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சிங்கப்பூரில் குடிவபயர்்ந்த இல்்லப் பணிப்வபண்களுககோன (MDWs) 
மனிதவள அமமச்சகத்ததின் (MOM) வவளியீடு

உங்்களுக்கு 
தெரியுமா?
உங்்கள் பாஸ்பார்்ட்டடை உங்்கள் முதலாளி 

்டைத்ததிருக்்க முடியாது.  உங்்கள் பாஸ்பார்்ட 

உங்்கள் குடியுரி்டை்டய அ்டடையாளப்படுத்து்கதிறது 

்ைலும் அது உங்்கள் பயண ஆைணமும் ஆகும். 

என்ை எப்்பாதும் நீங்்கள் உங்்கள் 

பாஸ்பார்்டடிற்்கான அணு்க்டலக் கொ்காண்டிருக்்க 

்ைண்டும். உங்்கள் பாஸ்பார்்ட்டடை உங்்களுக்்கா்க 

்டைத்ததிருக்குைாறு உங்்கள் முதலாளியிடைம் நீங்்கள் 

்்க்ட்க ்ைண்டைாம்.

உங்களுககு உதவி ்வண்டுமோ? 
MOM ஐ 1800 339 5505 என்்ற 
எண்ணில் வதோடர்பு வகோள்ளவும்.

பயனுள்ள வதோடர்புகளின் பட்டியம்லக கண்ட்றிய இங்்க ஸ்்கன் வசய்யவும்

சிங்கப்பூரில் பணிபுரிவது வதோடர்போன கூடுதல் தகவலுககு, இங்்க 
வசல்்லவும்:

சிங்கப்பூர் மனிதவள 
அமமச்சகம் (MOM)| முகநூல்
 MOM முகநூலுககு இன்்்ற 
குழு்சரவும்!

வவளியீடுகள் மற்றும் 
ஆதோர வளங்கள் (www.
mom.gov.sg/
fdw-employer-resources)
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உங்்களுக்கு நீங்்களே 
அனளபாடு இருங்்கள்

அன்பா்க இருந்து உங்்க்டள நீங்்க்ள 
்கைனித்துக் கொ்காள்ளுங்்கள். உங்்களால் 
முடிந்தை்டர முயற்்சசி்க்டளச் கொ்சய்த பிறகு, 
உங்்கள் தைறு்களிலிருந்து 
்கற்றுக்கொ்காள்ளுங்்கள். உங்்களுக்குத் 
்த்டைப்படும்்பாது உதைி ்்களுங்்கள்.

்மடம், மன்னிககவும்... 
அரிசி மிகவும் ஈரமோக 
உள்ளது.

மிமிக, என்ன 
நட்ந்தது?

உங்கள் ்மடத்ததிடம் 
உங்களுககு அமதக 
கற்றுத்தருமோறு 
வசோன்னீர்களோ?

மரஸ் குககமர எப்படி 
பயன்படுத்துவது என்று 
இன்னும் எனககு 
வதரியவில்ம்ல, எனககு 
மிகவும் அசிங்கமோக 
உள்ளது…

மிமிக, உங்கமளப் பற்்றி நீங்க்ள 
தவ்றோக நதிமனத்து வரு்ந்தோதீர்கள். 
அடிககடி பயன்படுத்துவதன் மூ்லம் 
நீங்கள் அததில் ்தர்ச்சி வபறுவீர்கள். 
நீங்கள் ஏன் புமகப்படங்கமள 
எடுத்து வசயல்மும்றப் படிகமள 
எழுதககூடோது?

என்ன வசய்வது என்று உங்களுககுத் 
வதரியோவிட்டோல் எப்்போது 
்வண்டுமோனோலும் உதவி ்களுங்கள். 
விடயங்கமளக கற்றுகவகோள்வதற்கும் 
மற்றும் சி்றப்போகச் வசய்வதற்கும் நீங்கள் 
முயற்சி வசய்கதிறீர்கள் என்பதோல் உங்கள் 
்மடம் மகதிழ்ச்சியமடவோர்.

ஆம், நோன் வசோன்்னன், 
ஆனோல் எனககு இன்னும் 
வசயல்மும்றப் படிகள் 
நதிமனவில் 
இருககவில்ம்ல.

