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இநத் எளிமையான வழிகாடட்ிக ்மகயயடட்ில் உள்ள தகவல்கள் அசச்ிடுை் யநரதத்ில் 
துல்லியைானமவக யைலுை் தகவலுகக்ு, www.mom.gov.sg  என்ற இமையதத்ளதம்தப் 
பாரம்வயிடவுை்.
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சிங்கப்பூருக்கு வருக
சிங்கப்பூருகக்ு உங்கமள வரயவற்கியறாை்!  இநத் வழிகாடட்ி, உங்களது புதிய 
யவமலமயயுை் வாழ்கம்கச ்சூழமலயுை் நீங்கள் பழகக்ப்படுதத்ிக ்ககாள்ள 
உதவுை் தகவல்கமள உங்களுகக்ு வழங்குகிறது.  உங்களது  யவமல நியைன 
உரிமைகமளயுை் கபாறுப்புகமளயுை் நீங்கள் அறிநத்ுககாள்வதுை், சிங்கப்பூரின் 
சடட்ங்கமளப் பின்பற்றி நடப்பதுை் மிகவுை் முகக்ியை். முகக்ியைானதாகுை்.

யவமல கதாடரப்ான ஏயதனுை் பிரசச்மனகமள நீங்கள் சநத்ிதத்ால், பின்வருை் 
இடங்களில் உடனடியாக உதவி நாடவுை்: 

உங்களது சிங்கப்பூர ்மகதக்தாமலயபசி எை்மை 
ைனிதவள அமைசச்ிடை் கதரிவிகக் கீயழ உள்ள 
இமையதத்ள இமைப்மப அல்லது QR குறியீடம்டப் 
பயன்படுதத்வுை்.  இதன்வழி, நீங்கள் சிங்கப்பூரில் 
தங்கியிருகக்ுை் காலகடட்தத்ில், யவமல கதாடரப்ான 
விவகாரங்கமளப் பற்றி ைனிதவள அமைசச்ு 
உங்களிடை் கதரிவிகக் இயலுை்.

MINISTRY OF  
MANPOWER (MOM)

TEL: 6438 5122

Ministry of Manpower  
Services Centre

1500 Bendemeer Road
Singapore 339946

உதவிகக்ாக உங்கள் 

தங்குை் விடுதியில் 

உள்ள ஃபாஸ்ட ்குழு 

அதிகாரிகமளயுை் 

நீங்கள் அணுகலாை்.

MIGRANT WORKERS’ 
CENTRE (MWC)

TEL: 6536 2692

579 Serangoon Road
Singapore 218193

51 Soon Lee Road
Singapore 628088

உங்கள் மகதக்தாமலயபசி எை்மை எங்களுடன் பகிரந்த்ு 
ககாள்ளுங்கள்: www.mom.gov.sg/update_contact_details.



2

சிங்கப்பூரில் வசித்தல்
சிங்கப்பூர் பற்றிய தகவல்கள் 
சிங்கப்பூர ்பல இன, பல கலாசார ைகக்ள் ஒன்றாக வாழுை் ஒரு நாடு. இநந்ாடட்ு 
ைகக்ள் பல்யவறு இனங்கமளயுை், ைதங்கமளயுை், கைாழிகமளயுை் 
யசரந்த்வரக்ள். ஒருவருகக்காருவர ்யவறுபாடுகமளப் புரிநத்ுககாை்டு, 
ஒருவமரகயாருவர ்ைதிதத்ு, ஒன்றிமைநத்ு நல்லிைகக்தத்ுடன் வாழ்வதுை் 
கசயல்படுவதுை் அவசியை்.

சிங்கப்பூரில் உள்ள பல மதங்கள்
புதத் ைதை், கிறிஸ்தவ ைதை், இஸ்லாமிய ைதை், இநத்ு ைதை், கதௌவிசை் யபான்ற 
பல ைதங்கமளச ்யசரந்த் ைகக்ள் சிங்கப்பூரில் உள்ளனர்.  ைற்றவரக்ளின் ைதை் 
சாரந்த் பழகக்வழகக்ங்கமள ைதிதத்ு நடகக்ுை் வமர, ஒவ்கவாருவருை் தங்கள் 
ைததம்தச ்சுதநத்ிரைாகப் பின்பற்றி நடகக்லாை். யகாயில்கள், யதவாலயங்கள், 
பள்ளிவாசல்கள் யபான்ற அங்கீகரிகக்ப்படட் வழிபாடட்ுத ்தலங்களில் நீங்கள் 
வழிபாடு கசய்யலாை்.

உள்ளூர் ெமூக வழக்கங்கள்
சிங்கப்பூரில் இருகக்ுை்கபாழுது, இங்கு பின்பற்றப்படுை் உள்ளூர ்சமூக 
வழகக்ங்கமள நீங்கள் அறிநத்ு ககாள்ளயவை்டுை். உங்கள் கசாநத் நாடட்ில் 
ஏற்றுகக்காள்ளப்படுை் வழகக்ங்கள் சிங்கப்பூரில் ஏற்றுகக்காள்ளப்படாைல் 
இருகக்லாை்.

உங்களுக்கு வழிகோட்ட சில குறிப்புகள் கீ்ழ தரப்பட்டுள்ளன:

வபோது இடங்களில் பின்பற்ற்வண்டிய நன்னடத்லதகள்
• சை்மட யபாடாதீரக்ள்
• யபருநத்ு நிறுதத்ங்கள், கடட்டக ்கீழ்தத்ளங்கள், கபாது இடங்களில் உள்ள   
 இருகம்ககள், பூங்காகக்ள் அல்லது யைை்பாலங்கள் யபான்ற கபாது 
 இடங்களில் தூங்காதீரக்ள்.
• இரவில் அடுதத்வரக்ள் அமைதிகக்ு இமடயூறாகச ்சதத்ைாகப் யபசயவா, 
 சதத்ைாக இமசமய இமசகக்யவா கூடாது.
• குடியிருப்புக ்கடட்டங்களின் கீழ்தத்ளங்களில் கபரிய குை்பலாகச ்யசரந்த்ு 
 ைதுபானங்கள் அருநத்ாதீரக்ள்.
• எசச்ில் துப்பயவா அல்லது குப்மப யபாடயவா கூடாது.
• கபாது இடங்களில் யைலாமடயின்றிச ்கசல்லாதீரக்ள்.

தனிநபர் சுகோதோரம்
உங்களுகக்ு யநாய் வருவமதயுை், கதாற்றுயநாய் பரவுவமதயுை் குமறகக், 
உங்கமளச ்சுதத்ைாக மவதத்ிருப்பதுை் ஆயராகக்ியதம்த யைை்படுதத்ிக ்
ககாள்வதுை் மிகவுை் அவசியை்.
• நன்றாகக ்குளிதத்ு, உங்கள் தமலமுடிமய நன்கு கழுவி சுதத்ைாக    
 மவதத்ுகக்காள்ளவுை்.
• பற்கமள நன்கு துலகக்வுை்
• உங்கள் துைிகமள நன்கு துமவதத்ு மவதத்ுகக்காள்ளவுை்
• மககமள சவரக்க்ாரை் பயன்படுதத்ி அடிகக்டி கழுவயவை்டுை்
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உங்கள் 
உள்ளங்மககமளக ்

கழுவவுை்

விரல்களின் 
பின்புறை்

ஒவ்கவாரு 
விரமலயுை் 

விரல்களுகக்ு 
இமடயிலுை் நன்கு 

யதய்கக்வுை்

உள்ளங்மககளில் 
உங்கள் நகங்களால் 

யதய்கக்வுை்

மககளின் 
பின்புறை் ைற்றுை் 

விரல்களுகக்ு 
இமடயில் 

யதய்கக்வுை்

உங்கள் 
ைைிகக்டம்டக ்

கழுவவுை்

கடம்டவிரலின் 
அடிப்பகுதிமயத ்

யதய்கக்வுை்

சுதத்ைான துை்டு 
அல்லது திசுத ்

தாள் ககாை்டு 
மககமள 

உலரத்த்வுை்

லக கழுவும்்போது பின்பற்ற்வண்டிய 8 படிகள்

2 3 4

5 6 7 8

1

சுகோதோர நிலலலயக் கண்கோணித்தல்
உங்கள் உடல்நிமலமயக ்கை்காைிகக், இலவசக ்மகயபசிச ்கசயலி FWMOMCare-
ஐப்  பதிவிறகக்ை் கசய்யவுை். உடல்நலை் இல்லாைல் இருப்பவரக்ள் சரியான 
யநரதத்ில் 24/7 கதாமல ைருதத்ுவ ஆயலாசமன கபறவுை் இது உதவுகிறது. 

உங்கள் தங்குை் விடுதியின் அமறயில் உள்ள விமரவுத ்தகவல் குறியீடம்ட 
வருடுவதற்கு, ‘Safe@Home’ வசதிமய உபயயாகிதத்ு, தினமுை் யவமலகக்ுக ்
கிளை்புை்யபாதுை், திருை்பி வநத்வுடனுை் உங்களின் இருப்பிடதம்தத ்
கதரிவிகக்வுை். உங்களின் மகதக்தாமலயபசி எை் சரியாக உள்ளதா என்பமத 
‘My Profile’-ல் சரிபாரத்த்ுகக்காள்ளவுை்.
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தண்ணலீரெ ்்ெமியுங்கள்

தை்ைமீர 
வீைாகக்ாதீரக்ள்.

வபோழுது்போக்கு லமயங்கள்
சிங்கப்பூரில் எடட்ு கபாழுதுயபாகக்ு மையங்கள் 

உள்ளன. அமவ பூப்பநத்ு/கூமடப்பநத்ு திடல்கள், 

காற்பநத்ு ைற்றுை் கிரிகக்கட ்விமளயாடுை் 

மைதானங்கள் யபான்ற இலவச விமளயாடட்ு 

வசதிகமள வழங்குகின்றன.  நீங்கள் அங்கு 

கசல்லுை்யபாது, உங்கள் ஊரில் இருகக்ுை் 

உறவினரக்ளுகக்ுப் பைை் அனுப்பலாை், 

முடிதிருதத்ை் கசய்யலாை், பல்கபாருள் அங்காடியில் 

ைளிமகப் கபாருடக்ள் வாங்கலாை் அல்லது 

அங்யகயய சாப்பிடலாை். 

உங்கள் ஓய்வு நோளில் எங்கு வென்று வரலோம்
உங்கள் ஓய்வு யநரதத்ில் நீங்கள் கபாழுதுயபாகக்ு 

மையங்களுகக்ுச ்கசல்லலாை். அங்கு 

உங்களுகக்ாக பல்யவறு வசதிகள் ைற்றுை் 

நடவடிகம்ககள் ஏற்பாடு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

பல் துலகக்ுை்யபாது 
குழாமயத ்திறநத்ுமவதத்ு 
தை்ைமீர வீைாகக்ாைல், 
ஒரு குவமளமய 
உபயயாகப்படுதத்ுங்கள்.

துைி துமவகக்ுை்யபாதுை் 
பாதத்ிரங்கமளக ்கழுவுை்யபாதுை் 
தை்ைரீக் ்குழாமயத ்
திறநத்ு மவகக்ாதீரக்ள்; ஒரு 
வாளியில் தை்ைரீ ்நிரப்பிப் 
பயன்படுதத்ுங்கள்.

குளிகக்ுை் யநரை் முழுவதுை் 
தை்ைமீரத ்திறநத்ு 
மவதத்ுகக்காை்டு 
வீைாகக்ாதீரக்ள்; 5 
நிமிடங்களுகக்ுள் குளிதத்ு 
முடிதத்ுவிடுங்கள். 

பயன்படுதத்ாதகபாழுது, 
தை்ைரீக் ்குழாய்கமள 
அமடதத்ு மவகக்வுை். 
தை்ைரீக் ்கசிவுகள் 
எயதனுை் இருநத்ால் 
புகாரளிகக்வுை்.

தை்ைரீக் ்
குழாயின் எநத்ப் 
பாகங்கமளயுை் 
யசதப்படுதத்யவா 
ைாற்றயவா கூடாது.
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கபாழுதுயபாகக்ு மையங்களின் விவரங்கள் பின்வருைாறு:

100 Sembawang Drive, Singapore 756998
7 Kaki Bukit Avenue 3, Singapore 415814
11 Kranji Road, Singapore 737673
27 Penjuru Walk, Singapore 608538
51 Soon Lee Road, Singapore 628088
1 Jln Papan, Singapore 619392
10 Tuas South Street 13, Singapore 636937
200 Woodlands Industrial Park E7, Singapore 757177

Cochrane RC 
Kaki Bukit RC 
Kranji RC 
Penjuru RC 
Soon Lee RC 
Terusan RC 
Tuas South RC 
Woodlands RC 

வபோழுது்போக்கு லமயம் முகவரி

சிங்கப்பூரின் மதுபோனெ ்ெட்டங்கள்
நீங்கள் ைது அருநத்ுபவராக இருநத்ால், நீங்கள் எங்கு, எநத் யநரதத்ில் குடிகக்லாை், 
எங்கு ைது வாங்கலாை் என்பமத நிரவ்கிகக்ுை் ைதுபானச ்சடட்ங்கமள அறிநத்ிருகக் 
யவை்டுை்.

யகலாங் ைற்றுை் லிடட்ில் இநத்ியா யபான்ற ைதுபானக ்கடட்ுப்பாடட்ு வடட்ாரங்கள் 
கவவ்யவறு கடட்ுப்பாடுகமளக ்ககாை்டுள்ளன. யகலாங் ைற்றுை் லிடட்ில் இநத்ியாவில் 
உள்ள காப்பிக ்கமடகள் யபான்ற உரிைை் கபற்ற கமடகளின் உள்யள ைடட்ுயை 
நீங்கள் ைதுபானை் வாங்கி அருநத்லாை்.  இநத்க ்கமடகளுகக்ு கவளியய ைதுபானை் 
அருநத்ுவது சடட்தத்ிற்கு எதிரானது.

தமடகசய்யப்படட் யநரங்களில் நீங்கள் கபாது இடங்களில் ைதுபானை் அருநத்ினால், 
உங்களுகக்ு எதிராக நடவடிகம்க எடுகக்ப்படட்ு, உங்கள் யவமல அனுைதிசச்ீடட்ு ரதத்ு 
கசய்யப்படுை்.

ைதுபானச ்சடட்ங்கள் பற்றிய தகவலுக்கு, தயவுகசய்து www.mha.gov.sg என்ற 
இமையதத்ளதம்தப் பாரக்க்வுை்.
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யபருநத்ு நிறுதத்ங்கள், கபருவிமரவு ரயில் நிமலயங்கள், இலகு ரயில் 
நிமலயங்கள் ஆகிய இடங்களில் யபருநத்ு ைற்றுை் ரயில் கசல்வழிகளுை் கடட்ை 
விவரங்களுை் காடட்ப்படட்ிருகக்ுை்.

வபோதுப் ்போக்குவரத்தில் பின்பற்ற்வண்டிய நன்னடத்லதகள்
யபருநத்ுகளிலுை் ரயில்களிலுை் பயைை் கசய்யுை்யபாது சக பயைிகளிடை் 
கனிவாக நடநத்ுககாள்ளுங்கள்.
• யபருநத்ில் அல்லது ரயிலில் ஏறக ்காதத்ிருகக்ுை்யபாது வரிமசயில் நிற்கவுை்
• உங்கள் பயை இருகம்கமய, வயதான பயைி யபான்ற நிற்கச ்சிரைப்படுை்   
 ஒருவருகக்ு விடட்ுகக்காடுகக்வுை்.
• நின்றுககாை்டு பயைிகக்ுை்யபாது, நுமழவாயிமல ைமறக்காைல்  
 உடப்ுறைாக நகரந்த்ு கசல்லவுை். இதன்வழி ைற்றவரக்ள் ஏறுவதற்குை்    
 இறங்குவதற்குை் இமடயூறாக இருகக்ாது.
• உள்யள ஏறுவதற்கு முன்பு கவளியய இறங்குபவரக்ளுகக்ு வழிவிடவுை்.
• உங்கள் மபமயக ்கீயழ மவதத்ு விடுங்கள். இதன்வழி ைற்றவரக்ள் சுலபைாக   
 நகர அதிக இடை் கிமடகக்ுை்.

சிங்கப்பூரில் வவளியில் வென்று வருதல்
சிங்கப்பூரில் கவளியிடங்களுகக்ுச ்கசன்று வருவது எளிது. சிங்கப்பூரில் உள்ள 
பல்யவறு வமகயான யபாகக்ுவரதத்ு வசதிகள் பின்வருைாறு:
• யபருநத்ு
• கபருவிமரவு ரயில் (MRT)
• இலகு ரயில் (LRT)
• கடகஸ்ி
• தனியார ்வாடமக வாகனங்கள்

ஈசி-லிங்க் (EZ- Link) அட்லடகள்
யபருநத்ு, கபருவிமரவு ரயில் அல்லது இலகு ரயில் மூலை் நீங்கள் பயைை் 
கசய்ய, உங்களுகக்ு ஈசி-லிங்க ்அடம்ட யதமவப்படுை். இதமனப் கபருவிமரவு 
ரயில் நிமலயங்களிலுை் யபருநத்ு நிமலயங்களிலுை் வாங்கலாை். உங்கள் 
ஈசி-லிங்க ்அடம்டயில் நிரப்பப்படட் கதாமக இருகக்ுை்.  கபருவிமரவு 
ரயில் நிமலயங்களிலுை் யபருநத்ு நிமலயங்களிலுை் அமைநத்ுள்ள கடட்ை 
இயநத்ிரங்களின் மூலைாக உங்கள் அடம்டயில் கதாமக நிரப்பிகக்காள்ளலாை்.  
உங்கள் வங்கியின் தானியங்கி அடம்டமய உபயயாகிதத்ு அடம்டயில் 
கதாமக நிரப்பிகக்காள்ளலாை். உதவி யதமவப்படட்ால், கபருவிமரவு ரயில் 
நிமலயங்களிலுை் யபருநத்ு நிமலயங்களிலுை் உள்ள தகவல் முகப்புகளின் 
அலுவலரக்மள அணுகலாை்.
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ெோலலப் போதுகோப்பு
சாமலயில் கசல்லுை்யபாது பாதுகாப்பாகச ்கசல்வது மிகவுை் முகக்ியை்.
• யபாகக்ுவரதத்ு விதிமுமறகமளப் பின்பற்றவுை். எல்லா இடங்களிலுை்   
 சாமலமயக ்கடகக்யவை்டாை். எப்யபாதுை் யபாகக்ுவரதத்ு விளகக்ுகள் 
 உள்ள இடங்களில் சாமலமயக ்கடகக்வுை்.
• யபாகக்ுவரதத்ு விளகக்ு பசம்ச நிறைாக இருகக்ுை்யபாது 
 சாமலமயக ்கடகக்வுை்.
•  சாமலயின் ைறுபுறை்தத்ிற்குப் பாதுகாப்பாகக ்கடநத்ு 
 கசல்ல, பாதசாரிகளுகக்ான சாமலக ்கடப்பிடை், 
 யைை்பாலதம்த அல்லது சுரங்கப்பாமதகமளப் பயன்படுதத்வுை்.
• வாகனை் ஓடட்ினால், பாதசாரிகளுகக்ு வழிவிடவுை். சாமலத ்கதாடகக்ங்கள், 
 சாமலச ்சநத்ிப்புகள் அல்லது பாதசாரிகளுகக்ான கடப்புகள் ஆகியவற்மற 
 அணுகுை்யபாது கைதுவாகச ்கசல்லவுை்.

