
பணி்க்காை்க ்காய
இழப்பீடு

்பணியாளர்்களுக்்கான ஒரு ைழி்காட்டி



நான் பணியில் காயமடைந்தேன்.  
நான் என்்ன செயய ்ேண்டும்?

பணியாளர்கள் சட்ட ந்டவடிக்்க எடுக்க 
வவண்டிய அவசியமில்ாமல வவ்் 
த�ா்டரபான ்காயங்கள் அல்து த�ாழில 
சார்ந� வநாய்களுககு இழப்பீடு வ்கார 
பணிககாலக காய இழப்பீட்டுச் ெட்ைம் 2019 
(WICA 2019)*அனும�ிக்கிறது.

பணிக்கா்க ்காய  
இழப்பீடு எனபது எனன? 

நான் பாதுகாககப்படுகி்ே்னா?

 பாதுகாககப்படுகிறீரகள்

• நீங்கள் “ஒப்பந்தச்  
சேவையின்” கீழ் சைவை  
சேய்ககின்்ற ஓர் ்பணியாளர்.

 பாதுகாககப்பைேில்டல

• சீருவைப ்பணியாளர்்கள் - ேிங்கபபூர் ஆயு்தப 
்பவை, ேிங்கபபூர்க் ்காைல் துவ்ற, ேிங்கபபூர்க் 
குடிவைத் ்தற்காபபுப ்பவை, ைத்்தகிய 
ச்பாவ்தபச்பாருள் ஒழிபபுப ்பிரிவு ைறறும் 
ேிங்கபபூர் ேிவ்றச் சேவை. 

• சுயச்தாழில் புரி்பைர்/்தனித்்தகியஙகும் 
ஒப்பந்த்தாரர்

• இல்ைப ்பணியாளர்

எ்னது பணிக காயதடதே எ்னது 
முதேலாளி எப்்பாது ம்னிதேேள 
அடமச்ெசிைம் சதேரிேிகக 
்ேண்டும்?

கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலை்களில் உங்கள் 

்காயதலதைப் பற்றி உங்கள் முதைைாளி தை்கவல் 

ததைரிவி்க்க வவணடியது அவசறியமாகும்:

• உங்களுக்கு ஏச்தனும் சைளிச�ாயாளி 

அல்ைது ோ்தாரண ைருத்துை ைிடுபபு 

ச்காடுக்்கப்பட்டிருந்தால், அல்ைது

• நீங்கள் ச்தாழில் ோர்ந்த ச�ாயால் 

்பா்தகிக்்கப்பட்டிருந்தால்

உங்களின அசல மற்றும்/அல்து மினனி்க்க 
(இவற்றில தபாரு்நதுவது) மருத்துவச் சானறி�ழ் 
(Medical Certificate, MC) மற்றும் மருத்துவக ்கட்டண 
ரசீது்க்ள உங்கள் மு�்ாளியி்டம் த்காடுக்கவும்.

• ைருத்துைச் ோன்்றி்தழ்்கள் ைறறும் ைருத்துைக் 
்கட்ைண ரசீது்களின் �்கசைான்வ்ற 
உங்களுக்்கா்க வைத்துக்ச்காள்ளவும்.

• உங்களின் ைருத்துை ைிடுபபு ஊ்தகியங்கவளக் 
ச்காரவும்.

• நீங்கள் மு்தலில் ்பணம் சேலுத்்தகியிருந்தால், 
உங்கள் ைருத்துைக் ்கட்ைண ரசீது்களுக்்கான 
ச்தாவ்கவய உங்கள் மு்தைாளியிைைிருநது 
்தகிரும்்பப ச்பறுங்கள்.

உங்கள் மு�்ாளி விபத்து குறித்து மனி�வள 
அ்மச்சி்டம் �்கவல த�ரிவித்துவிட்டாரா எனறு 
அவரி்டம் வ்கடடுத் த�ரி்நதுத்காள்ளுங்கள்.

புதைநிது!  உங்கள் மு�்ாளி சம்பவம் குறித்து மனி�வள 
அ்மச்சி்டம் �்கவல த�ரிவித்�தும், உங்கள் 
இழப்பீடடுக வ்காரிக்்க �ானா்கவவ WICA 2019 -இன 
கீழ் தசயலபடுத்�ப்படும்.

• நீங்கள் இழபபீட்டுக் ச்காரிக்வ்கவய ச்பாதுச் 
ேட்ைத்்தகின்கீழ் ்தாக்்கல் சேய்தால், WICA 
2019-இன் கீழ் இழபபீட்டுக் ச்காரிக்வ்கக்்கான 
்தகிரும்்பப ச்பறு்தல் ்படிைத்வ்தக் 
்காபபீட்ைாளரிைம் ேைர்ப்பிக்்கவும்.

• நீங்கள் WICA 2019 அல்ைது ச்பாதுச் ேட்ைத்்தகின் 
கீழ் ைட்டுசை இழபபீட்வைக் ச்காரைாம்.