இது ஒரு நல்்ல 
்யோசமனயோக உள்ளது!

பரவோயில்ம்ல. நோம் 
மீண்டும் நோமள முயற்சி 
வசய்து போர்கக்லோம்.



3

https://adeo.sg/

ஒரு மாற்்றத்்தெ ஏற்படுத்துவெற்்கா்க MDW ள்கர் 
சள்காெரியா்க ென்னார்வத் தொண்டு 
தசய்யுங்்கள்!

அலையன்ஸ் ஆஃப் டொ�ொமஸ்டிக் எம்ப்்ளொய்ஸ் 
அவுட்ரீச் (ADEO) பற்்றறி கேள்்வவிப்பட்டிருக்ேகிறீர்ே்ளொ?

MDW்கள் யார் என்பது உங்்களுக்குத் கொதரியுைா:

ADEO என்பது ்�ாப் இனிஷி்ய்டடிவ் அ்டலயன்ஸ (HIA) 
மூலம் ்சசிங்்கப்பூரில் உள்ள MDW ்சமூ்கத்ததிற்கு ்்ச்டை கொ்சய்யும் 
ஒரு இயக்்கைாகும்.

ADEO ைனநலம் ்சார்ந்த 
பயிற்்சசி ைற்றும் 

ஆ்லா்ச்டன்க்டள 
ைழங்கு்கதிறது. இது 

கொபாழுது்பாக்கு 
கொ்சயல்பாடு்கள் ைற்றும் 
எழுத்தறசிவு ைகுப்பு்கள் 
்பான்ற ைழக்்கைான 

நதி்கழ்ச்்சசி்க்டளயும் அ்டைத்து 
ைழங்கு்கதிறது.

ைன ஆ்ராக்்கதியத்ததிற்்கான 
ைிழிப்புணர்்டை 

ஊக்குைிக்கும் ைிதத்ததில் 
ADEO ‘ததி ்டலஃப் டிகொரய்னிங்’ 

என்னும் ைாதாந்ததிர 
ப்டடை்டற்க்டள அ்டைத்து 

ைழங்கு்கதிறது. இந்தப் பயிற்்சசி 
MOM, FAST ைற்றும் ்்கரிங் 

ஃபார் ்டலஃப் ஆல் 
ஆதரிக்்கப்படு்கதிறது.

்சசிறப்புச் 
்சலு்ட்க்க்டளப் கொபற, 

இல் ADEO இல் 
இலை்சைா்கப் பததிவு 

கொ்சய்யுங்்கள்!

ADEO என்ன 
வசய்கதி்றது?

எப்படி ்சர்வது?
அமனத்து MDW களுககும் 

ததி்ற்ந்ததிருககதி்றது!

இன்்ற எங்்களுடைன்  MDW ்்கர் ்ச்்காதரியா்க 
இ்டணந்து ைற்றைர்்களுக்கு உதை உங்்கள் 
பங்்களிப்்டப தாருங்்கள்! FAST ைற்றும் ADEO 
்பான்ற MOM ைற்றும் கூ்டடைாளர் 
நதிறுைனங்்களிடைைிருந்து இலை்சப் பயிற்்சசி்டய 
நீங்்கள் கொபறுவீர்்கள்!

ஏன் கோத்ததிருகக 
்வண்டும்? இப்்போது 
பததிவு வசய்ய இங்்க 
ஸ்்கன் வசய்யுங்கள் 

வீ்டடின் நதி்டனைால் உடைல்நதி்டல ்சரியில்லாைல் 
இருப்பைர்்களா அல்லது வீ்டடில் அன்பானைர்்கள் அரு்கதில் 
இல்லாைல் ைருந்துபைர்்களா?

்்கர் ்ச்்காதரி்களுக்்கான PFA ைகுப்்டப FAST நடைத்து்கதிறது
(சுைா்சப் பயிற்்சசி்டய ்ைற்கொ்காள்ைது)

புததிய சூழ்லாடு அனு்சரித்து ்பா்க முடியாைல் அல்லது 
சூழ்டல ஏற்்க முடியாைல் இருப்பைர்்களா?