ெோலலயில் பின்பற்ற்வண்டிய போதுகோப்பு விதிமுலறகள்
போதுகோப்புடன் மிதிவண்டி ஓட்டுதல்
நீங்கள் மிதிவை்டி ஓடட்ினால், பாதுகாப்பாக ஓடட்ுங்கள்.
• மிதிவை்டிமய அதற்குரிய பாமதகளில் ைடட்ுயை எப்யபாதுை் 
 ஓடட்வுை்; பிற மிதிவை்டி ஓடட்ுநரக்மள அல்லது பாதசாரிகமளக ்  
 கவனதத்ில் ககாள்ளவுை்.
• பாதசாரிகமளக ்கவனதத்ில் ககாை்டு கைதுவாகச ்கசல்லவுை்.    
 பாதசாரிகமள எசச்ரிகக், குறிப்பாக பகிரப்படுை்
 நமடபாமதகளில் ஓடட்ுை்கபாழுது, உங்கள் மிதிவை்டியின் 
 எசச்ரிகம்க ைைிமய தூரதத்ில் வருை்கபாழுயத ஒலிகக்வுை்.
• யபாகக்ுவரதத்ு விதிகமளப் பின்பற்றி சாமலயின் ஓரதம்த ஒடட்ியய  
 கசல்லவுை். சாமலயின் நடுவில் அல்லது யபாகக்ுவரதத்ிற்கு எதிராக 
 மிதிவை்டிமய ஓடட்ிச ்கசல்லயவை்டாை்.
• மிதிவை்டி ஓடட்ுை்கபாழுது, மிதிவை்டிகள் நிறுதத்ுவதற்கு  ஒதுகக்ப்படட் 
 நிறுதத்ுமிடங்களில் உங்கள் மிதிவை்டிமய நிறுதத்ிமவகக்வுை்.  
 உங்கள் மிதிவை்டிமய சாமலகளியலா அல்லது நமடபாமதகக்ு 
 நடுவியலா நிறுதத்ிவிடட்ுச ்கசல்லாதீரக்ள். ஏகனனில், இது ைற்ற வாகன 
 ஓடட்ுநரக்ளுகக்ுை் பாதசாரிகளுகக்ுை் இமடயூறாக இருகக்ுை்.

கனரக வோகனங்களில் பயணம் வெய்தல்
நீங்கள் பைிபுரியுை் இடதத்ுகக்ுை் தங்குை் இடதத்ிற்குை் இமடயில் உங்கள் 
முதலாளி உங்களுகக்ுப் யபாகக்ுவரதத்ு வசதி வழங்கலாை். இருப்பினுை், 
கநரிசலான லாரி யபான்ற வாகனங்களில் நீங்கள் ஆபதத்ான சூழ்நிமலயில் 
பயைிகக் யநரந்த்ால், தயவுகசய்து உங்கள் முதலாளியிடை் கதரிவிகக்வுை். 
உங்கள் பாதுகாப்பு முகக்ியைானது. உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு உதவ 
ைறுதத்ால், 1800-2255-582 என்ற எை்ைில் நிலப் யபாகக்ுவரதத்ு ஆமையதத்ிடை் 
(LTA)  புகாரளிகக்வுை்.
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உங்கள் கபயர ்ைற்றுை் யவமல 
அனுைதி எை் 

1

சிங்கப்பூரில் ்வலல வெய்தல்
சிங்கப்பூரில் பைிபுரிய, கசல்லுபடியாகுை் யவமல அனுைதிப் பதத்ிரதம்த 
நீங்கள் மவதத்ிருகக் யவை்டுை். யைலுை், யவமல அனுைதிப் பதத்ிர 
நிபநத்மனகளுகக்ுை் உடப்டயவை்டுை்.

வகோள்லக ஒப்புதல் (IPA) கடிதம்
உங்கள் கசாநத் நாடட்ிலிருநத்ு புறப்படுவதற்கு முன், உங்கள் முதலாளி அல்லது 
கசாநத் நாடட்ு முகவரிடமிருநத்ு உங்கள் தாய்கைாழியில் நீங்கள் ஒரு ககாள்மக 
ஒப்புதல் (ஐபிஏ) கடிததம்த (5-6 பகக்ங்கள்) கபறயவை்டுை்.   ைனிதவள 
அமைசச்ு வழங்குை் அநத்க ்கடிதை், சிங்கப்பூரில் உங்கள் யவமல பற்றிய 
முழுதத்கவல்கமளயுை்  ககாை்டிருகக்ுை்.  உங்கள் கடிததத்ில் கூறப்படட்ுள்ள 
நிபநத்மனகமள உங்கள் முதலாளி நிமறயவற்றயவை்டுை். அவர், உங்கள் 
அனுைதியின்றி அதிலிருகக்ுை் நிபநத்மனகமள ைாற்ற முடியாது.  உங்கள் 
ககாள்மக ஒப்புதல் கடிததத்ில் உள்ள பின்வருவனவற்மற கவனியுங்கள்:
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2 உங்கள் முதலாளியின் கபயர்

3 உங்கள் யவமல

4 உங்கள் சிங்கப்பூர ்யவமலவாய்ப்பு 
நிறுவனை் பற்றிய தகவல் ைற்றுை் 
உங்கள் சிங்கப்பூர ்யவமலவாய்ப்பு 
நிறுவனதத்ிற்குச ்கசலுதத் யவை்டிய 
முகவர ்கடட்ைை்

5 யவமல அனுைதி கசல்லுபடியாகுை் 
காலகடட்ை் 

6 உங்கள் அடிப்பமட ைாதச ்
சை்பளை், நிமலயான ைாதச ்
சை்பளை், நிமலயான ைாதாநத்ிரப் 
படிதக்தாமககள் ைற்றுை் 
ைாதாநத்ிரப் பிடிதத்ங்கள்

7 நீங்கள் தங்குவதற்கான வீடட்ுவசதி 

உங்கள் ககாள்மக ஒப்புதலில் 
குறிப்பிடட்ுள்ள யவமலயில் ைடட்ுை் 
தான் நீங்கள் பைியாற்ற முடியுை்

8
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9 நீங்கள் சிங்கப்பூரில் 
இருகக்ுை்யபாது, யவமல 
அனுைதி நிபநத்மனகளுகக்ுக ்
கீழ்ப்படிய யவை்டுை்

10 உங்கள் ஓய்வு நாள் 
உரிமைகள்

11 உங்கள் முதலாளி 14 
நாடக்ளுகக்ுள் முடிகக் 
யவை்டிய படிகள்

உங்கள் ககாள்மக ஒப்புதல் 
கடிததத்ில் காடட்ப்படட்ுள்ள 
சை்பளதம்த நீங்கள் 
கபறயவை்டுை்.  உங்களிடை் 
எழுதத்ுபூரவ் ஒப்புதல் கபறாைல் 
உங்கள் முதலாளி உங்கள் 
சை்பளதம்தக ்குமறதத்ால், 
ைனிதவள அமைசச்ிடை் உதவி 
நாடவுை்.

சிங்கப்பூரில் நீங்கள் யவமலயில் 
இருகக்ுை் காலை் முழுவதுை் உங்கள் 
ககாள்மக ஒப்புதல் கடிததத்ின் 
நகமல மவதத்ிருகக் யவை்டுை்.
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்வலல அனுமதி
உங்கள் யவமல அனுைதி அடம்டமய எல்லா யநரங்களிலுை் உங்களிடை் 
மவதத்ிருகக் யவை்டுை்.  உங்கள் யவமல அனுைதி அடம்ட உங்களுகக்ுக ்
கிமடகக்வில்மல என்றால், தயவுகசய்து உங்கள் ககாள்மக ஒப்புதல் கடிததம்த 
மவதத்ிருங்கள்.

ைனிதவள அமைசச்ு அல்லது ஏயதனுை் கபாது அமைப்புகள் கை்காைிப்பு 
நடவடிகம்ககள் யைற்ககாள்ளுை்யபாது, உங்கள் யவமல அனுைதி அடம்டமய 
நீங்கள் காடட் யவை்டுை்.

PASSPORTPA
PASSPORT

உதவி நோடுங்கள்
உங்கள் சை்ைதமின்றி உங்கள் முதலாளி உங்கள் சை்பளதம்தக ்குமறதத்ால், 
உங்கள் கடவுசச்ீடம்ட அல்லது யவமல அனுைதி அடம்டமய நீங்கள் 
யகாருை்யபாது திருப்பித ்தரவில்மல என்றால், நீங்கள் உடனடியாக 6438 5122 
என்ற எை்மை அமழதத்ு ைனிதவள அமைசச்ிடை் புகார ்அளிகக்வுை், அல்லது 
1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 என்ற முகவரியில் உள்ள ைனிதவள 
அமைசச்ின் யசமவ மையதம்த அணுகவுை்.
 

கடவுெச்ீட்டு
உங்கள் கடவுசச்ீடட்ு (Passport) உங்களது தனிப்படட் கசாதத்ு.  உங்கள் 
யவமலகக்ான நிபநத்மனயாக, கடவுசச்ீடம்ட உங்கள் முதலாளி 
மவதத்ுகக்காள்ளகக்ூடாது. உங்கள் சாரப்ாக உங்கள் முதலாளி உங்கள் 
கடவுசச்ீடம்ட மவதத்ிருநத்ால், உங்கள் யகாரிகம்கயின்யபரில் அது உடனடியாக 
உங்களிடை் திருப்பித ்தரப்படயவை்டுை்.
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(a)  ெம்பளம் / மிலக்நர ஊதியம்

உங்கள் முதலாளி உங்கள் சை்பளதம்த ஒரு 
ைாததத்ிற்கு ஒரு முமற, அதுவுை் சை்பள காலை் 
முடிநத்ு 7 நாடக்ளுகக்ுள் ககாடுகக்யவை்டுை்,.  
உங்களுகக்ுை் உங்கள் முதலாளிகக்ுை் இமடயில் 
ஒப்புக ்ககாள்ளப்படட் எநத்ச ்சை்பளக ்காலமுை் ஒரு 
ைாததத்ிற்கு மிகாைல் இருகக்யவை்டுை்.

நீங்கள் ைாததத்ில் மிமகயநர யவமல கசய்திருநத்ால், 
உங்கள் முதலாளி குமறநத்படச்ை் ஒரு ைாததத்ிற்கு 
ஒரு முமறயாவது, சை்பளக ்காலை் முடிநத்ு 14 
நாடக்ளுகக்ுள் மிமகயநரதத்ிற்கான சை்பளதம்தக ்
ககாடுகக்யவை்டுை்.

நீங்கள் சிங்கப்பூரில் உங்கள் கபயரில் ஒரு தனிப்படட் 
வங்கிக ்கைகம்கத ்திறநத்ு, உங்கள் சை்பளதம்த 
அநத் வங்கிக ்கைகக்ில் வரவு மவகக்ுைாறு உங்கள் 
முதலாளியிடை் யகாரயவை்டுை்.  இது உங்கள் 
முதலாளியுடனான சை்பளை் குறிதத் எநத்கவாரு 
சசச்ரமவயுை் குமறகக்ுை்.  அவ்வாறு கசய்ய 
நீங்கள் யகாரியிருநத்ால், உங்கள் முதலாளி உங்கள் 
சை்பளதம்த உங்கள் வங்கிக ்கைகக்ில் யநரடியாகச ்
கசலுதத்யவை்டுை்.

1

2

3

்வலல நியமன உரிலமகள்
சிங்கப்பூரின் ்வலல மற்றும் வோழ்க்லக முலறகள் 
உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு முகக்ிய யவமல விதிமுமறகமள 
எழுதத்ுபூரவ்ைாகக ்ககாடுகக்யவை்டுை்.  நீங்கள் ஒப்புகக்காை்ட யவமல 
நியைன விதிமுமறகள் ைற்றுை் நிபநத்மனகள் குறிதத் கீழ்கக்ை்டமவ 
உள்ளிடட் தகவல்கள் அதில் இருகக் யவை்டுை்:

• ைாதச ்சை்பளை், சை்பளை் தரப்படுை் யததி ைற்றுை் மிமகயநர ஊதியதத்ிற்கான   
 விவரங்கள்
• யவமல யநரை் ைற்றுை் ஓய்வு நாடக்ள் யபான்ற யவமல விவரங்கள்.
• சை்பளதத்ுடன் கூடிய விடுப்பு (வருடாநத்ிர விடுப்பு, ைருதத்ுவ விடுப்பு ைற்றுை்   
 கபாது விடுமுமறகள் உடப்ட) ைற்றுை் ைருதத்ுவ அனுகூலங்கள்

பின்வருபவற்றின் கதாடரப்ில் உங்களுகக்ு ஏயதனுை் குமறகள் இருநத்ால், 
தயவுகசய்து ைனிதவள அமைசச்ிடை் அல்லது சரச்ம்ச நிரவ்ாகதத்ுகக்ான 
முதத்ரப்புக ்கூடட்ைியிடை் (Tripartite Alliance for Dispute Management - TADM) கூடிய 
விமரவில் புகார ்அளிகக்வுை். TADM யசமவ MOM யசமவகள் மையதத்ில் 
அமைநத்ுள்ளது. 
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உங்களின் எழுதத்ுபூரவ் அனுைதியின்றி, உங்கள் 
ககாள்மக ஒப்புதல்  கடிததத்ில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 
அடிப்பமடச ்சை்பளை், நிமலயான படிதக்தாமககள் 
ஆகியவற்மறக ்குமறகக்யவா அல்லது நிமலயான 
பிடிதத்ங்கமளக ்கூடட்யவா உங்கள் முதலாளிகக்ு 
அனுைதி இல்மல.

உங்கள் முதலாளி உங்கள் சை்பள ரசீமத 
குமறநத்படச்ை் ஒரு ைாததத்ிற்கு ஒரு முமறயுை், 
சை்பளை் கசலுதத்ி 3 யவமல நாடக்ளுகக்ுள்ளுை் 
உங்களுகக்ு வழங்கயவை்டுை்.  சை்பள ரசீதில் 
அடிப்பமடச ்சை்பளை், படிதக்தாமககள், பிடிதத்ங்கள், 
யவமல கசய்த மிமகயநரை், மிமகயநர ஊதியை் 
யபான்ற அமனதத்ு சை்பள விவரங்களுை் இருகக் 
யவை்டுை்.