கு்றிபபு்கள்: 
*்பணிக்்காைக் ்காய இழபபீட்டுச் ேட்ைைானது, 
1 சேபைம்்பர் 2020 –க்கு முன்னர் �கி்கழ்ந்த ்பணி 
ைி்பத்து்களுக்கு இன்னும் ச்பாருநதும். சைலும் 
்த்கைல்்கள் இஙகு ்ககிவைக்்ககின்்றன: http://www.
mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-
compensation/resources-and-tools
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கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலை்களில் என்ால் 
இப்வபாதும் இழப்பீடல்ட்க வ்கார முடியுமா....

(i) ்ான இப்வபாது எ்து முதைைாளி்க்கா்க 
வவலை தசயயவில்லை அல்ைது எ்து 
வவலை ்நியம்ம் இரதது தசயயப்படடுள்ளது 
என்ால்?

(ii) ்ான ஒரு தவளி்ாடடு ஒப்பநதைப் பணியில் 
இருநதை வவலளயில் 
இநதை விபதது ்நி்கழநதைது என்ால்?

ஆம். நீங்கள் உங்கள் மு்தைாளியால் 
்பணியைர்த்்தப்பட்டிருந்த சைவளயில் ைி்பத்து 
�கி்கழ்ந்தகிருந்தால், சைலும் உங்கள் சைவையின் 
ச்பாக்்ககில் அந்த ைி்பத்து �கி்கழ்ந்தகிருந்தால் 
நீங்கள் இழபபீடு ச்காரைாம்.

மருத்துவ உ�வி்ய நாடுங்கள். நீங்கள் 
வி்ரவா்க உங்கள் மு�்ாளிககுத் 
�்கவல த�ரிவிக்க வவண்டும்.

• அ்தன்்பி்றகு உங்கள் மு்தைாளி 
ைனி்தைள அவைச்சுக்குத் 
(MOM) ்த்கைல் ச்தரிைிக்்க 
சைண்டியிருக்கும்.

புதைநிது!



நான் எடதேக ்காரலாம்?

ேடக 1: மருததுேச் செலவுகள்

மருததுவச் தசைவு்கள் எனபது என்?

• மருததுவ்க ்கட்டண ரசீது்கள்

• பணி்க ்காயததைநின ்காரணமா்க தசலுததை வவணடிய 
பி் ்கட்டணங்கள், எ.்கா. ்பணிக் ்காய ை்தகிபபீட்டு 
அ்றிக்வ்க்களுக்்கான ்கட்ைணங்கள்

• ேி்ககிச்வே அைேியம் என  ேிங்கபபூரில் ்ப்தகிவுசேயதுள்ள 
ைருத்துைர்்கள் ்கருதும் ்காைம் வலர, உங்கள் முதைைாளியால் 
்நிர்ணயி்க்கப்பட்ட வரம்பு்கள் வலர தசலுததைப்ப்ட 
வவணடும்.

• அ்தகி்க்பட்ே ைரம்பு்களுக்்கான அட்ைைவணவயக் கீசழ ்காண்்க

நீங்கள் அதேிகபட்ெ ேரம்பு ேடர அல்லது ேிபதது நைநதே நாளில் இருநது ஒரு ஆண்டு ேடர,  
இ�ில எது மு�லில வரு்கிறவ�ா அது வ்ர, மருத்துவச் தச்வு்க்ளக வ்கார்ாம்.

விபதது எப்வபாது ஏறபட்டது? அதைநி்கபடசமா்க எவவளவு ததைால்கலய்க 
வ்காரைாம்?

 1 ஜ்வரி 2020 -்ககு முன்ர் $36,000

 புதைநிது!  1 ஜ்வரி 2020 அன்று ைறறும் 
அ்தறகுப ்பி்றகு

$45,000
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எ்து மருததுவச் தசைவு்கள் $55,000 ஆகும். ்ான முழுத ததைால்கலயயும் வ்கார 
முடியுமா?

இந்த உ்தாரணத்்தகில், நீங்கள் $40,000 + $5,000 = $45,000 -ஐ ைட்டுசை இழபபீடு ச்கார முடியும். 
இழபபீட்டின் உச்ே ைரம்பு எட்ைப்பட்டுைிட்ை்தால், 30 ஜூன் 2020 அன்று ஏற்பட்ை மீ்தமுள்ள 
$5,000 சேைவை நீங்கள் இழபபீைா்கக் ச்கார முடியாது. சைலும், ைி்பத்து ஏற்பட்டு ஒரு 
ஆண்டுக்கும் சைைா்ககி ைிட்ை்தால், 9 ைார்ச் 2021 அன்று ஏற்பட்ை $5,000 சேைவையும் நீங்கள் 
இழபபீைா்கக் ச்கார முடியாது. 

உங்களுக்கு ஒரு  

ைி்பத்து ஏற்பட்ைது.

7 பிப்ரவரி 
2020

$40,000

ஆம், நீங்கள் முழுத் 

ச்தாவ்கவயயும் 

இழபபீைா்கக் ச்கார முடியும்.

10 மார்ச் 
2020

1வது 

்கட்டண 
ரசீது

$10,000

நீங்கள் $5,000 -ஐ  

ைட்டுசை இழபபீைா்கக்  

ச்கார முடியும்.