்ை்டலயால் ைன அழுத்தம் ஏற்ப்டடைைர்்களா அல்லது நதிததி 
்சசிக்்கல்்கள் உள்ளைர்்களா?
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ஏணியில் நினறு ளவ்தை தசய்யுமளபாது 
பாது்காப்பா்க இருங்்கள்!

்காெல் ளமாசடி்கேில் 
சிக்்கிவிடாதீர்்கள்!

ஏணியில் இரு்ந்து விழுவதோல் உங்களுககு கடுமமயோன கோயங்கள் ஏற்பட்லோம். வீட்டு ்வம்லகமளச் 
வசய்ய நீங்கள் ஏணிமயப் பயன்படுத்ததினோல், பின்வரும் போதுகோப்பு உதவிககு்றிப்புகமளப் 
பின்பற்றுவமத உறுததி வசய்யுங்கள்:

்மோசடி வசய்பவர்கள் ்பஸ்புக அல்்லது இன்ஸ்டோகதிரோம் ்போன்்ற சமூக 
ஊடகத் தளங்களில் போததிககப்பட்டவர்களுடன் நட்போகப் பழகதி உ்றமவ 
வளர்த்துக வகோள்ள விரும்புகதி்றோர்கள்.

அததிகோரிகளோல் தடுத்து மவககப்பட்டுள்ள 
அவரது போர்சம்ல விடுவிகக பணம் 
வசலுத்துமோறு உங்கமளக ்கட்க்லோம்

அவர்களுககு நதிததிச் சிககல்கள் 
ஏற்பட்டுள்ளதோகக கூ்றி அவற்ம்ற சமோளிகக 
உங்களிடம் பணத்மத அனுப்புமோறு கூ்ற்லோம். 
கோ்லப்்போககதில் அ்ந்தத்வதோமக 
அததிகரிகக்லோம். இறுததியில் ்மோசடி வசய்பவர் 
வதோடர்பு வகோள்ள முடியோதவரோகதிவிடுவோர்.

்மோசடி வசய்பவர் உங்கள் கவனத்மத ஈர்த்தவுடன், அவர்கள் 
பின்வருவனவற்ம்றச் வசய்ய்லோம்:

பயன்படுத்துவதற்கு முன் 
ஏணிமயச் சரிபோர்ககவும். 
அது ்சதமமட்ந்ததிரு்ந்தோல் 
பயன்படுத்த ்வண்டோம்

போதுகோப்பற்்ற விளிம்பிற்கு 
அருகதில் ஏணிமயப் 
பயன்படுத்த ்வண்டோம் (எ.
கோ. கதிரில் இல்்லோத ததி்ற்ந்த 
ஜன்னல்)

பணியிட போதுகோப்பு மற்றும் சுகோதோர கவுன்சிலிடமிரு்ந்து வபற்்ற  ஆ்்லோசமனயின்படி ்ம்்ல வகோடுககப்பட்டுள்ள போதுகோப்புச் 
வசய்ததிகள் உங்களுககு வழங்கப்படுகதின்்றன.

இது்போன்்ற கோதல் ்மோசடிகளில் ஏமோ்றோதீர்கள்!

உங்களுககு ஏ்தனும் ச்ந்்தகம் இரு்ந்தோல், 1800 722 6688 என்்ற எண்ணில் 
்மோசடி எததிர்ப்பு ஹோட்ம்லனுககு அமழககவும்.

பயன்படுத்துவதற்கு முன் 
ஸ்ப்்ரடர்கள் முழுமமயோக 
நீட்டப்பட்டிருப்பமத 
உறுததிவசய்யவும்

ஏணியில் ஏறும் ்போது 
மககளில் எமதயும் எடுத்துச் 
வசல்்ல ்வண்டோம்.

ஸ்ப்்ரடர்களில் பூட்டும் 
சோதனம் இருப்பமத 
உறுததிவசய்யவும்

ஏணியின் ்மல் படியில் 
நதின்று ்வம்ல வசய்ய 
்வண்டோம்.

ஏணிமய நதிம்லயோன மற்றும் 
சமதளத்ததில் மவககவும்

ஏணியின் பககவோட்டில் 
சோய்்ந்து வகோண்டு உங்கள் 
்வம்லகமளச் வசய்ய 
்வண்டோம்.