4

6

7

5 நீங்கள் ஒப்புகக்காை்டால் ைடட்ுயை உங்கள் 
சை்பளதம்த ைாற்ற முடியுை்; உங்கள் சை்பளதம்த 
ைாற்றுவதற்கு உங்கள் முதலாளி பின்வருவனவற்மறச ்
கசய்யயவை்டுை்:
உங்கள் ெம்மதத்லத எழுத்துபூரவ்மோக வபற்வண்டும்
ைனிதவள அமைசச்ிடை் கதரிவிகக்யவை்டுை் 
ைாற்றப்படட் சை்பளதத்ுடன் வமகப்படுதத்ப்படட் 
சை்பள ரசீமத உங்களுகக்ு வழங்கயவை்டுை்

உங்களுகக்ுப் புரியாத அல்லது உங்களுகக்ு 
உடன்பாடு இல்லாத அல்லது கவற்று ஆவைங்களில் 
மககயழுதத்ிட யவை்டாை்.  கடட்ை ரசீதுகள் அல்லது 
சை்பள ரசீதுகள் யபான்ற கவற்று ஆவைங்களில் 
மககயழுதத்ிடுைாறு உங்கள் முதலாளி உங்களிடை் 
யகடட்ால், நீங்கள் ைனிதவள அமைசம்ச 
அணுகயவை்டுை். கபாதுவாக, ஆரை்பதத்ியலயய புகார ்
ககாடுகக் முன்வராத ஊழியரக்ளுகக்ு, அவரக்ளின் 
கூற்றுகமள  நிரூபிப்பதில் சிரைை் ஏற்படலாை்.
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(b)  ெம்பளப் பிடித்தங்கள்

• உங்கள் சை்பளதத்ிலிருநத்ு உங்கள் முதலாளி எநத்ப் பிடிதத்ங்கமளயுை் 
 கசய்யமுடியாது. அவரக்ள் பின்வருை் சூழ்நிமலகளில் ைடட்ுயை அவ்வாறு 
 கசய்ய முடியுை்:

உங்கள் முதலாளியின் 
அனுைதியின்றி நீங்கள் 

யவமலகக்ுச ்கசல்லாைல் 
இருநத்ால்

நீங்கள் யகாரிய 
உைவுகக்ு உங்கள் 

முதலாளி பைை் 
கசலுதத்ி இருநத்ால்

உங்களிடை் ஒப்பமடகக்ப்படட் 
கபாருடக்ள் அல்லது பைை் 

இழகக்ப்படட்ிருநத்ால் அல்லது 
யசதைமடநத்ிருநத்ால் (ஒரு முமற 

ைடட்ுயை பிடிதத்ை் கசய்வது)

நீங்கள் ஏற்றுகக்காை்ட 
வீடட்ுவசதி / தங்குமிடை், 

வசதிகள் ைற்றுை் 
யசமவகளுகக்ு உங்கள் 

முதலாளி பைை் கசலுதத்ி 
இருநத்ால்

நீங்கள் பிடிதத்தத்ுகக்ு எழுதத்ுபூரவ் 
ஒப்புதல் அளிதத்ுவிடட்ீரக்ள் என்றால் 

(பிடிதத்ை் கழிகக்ப்படுவதற்கு 
முன்பு எநத் யநரதத்ிலுை் உங்கள் 

சை்ைததம்தத ்திருை்பப் கபறலாை்)

• சை்பளதத்ில் பிடிதத்ை் கசய்யப்படட்ால், எநத்கவாரு சை்பளக ்காலதத்ிலுை்   
 உங்கள் கைாதத் சை்பளதத்ில் இருநத்ு 50%-கக்ுை் அதிகைாக உங்கள் முதலாளி   
 பிடிதத்ை் கசய்ய முடியாது.  பின்வருை் சூழ்நிமலகளில் கசய்யப்படுை்    
 பிடிதத்ங்கள் இதில் உள்ளடங்கா:
 - நீங்கள் யவமலகக்ு வராைல் இருதத்ல்
 - உங்களுகக்ுக ்ககாடுகக்ப்படட் முன்பைை், கடன்கள் அல்லது சை்பளதத்ிற்கு   
  யைலாகக ்கூடுதலாக வழங்கப்படட் கதாமக ஆகியவற்மற வசூலிதத்ல் 
 - நீங்கள் எழுதத்ுபூரவ் ஒப்புதல் அளிதத் ஏயதனுை் கூடட்ுறவு சங்கதத்ிற்குப்   
  பைை் கசலுதத்ுதல்
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உங்களுக்கோன மிலக்நர ஊதியத்லதக் கணக்கிடும் முலற:

உங்களின் ைைியநர அடிப்பமட ஊதிய விகிததம்தக ்
கைகக்ிடுங்கள்:

உங்கள் ைைியநர மிமகயநர ஊதியதம்தக ்கைகக்ிடுங்கள்:

முதலில்
1

அடுத்து
2

12 x மோதோந்திர அடிப்பலட ஊதியம்

52 x 44
மணி்நர அடிப்பலட 
ஊதிய விகிதம்

[மணி்நர அடிப்பலட ஊதிய விகிதம்] x [1.5]
= மிலக்நர ஊதியத்தின் மணி்நர விகிதம்

உங்கள் மிமகயநர ஊதியதம்தக ்கைகக்ிடுங்கள்:
அடுத்து

[மிலக்நர ஊதியத்தின் மணி்நர விகிதம்] x [மிலக்நர ்வலல ்நரம்]
= மிலக்நர ஊதியம் 

(c)  ்வலல ்நரம் மற்றும் மிலக்நர ்வலல

• நீங்கள் ைாறுயநர யவமலயில் இல்லாவிடட்ால், உங்கள் ஒப்பநத்ப்படியான 
 யவமல யநரை் ஒரு நாமளகக்ு 8 ைைியநரை் அல்லது வாரதத்ிற்கு 44   
 ைைியநரங்களுகக்ு மிகாைல் இருகக்யவை்டுை்.  உங்கள் யவமல யநரதத்ில் 
 உங்களுகக்ுக ்ககாடுகக்ப்படுை் ஓய்வு யநரை், யதநீர ்இமடயவமள ைற்றுை் 
 உைவுகக்ு அனுைதிகக்ப்படட் இமடயவமளகள் யசராது. உங்கள்   
 ஒப்பநத்ப்படியான யவமல யநரதத்ிற்கு யைலான அமனதத்ு யவமலகளுை் 
 மிமகயநர யவமலயாகக ்கருதப்படுை்.  உங்களது ஒரு ைைியநர அடிப்பமட 
 ஊதியதத்ின் 1.5 ைடங்கு கதாமகமய மிமகயநர ஊதியைாக நீங்கள் யகாரலாை்.

•  நீங்கள் ைாறுயநர யவமல கசய்தால், ஒப்புகக்காள்ளப்படட் யவமல யநரை் 3 
 வாரங்களில், வாரதத்ிற்கு சராசரியாக 44 ைைியநரதத்ிற்கு மிகாைல் இருகக் 
 யவை்டுை்.  ஒரு நாமளகக்ான அதிகபடச் யவமல யநரை் 12 ைைியநரை். ஒரு 
 ைாததத்ிற்கான அதிகபடச் மிமகயநரை் 72 ைைியநரை்.

• நீங்கள் பைிபுரிநத் மிமகயநரங்கமள உங்கள் முதலாளி பதிவு   
 கசய்யயவை்டுை்.  உங்கள் முதலாளியின் பதிமவ நீங்கள் சரிபாரத்த்ு, அது 
 துல்லியைாக இருநத்ால் ைடட்ுயை மககயாப்பமிட யவை்டுை்.  நீங்கள் உங்கள் 
 முதலாளியின் பதிவுகக்ு உடன்படவில்மல என்றால், அதில் மககயழுதத்ு 
 இடுவதற்கு முன் உங்கள் முதலாளியிடை் ஆரை்பதத்ியலயய கதளிவுபடுதத்ிக ்
 ககாள்ளயவை்டுை்.

=

3
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• உங்களது வழகக்ைான யவமல நாளில் ைருதத்ுவ விடுப்பு 
 எடுதத் காலதத்ிற்கான உங்கள் சை்பளதம்த உங்கள் முதலாளி 
 உங்களுகக்ுச ்கசலுதத் யவை்டிய சூழ்நிமலகள் பின்வருைாறு:
 - ைருதத்ுவப் பதிவுச ்சடட்தத்ின்கீழ் பதிவுகசய்யப்படட் 
  ைருதத்ுவர ்ைருதத்ுவ விடுப்புகக்ான ைருதத்ுவச ்சான்றிதழ் 
  வழங்கியிருநத்ால் 
 - அநத் ஆை்டில் உங்களுகக்ுக ்ககாடுகக்ப்படட்ுள்ள ைருதத்ுவ  
  விடுப்மப நீங்கள் எடுதத்ு முடிகக்ாைல் இருநத்ால் 

்வலலயில் ்ெர்ந்து 
இன்றுவலர நிலறவு 

வெய்யப்பட்ட மோதங்கள்

3 மோதங்கள்

4 மோதங்கள்

5 மோதங்கள்

6 மோதங்கள் மற்றும் 
அதன்பிறகு

ஓரோண்டில் 
ெம்பளத்துடனோன 

வவளி்நோயோளி மருத்துவ 
விடுப்பு (நோட்கள்)

5

8

11

14

ஓரோண்டில் 
மருத்துவமலனயில் 

தங்கி சிகிெல்ெ வபற  
விடுப்பு (நோட்கள்)

15

30

45

60

• உங்கள் முதலாளிகக்ாக நீங்கள் குமறநத்து 3 ைாதங்களாவது 
 பைியாற்றியிருநத்ால், கவளியநாயாளி ைருதத்ுவ விடுப்புை் 
 ைருதத்ுவைமனயில் தங்கி சிகிசம்ச கசய்ய யநரந்த்ால் 
 யதமவப்படுை் விடுப்புை் சை்பளதத்ுடன் வழங்கப்படுை். நீங்கள் 
 யவமல கசய்திருகக்ுை் காலதம்தப் கபாறுதத்ு, சை்பளதத்ுடனான 
 ைருதத்ுவ விடுப்பு எதத்மன நாடக்ளுகக்ு வழங்கப்படுை் என்பது 
 பின்வருைாறு நிரை்யிகக்ப்படுகிறது: 

(d)  மருத்துவ விடுப்பு

(e)  ஓய்வு நோட்கள் மற்றும் வபோது விடுமுலறகள்

•  ஒவ்கவாரு வாரமுை் சை்பளமின்றி, ஓர ்ஓய்வு நாள் எடுதத்ுகக்காள்ள  
 உங்களுகக்ு உரிமை உை்டு.

• தவிரக்க் இயலாத  சூழ்நிமலகள் ஏற்படட்ாகலாழிய, உங்கள் ஓய்வு நாளில் 
 யவமல கசய்யுை்படி உங்கள் முதலாளி உங்கமளக ்கடட்ாயப்படுதத் 
 முடியாது, யைலுை், அநத் நாளில் யவமல கசய்ய உங்கள் உடன்பாடம்ட   
 அவரக்ள் கபறயவை்டுை்.

• நீங்கள் ைருதத்ுவ விடுப்புகக்ுத ்தகுதி கபற, யவமலகக்ுச ் 
 கசல்லதத்வறிய யநரதத்ிலிருநத்ு 48 ைைி யநரதத்ிற்குள் உங்கள் 
 முதலாளியிடை் கதரியப்படுதத் யவை்டுை்.
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வதோடர்ெச்ியோக ்வலல வெய்த ஆண்டுகள்

முதல் ஆை்டு

இரை்டாவது ஆை்டு

மூன்றாவது ஆை்டு

நான்காவது ஆை்டு

ஐநத்ாவது ஆை்டு

ஆறாவது ஆை்டு

ஏழாவது ஆை்டு

எடட்ாவது ஆை்டுை் அதற்கு யைலுை்

ஓர் ஆண்டுக்கோன விடுப்பு நோட்கள்

7

8

9

10

11

12

13

14

• ஒரு வருடதத்ில் 11 நாடக்ள் சை்பளதத்ுடன் கூடிய கபாது விடுமுமறகமள 
 எடுதத்ுகக்காள்ள உங்களுகக்ு உரிமை உை்டு.
 - நீங்கள் கபாது விடுமுமற அன்று யவமல கசய்யவில்மல என்றாலுை், உங்கள் 
  முதலாளி கபாது விடுமுமறகக்ான உங்கள் கைாதத் சை்பளதம்த  
  உங்களுகக்ுத ்தரயவை்டுை்.
 - நீங்கள் கபாது விடுமுமற நாளில் யவமல கசய்திருநத்ால், உங்கள் முதலாளி 
  அன்மறய யவமலகக்ுக ்கூடுதலாக ஒரு நாளின் அடிப்பமடச ்சை்பளதம்த 
  உங்களுகக்ுத ்தரயவை்டுை், அல்லது உங்களுகக்ு ஒரு நாள் விடுமுமற   
  அளிகக்யவை்டுை், அல்லது அநத் யவமல யநரதத்ிற்குப் பதிலாக யவறு யநரை்   
  ஒதுகக்ித ்தரயவை்டுை் (இநத் நிபநத்மனகள் அமனதத்ுை் $2,600கக்ு யைல்   
  சை்பாதிகக்ுை் கதாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ளுகக்ு ைடட்ுயை) 

்வலல 
்மற்வகோள்
ளப்பட்டது

முதலாளியின் 

யவை்டுயகாளின்படி

ஊழியரின் 

யவை்டுயகாளின்படி

உங்களது 
வழக்கமோன 
தினெரி ்வலல
்நரங்களில் 
போதி ்நரம் வலர 
ஒரு நாள் 

சை்பளை்

அமர நாள் 

சை்பளை்

உங்களது 
வழக்கமோன  
தினெரி ்வலல
்நரங்களில் 
போதிக்கும் ்மல் 

இரை்டு நாள் 

சை்பளை்

ஒரு நாள்

சை்பளை்

உங்களது 
வழக்கமோன  
தினெரி ்வலல 
்நரங்களுக்கு 
்மல் 

2 நாள் சை்பளை் + 

மிமகயநர ஊதியை்

ஒரு நாள் சை்பளை் + 

மிமகயநர ஊதியை்

• நீங்கள் குமறநத்படச்ை் 3 ைாதங்கள் உங்கள் முதலாளிகக்ாக யவமல 
 கசய்திருநத்ால், உங்களுகக்ுச ்சை்பளதத்ுடன் கூடிய வருடாநத்ிர விடுப்பு 
 வழங்கப்படயவை்டுை்.

• நீங்கள் ஒரு முதலாளியிடை் யவமல கசய்த ஆை்டுகளின் அடிப்பமடயில் 
 வருடாநத்ிர விடுப்பு நாடக்ள் பின்வருைாறு நிரை்யிகக்ப்படுகிறது.

• நீங்கள் கதாடரச்ச்ியாக 12 ைாதங்கள் ஒயர முதலாளியிடை் யவமல 
 பாரக்க்வில்மல எனில், அநத் ஆை்டில் யவமல பாரத்த் ைாதங்களின் 
 எை்ைிகம்கயின் அடிப்பமடயில் உங்கள் வருடாநத்ிர விடுப்பு உரிமை 
 கைகக்ிடப்படுை்.

(f)  வருடோந்திர விடுப்பு

ஓய்வு நோளில் ்வலல வெய்வதற்கோன ஊதியம் பின்வருமோறு கணக்கிடப்படுகிறது:
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உங்களுகக்ு ஏயதனுை் சை்பளை் தரயவை்டி இருநத்ாயலா அல்லது யவறு ஏயதனுை் 
கடட்ைப் பாகக்ி ககாடுகக்யவை்டி இருநத்ாயலா, உங்கள் முதலாளி உங்கமள 
வலுகக்டட்ாயைாக உங்கள் கசாநத் நாடட்ுகக்ுத ்திருப்பி அனுப்ப முடியாது.

உங்களது சை்பள பாகக்ி அல்லது யகாரிகம்க நிலுமவயில்  இருகக்ுை்கபாழுது, 
நீங்கள் யவறு வழி இல்லாைல் விைான நிமலயதத்ிற்கு அனுப்பப்படட்ிருநத்ால், 
நீங்கள் சிங்கப்பூர ்குடிநுமழவு முகப்புகளில் இருகக்ுை் விைான நிமலய 
அதிகாரிகமள அணுக யவை்டுை்.  பின்னர ்உதவிகக்ாக நீங்கள் ைனிதவள 
அமைசச்ிற்கு அனுப்பப்படுவீரக்ள்.

ெம்பள ்கோரிக்லககள் மற்றும் ்வலல அனுகூலங்கள்
உங்கள் முதலாளிகக்ு எதிராக உங்களுகக்ு ஏயதனுை் சை்பளை் அல்லது/
ைற்றுை் யவமலசாரந்த் தகராறுகள்  இருநத்ால், நீங்கள் கூடிய விமரவில் 
ைனிதவள அமைசம்ச அல்லது TADM-ஐ அணுக யவை்டுை். முன்கூடட்ியய 
புகார ்ககாடுகக் முன் வருவதன் மூலை், நீங்கள் கபறயவை்டிய சை்பளதம்த 
முழுமையாக மீடக்டடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகைாக இருகக்ுை்; யைலுை், 
புதிய முதலாளிமயத ்யதடுவதற்குை் உங்களுகக்ு யநரை் வழங்கப்படுை்.  
யதமவப்படட்ால், உங்களுகக்ு உைவு ைற்றுை் வீடட்ுவசதிகக்ு உதவி கிமடகக்ுை்.

உங்கள் சிங்கப்பூர் ்வலலவோய்ப்பு நிறுவனம் 

முக்கியமோன குறிப்பு

்வலலவோய்ப்பு முகவர் கட்டணத்திற்கோன வரம்பு  

உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ின் கசல்லுபடியாகுை் காலை் அல்லது யவமல 
நியைன ஒப்பநத்தத்ின் காலை், இதில் எது குமறவானயதா அமதப் கபாறுதத்ு, 
அநத்க ்காலதத்ின் ஒவ்யவார ்ஆை்டுகக்ுை் சிங்கப்பூர ்யவமலவாய்ப்பு முகமவ 
நிறுவனதத்ிற்கு உங்களின் நிமலயான ஒரு ைாதச ்சை்பளதத்ின் கதாமககக்ு 
யைல் கடட்ைை் கசலுதத்கக்ூடாது.  யவமலவாய்ப்பு முகமவ நிறுவனதத்ின் 
அதிகபடச்க ்கடட்ைை் 2 ைாதச ்சை்பளைாக வமரயறுகக்ப்படட்ுள்ளது.  
நீங்கள் கசலுதத்ுை் எநத்கவாரு கடட்ைதத்ிற்குை், உங்களுகக்ு வழங்கப்படட் 
யசமவகமளயுை் வசூலிகக்ப்படட் கதாமகமயயுை் குறிப்பிடுை் 
வமகப்படுதத்ப்படட் ரசீதுகமள  நிறுவனை் உங்களுகக்ுத ்தரயவை்டுை்.

நிலலயோன மோதெ ்ெம்பளம் = அடிப்பமட ைாதச ்சை்பளை் + 
நிமலயான ைாதாநத்ிர படிதக்தாமககள்
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உங்கள் யவமல 
அனுைதிச ்சீடட்ு 2 
ஆை்டுகளுகக்ுச ்
கசல்லுபடியாமகயில், 
யவமல நியைன 
ஒப்பநத்ை் ஓர ்
ஆை்டுகக்ு ைடட்ுயை 
கசல்லுபடியாகுை் 
என்றால், சிங்கப்பூர ்
யவமலவாய்ப்பு 
நிறுவனதத்ிற்குச ்
கசலுதத்ப்பட யவை்டிய 
அதிகபடச் முகவர ்
கடட்ைை் உங்கள் 
நிமலயான ைாத 
சை்பளதத்ின் 1 மோதத் 
கதாமகயாகுை். 

