லது வயொனவர்களுடன் 
மட்டும் இருக்கும் வபாது அமனவமரயும் எப்படிப் 
பாதுகாப்பாக மவத்துக்தகாள்வீர்கள்?

நுமழவாசம்லயும் கெமவயும் எப்வபாதும் பூட்டிவய மவத்ெிருக்க 
வவண்டும்.

யாவரனும் வ்ந்ொல், அவர்க்ளின் அமடயா்ள அட்மடமயக் காட்டும்படி 
வகட்கவும், விவரங்கம்ளச் சரிபார்க்க உங்களுக்குப் பணி 
வழங்கியவமரத் தொம்லவபசியில் அமழக்கவும். ச்ந்வெகம் வ்ந்ொல் 
வபாலீமை அமழக்கவும்.

முன்பின் தெரியாெவமர உங்கள் வீட்டில் ஒருவபாதும் 
அனுமெிக்காதீர்கள். வ்ந்ெிருப்பவமர அமடயா்ளம் காண, தவ்ளியில் 
இருப்பவர்கம்ளப் பார்ப்பெற்காக (வடார் வியூவமரப் ) பயன்படுத்ெவும். 
வ்ந்ெிருப்பவருடன் வபசும்வபாது கெவில் தசயிமன மாட்டியபடிவய 
மவத்ெிருக்கவும்.

வீட்டிற்கு தவ்ளிவய வீட்டுச் சாவிகம்ள மவக்க வவண்டாம் 
(எ.கா. பூ்ந்தொட்டியில், ெ்ள விரிப்புக்குக் கீவழ).

ப: “உங்களுக்கு உெவுபவமர நீங்கள் 
நன்றாகப் பார்த்துக்தகாண்டால், அவரும் 
நம்மம நன்றாகப் பார்த்துக்தகாள்வார்” - 
இ்ந்ெ ம்ந்ெிரத்மெத்ொன் எங்களுடன் 17 
ஆண்டுக்ளாகப் பணிபுரி்ந்ெ மரிவிக்கிடம் 
எனது குடும்பம் பின்பற்றியது.

மரிவிக் கார்சியா 
டுமாமாவவா (MDW)

ெிரு. ஜார்ஜ் சியா 
(பணி வழங்கியவர்)

ஆதரவு மற்றும் பரஸ்பர அக்்கறை மூலம் 
நம்பபிக்ற்கறை உருவாக்குதல்
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அரசொங்்க ஏதொென்சி்கள் அல்லது 
வங்்கதி்கைொ்க ஆள்ைொறொட்டத்�தில் ஈடுபடும் 
ஏைொற்று�ல் தொ�ொடர்பொன தைொசடி்கமைக் 
குறித்து ்கவனைொ்க இருங்்கை

இதுவபான்ற  வமாசடிக்ளில் தபாதுவாக நிறுவனத்ெில் இரு்ந்து தொடர்புதகாள்வொக உங்களுக்குத் 

தொம்லவபசி அமழப்பு வருவது அடங்கும்

“+” உடன் கூடிய ஃவபான் எண்கள் தபாதுவாக தவ்ளிநாட்டிலிரு்ந்து அமழப்பு வருவமெக் குறிக்கிறது. இதுவபான்ற 

எண்க்ளிலிரு்ந்து வரும் அமழப்புகம்ள எடுக்கும்வபாது கவனமாக இருங்கள், குறிப்பாக உங்கள் குடும்ப 

உறுப்பினர்க்ளிடமிரு்ந்து தவ்ளிநாட்டு அமழப்புகள் எமெயும் நீங்கள் எெிர்பார்க்காெ வபாது இதுவபான்ற எண்கம்ளக் தகாண்ட 

அமழப்புகம்ளக் கவனமாகக் மகயாளுங்கள். அமழப்பானது “+65” எனும் எண்ணுடன் தொடங்குகிறது எனில், அமெப் 

புறக்கணித்துவிடுங்கள்.