உங்கள் யவமல 
அனுைதிச ்சீடட்ுை் 
யவமல நியைன 
ஒப்பநத்முை் 2 
வருடங்களுகக்ுை் 
யைலாகச ்
கசல்லுபடியாகுை் 
என்றால், சிங்கப்பூர ்
யவமலவாய்ப்பு 
நிறுவனதத்ிற்குச ்
கசலுதத்ப்பட யவை்டிய 
அதிகபடச் முகவர ்
கடட்ைை் உங்கள் 
நிலலயோன மோதெ ்
ெம்பளத்தின் 2 மோதத் 
கதாமகயாகுை். 

உங்கள் யவமல 
அனுைதிச ்சீடட்ுை் யவமல 
நியைன ஒப்பநத்முை் 
2 ஆை்டுகளுகக்ு 
கசல்லுபடியாகுை் 
என்றால், சிங்கப்பூர ்
யவமலவாய்ப்பு 
நிறுவனதத்ிற்குச ்
கசலுதத்ப்பட யவை்டிய 
அதிகபடச் முகவர ்
கடட்ைை் உங்கள் 
நிமலயான ைாதச ்
சை்பளதத்ின் 2 மோதத் 
கதாமகயாகுை்.

எடுத்துக்கோட்டு
3

எடுத்துக்கோட்டு
2

எடுத்துக்கோட்டு
1

உங்களது சிங்கப்பூர ்யவமலவாய்ப்பு நிறுவனை் கடட்ை வரை்புகக்ு 
யைலாக முகவர ்கடட்ைங்கமள உங்களிடமிருநத்ு கபற்றிருநத்ால், அல்லது 
கசலுதத்ப்படட் கடட்ைங்களுகக்ான வமகப்படுதத்ப்படட் ரசீதுகமள 
உங்களுகக்ு வழங்கவில்மல என்றால், அல்லது உங்கள் யவமல நியைன 
ஒப்பநத்ை் திடீகரன்று முன்கூடட்ியய நிறுதத்ப்படட் நிமலயில் உங்களுகக்ுப் 
பைதம்தத ்திருப்பித ்தரத ்தவறியிருநத்ால், தயவுகசய்து உடனடியாக ைனிதவள 
அமைசச்ிடை் புகார ்அளிகக் 6438 5122 என்ற எை்மை அமழகக்வுை், அல்லது, 
1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 எனுை் முகவரியில் உள்ள ைனிதவள 
அமைசச்ின் யசமவ மையதம்த அணுகவுை்.

கட்டணத்லதத் திரும்பப் வபறுதல் 

உங்கள் முதலாளி 6 ைாதங்களுகக்ுள் உங்கமள யவமலமயவிடட்ு நிறுதத்ினால், 
நீங்கள் சிங்கப்பூர ்யவமலவாய்ப்பு நிறுவனதத்ிற்குச ்கசலுதத்ிய முகவர ்
கடட்ைதத்ில் குமறநத்து 50% உங்களுகக்ுத ்திருப்பித ்தரப்படயவை்டுை். 
இருப்பினுை், யவமலயில் இருநத்ு நிற்பது உங்கள் முடிவாக இருநத்ால், நீங்கள் 
கசலுதத்ிய பைதம்தத ்திருை்பப் கபற முடியாது.

யைற்கூறிய விதிமுமறகள் சிங்கப்பூரில் இயங்குை் யவமலவாய்ப்பு 
நிறுவனங்களுகக்ு ைடட்ுயை கபாருநத்ுை்.

உங்கள் கசாநத் நாடட்ில் உள்ள உங்கள் யவமலவாய்ப்பு நிறுவனதத்ுடனான 
எநத்கவாரு தகராறிலுை் ைனிதவள அமைசச்ால் உங்களுகக்ு உதவ முடியாது. 
உங்கள் கசாநத் நாடட்ில் உள்ள யவமலவாய்ப்பு நிறுவனங்களுகக்ுச ்
கசலுதத்ப்படட் கடட்ைங்கமளயுை் மீடட்ுதத்ர இயலாது.
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உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு காலாவதியாகுை் 
முன் உங்கள் முதலாளி அமத ரதத்ு கசய்தால், 
சிங்கப்பூரில் கதாடரந்த்ு பைியாற்ற நீங்கள் 
அனுைதிகக்ப்பட ைாடட்ீரக்ள். நீங்கள் SGWorkPass 
என்ற கசயலிமயப் பதிவிறகக்ுவதன் மூலை் அல்லது 
ைனிதவள அமைசச்ின் இமையதத்ளதத்ில் புகுபதிவு 
கசய்வதன் மூலை் உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ின் 
கசல்லுபடியாகுை் காலகடட்தம்தச ்சரிபாரக்க்லாை்.

a) SGWorkPass
உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு கசல்லுபடியானதா 
என்பமதச ்சரிபாரப்்பதற்கான இலவச கசயலி

உங்கள் யவமல அனுைதி அடம்டயில் இருகக்ுை் 
QR குறியீடம்ட ஸ்யகன் கசய்வதற்கு SGWorkPass 
கசயலிமயப் பதிவிறகக்ை் கசய்து, யவமல அனுைதிச ்
சீடட்ு கசல்லுபடியாகுை் காலதம்த உடனடியாகச ்
சரிபாரக்க் முடியுை். உங்கள் யவமல அனுைதி 
அடம்டயில் QR குறியீடு இல்மல என்றால், உங்கள் 
அடம்டயின் முன்புறதத்ில் அசச்ிடப்படட் தனிப்படட் 
அடம்ட வரிமச எை்மைப் பயன்படுதத்லாை்.

 (1)  ்வலல அனுமதிெ ்சீட்டின் வெல்லுபடியோகும் கோலத்லதெ ்ெரிபோரத்்தல்

உங்களுகக்ு 
அபராதை் அல்லது 

சிமறத ்தை்டமன 
விதிகக்ப்படுை்.

உங்கள் யவமல 
அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு 

கசய்யப்படுை்.

எதிரக்ாலதத்ில் 
நீங்கள் சிங்கப்பூரில் 
யவமல கசய்வதற்கு 

அனுைதிகக்ப்பட 
ைாடட்ீரக்ள்.

்வலல நியமனெ ்ெட்டங்கள்
யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு மவதத்ிருப்பவர ்என்ற முமறயில், அதன் 
நிபநத்மனகளுகக்ு நீங்கள் உடப்டயவை்டுை். எநத்கவாரு யவமல அனுைதி 
நிபநத்மனகமளயுை் மீறுவது குற்றைாகுை் அதத்ுடன் பின்வருை் விமளவுகமள 
நீங்கள் எதிரய்நாகக்ுவீரக்ள்: 
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b) மனிதவள அலமெச்ின் வலலத்தளம் 
நீங்கள் www.mom.gov.sg/check-wp இமையதத்ளதத்ில் புகுபதிவு கசய்து, 
கீழ்கக்ாணுை் படிநிமலகமளப் பின்பற்றலாை்.

1) யதரந்க்தடுகக்வுை்: Enquire.
2) யதரந்க்தடுகக்வுை்: Work Permit Validity / Application Status. 
3) உங்கள் யவமல அனுைதி அடம்ட எை்மையுை் உங்கள் கபயமரயுை் 
 உள்ளிடட்ு, Next என்பமதத ்தடட்ுக.

 (2)  ்வலல

• உங்கள் யவமல அனுைதி அடம்டயில் குறிப்பிடட்ுள்ள பைியில் ைற்றுை் அதில்  
 குறிப்பிடப்படட்ுள்ள முதலாளிகக்ு ைடட்ுயை நீங்கள் யவமல கசய்யயவை்டுை்.
 - உங்கள் முதலாளியால் அறிவுறுதத்ப்படட்ாலுை், யவகறாரு பைியில் யவமல   
  கசய்ய உங்களுகக்ு அனுைதி இல்மல.

• நீங்கள் கூடுதல் பைை் சை்பாதிகக் யவறு எநத் வைிகதத்ிலுை் ஈடுபடயவா   
 அல்லது உங்கள் கசாநத்த ்கதாழிமலத ்கதாடங்கயவா கூடாது.

•  நீங்கள் உங்களது அசல் யவமல அனுைதி அடம்டமய எல்லா யநரங்களிலுை்   
 உங்களுடன் எடுதத்ுச ்கசல்லயவை்டுை்; எநத்கவாரு கபாது அதிகாரியிடமுை்   
 திடீர ்பரியசாதமனகக்ு அதமனக ்காடட் யவை்டுை்.
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யவகறாரு யவமலயியலா அல்லது யவறு முதலாளியிடயைா பைிபுரியுை்படி 
யகடக்ப்படட்ால், நீங்கள் உடனடியாக 6438 5122 என்ற எை்மை அமழதத்ு 
ைனிதவள அமைசச்ிடை் புகார ்அளிகக்யவை்டுை், அல்லது 1500 கபை்டமியர ்
சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 எனுை் முகவரியில் உள்ள ைனிதவள அமைசச்ின்  
யசமவ மையதம்த அணுகயவை்டுை்.

(3)  நடத்லதகள் 

• சிங்கப்பூரமர அல்லது சிங்கப்பூர ்நிரநத்ரவாசிமயத ்(சிங்கப்பூரில் அல்லது   
 சிங்கப்பூருகக்ு கவளியய) திருைைை் கசய்துககாள்ள, யவமல அனுைதிப்பதத்ிர  
 கடட்ுப்பாடட்ு அதிகாரியின் அனுைதி உங்களுகக்ுத ்யதமவ.  உங்கள் யவமல   
 அனுைதிச ்சீடட்ு கசல்லாத பிறகுை் இது கபாருநத்ுை்.

• நீங்கள் சிங்கப்பூரமர அல்லது சிங்கப்பூர ்நிரநத்ரவாசிமயத ்திருைைை்   
 கசய்து ககாை்டிருகக்ுை் படச்தத்ில், யவமல அனுைதிப்பதத்ிர கடட்ுப்பாடட்ு   
 அதிகாரியின் அனுைதிமயப் கபற்றிருநத்ாகலாழிய, நீங்கள் கரப்்பைமடயயவா  
 சிங்கப்பூரில் குழநம்தமயப் கபற்கறடுகக்யவா கூடாது. யவமல அனுைதிச ்
 சீடட்ு கசல்லாத பிறகுை் இது கபாருநத்ுை்.

4)  உரிமம் வபறோத ்வலலவோய்ப்பு முகவரோக இருக்க ்வண்டோம்

• ைனிதவள அமைசச்ிடை் உரிைை் கபறாைல் பின்வருை் எநத்கவாரு   
 யவமலவாய்ப்பு நிறுவன நடவடிகம்ககமளயுை் நடதத்ுவது 
 சடட்வியராதைானது:

 (i) யவமல யதட உதவுவதாகக ்கூறி குடுை்பதத்ினரிடமிருநய்தா அல்லது   
   நை்பரக்ளிடமிருநய்தா பைை் அல்லது சலுமககள் கபறுதல்,
 (ii) யவமல யதடித ்தர உதவுவதற்காக எநத்கவாரு யவமல     
   விை்ைப்பதாரரிடமிருநத்ுை் எநத்கவாரு தனிப்படட் ஆவைதம்தயயா   
   அல்லது சுயவிவரத ்கதாகுப்மபயயா கபறுதல், 
 (iii) எநத்கவாரு முதலாளி அல்லது யவமல விை்ைப்பதாரர ்சாரப்ாகவுை்   
   யவமல அனுைதிப் பதத்ிர விை்ைப்பங்கமளச ்சைரப்்பிதத்ல், ைற்றுை் /   
   அல்லது 
 (iv) எநத்கவாரு யவமல யதடுபவமரயுை் ஒரு முதலாளியிடை் யவமலயில் யசர   
   உதவுதல்

இநத்க ்குற்றங்களில் எமதச ்கசய்தாலுை் அதிகபடச்ைாக $80,000 அபராதை் 
ைற்றுை்/அல்லது இரை்டு ஆை்டுகள் வமரயிலான சிமறதத்ை்டமன 
விதிகக்ப்படுை்.  உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படட்ு, நீங்கள் 
கசாநத் நாடட்ிற்கு அனுப்பப்படுவீரக்ள். நீங்கள் சிங்கப்பூரில் யவமல கசய்ய 
அனுைதிகக்ப்பட ைாடட்ீரக்ள். 
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5)  உரிமம் வபறோத ்வலலவோய்ப்பு முகவலர அல்லது நிறுவனத்லத  
       நோட்வண்டோம்

• உரிைை் கபறாத எநத் யவமலவாய்ப்பு முகவரின் யசமவமயயுை் 
 பயன்படுதத்ுவது சடட்வியராதைானது.

• உரிைை் கபறாத யவமலவாய்ப்பு முகவமர அணுகி யவமல யதட முயன்றால்,  
 யவமல கிமடகக்ாைல் யபாகலாை், அல்லது நீங்கள் கசலுதத்ிய முகவர ்
 கடட்ைங்கமள இழகக் யநரிடலாை். உரிைை் கபறாத யவமலவாய்ப்பு 
 முகவமர நீங்கள் பயன்படுதத்ுை் ஒவ்கவாரு முமறயுை் $5,000 வமர அபராதை் 
 விதிகக்ப்படுை்.

உரிைை் கபற்ற யவமலவாய்ப்பு முகவரின் பதிவு அடம்டயின் ைாதிரிவடிவை்

உரிைை் கபறாைல் யவமலவாய்ப்பு நிறுவன நடவடிகம்ககளில் ஈடுபடுை் 
எநத் ஒருவமரப் பற்றியுை், உடனடியாகப் புகார ்அளிகக்யவை்டுை்.  உங்கள் 
அமடயாளை் ரகசியைாக மவதத்ுக ்ககாள்ளப்படுை்.

்வலல அனுமதி நிபந்தலனகலள மீறுவதற்கோன தண்டலன

யைற்காணுை் யவமல அனுைதி நிபநத்மனகளில் ஏயதனுை் ஒன்மற நீங்கள் 
மீறினால், உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படுை். அயதாடு, நீங்கள் 
எதிரக்ாலதத்ில் சிங்கப்பூரில் யவமல கசய்ய அனுைதிகக்ப்பட ைாடட்ீரக்ள். 

உங்கள் ்வலலவோய்ப்பு முகவர் அல்லது நிறுவனம் மனிதவள அலமெச்ிடம் 
(MOM)  உரிமம் வபற்றிருக்கிறதோ என்பலத எப்்போதும் ெரிபோரக்்கவும்.
• யவமலவாய்ப்பு நிறுவனதத்ின் பைியாளரக்ளின் பதிவு அடம்டமயக ்
 காடட்ச ்கசால்லுங்கள் (கீயழ உள்ள ைாதிரிமயப் பாரக்க்வுை்).  அடம்டயில் 
 குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கபயமரயுை் பதிவு எை்மையுை் கவனதத்ில் 
 ககாள்ளுங்கள். 

• நீங்கள் உரிைை் கபற்ற முகமவ நிறுவனதம்தப் பயன்படுதத்ுகிறீரக்ளா 
 என்பமத உறுதிப்படுதத், www.mom.gov.sg/eadirectory இமையதத்ளதத்ில் உள்ள 
 ைனிதவள அமைசச்ின்  யவமலவாய்ப்பு நிறுவனப் படட்ியலில் உங்கள் 
 முகவரின்   கபயமரச ்சரிபாரக்க்வுை்.
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1

யவமல 
அனுைதிச ்
சீடம்டப் 

புதுப்பிதத்ல்

பாதுகாப்புத ்
கதாமக

ைருதத்ுவக ்
காப்புறுதி

திருப்பி அனுப்புை் 
கசலவுகள்

கடட்ாயப் பயிற்சி ைருதத்ுவக ்
கடட்ைங்கள்

தீரம்வ 
கசலுதத்ுதல் 

2 3 4

5 6 7

முதலோளியின் கடலமகள்
நீங்கள் யவமலயில் இருகக்ுை்யபாது உங்கள் முதலாளி நிமறயவற்ற 
யவை்டிய சில கபாறுப்புகள் உள்ளன. உங்கமள யவமலயில் அைரத்த்ுவதற்கு 
நிபநத்மனயாக, உங்களிடமிருநத்ு பைை் யகாரயவா கபறயவா உங்கள் 
முதலாளிகக்ு அனுைதி இல்மல. பின்வருை் கசலவினங்களுகக்ாக அவர ்
உங்களிடமிருநத்ு பைை் கபறயவா, உங்கள் சை்பளதத்ிலிருநத்ு பைை் கழிகக்யவா 
முடியாது: 

எடுதத்ுகக்ாடட்ாக, உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு காலாவதியாகவிருநத்ால், 
அதமனப் புதுப்பிகக் உங்கள் முதலாளி பைை் கசலுதத்யவை்டுை். புதுப்பிப்புக ்
கடட்ைதத்ிற்காகப் பைை் கசலுதத்ுைாறு உங்களிடை் யகடக்யவா அல்லது 
உங்கள் சை்பளதத்ிலிருநத்ு கழிகக்யவா முடியாது.

உங்கள் முதலாளி உங்கள் சை்பளதத்ிலிருநத்ு ஏயதனுை் கதாமகமயக ்கழிதத்ால், 
அநத்க ்கழிப்பு எதற்கானது என்பமத உங்கள் முதலாளியிடை் யகடட்றியவுை். 
யையல படட்ியலிடப்படட்ுள்ள எநத்கவாரு கசலவிற்குை் கதாமக கழிகக்ப்படட்ு 
இருநத்ால், 6438 5122 என்ற எை்மை அமழதத்ு உடனடியாக ைனிதவள 
அமைசச்ிடை் புகார ்அளிகக்வுை் அல்லது 1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்
339946 முகவரியில் உள்ள ைனிதவள அமைசச்ின் யசமவ மையதம்த அணுகவுை்.
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தங்குமிடம்

உங்கள் தங்குமிடை் யதமவப்படுை் தரங்கமளக ்ககாை்டிருப்பமதயுை், அதிக 
கூடட்மில்லாைல் இருப்பமதயுை் உங்கள் முதலாளி உறுதி கசய்யயவை்டுை்.  
உங்கள் தங்குமிடை் யைாசைான அல்லது பாதுகாப்பற்ற நிமலயில் இருநத்ால், 
6438 5122 என்ற எை்மை அமழதத்ு உடனடியாக ைனிதவள அமைசச்ிடை் புகார ்
அளிகக்வுை் அல்லது 1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 முகவரியில் 
உள்ள ைனிதவள அமைசச்ின் யசமவ மையதம்த அணுகவுை் .

யைாசைான அல்லது பாதுகாப்பற்ற தங்குமிட நிமலமைகளின் 
எடுதத்ுகக்ாடட்ுகள் பின்வருைாறு:

 இட கநருகக்டி முமறயான சுகாதார வசதிகள் 
அல்லது காற்யறாடட்ை் இல்மல

பூசச்ிகளின் கதால்மல (எ.கா. 
எலிகள், ககாசுகக்ள், கரப்பான் 

பூசச்ிகள்)

உங்கள் தங்குமிடதத்ிற்குள் 
யசதைமடநத் அல்லது 

சரிகசய்யப்படாத வசதிகள்

கூடட்ுரிமை வீடுகள், கமடவீடுகள், தமர வீடுகள் யபான்ற தனியார ்குடியிருப்பு 
வளாகங்களில் நீங்கள் தங்கலாை். தனியார ்குடியிருப்பு வளாகங்களில் 
அதிகபடச்ை் 6 ஊழியரக்ள் தங்க அனுைதிகக்ப்படுகிறது.  நீங்கள் தங்குை் 
இடதத்ில் 6-கக்ுை் யைற்படட் ஊழியரக்ள் தங்கியிருநத்ால், உங்கள் முதலாளியுடன் 
யபசி நீங்கள் கவளியயறுவதற்கு ஏற்பாடு கசய்யுங்கள்.
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உங்கள் முகவரிலயத் வதரிவித்தல்
ைனிதவள அமைசச்ிடை் உங்கள் முதலாளி பதிவு கசய்துள்ள முகவரியில்தான் 
நீங்கள் தங்கியிருகக் யவை்டுை். நீங்கள் கசாநத்ைாகத ்தங்குமிடை் 
யதடிகக்காை்டால் அல்லது உங்கள் தங்குமிடதம்த ைாற்றினால், உங்கள் 
சமீபதத்ிய குடியிருப்பு முகவரிமய உங்கள் முதலாளியிடை் கதரிவிகக் 
யவை்டுை். இதன்வழி, முதலாளி ைனிதவள அமைசச்ிடை் உங்கள் புதிய 
முகவரிமயத ்கதரிவிகக் முடியுை். நீங்கள் அவ்வாறு கசய்யத ்தவறினால் உங்கள் 
யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படுை்.

தங்குமிடத்தில் ெமூக சுகோதோரத்லதக் கலடப்பிடிக்கவும் 
நீங்கள் வாழுை் இடதம்தச ்சுதத்ைாகவுை் துப்புரவாகவுை் மவதத்ிருங்கள். 
இதனால் நீங்கள் யநாய்வாய்ப்படாைல் ஆயராகக்ியைாக இருகக் முடியுை்.
• உங்கள் படுகம்கயில் மூடம்டப்பூசச்ிகள் வராைல் தடுகக், உங்கள் 
 படுகம்கமயச ்சுதத்ைாக மவதத்ிருங்கள்.
• கரப்பான் பூசச்ிகள், எலிகள் யபான்றமவ வராைல் தடுகக், நீங்கள் வாழுை் 
 சுற்றுசச்ூழமலச ்சுதத்ைாக மவதத்ுகக்காள்ளுங்கள்.
• ககாசுகக்ள்  இனப்கபருகக்ை் கசய்வமதத ்தடுகக், யதங்கிய நீமர 
 அகற்றிவிடுங்கள்.

உங்கள் தங்குவிடுதியின் வபோறுப்போளரிடம் குடியிருப்புப் பிரெெ்லனகலளப் 
பற்றி புகோர் வெய்யவும்
DormWatch app
குடியிருப்புப் பிரசச்மனகமளப் பற்றி புகார ்கசய்ய உங்களுகக்ான இலவச 
கசயலி

நீங்கள் ஒரு தங்குவிடுதியில் வசிதத்ால், குடியிருப்பில் உள்ள குமறபாடுகள், 
யசதைமடநத் வசதிகள் அல்லது உபகரைங்கள் குறிதத்ு தங்குவிடுதியின் 
கபாறுப்பாளரிடை் யநரடியாகப் புகார ்கசய்ய DormWatch என்ற கசயலி 
உங்களுகக்ு உதவுகிறது. பிரசச்மனயின் நடப்பு நிமலமை பற்றி ைனிதவள 
அமைசச்ிடமுை் கதரியப்படுதத்ப்படுை். அவசியைாயின், ைனிதவள அமைசச்ு 
தங்குவிடுதிமயப் பரியசாதிகக்ுை். நீங்கள், கீழ்கை்ட QR குறியீடம்ட ஸ்யகன் 
கசய்வதன் மூலை் கசயலிமயப் பதிவிறகக்ை் கசய்யலாை்.
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்வலலவோய்ப்பு ்மோெடிகள்
யவமலவாய்ப்பு யைாசடிகளுகக்ு இலகக்ாகாைல் எசச்ரிகம்கயாக இருங்கள்:
• வெயல்படோ நிறுவனம் / விடுவிக்கப்படும் ஊழியர் / ெட்டவி்ரோத ்வலல    
 நியமனம் - சிங்கப்பூருகக்ு வநத்பின் உங்களுகக்ு எநத் யவமலயுை்    
 தரப்படவில்மல. ஏகனனில், உங்களுகக்ு உறுதியளிதத் அநத் முதலாளியயா   
 அநத் யவமலயயா உை்மையில் இல்மல, அல்லது சடட்வியராதைாக நீங்கயள   
 கசாநத்ைாக யவமல யதடிக் ககாள்ளுை்படி யகடட்ுக ்ககாள்ளப்படுகிறீரக்ள்.

• ்போலி ஆவணம் – நீங்கள் கசன்று படிகக்ாத பள்ளியிலிருநத்ு வாங்கப்படட்   
 யபாலி கல்விச ்சான்றிதழுடன் உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ுகக்ு உங்கள்   
 முதலாளி விை்ைப்பிகக்ிறார்.

• லஞ்ெம் வகோடுப்பது - சிங்கப்பூரில் பைிபுரிய அல்லது உங்கள் யவமல    
 அனுைதிப் பதத்ிரதம்தப் புதுப்பிகக் உங்கள் முதலாளிகக்ு லஞ்சைாகப் பைை்   
 ககாடுதத்ீரக்ள்.

• ்போலி ெம்பள அறிவிப்புகள் - உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு உை்மையியலயய   
 தருவமதவிட அதிகைான சை்பளதம்தக ்ககாள்மக ஒப்புதல் கடிததத்ில் (IPA)   
 குறிப்பிடட்ு ைனிதவள அமைசச்ிடை் சைரப்்பிதத்ிருகக்ிறார்.

நீங்கள் ஏயதனுை் யைாசடிகக்ு இலகக்ானால், உடனடியாக6438 5122 என்ற 
கதாமலயபசி எை்மை அமழதத்ு ைனிதவள அமைசச்ிடை்  புகார ்அளிகக்வுை், 
அல்லது 1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 எனுை் முகவரியில் உள்ள 
ைனிதவள அமைசச்ின் யசமவ மையதம்த அணுகவுை்.

போதுகோப்பு
்வலலயிட போதுகோப்பு
நீங்கள் கடட்ுைானதத்ில் பைிபுரிநத்ால், கடட்ுைானப் பாதுகாப்பு புதத்றிவுப் 
பாடதத்ிடட்தம்தப் படிதத்ு முடிகக்யவை்டுை். பைியில் இருகக்ுை்யபாது, 
பாடதத்ிடட்தத்ில் நீங்கள் கற்றுகக்காை்டவற்மறயுை் உங்கள் முதலாளி 
அல்லது யைற்பாரம்வயாளர ்வழங்கிய பாதுகாப்பு வழிமுமறகமளயுை் 
பின்பற்றயவை்டுை்.

•  நீங்கள் கசய்யுை் பைிகக்ுப் கபாருதத்ைான தனிநபர ்பாதுகாப்புச ்சாதனதம்த 
 (PPE) (எ.கா. தமலகக்வசை், பாதுகாப்புக ்கை்ைாடி, கசவிப்புலன் பாதுகாப்புச ்
 சாதனங்கள், மகயுமறகள் ைற்றுை் பாதுகாப்புக ்காலைிகள்) எப்யபாதுை் 
 அைியயவை்டுை். அமனதத்ுப் பாதுகாப்புச ்சாதனங்கமளயுை் பழுதற்ற 
 நிமலயில் மவதத்ுக ்ககாள்ளயவை்டுை்.

•  உங்கள் பாதுகாப்பு வாரப்்பூடம்ட அைிநத்ு, அதமன உறுதியான  
 கபாறுதத்ுமிடதத்ில் ைாடட்வுை்.

• அபாயங்கள் விமளவிகக்ுை் வழிமுமறகமள அல்லது குறுகக்ுவழிகமள   
 யைற்ககாள்ளயவா, அல்லது பாதுகாப்பு 
 விதிமுமறகமளப் புறகக்ைிகக்யவா கூடாது. 
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கீ்ழ விழுவலதத் தடுத்தல்
• பைியிடதம்த ஈரமில்லாைல் 
 உலரவ்ாகவுை், சுதத்ைாகவுை், சிதறல்கள் 
 இல்லாைலுை், கை்பிகள் யபான்ற 
 கபாருடக்ளில் தடுகக்ி விழுநத்ுவிடாைலுை் 
 மவதத்ுக ்ககாள்ளுங்கள்.
• படிகக்டட்ுகளில் ஏறுை்கபாழுது 
 மகப்பிடிகமளப் பிடிதத்ுக ்
 ககாள்ளுங்கள்.
• வழுகக்ி விழுவமதத ்தடுகக்ுை் 
 பாதுகாப்புக ்காலைிகமள அைிநத்ு 
 ககாள்ளுங்கள்.

மின்ெோர அபோயங்கள்
• பழுதமடநத் மின் உபகரைங்கமளயயா 
 அல்லது பழுதமடநத் மின்னிமைப்பு 
 கபாறிகமளயயா பயன்படுதத் 
 யவை்டாை்.
• யவமல இடதம்த உலரவ்ாகவுை்   
 சுதத்ைாகவுை் மவதத்ுக ்ககாள்ளுங்கள்.

உயரமோன இடங்களில் ் வலல போர்த்தல் 
• உயரதத்ில் யவமல கசய்யுை்யபாது  
 சரியாக நிற்ககக்ூடிய தளங்கமளப்  

 பயன்படுதத்யவை்டுை்.

்மலிருந்து விழக்கூடிய வபோருட்கள் 
குறித்து  எெெ்ரிக்லகயோக இருங்கள்
• கதாங்கவிடப்படட்ிருகக்ுை் பாரங்களில்  
 இருநத்ு விலகி இருங்கள்.
• உபகரைங்கமளயுை் கபாருடக்மளயுை்  
 திறப்புகளுகக்ு அருகில் மவகக்யவா  
 அடுகக்யவா கூடாது.
• உங்கள் பாதுகாப்புத ்
 தமலகக்வசதம்தயுை் எஃகு 
 காலைிகமளயுை் அைிய யவை்டுை்.

இந்த வபோதுவோன அபோயங்கலளக் கவனத்தில் வகோண்டு, உங்கலளப் போதுகோப்போக 
லவத்துக்வகோள்ளுங்கள்:

• ஏைிகமளப் பயன்படுதத்ுை்யபாது  
 எப்யபாதுை் மூன்று இடங்களில்    
 பிடிைானதம்த நிமலநாடட்யவை்டுை். 

• அமனதத்ு இடங்களுை் நன்றாக 
 உலரந்த்ிருகக்ுை் நிமலயில் ைடட்ுயை 
 மின் யவமலகமள யைற்ககாள்ளுங்கள்.
• ரப்பர ்மகயுமறகமளயுை் 
 பாதுகாப்புக ்காலைிகமளயுை் அைிநத்ு 
 ககாள்ளுங்கள்.
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• நீடட்ிப்பு கை்பிவடங்கமளயுை் 
 மின் சாதனங்கமளயுை் 
 பயன்படுதத்ுை் யபாது, 
 ‘பாதுகாப்பு அமடயாளக ்
 குறியீடு’ உள்ளவற்மற ைடட்ுயை 
 பயன்படுதத்வுை் (கீயழ உள்ள 
 சின்னதம்தப் பாரக்க்வுை்).

குறுகலோன இடங்கள்
• குறுகலான இடதத்ிற்குள் நுமழவதற்கு 
 முன், எப்யபாதுை் எரிவாயுச ்யசாதமன 
 கசய்யுங்கள்.
• குறுகலான இடதத்ிற்குள் நுமழவதற்கு 
 முன், பாதுகாப்புச ்சாதனங்கமள 
 (எ.கா. சுவாசக ்கருவி, முழு உடல் கவசை் 
 ைற்றுை் மீடக்டடுப்புக ்கயிறு) அைிநத்ு 
 ககாள்ளுங்கள்.

்வலலயிடத்தில் வோகனம் ஓட்டுதல் 
•  வாகனங்கள் வருவமதக ்கவனிகக்வுை். 
 பைியிடதத்ில் நடகக்ுை்யபாது 
 நமடபாமதகளில் கசல்லவுை்.
• நீங்கள் ையகக்தம்த ஏற்படுதத்ுை் 
 ைருநம்த உடக்காை்டால் வாகனை் 
 ஓடட்ுவமதத ்தவிரக்க்வுை்.
•  நீங்கள் நீை்ட யநரை் வாகனை் 
 ஓடட்ினால், மககால்கமள 
 நீடட்ி ஓய்கவடுப்பதற்கு சிறு சிறு 
 இமடயவமளகள் எடுதத்ுகக்காள்ளவுை்.
• வாகனதம்தப் பின்யனாகக்ிச ்
 கசலுதத்ுவதற்கு முன், ைமறவான 
 இடங்கமள வாகனக ்கை்ைாடியில் 
 சரிபாரக்க்வுை்.
•  பைியிடதத்ிற்கு அருயக  வாகனங்கள் 
 வராைல் தடுகக், உங்கள் 
 பைியிடதம்தச ்சுற்றி யபாகக்ுவரதத்ுக ்
 கூை்புகமள மவகக்வுை்.

தீ அபோயங்கள்
•  கநருப்பு பற்றகக்ூடிய அபாயை் உள்ள 
 சூடான யவமலகமளச ்கசய்வதற்கு முன் 
 கமரப்பான்கள்,  காற்று அழுதத்ப்படட் 
 கதாடட்ிகள், ைரதத்ூள் யபான்ற 
 எரியகக்ூடிய கபாருடக்ள் அருகில் 
 இருநத்ால் அகற்றி விடுங்கள்.
• எரியகக்ூடிய அபாயை் உள்ள 
 கபாருடக்மள மூடியுள்ள 
 ககாள்கலன்களில் மவதத்ு, நன்கு 
 காற்யறாடட்ைான இடங்களில் 
 பதத்ிரப்படுதத்ி மவகக்வுை்.
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நீங்கள் ைருதத்ுவமரப் பாரப்்பதற்கு உங்கள் முதலாளி உங்கமள அனுைதிகக் 
யவை்டுை். உங்கள் ைருதத்ுவக ்கடட்ைங்கமளயுை் அவர ்கசலுதத்யவை்டுை். 
உங்களுகக்ு சிகிசம்ச அளிப்பதற்கு முன் உங்கள் முதலாளியிடமிருநத்ு கடிதை் 
யதமவ என்று ைருநத்கை் யகடட்ால், அவர ்அமத வழங்க யவை்டுை்.

உங்கள் முதலாளியிடை் தருவதற்காக, ைருதத்ுவச ்சான்றிதழ் ைற்றுை் 
ைருநத்கதத்ில் பைை் கசலுதத்ியதற்கான ரசீது ஆகியவற்மறத ்தயவுகசய்து 
ைறகக்ாைல் கபற்றுகக்காள்ளுங்கள். உங்கள் கசாநத்ப் பதிவுகளுகக்ாக, 
ைருதத்ுவச ்சான்றிதழ் ைற்றுை் ரசீது ஆகியவற்மறப் புமகப்படை் எடுதத்ு நீங்கள் 
மவதத்ுக ்ககாள்ளயவை்டுை்.

உங்கள் ைருதத்ுவச ்சிகிசம்சகக்ான கடட்ைதம்த வழங்கயவா அல்லது 

கசலுதத்யவா உங்கள் முதலாளி ைறுதத்ுவிடட்ால், 6438 5122 என்ற கதாமலயபசி 
எை்மை அமழதத்ு உடனடியாக ைனிதவள அமைசச்ிடை்  புகார ்அளிகக்வுை், 
அல்லது 1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 எனுை் முகவரியில் 
உள்ள ைனிதவள அமைசச்ின் யசமவ மையதம்த அணுகவுை். அமனதத்ுத ்
தகவல்களுை் கை்டிப்பாக ரகசியைாக மவதத்ிருகக்ப்படுை்.

உங்கள் பைியிடதத்ிற்கு அல்லது 
தங்குை் இடதத்ுகக்ு அருகிலுள்ள 

ைனிதவள அமைசச்ு அங்கீகரிதத் 
மருத்துவ லமயங்களில்

ைனிதவள அமைசச்ால் 
நியமிகக்ப்படட் 

வபோது மருத்துவ (ஜி.பி.) 
மருந்தகங்களில்

FWMOMCare கசயலியின் வழியாக
 வதோலல மருத்துவ மருத்துவரிடம் 

(இமையை் வழியிலான ஆயலாசமன ைடட்ுயை)

OR

மருத்துவ சிகிெல்ெ நோடுதல்
நீங்கள் யநாய்வாய்ப்படட்ிருநத்ு, ைருதத்ுவரிடை் கசல்ல யவை்டியிருநத்ால், 
உங்கள் முதலாளியிடை் கதரியப்படுதத்ுங்கள். நீங்கள் ைருதத்ுவமர இநத்  
இடங்களில் காைலாை்:
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்வலலயிட கோயம்
உங்கள் முதலாளியய தன்னிடை் யவமல கசய்யுை் அமனதத்ு ஊழியரக்ளின் பாதுகாப்பு, 
சுகாதாரை் ைற்றுை் நல்வாழ்வுகக்ுப் கபாறுப்பாவார்.