ெனிப்பட்ட விஷயங்கள், வங்கி மற்றும் தடபிட் கார்டு விவரங்கம்ள யாருக்கும் தெரியப்படுத்ெக்கூடாது. உங்களுக்கு வரும் 

ஒருமுமற பயன்படுத்துவெற்கான கடவுச்தசாற்கம்ள (OTPகள்) ஒருவபாதும் யாரிடமும் பகிரக்கூடாது.

எ்ந்ெதவாரு அரசாங்க ஏதஜன்சிகவ்ளா வங்கிகவ்ளா உங்கள் ெனிப்பட்ட விவரங்கம்ளக் வகட்க மாட்டார்கள்; அல்்லது 

தொம்லவபசி மூ்லமாகவவா வராவபா அமழப்புகள் (ொனியங்கு குரல் இய்ந்ெிரங்கள்) மூ்லமாகவவா வங்கிப் பணப் 

பரிமாற்றங்கம்ளச் தசய்ய மாட்டார்கள்.

சிங்கப்பூரில் வவம்ல 
தசய்வது தொடர்பான 
கூடுெல் ெகவல்களுக்கு, 
இங்வக தசல்்லவும்:

நீங்கள் வீடு ெிரும்பிய பிறகு என்ன தசய்ய்லாம் 
என்பது குறித்து சி்ந்ெிக்கிறீர்க்ளா? உங்கள் எெிர்கா்ல 
வாழ்க்மகத் தொழிலுக்காக உங்கம்ளத் 
ெயார்படுத்ெிக்தகாள்்ள, உங்க்ளின் ஓய்வு ெினத்ென்று 
வகார்ஸ்க்ளில் வநரத்மெச் தச்லவழிப்பென் மூ்லம் 
உங்கள் ெிறன்கம்ள ஏன் 
வமம்படுத்ெிக்தகாள்்ளக்கூடாது?

பராமரிப்பு வழங்கல், மறிவிமனயியல் மூ்லமாக 
உடல்ந்லம், வலி வம்லாண்மம, நிெி வம்லாண்மம, 
தொழில்முமனசார் ெிட்டங்கள் வபான்ற வகார்ஸ்கம்ள 
FAST ம்லஃப்்லாங் மமயம் வழங்குகிறது. நீங்கள் 
தவற்றிகரமாக முடித்ெதும், நிபுணர் சான்றிெமழப் 
தபறுவீர்கள்.

கூடுெல் ெகவல்களுக்கு:

training@fast.org.sg எனும் முகவரிக்கு
 மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

6509 1535 எனும் எண்ணில்
 அவர்கம்ள அமழக்கவும்

8514 9344 என்ற எண்ணுக்கு 

WhatsApp தசய்ெி அனுப்பவும்

மானியம் அ்ளிக்கப்படும் பயிற்சி வகார்ஸ்க்ளின் முழுப் 
பட்டியம்லப் பார்க்க, QR குறியீட்மட ஸ்வகன் 
தசய்யவும்.

உங்்களுக்குச் சந்்தத்கம் இருந்தால்,  ்தமாசடிக்கு எதிரான ஹாட்றலறன 
1800 – 722 6688 என்ை எண்்ணணில் அறைக்்கவும்.

“+” எண்கள் உள்்ளொ எனப் பார்க்கவும்

யாருக்கும் இரகசியத் ெகவல்கம்ள வழங்காதீர்கள்

FAST ம்லஃப்்லாங் மமயம் மூ்லம் 
உங்கள் எெிர்கா்ல 
வாழ்க்மகத்தொழிலுக்கான உங்கள் 
ெிறன்கம்ள வமம்படுத்துங்கள்!

்பயனுள்்ள தொ்தாடர்புே்ளின் 

்பட்டியற்ல அைிய, இங்கே 

ஸ்கேன் தொசய்யவும் 

தவ்ளியீடுகளும் ஆொரங்களும் 
(mom.gov.sg)

சிங்கப்பூர் மனிெவ்ள அமமச்சகம் 
(MOM)| Facebook

இன்வற MOM Facebook
-இல் குழுவசரவும்! 