நீங்கள் ்வலல வெய்யும்்போது கோயமலடந்தோல் என்ன வெய்வது?

உங்கள் காயதம்த உங்கள் யைற்பாரம்வயாளரிடை் அல்லது 
முதலாளியிடை் கதரிவிதத்ு, விமரவாக சிகிசம்ச கபறவுை். நீங்கள், 
ைருதத்ுவர ்/ பல் ைருதத்ுவரிடமிருநத்ு ஏயதனுை் ைருதத்ுவைமன 
விடுப்பு / ைருதத்ுவ விடுப்பு அல்லது இலகுவான பைி 
கசய்யுை்படி அறிவுறுதத்ல் ஆகியவற்மறப் கபற்றால், ஒரு சை்பவ 
அறிகம்கமய ைனிதவள அமைசச்ிடை் சைரப்்பிகக்ுை்படி உங்கள் 
யைற்பாரம்வயாளரிடை் அல்லது முதலாளியிடை் கதரிவிகக்வுை்.

1

2

MOM

MC
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4

5

6

7

யவமலயிட விபதத்ு குறிதத்ு உங்களுகக்ுை் உங்கள் யைற்பாரம்வயாளருகக்ுை் / 
முதலாளிகக்ுை் இமடயிலான தகவல் பரிைாற்றப் பதிவுகமளப் (எ.கா. 
உங்கள் வாடஸ்்ஆப் ைற்றுை் குறுஞ்கசய்திகள் யபான்றமவ) பதத்ிரைாக 
மவதத்ுகக்காள்ளுங்கள்.

நீங்கள் காயைமடநத் இடதத்ின் புமகப்படங்கமளயுை், உங்கள் காயதத்ிற்குக ்
காரைைான கருவிகள் அல்லது இயநத்ிரங்கமளயுை் புமகப்படை் எடுகக்ுை்படி 
உங்கள் நை்பரிடை் கசால்லுங்கள். எடுதத் புமகப்படங்கமள ைருதத்ுவரிடை் 
காடட்ுங்கள்.

உங்களுகக்ு ஒரு ைருதத்ுவச ்சநத்ிப்புகக்ு யநரை் தரப்படட்ிருநத்ால், தயவுகசய்து 
சநத்ிப்பில் கலநத்ு ககாள்ளுங்கள்; அதற்குப் பதிலாக ைற்ற ைருதத்ுவரக்ளிடை் 
கசல்ல யவை்டாை். ககாடுகக்ப்படட் ைருதத்ுவச ்சநத்ிப்புகளில் கலநத்ு 
ககாள்ளத ்தவறினால், உங்கள் பைிகக்ாலக ்காய இழப்பீடட்ுக ்யகாரிகம்க 
நிறுதத்ிமவகக்ப்படுை்.

உங்களுகக்ு ஏற்படட் காயங்களுடன் கதாடரப்ுமடய ஆவைங்களின் நகமல 
(எ.கா. ைருதத்ுவச ்சான்றிதழ்கள், ைருதத்ுவ ரசீதுகள்) நீங்கள் பதத்ிரைாக 
மவதத்ுகக்காை்டு, அவற்றின் அசல்கமள உங்கள் முதலாளியிடை் 
ஒப்பமடகக்வுை்.

காப்பீடட்ாளர ்அல்லது ைனிதவள அமைசச்ு இழப்பீடட்ுத ்கதாமகமயக ்
கைகக்ிடட்ு உங்களுகக்ுை் உங்கள் முதலாளிகக்ுை் ஒரு அறிவிப்மப 
கவளியிடுை். அநத்த ்கதாமககக்ு எநத் ஆடய்சபமனயுை் இல்மல என்றால், 
அறிவிப்பு கபறப்படட்  யததியிலிருநத்ு 21 நாடக்ளுகக்ுள் உங்கள் முதலாளி 
/ காப்பீடட்ாளர ்உங்களுகக்ுப் பைதம்தச ்கசலுதத்யவை்டுை்.  உங்கள் 
இழப்பீடட்ு யகாரிகம்கமய உங்கள் முதலாளி மகயாளுவார;் பின்பு ைனிதவள 
அமைசச்ிடை்  அவர ்கதரிவிப்பார்.

$$$

$$$

BILL

நீங்கள் பைியில் காயைமடநத்யபாது உங்கள் முதலாளி ஒரு சை்பவ அறிகம்கமயச ்
சைரப்்பிகக்வில்மல என்றால், தயவுகசய்து ைனிதவள அமைசச்ுகக்ுத ்கதரிவிகக்வுை். 
நீங்கள், 6438 5122 என்ற எை்ைில் ைனிதவள அமைசச்ுகக்ுத ்தகவல் கதரிவிகக்லாை் 
அல்லது ைனிதவள அமைசச்ின் யசமவ மையதத்ிற்கு (1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்
339946)  யநரில் கசன்று, ஒரு ைனிதவள அமைசச்ு அதிகாரியுடன் யபசலாை். உங்கள் கதாடரப்ு 
விவரங்கள், உங்கள் முதலாளியின் கபயர ்ைற்றுை் விபதத்ு நடநத் யததி ஆகியவற்மற 
ைடட்ுயை நீங்கள் ைனிதவள அமைசச்ிடை் ககாடுகக் யவை்டுை். உங்களால் ஆங்கிலதத்ில் 
யபச முடியாவிடட்ாலுை் ைனித வள அமைசச்ால் உங்களுகக்ு உதவ முடியுை்.
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நோன் என்ன ்கோர முடியும், வதோலக எவ்வளவு?
WICA சடட்தத்ின்கீழ், நீங்கள் சிங்கப்பூரில் பதிவுகசய்த ைருதத்ுவமர அல்லது பல் 
ைருதத்ுவமரச ்சநத்ிதத்ால் ைடட்ுயை பின்வருை் வமகயிலான இழப்பீடுகமளக ்
யகார முடியுை்.

இழப்பீட்டு வலக

ைருதத்ுவச ்
கசலவுகள்

ைருதத்ுவ 
விடுப்புகக்ான 
ஊதியங்கள்

கைாதத்த ்
கதாமக 
இழப்பீடு

அது என்ன?

உங்கள் ைருதத்ுவக ்கடட்ைங்கள் ைற்றுை் பைிகக்ாலக ்
காயதத்ிற்காகச ்கசலுதத்ிய பிற கடட்ைங்கள்
எ.கா. பைிகக்ாலக ்காய ைதிப்பீடட்ு 
அறிகம்ககளுகக்ான கடட்ைை்.

• யவமல விபதத்ு காரைைாக ஏயதனுை் ைருதத்ுவைமன 
 விடுப்பு / ைருதத்ுவ விடுப்பு அல்லது இயலசான யவமல 
 ஆகியமவ வழங்கப்படட்ால்.
• நீங்கள் வழகக்ைாக யவமல கசய்யுை் நாடக்ளுகக்ு 
 (யவமல நாடக்ள்). ஆனால், ஓய்வு நாடக்ளுகக்ுை் கபாது 
 விடுமுமற நாடக்ளுகக்ுை் அல்ல.

• நிரநத்ர இயலாமை - ஒரு காயை் அல்லது ைருதத்ுவ 
 நிமல நீங்கள் யவமல கசய்யுை் திறனில் நிரநத்ர 
 இயலாமைமய ஏற்படுதத்ி இருநத்ால்
• ைரைை் - ஒரு விபதத்ு ைரைதம்த ஏற்படுதத்ுை் யபாது.

்கோரிக்லக தோக்கல் வெய்தல்

• நீங்கள் ஒரு யகாரிகம்கமய தாகக்ல் கசய்ய யதமவயில்மல. ஏகனனில் 
 உங்கள் முதலாளி சை்பவ அறிகம்கமய ைனிதவள அமைசச்ுகக்ு 
 சைரப்்பிகக்ுை்யபாது உங்கள் வழகக்ின் கசயலாகக்ை் தாைாகயவ கதாடங்குை்.

• யகாரிகம்க கசயலாகக்ப்படுதத்ப்படுை்யபாது நீங்கள் உங்கள் முதலாளியயாடு 
 கதாடரந்த்ு இருகக்யவை்டுை். ஏகனனில், அவர ்உங்களுகக்ு உைவு, 
 தங்குமிடை் ஆகியவற்மறத ்கதாடரந்த்ு வழங்கயவை்டுை்.  உங்கள் முதலாளி 
 உங்கமளச ்கசாநத் நாடட்ுகக்ுத ்திருை்புை்படி கடட்ாயப்படுதத்ி, விபதம்தத ்
 கதரிவிகக்ாதிருநத்ால், உடனடியாக 6438 5122 என்ற எை்ைில் ைனிதவள 
 அமைசம்ச அமழகக்வுை்.

• உங்கள் முதலாளி உங்கமள விைான நிமலயதத்ிற்கு அனுப்பி, சிங்கப்பூமர 
 விடட்ு கவளியயறுை்படி கடட்ாயப்படுதத்ினால், விைான நிமலயதத்ின் 
 குடிநுமழவு முகப்பில் உள்ள அதிகாரிகளிடை் உதவி கபறலாை்.

WICA சடட்தத்ின்கீழ் உங்கள் யகாரிகம்ககக்ு உதவி புரிய 
உங்களுகக்ு வழகக்றிஞர ்யதமவயில்மல. இழப்பீடட்ுத ்
கதாமக ஒரு நிமலயான கைகக்ீடட்ு முமறயின் 
அடிப்பமடயிலானது. WICA சடட்தத்ின்கீழ் உள்ள 
யகாரிகம்ககளில் 75% கக்ுை் அதிகைானமவ விபதத்ு நடநத் 
நாளிலிருநத்ு எடட்ு ைாதங்களுகக்ுள் தீரக்க்ப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் 
வதரியுமோ?
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உங்கள் பைிகக்ாலக ்காய இழப்பீடட்ுக ்யகாரிகம்க கதாடரப்ில் உங்களுகக்ு 
உதவி யதமவப்படட்ால், நீங்கள் 6438 5122 என்ற எை்மை அமழகக்லாை் அல்லது  
1500 கபை்டமியர ்சாமல, சிங்கப்பூர ்339946 எனுை் முகவரியில் அமைநத்ுள்ள 
ைனிதவள அமைசம்ச அணுகலாை்.

வபோய்யோன ்கோரிக்லககலளெ ்ெமர்ப்பிக்க ்வண்டோம்

பைிகக்ாலக ்காய இழப்பீடு கபறுவதற்காகப் கபாய்யான யகாரிகம்கமயச ்
சைரப்்பிகக்யவா யவமலயில் கசய்யுை்யபாது நீங்கள் காயைமடநத்தாகப் 
கபாய்யான தகவல்கமள அளிகக்யவா கூடாது. அவ்வாறு கசய்யுை் 
ஊழியரக்ளுகக்ு அபராதை் ைற்றுை்/அல்லது சிமறதத்ை்டமன விதிகக்ப்படுை். 
அயதாடு, அவரக்ள் சிங்கப்பூரில் யவமல கசய்ய திருை்பி வர முடியாது.

WICA ெட்டம் vs வபோதுெ ்ெட்டம் 

காயைமடநத் கபருை்பாலான ஊழியரக்ள் WICA சடட்தத்ின்கீழ் நியாயைான 
ைற்றுை் உரிய யநரதத்ில் இழப்பீடு கபறுகிறாரக்ள். ைனித வள அமைசச்ிடமிருநத்ு 
உங்கள் WICA யகாரிகம்கமயத ்திருை்பப் கபற்று, அதற்குப் பதிலாக, கபாது 
சடட்தத்ின் கீழ் ஒரு யகாரிகம்கமயத ்தாகக்ல் கசய்ய ஒரு வழகக்றிஞமர 
ஈடுபடுதத் உங்களுகக்ு உரிமை உை்டு. இருப்பினுை், கபாதுச ்சடட்தத்ின் 
கீழ் யகாரிகம்ககமள நிமறயவற்ற, கபருை்பாலுை் அதிக யநரை் எடுகக்ுை் 
என்பமத நிமனவில் ககாள்ளுங்கள். யைலுை், உங்கள் முதலாளியின் 
அலடச்ியதத்ால்தான் காயை் ஏற்படட்து என்பமத நீங்கள் நீதிைன்றதத்ில் 
நிரூபிகக் யவை்டுை். வழகக்றிஞரக்ளிடமிருநத்ு தரகுப்பைை் கபறுவதற்காக, 
WICA யகாரிகம்ககமளத ்திருை்பப் கபறுைாறு ஊழியரக்மளச ்சிலர ்தவறாக 
வழிநடதத்ுவதாக எங்களுகக்ுத ்தகவல்கள் கிமடதத்ுள்ளன. எனயவ, உங்கள் 
கதரிவுகமளக ்கவனைாகப் பரிசீலியுங்கள்.
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குற்றங்கள்

குப்லப ்போடுதல் 

தண்ணரீ் விரயம்

வபோது இடங்களில் சிறுநீர் 
கழித்தல்

ெோலலலயப் 
போதுகோப்பற்ற முலறயில் 
கடப்பது 

வபோது இடங்களில் 
குடி்போலத

வபோது இடங்களில் 
ெட்டவி்ரோதமோக மது 
அருந்துதல்

கோவல்துலறயிடம் 
வபோய்யோன புகோர் 
அளித்தல்

திருட்டு (திருடுவது 
அல்லது கலடத் திருட்டு)

தண்டலனகள்

• குற்றை் புரிபவரக்ளுகக்ு $2,000 வமர அபராதமுை், 
 மீை்டுை் குற்றை் புரிபவரக்ளுகக்ுக ்கூடுதலான 
 அபராதமுை் விதிகக்ப்படுை்.

• 3 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது 
 $50,000 வமர அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.
• கதாடரந்த்ு குற்றை் புரிநத்ால், நாளுகக்ு $1,000 
 அபராதை் அல்லது அதன் ஒரு பகுதி விதிகக்ப்படுை்.

• $1,000 வமர அபராதை் விதிகக்ப்படுை், மீை்டுை் 
 குற்றை் புரிபவரக்ளுகக்ு அபராததக்தாமக 
 கூடட்ப்படுை்.

• 3 ைாதங்கள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது $1,000 
 வமர அபராதை் அல்லது இரை்டுை். மீை்டுை் 
 குற்றை் புரிபவரக்ளுகக்ு அபராததக்தாமக 
 கூடட்ப்படுை்.

• 1 ைாதை் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது $1,000 
 வமர அபராதை்.
• ைதுபானக ்கடட்ுப்பாடட்ு ைை்டலதத்ிற்குள் 
 கை்டறியப்படுை் குற்றவாளிகளுகக்ு, 1.5 
 ைடங்குகக்ு யைற்யபாகாத தை்டமன 
 விதிகக்ப்படுை்.

• $1,000கக்ு மிகாத அபராதை்.
• ைதுபானக ்கடட்ுப்பாடட்ு ைை்டலதத்ிற்குள் 
 கை்டறியப்படுை் குற்றவாளிகளுகக்ு, 1.5 
 ைடங்குகக்ு யைற்யபாகாத தை்டமன 
 விதிகக்ப்படுை்.

• 6 ைாதங்கள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது $5,000 
 வமர அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.

• சிறிய திருடட்ுகக்ு 3 ஆை்டுகள் வமர 
 சிமறதத்ை்டமன அல்லது அபராதை், அல்லது 
 இரை்டுை்.

சிங்கப்பூரின் ெட்டங்கள்
இங்கு பணிபுரியும்்போது, நீங்கள் சிங்கப்பூரின் ெட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய 
்வண்டும். இல்லலவயனில், நீங்கள் தண்டலனகலள எதிர்்நோக்குவீரக்ள்.  உங்கள் 
்வலல அனுமதிெ ்சீட்டு ரத்து வெய்யப்படும். அ்தோடு, எதிரக்ோலத்தில் நீங்கள் 
சிங்கப்பூருக்குள் நுலழய அனுமதிக்கப்பட மோட்டீரக்ள்.
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வீடுபுகுந்து திருடுதல்

கள்ளெ ்சிகவரட்டுகலள 
வோங்குவது அல்லது 
விற்பது

அனுமதிக்கப்பட்ட 
நோட்கலளத்தோண்டியும்  
தங்குதல்

குற்றவியல் மிரட்டல்

கோயம் ஏற்படுத்துதல்

ெட்டவி்ரோதமோகக் 
கூடுதல் அல்லது 
ஊரவ்லம் வெல்தல்

கலவரம்

மோனபங்கம் வெய்தல்

• 10 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது 
 அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.
• இரவில் வீடுபுகுநத்ு திருடினால் 14 ஆை்டுகள் 
 வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது அபராதை் அல்லது 
 இரை்டுை்.

• கசலுதத்ாத வரியின் 40 ைடங்கு வமர அபராதை், 
 ைற்றுை்/அல்லது 6 ஆை்டுகள் வமர சிமற.
• முதல்முமற குற்றவாளிகளுகக்ுை் மீை்டுை் குற்றை் 
 புரியுை் குற்றவாளிகளுகக்ுை் குமறநத்படச் 
 நீதிைன்ற அபராதை் முமறயய $2,000 ைற்றுை் $4,000
 ஆகுை்.

• 90 நாடக்ள் அல்லது அதற்குை் குமறவான 
 காலதத்ிற்கு அனுைதியின்றி தங்குயவாருகக்ு 6 
 ைாதங்கள் வமர சிமறதத்ை்டமன, அல்லது $4,000 
 வமர அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.
• 90 நாடக்ளுகக்ுயைல் அனுைதியின்றி  
 தங்குயவாருகக்ுக ்குமறநத்படச்ை் 3 பிரை்படிகள் 
 (அல்லது  பிரை்படிகக்ுக ்தகுதியற்றவராக இருநத்ால், 
 $6,000 அபராதை்) ைற்றுை்/அல்லது 6 ைாதங்கள் வமர 
 சிமறதத்ை்டமன.

• 2 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது 
 அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.
• ைரைை் அல்லது படுகாயை் ஏற்படுதத்ுவதற்காக, 
 அல்லது கநருப்பால் கசாதத்ுகமள அழிப்பதற்காக 
 மிரடட்ல் விடுதத்ிருநத்ால் 7 ஆை்டுகள் அல்லது 
 அதற்கு யைற்படட் சிமறதத்ை்டமன, அல்லது 
 அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.

• 2 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது  
 $5,000 வமர அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.
• படுகாயை் ஏற்படுதத்ியிருநத்ால், 10 ஆை்டுகள் 
 வமர சிமறதத்ை்டமனயுடன், அபராதை் அல்லது 
 பிரை்படி விதிகக்ப்படுை்.

• 2 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன, அல்லது 
 அபராதை் அல்லது இரை்டுை்.

• கலவரதத்ுகக்ு 7 ஆை்டுகள் வமர    
 சிமறதத்ை்டமன ைற்றுை் பிரை்படிகள்
• ஆயுதங்கள் பயன்படுதத்ப்படட்ால் 10 ஆை்டுகள்  
 வமர சிமறதத்ை்டமன ைற்றுை் பிரை்படிகள்

• 2 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன, அபராதை், 
 பிரை்படிகள் அல்லது அவற்றின் ஏயதனுை் யசரக்ம்க
• பாதிகக்ப்படட்வர ்14 வயதுகக்ுக ்குமறவானவர ்
 என்றால், பிரை்படி, அபராதை் ைற்றுை்/அல்லது  5 
 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன.
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வகோள்லளயடித்தல்

்போலதப்வபோருள் 
கடத்தல் மற்றும் 
உட்வகோள்ளல்

வகோலல

• 2 முதல் 10 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன 
 ைற்றுை் குமறநத்படச்ை் 6 பிரை்படிகள்.
•  ககாள்மளச ்சை்பவை் இரவில் நடநத்ிருநத்ால் 3 
 முதல் 14 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன 
 ைற்றுை் குமறநத்படச்ை் 12 பிரை்படிகள்.

• யபாமதப்கபாருள் கடதத்லுகக்ு 30 ஆை்டுகள் வமர 
 சிமறதத்ை்டமன ைற்றுை் 15 பிரை்படிகள், அல்லது 
 ைரை தை்டமன கூட விதிகக்ப்படலாை்.
•  யபாமதப்கபாருள் உடக்காை்டால் 
 அல்லது மவதத்ிருநத்ால் 10 ஆை்டுகள் வமர 
 சிமறதத்ை்டமன அல்லது $20,000 அபராதை், 
 அல்லது இரை்டுை்.

• கடட்ாய ைரை தை்டமன (ைரைதம்த 
 ஏற்படுதத்ுை் யநாகக்தத்ுடன் கசய்த ககாமலகக்ு).
•  ைரை தை்டமன அல்லது ஆயுள் தை்டமன (பிற 
 வமக ககாமலகளுகக்ு).

சிங்கப்பூரில் வபோது ஒழுங்குமுலற
சடட்வியராதக ்கூடட்ை் அல்லது ஊரவ்லை் நடதத்ுவது அல்லது அவற்றில் 
பங்யகற்பது குற்றைாகுை். எநத்கவாரு நபரின் அல்லது நபரக்ளின் குழுகக்ளுகய்கா 
அல்லது எநத்கவாரு அரசாங்கதத்ின் கருதத்ுகளுகக்ுை் கசயல்களுகக்ுை் 
ஆதரமவயயா எதிரப்்மபயயா காடட் நீங்கள் ஒரு கபாது இடதத்ில் கபரிய 
குழுகக்ளாக ஒன்றுகூடகக்ூடாது.  நீங்கள் பிடிபடட்ால், உங்கள் யவமல அனுைதிச ்
சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படுை்.

லஞ்ெம் 
சிங்கப்பூர ்லஞ்சதம்த முற்றிலுை் சகிதத்ுகக்காள்ளாத அணுகுமுமறமயப் 
பின்பற்றுகிறது. சலுமககளுகக்ு ஈடாக லஞ்சை் ககாடுப்பது கடுமையான 
குற்றைாகுை். இதுயபான்ற கசயல்களில் ஈடுபடுை் எநத்கவாரு தரப்பினருகக்ுை் 
எதிராக நடவடிகம்க எடுகக் லஞ்ச ஊழல் புலனாய்வுப் பிரிவு (CPIB) தயங்காது.  
லஞ்சை் பல வடிவங்களில் இருகக்லாை்:

லஞ்சை் ககாடுகக் அல்லது கபற முயற்சிப்பது ஒரு குற்றைாகுை்.

பைை் கடன்கள் அன்பளிப்புகள் வாகக்ுறுதிகள் பாலுறவு
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லஞ்ெத்திற்கு எதிரோன தண்டலன
5 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன அல்லது $100,000 வமர அபராதை் 
அல்லது இரை்டுை்.  உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படலாை். 
எதிரக்ாலதத்ில் நீங்கள் சிங்கப்பூருகக்ுள் நுமழய அனுைதிகக்ப்பட ைாடட்ீரக்ள்.

லஞ்ெத்திற்கு எதிரோகப் புகோரளித்தல்
உங்களுகக்ு லஞ்சை் ககாடுகக் அல்லது உங்களிடமிருநத்ு லஞ்சை் யகடட்ு 
யாயரனுை் உங்கமள அணுகினால், பின்வருை் வழிகளில் இநத் விஷயதம்த 
நீங்கள் CPIB -யிடை் கதரிவிகக்லாை்:

1) எை் 2 கலங்ககாக ்பாரு, சிங்கப்பூர ்159047  என்ற முகவரியில் அமைநத்ிருகக்ுை் 
 CPIB அலுவலகதத்ிற்கு அல்லது 247 விடல்ி யராடு, சிங்கப்பூர ்297830 என்ற 
 முகவரியில்  அமைநத்ிருகக்ுை் ஊழல் புகாரளிப்பு ைற்றுை் ைரபுமடமை 
 நிமலயதத்ிற்கு யநரடியாகச ்கசல்லலாை்
2) 24 ைைி யநர யநரடி கதாமலயபசி யசமவமய 1800-376-0000 என்ற எை்ைில் 
 அமழகக்லாை் 
3) report@cpib.gov.sg முகவரிகக்ு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாை்

SGSecure: விழிப்போக இருங்கள்.  ஒற்றுலமயோக இருங்கள்.  லதரியமோக இருங்கள்.
பயங்கரவாததத்ிற்குத ்துமையபாகுை் எநத்விதைான ஆதரமவயுை் அரசாங்கை் 
ஏற்றுகக்காள்ளாது.  பயங்கரவாததத்ிற்கு ஆதரவான எநத்கவாரு கசயலிலுை் 
ஈடுபடுயவார், எநத் யதசதம்தச ்யசரந்த்வர ்என்பமதப் கபாருடப்டுதத்ாைல், 
அவரக்ளுகக்ு எதிராக நாங்கள் உறுதியான, தீரக்க்ைான நடவடிகம்க எடுப்யபாை்.

பயங்கரவாதை் கதாடரப்ான நடவடிகம்ககளுகக்ு ஆதரவளிகக்ுை் அல்லது 
அவற்றில் பங்யகற்குை் எநத்கவாரு நபமரயுை் நீங்கள் கை்டால், 1800-255-0000 
என்ற எை்ைில் காவல்துமறகக்ுத ்தகவல் அளிகக்வுை்.

உங்கள் தங்குை் விடுதிகள் ைற்றுை் பைியிடங்களுகக்ு அருகில் சநய்தகதத்ிற்கு 
இடைான  நடதம்தகள் ைற்றுை் கவனிகக்ப்படாத அல்லது மகவிடப்படட் 
கபாருடக்ள் குறிதத்ு விழிப்புடன் இருங்கள்.

கநருகக்டிகளின்யபாது முகக்ியைான 
எசச்ரிகம்ககமளப் கபற SGSecure என்ற 
கசயலிமயப் பதிவிறகக் QR குறியீடம்ட ஸ்யகன் 
கசய்யுங்கள். ஏயதனுை் தவறான சை்பவங்கள் 
நடநத்ால் புகாரளிகக்வுை், அதிகாரிகளிடமிருநத்ு 
பயனுள்ள தகவல்கமளப் பதிவிறகக்ை் கசய்யவுை் 
இநத்ச ்கசயலிமய நீங்கள் பயன்படுதத்லாை்.
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பண விவகோரங்கள்
நல்ல நிதி பழக்க வழக்கங்கள்
நீங்கள் ஏன் சிங்கப்பூருகக்ு யவமலகக்ு வநத்ீரக்ள் என்பமத நிமனவில் 
ககாள்க.  உங்கள் குடுை்பதத்ிற்காக வீடட்ிற்குை் அனுப்பிமவகக் பைை் 
சை்பாதிப்பதற்குதத்ான்.  அதனால், உங்கள் பைதம்த நிரவ்கிப்பது மிகவுை் 
முகக்ியை். அப்கபாழுதுதான் நீங்கள் கசலவழிகக்வுை் யசமிகக்வுை் யபாதுைான 
கதாமக உங்களிடை் இருகக்ுை்.

1. வரவு வெலவுத் திட்டம் ்போடுவது எப்படி என்பலத அறிக
 வரவு கசலவுத ்திடட்ை் என்றால் உங்கள் பைதம்த மவதத்ு என்ன  
 கசய்வது என்று திடட்மிடுவது.  உங்கள் யதமவகள் என்ன என்பமதப் 
 புரிநத்ு ககாள்ளுங்கள், எ.கா.  உங்கள் குடுை்பதத்ின் சுகாதார அல்லது கல்விச ்
 கசலவுகளுகக்ுப் பைை் ஒதுகக்ுங்கள். பின்னர ்எவ்வளவு யசமிகக் யவை்டுை் 
 என்று திடட்மிடுங்கள்.  உங்கள் தினசரித ்யதமவகளுகக்ுை் பைதம்த ஒதுகக்ி 
 மவகக் யவை்டுை்.

2. உங்கள் ்ெமிப்லபப் வபருக்குங்கள் 
 ைாதநய்தாறுை் ஒரு கதாமகமய ஒதுகக்ி, அமத உங்கள் வங்கிக ்கைகக்ில்  
 யசமிதத்ு மவயுங்கள். இநத்ப் பைதம்தகக்காை்டு நீங்கள் உங்கள் கசாநத் 
 ஊரில் என்ன கசய்ய முடியுை் என்று திடட்மிடுங்கள், எ.கா. ஒரு புதிய வீடம்டக ்
 கடட்லாை், ஒரு வியாபாரதம்தத ்கதாடங்கலாை்.

3. ்தலவயற்ற வெலவுகலளக் குலறத்திடுங்கள் 
 ஒரு கபாருமள வாங்குவதற்கு முன், அது உங்களுகக்ு 
 உை்மையில் யதமவதானா என்பமத நீங்கயள 
 உங்களிடை் யகடட்ுகக்காள்ளுங்கள்.

பணத்லதப் போதுகோப்போன முலறயில் அனுப்புங்கள்
• தோனியங்கி பணம் அனுப்பும் இயத்திரம்
 உங்கள் தங்குவிடுதிகளில் அல்லது கபாழுதுயபாகக்ு மையதத்ில் அமைநத்ுள்ள 
 அங்கீகரிகக்ப்படட் பைை் அனுப்புை் இயநத்ிரங்கமளப் பயன்படுதத்வுை். 
 ஹவாலா அல்லது உை்டியல் தரகரக்ள் யபான்ற உரிைை் கபறாத பைை்  
 அனுப்புை் முகவரக்ள் உங்கள் பைதத்ுடன் ஓடிவிடகக்ூடுை்.

• இலணயம் வழி பணம் அனுப்பும் வலலத்தளங்கள் மற்றும் லக்பசிெ ்வெயலிகள்
 உரிைை் கபற்ற இமையை் வழி பைை் அனுப்புை் வமலதத்ளங்கள் ைற்றுை் 
 மகயபசிச ்கசயலிகமள ைடட்ுயை பயன்படுதத்வுை். வாடஸ்்அப் அல்லது 
 உடனடிச ்கசய்தி தளங்கள் மூலை் ஒருயபாதுை் பைதம்த வீடட்ிற்கு அனுப்ப 
 யவை்டாை். சிங்கப்பூர ்நாைய வாரியதத்ின் இமையதளதத்ில்
 https://eservices.mas.gov.sg/fid  அவரக்ளின் கபயர ்இடை்கபற்றுள்ளதா என்று 
 யதடுவதன் மூலை் பைை் அனுப்புை் நிறுவனை் உரிைை் கபற்றிருகக்ிறதா என்று 
 யசாதிகக்வுை். 
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உதவி நோடுங்கள்
நீங்கள் பைப் பிரசச்மனகமள எதிரய்நாகக்ினால், உங்கள் முதலாளிமய 
அணுகி என்ன கசய்ய முடியுை் என்பது பற்றி கலநத்ு யபசுங்கள்.  நீங்கள் குடியயறி 
ஊழியரக்ள் நிமலயதம்த, (MWC) 6536 2692 என்ற எை்ைில் கதாடரப்ு ககாை்டு 
ஆயலாசமன கபறலாை். 

• உங்கள் முதலோளியிடம் உதவி ்கட்கவும்
 நீங்கள் கசாநத்ைாக வீடட்ிற்குப் பைை் அனுப்ப முடியாவிடட்ால், உங்கள் 
 முதலாளியிடை் உதவி யகளுங்கள். கவற்றிகரைாகப் பைை் அனுப்பிய 
 பரிவரத்த்மனகக்ான ஆதாரதம்த உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ுக ்காடட் 
 யவை்டுை்.

 கநரிசலான கபாது இடங்களில் அதிகைான கராகக்ப் பைதம்த எடுதத்ுச ்
 கசல்வது பாதுகாப்பானது அல்ல.

 ஹவாலா அல்லது உை்டியல் தரகரக்ள் யபான்ற உரிைை் கபறாத பைை்  
 அனுப்புை் முகவரக்மள  நாடாதீரக்ள். ஏகனனில் அவரக்ள் உங்கள் பைதத்ுடன் 
 ஓடிவிடகக்ூடுை்.

 உரிைை் கபறாத பைை் அனுப்புை் வைிகதம்த நடதத்ுவது அல்லது அப்படி   
 நடதத்ுை் ஒருவருடன் ஈடுபடுவது சடட்வியராதைானது.  அவ்வாறு ஈடுபடட்தற்கு  
 நீங்கள் பிடிபடட்ால், உங்களுகக்ு $100,000 அபராதை் அல்லது 2 ஆை்டுகள் வமர  
 சிமறதத்ை்டமன அல்லது இரை்டுை் விதிகக்ப்படுை். உங்கள் யவமல 
 அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படுை்.

உரிமம் வபறோத வட்டிக்கலடக்கோரரக்ள்
உரிைை் கபறாத வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ளிடை் கடன் வாங்கயவா, 
வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ளுகக்ாக வசூலிப்பவரக்ளாக அல்லது தரகரக்ளாகச ்
கசயல்படயவா யவை்டாை்.  எநத்கவாரு சலுமககக்ாகவுை் உங்கள் 
நை்பரக்ளுகக்ுக ்கடன்கமள வழங்க எநத்கவாரு வடட்ிகக்மடகக்ாரருகக்ுை் 
உதவ யவை்டாை். நீங்கள் அப்படி ஏயதனுை் கசய்தால், உங்கள் யவமல அனுைதிச ்
சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படுை். அயதாடு, நீங்கள் மீை்டுை் சிங்கப்பூரில் யவமல 
கசய்ய அனுைதிகக்ப்படைாடட்ீரக்ள்.

உரிைை் கபறாத வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்மள அமடயாளை் காைக ்
கற்றுகக்காள்ளுங்கள்
• அவரக்ளுகக்கன ஒரு கமட இருகக்ாது.
• அவரக்ள் உங்களுகக்ு குறுஞ்கசய்தி / முகநூல் வழியா
 க கசய்தி அனுப்புவாரக்ள் அல்லது அவரக்ளிடை் கடன்
 வாங்கச ்கசால்லி உங்கள் கதாமலயபசி எை்மை அமழப்பாரக்ள்.

உரிைை் கபறாத வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்மளப் புறகக்ைிதத்ிடுங்கள்
•  ‘இலவசப் பைை்’ அல்லது ‘வடட்ி இல்லாத கடன்’ சலுமக அளிகக்ப்படுை் 
 என்பமத நை்ப யவை்டாை்.  இதத்மகய குறுஞ்கசய்திகமளப் புறகக்ைிதத்ு 
 உடனடியாக அழிதத்ுவிடவுை்.
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• அநத்ச ்கசய்திகளுகக்ுப் பதிலளிகக் யவை்டாை்.  நீங்கள் எநத் வமகயிலுை் 
 பதிலளிதத்ால் (உங்கள் கபயர், எை், முகவரி, வங்கிக ்கைகக்ு 
 யபான்றவற்மறக ்ககாடுதத்ால்), உரிைை் கபறாத வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ள் 
 நீங்கள் கடன் வாங்கியதாகக ்கூறலாை்.
• அவரக்ள் உங்கமள மீை்டுை் கதாடரப்ு ககாை்டால், தயவுகசய்து 
 காவல்துமறமய ‘999’ அல்லது 1800 255 0000 என்ற எை்ைில் அமழகக்வுை் 
 அல்லது உங்கள் முதலாளியிடை் கசால்லவுை்.
• கடன் வாங்குவதற்காக உங்கள் நை்பரக்ளுகக்ு உங்கள் யவமல அனுைதி 
 சீடம்ட இரவலாகக ்ககாடுகக் யவை்டாை்.

தண்டலனகள்
உரிைை் கபறாத வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ளின் வைிகதத்ில் உதவினால்:
• $30,000 முதல் $300,000 வமர அபராதை்
• 4 ஆை்டுகள் வமர சிமறதத்ை்டமன
• 6 பிரை்படிகள் வமர

நீங்கள் உரிைை் கபறாத வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ளிடை் கடன் வாங்கியதாகக ்
கை்டறியப்படட்ால், ைனிதவள அமைசச்ு உங்கள் முதலாளியிடை் கதரிவிகக்ுை். 
அயதாடு, உங்கள் யவமல அனுைதிச ்சீடட்ு ரதத்ு கசய்யப்படுை்.  நீங்கள் கசாநத் 
நாடட்ிற்குத ்திருப்பி அனுப்பப்படுவீரக்ள். மீை்டுை் சிங்கப்பூரில் யவமல கசய்ய 
அனுைதிகக்ப்பட ைாடட்ீரக்ள்.

உரிமம் வபற்ற வட்டிக்கலடக்கோரரக்ள்
நீங்கள் உரிைை் கபற்ற  வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ளிடை் கடன் வாங்க முடிவு 
கசய்தால், பின்வருவனவற்மறப் பற்றி எசச்ரிகம்கயாக இருங்கள்:

• அதிக வடட்ி விகிததத்ின் காரைைாக நீங்கள் கடன் 
 வாங்கிய கதாமகமய விட திருப்பிச ்கசலுதத்ுை் 
 கதாமக மிகக ்கூடுதலாக வளரகக்ூடுை். 
 எடுதத்ுகக்ாடட்ாக, நீங்கள் $500 கடன் வாங்கினால், 
 நீங்கள் $1,000 வடட்ிகக்மடகக்ாரருகக்ுத ்திருப்பி 
 கசலுதத் யவை்டுை்.
• நீங்கள் முன்கூடட்ியய நிரவ்ாகக ்கடட்ைதம்தயுை் தாைதைாகக ்கடமனத ்
 திருப்பிச ்கசலுதத்ினால் தாைதக ்கடட்ைதம்தயுை் கசலுதத் யவை்டியிருகக்ுை்.
• கசலுதத் யவை்டிய கடட்ைங்கள் ைற்றுை் வடட்ி உங்களுகக்ு கதளிவாக 
 விளகக்ப்படட்ுள்ளதா என்பமத உறுதிப்படுதத்ிக ்ககாள்ளுங்கள்.

கடன் வரம்புகள்
சிங்கப்பூரில் கடன் வாங்குபவரக்மளப் பாதுகாகக் சடட்ங்கள் உள்ளன.  கடன் 
வரை்பு என்பது, நீங்கள் எவ்வளவு சை்பாதிகக்ிறீரக்ள் என்பதன் அடிப்பமடயில், 
உரிைை் கபற்ற அமனதத்ு வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ளிடை் கைாதத்ைாக  நீங்கள் 
கடன் வாங்ககக்ூடிய கதாமகயாகுை்.
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சுய விலக்கல் திட்டம்

உங்கள் விை்ைப்பதம்த இமையதத்ின் வாயிலாகச ்சைரப்்பிப்பதன் 
மூலை், நீங்கள் சுய விலகக்லுகக்ு விை்ைப்பிகக்லாை். இதன்வழி, 
உரிைை் கபற்ற வடட்ிகக்மடகக்ாரரக்ள் உங்களுகக்ுக ்கடன் ககாடுகக் 
அனுைதிகக்ப்படுவதில்மல. நீங்கள் கடன் வாங்குவதிலிருநத்ுை் கடனாளி 
ஆவதிலிருநத்ுை் இது உங்கமளத ்தடுகக்ுை்.

சுய விலகக்ல் என்பது உங்கள் விருப்பதத்ின்யபரில் கசய்வதாகுை். 
அது குமறநத்து 2 வருடங்களுகக்ு நீங்கள் கடன் வாங்ககக்ூடாது என்ற 
உறுதிப்பாடாகுை்.

உங்கள் சாரப்ாக www.mlcb.com.sg என்ற இமையதத்ளதத்ில் விை்ைப்பிகக் 
உங்கள் முதலாளியிடை் அல்லது யவமலவாய்ப்பு நிறுவனதத்ிடை் நீங்கள் 
யகாரலாை்.

உத்தரவோதமளிப்பவரோகெ ்வெயல்படக்கூடோது
உங்கள் நை்பர ்உரிைை் கபற்ற வடட்ிகக்மடகக்ாரரிடை் கடன் வாங்கினால், 
உங்கள் நை்பருகக்ு உதத்ரவாதைளிப்பவராகச ்கசயல்பட உங்களுகக்ு அனுைதி 
இல்மல.

நீங்கள் ெம்போதிப்பது

ஆை்டுகக்ு $10,000கக்ுை் குமறவாக

$10,000 ைற்றுை் அதற்கு யைற்படட் 
கதாமக, ஆனால் ஆை்டுகக்ு 
$20,000கக்ுை் குமறவாக

நீங்கள் வோங்கக்கூடிய கடன்

$500 வமர

$3,000 வமர
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முக்கியமோன வதோலல்பசி எண்கள்

கோவல்துலற

தீ / அவெர மருத்துவ வோகனெ ்்ெலவ

மனிதவள அலமெச்ு

குடி்யறி ஊழியரக்ளின் ்வலல, ெம்பளம் மற்றும் 
நல்வோழ்வு வதோடர்போன விஷயங்கள்

பணியிடப் போதுகோப்பு மற்றும் சுகோதோர மன்றம்

பணியிடப் போதுகோப்புத் வதோடர்போன விஷயங்கள்

அரெோங்கெ ்ெோர்பற்ற அலமப்புகள்

MWC (குடி்யறி ஊழியரக்ள் நிலலயம்)
- யவமலவாய்ப்பு கதாடரப்ான விஷயங்கமள 
அறிநத்ு ககாள்ள அல்லது உங்களுகக்ு உதவி 
யதமவப்படுை்யபாது

SOS (சிங்கப்பூர் அபய ஆ்லோெலன ெங்கம்)
- தனிப்படட் பிரசச்மனகள், ைனசய்சாரவ்ுகக்ான 
ஆயலாசமன யபான்றவற்றுகக்ான உதவி 
யதமவப்படுை்கபாழுது

வெல்த்வெரவ்்
- ைருதத்ுவப் பராைரிப்பு, ஆயலாசமன, சமூக உதவி 
நாடுவது ஆகியவற்றிற்கு 

தூதரகங்கள் / உயர் ஆலணயங்கள்

பங்களோ்தஷ் மக்கள் குடியரசின் தூதரகம்

சீன மக்கள் குடியரசின் தூதரகம்

இந்தியத் தூதகரம்

இந்்தோனசீியக் குடியரசின் தூதரகம்

ம்லசியத் தூதரகம்

மியன்மோர் தூதரகம்

போகிஸ்தோன் இஸ்லோமிய குடியரசின் தூதரகம்

999

995

6438 5122

6317 1111

6536 2692
(24-ைைியநர 
உதவி எை்)

1800 2214 444
(24-ைைியநர 
உதவி எை்)

3138 4443 
(24-ைைியநர 
உதவி எை்)

6255 0075

6412 1900

6238 2537

6737 7422

6235 0111

6735 1672

6737 6988

பயனுள்ள வதோலல்பசி எண்கள்
உங்களுக்கு எந்த ்நரத்தில் உதவி ்தலவப்பட்டோலும், உதவிக்குக் கீ்ழ உள்ள 
எண்கலள அலழக்கலோம்:
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 பிலிப்பீன்ஸ் குடியரசின் தூதரகம்

 இலங்லக ஜனநோயக ்ெோசியலிெ 
குடியரசின் தூதரகம்

 ரோயல் தோய்லோந்து தூதரகம்

6737 3977

6254 6773

6224 1797

உதவிக்கு மனிதவள அலமெச்ு அல்லது TADM எனப்படும் ெரெ்ல்ெ நிரவ்ோகத்திற்கோன 
முத்தரப்பு கூட்டணிலய நோடுங்கள்

நீங்கள் யவமலசாரந்த் பிரசச்மனகமள எதிரக்காை்டால், 6438 5122 என்ற 
எை்மை அமழதத்ு ைனிதவள அமைசச்ிடை் உதவி நாடலாை்.

உங்களுகக்ு சை்பளப் பிரசச்மனகள் இருநத்ால், நீங்கள் TADM-ஐ அணுகலாை். 
ைனிதவள அமைசச்ின் யசமவ மையை், ைாடி 3, 1500 கபை்டமியர ்சாமல, 
சிங்கப்பூர ்339946 எனுை் முகவரியில் TADM அமைநத்ுள்ளது.

உங்கள் சை்பளை், யகாரிகம்ககள் அல்லது வழகக்ுகள் எமதயுை் தீரத்த்ுக ்
ககாள்ளாைல் உங்கள் முதலாளி உங்கமள வலுக்கடட்ாயைாக வீடட்ிற்கு அனுப்ப 
முயற்சிதத்ால், நீங்கள் விைான நிமலயக ்குடிநுமழவு முகப்புகளில் உள்ள 
அதிகாரிகமள உதவிக்கு அணுக யவை்டுை். ைனித வள  அமைசச்ு உங்களுகக்ு 
உதவுை். 

நீங்கள் ைன உமளசச்லுகக்ு ஆளாகுை்யபாது அல்லது ைன அழுதத்தம்த 
உைருை்யபாது உதவிமய நாடத ்தயங்க யவை்டாை். நீங்கள் ைனதளவில் 
யசாரவ்ாக உைரக்ிறீரக்ள் அல்லது வீடட்ில் பிரசச்ிமனகள் இருநத்ால், யாராவது 
ஒருவரிடை் யபசுங்கள். யாமர நாடுவது என்று உங்களுகக்ுத ்கதரியாவிடட்ால், 
யையல உள்ள கதாமலயபசி எை்கமள நீங்கள் அமழகக்ுை்யபாது உதவி 
கிமடகக்ுை். உங்கள் பிரசச்ிமனகமளத ்தீரக்க் எப்யபாதுை் யாயரா ஒருவர ்
இருப்பமத நிமனவில் ககாள்ளுங்கள்.
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உங்கள்ளது அங்கீகரிகக்ப்படட் கவளியயறுை் அனுைதி அடம்ட மூலை், ஒதுகக்ப்படட் 
யநரதத்ிற்குள் உங்கள் ஓய்வு நாளில் உங்கள் தங்குை் விடுதிகக்ாக ஒதுகக்ப்படட் 
கபாழுதுயபாகக்ு மையதத்ிற்கு உங்கள் முதலாளி ஏற்பாடு கசய்த யபாகக்ுவரதத்ு மூலை் 
கசல்லலாை்.

நீங்கள் கபாழுதுயபாகக்ு மையதம்த அமடயுை்யபாது, யசஃப்என்டர்ி வருமக  முமறமயப் 
பயன்படுதத்ி நுமழய யவை்டுை். எல்லா யநரங்களிலுை் முகக ்கவசை் அைியவுை் 
ைறவாதீரக்ள். ைற்றவரக்ளிடமிருநத்ு 1 மீடட்ர ்இமடகவளிமயக ்கமடப்பிடிகக்வுை்.  யைலுை் 
கூடட்ைாகக ்கூடாதீரக்ள். 

யைலுை் தகவலுகக்ு, pass.gowhere.gov.sg  என்ற இமையதத்ளதத்ுகக்ுச ்கசல்லவுை்.

வகோவிட்-19 விவரம்
போதுகோப்பு இலடவவளி நடவடிக்லககள்
கதாற்று யநாய்களால் பாதிகக்ப்படுவமதத ்தவிரக்க் உங்கள் தங்குமிடங்களிலுை் 
உங்கள் பைியிடதத்ிலுை் பாதுகாப்பு இமடகவளி நடவடிகம்ககமளக ்கமடப்பிடிகக்வுை்.

• முகக ்கவசை் அைியுங்கள்
• ஒருவருகக்காருவர ்1 மீடட்ர ்பாதுகாப்பு இமடகவளிமயக ்கமடப்பிடியுங்கள். 
• கூடட்தம்தத ்தவிரக்க்வுை்.

பட்டியலிடப்பட்ட வழக்கமோன ்ெோதலன
படட்ியலிடப்படட் வழகக்ைான பரியசாதமனயில் (ஆரஆ்ரட்ி) ஒவ்கவாரு 14 நாடக்ளுகக்ு 
ஒருமுமற ஸவாப் பரியசாதமன நடதத்ப்படுகிறது. பின்வருை் காரைிகளுகக்ாக நீங்கள் 
படட்ியலிடப்படட் வழகக்ைான பரியசாதமனயில் கலநத்ுகக்காள்ள யவை்டுை்:

• கடட்ுைானை், கடல்சாரந்த் ைற்றுை் கசயல்முமற துமறகளில் பைிபுரிபவரக்ள்;
• அல்லது பிற துமறகமளச ்யசரந்த்வரக்ள் என்றாலுை், கடட்ுைானை், கடல்சாரந்த் ைற்றுை் 
 கசயல்முமற பைியிடங்களில் பைிபுரிபவரக்ள்;
• அல்லது தங்குை் விடுதியில் தங்கி இருநத்ால். 

நீங்கள் படட்ியலிடப்படட் வழகக்ைான பரியசாதமனகக்ுச ்கசல்ல எடுகக் 
யவை்டிருநத்ால், உங்கள் முதலாளியுடன் யசரந்த்ு கசயல்படட்ு பரியசாதமனகக்ான 
யநரதம்தக ்குறிகக்லாை். உங்களின் பாதுகாப்பு ைற்றுை்  உங்கமளச ்சுற்றியுள்ளவரக்ளின் 
பாதுகாப்பு ைற்றுை் ஆயராகக்ியதம்த உறுதிப்படுதத், படட்ியலிடப்படட் வழகக்ைான 
பரியசாதமன முகக்ியைானது. நீங்கள் இநத்ப் பரியசாதமனமய யைற்ககாள்ளாவிடட்ால், 
உங்கள் அகச்ஸ்யகாட ்சிவப்பு நிறைாக ைாறுை். யைலுை், நீங்கள் யவமலகக்ுச ்கசல்ல 
அனுைதிகக்ப்பட ைாடட்ீரக்ள்.

வவளி்யறும் அனுமதி அட்லட (எக்ஸிட் போஸ்)
நீங்கள் தங்குை் விடுதியில் தங்கி இருநத்ால், ஓய்வு அல்லது தனிப்படட் 
யநாகக்ங்களுகக்ாக தங்குை் விடுதியிலிருநத்ு கவளியயறுை் அனுைதி அடம்டகக்ாக 
SGWorkPass கசயலியில் (பகக்ை் 20-ஐப் பாரக்க்வுை்) உங்கள் ஓய்வு நாளுகக்ு 7 நாடக்ளுகக்ு 
முன்யப விை்ைப்பிகக் யவை்டுை். டய்ரஸ்டுககதர ்கசயலிமயயுை் நீங்கள் நிறுவி இருகக் 
யவை்டுை்.
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FWMOMCare
உங்கள் ஸ்வாப் பரியசாதமன முடிவுகள் ைற்றுை் ஸ்வாப் பரியசாதமனகக்ான யநரை் 
யபான்ற விவரங்கமளச ்சரிபாரக்க் FWMOMCare கசயலிமயப் பயன்படுதத்லாை். 
கசயலிமய எவ்வாறு பயன்படுதத்ுவது என்பது குறிதத் படிப்படியான பயனர ்
வழிகாடட்லுகக்ு https://mom.gov.sg/eservices/fwmomcare என்ற இமையப் பகக்தம்த அணுகவுை்.

வீடமைப்புக ்கழகக ்வீடுகள் அல்லது தனியார ்குடியிருப்புகளில் தங்கியிருகக்ுை் 
ஊழியரக்ளுகக்ு இது கபாருநத்ாது.

கதாடரப்ுத ்தடைறியுை் யநாகக்ங்களுகக்ாக உங்கள் கதாடரப்ுத ்தடைறியுை் யடாகக்மன 
(அதாவது புளூபாஸ் அல்லது டய்ரஸ்டுககதர ்யடாகக்ன் / மகயபசிச ்கசயலி) எல்லா 
யநரங்களிலுை் அைிய யவை்டுை். 

அக்ெஸ்்கோட் 
SGWorkPass மகயபசிச ்கசயலியில் உள்ள உங்கள் அகச்ஸ்யகாட ்
உங்கள் குடியிருப்புகமள விடட்ு யவமலகக்ுச ்கசல்ல நீங்கள் 
அனுைதிகக்ப்படட்ுள்ளரீக்ளா என்பமதக ்காை்பிகக்ுை்.

உங்கள் அகச்ஸ்யகாட ்பசம்ச நிறைாக இருநத்ால் ைடட்ுயை நீங்கள் 
உங்கள் குடியிருப்புகமள விடட்ு யவமலகக்ுச ்கசல்லலாை்.

உங்கள் அகச்ஸ்யகாட ்சிவப்பு நிறைாக இருநத்ால், உங்கள் 
குடியிருப்புகமள விடட்ு கவளியயறயவா யவமலகக்ுச ்கசல்லயவா 
யவை்டாை்.

அகச்ஸ்யகாட ்சிவப்பாக இருகக்ுை்யபாது தங்கள் குடியிருப்புகளில் 
இருநத்ு கவளியயறியதாகக ்கை்டறியப்படட் ஊழியரக்ள்மீது 
நடவடிகம்க எடுகக்ப்படுை்.

பெல்ெ அக்ெஸ்்கோட்:
குடியிருப்புகலள விட்டு 

்வலலக்குெ ்வெல்லலோம்

சிவப்பு அக்ெஸ்்கோட்:
குடியிருப்புகலள விட்டு ்வலலக்குெ ்

வெல்ல முடியோது

முக்கியம்

உங்கள் 
அகச்ஸ்யகாட ்சிவப்பு 
நிறதத்ில் இருநத்ால் 
யவமலகக்ுச ்கசல்ல 

யவை்டாை்