30 ஜூன 
2020

2வது 

்கட்டண 
ரசீது

$5,000

உங்களால் இத்ச்தாவ்கவய 

இழபபீைா்கக் ச்கார 

முடியாது. 

9 மார்ச் 
2021

3வது 

்கட்டண 
ரசீது

அ்தகி்க்பட்ேம்
இழபபீட்டுக்  

ச்காரிக்வ்க ைரம்பு



ேடக 2: மருததுே ேிடுப்பு ஊதேியஙகள்

்ான எப்வபாது மருததுவ விடுப்பு ஊதைநியங்கலள்க வ்கார முடியும்? 

தவளிவ்ாயாளி மருததுவ 
விடுப்பு (MC)/சாதைாரண 

வவலை்கள்*

மருததுவமல்  
அனுமதைநி விடுப்பு

மருததுவ விடுப்பு  
ஊதைநியங்கள் 

14 ்ாட்கள் வலர 60 ்ாட்கள் வலர

i. மருததுவ விடுப்பு்ககு, முழு சராசரி 
மாதைாநதைர வருமா்ங்கள் (AME); 
அல்ைது

ii. புதைநிது!  சாதைாரண வவலை்களு்ககு, 
இது பணியாளர்்களின AME - ்ககு்க 
குல்வா்க உள்ள ்காைததைநிற்கா் 
பணியாளரின அசல் ஊதைநியததைநில் 
உள்ள பற்ா்ககுல் (ஏவதைனும் 
இருநதைால்).

விபதது ்ல்டதபற் 
15வது ்ாள் முதைல் 1 
ஆணடு வலர

விபதது ்ல்டதபற் 
61வது ்ாள் முதைல் 1 
ஆணடு வலர

i. மருததுவ விடுப்பு்ககு, AME –இல் 2/3; 
அல்ைது

i. புதைநிது!  சாதைாரண வவலை்களு்ககு, 
இது பணியாளர்்களின AME -இல்  
2/3 -்ககு்க குல்வா்க உள்ள 
்காைததைநிற்கா் பணியாளரின 
அசல் ஊதைநியததைநில் உள்ள 
பற்ா்ககுல் (ஏவதைனும் 
இருநதைால்).

• நீங்கள் ைருத்துை ைிடுபபு ஊ்தகியங்கவளக் 
கீவழயுள்ள அட்டவலணயில் 
விவரி்க்கப்படடுள்ளவாறு வ்காரைாம். 

• நீங்கள் ைழக்்கைா்க ்பணியில் இருக்கும் 
�ாட்்களுக்்கா்க (்பணிபுரியும் �ாட்்கள்) 
ைட்டுசை இழபபீடு ச்காரைாம், ஓயவு 
�ாட்்கள் அல்ைது ச்பாது ைிடுமுவ்ற 
�ாட்்களுக்கு இழபபீடு ச்கார முடியாது. 
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எ்து முதைைாளி என மருததுவ விடுப்பு ஊதைநியங்கலளயும் மருததுவ்க ்கட்டண 
ரசீது்களு்க்கா் பணதலதையும் வழங்கவில்லை. ்ான என் தசயய வவணடும்?

உங்கள் ைருத்துை ைிடுபபு ஊ்தகியங்கவளயும் ைருத்துைச் சேைைினங்கவள உங்கள் மு்தைாளி 
ைழங்கத் ்தை்றினால், நீங்கள் �கியைிக்்கப்பட்ை ்காபபுறு்தகி �கிறுைனத்்தகின் உ்தைிவய �ாைைாம் 
அல்ைது ைனி்தைள அவைச்வே அணு்கைாம்.

கு்றிபபு்கள்: 
*1 சேபைம்்பர் 2020 அன்று அல்ைது அ்தறகு ்பி்றகு ஏற்பட்ை ்பணி ைி்பத்து்களுக்கு.

மருததுேச் 
ொன்ேசிதேழ்



விபத்து எப்வபாது ஏற்பட்டது?
 இழப்பீடு வரம்பு்கள்*

குல்நதைபடசம் அதைநி்கபடசம்

 1 ஜ்வரி 2020 -க்கு முன்னர் [$88,000 x % PI] [$262,000 x % PI]

புதைநிது!  1 ஜ்வரி 2020 அன்று 
ைறறும் அ்தறகுப ்பி்றகு

[$97,000 x % PI] [$289,000 x % PI]

PI - ஒரு ்பணியாளரின் ்பணிபுரிை்தற்கான ்தகி்றனில் ஒரு ்காயசைா அல்ைது ைருத்துை 
�கிவைவைசயா நிரநதேரமா்ன ேிடளடே ஏற்படுத்தும் ச்பாது �கி்கழ்ைது

வழங்க 
வவணடிய 
ததைால்க 

சராசரி  
மாதைாநதைர 

வருமா்ங்கள்

வயது  
தபரு்க்கல் 

்காரணி

%
்நிரநதைரத 

தைநி்்ிழப்பு1= × ×

்ான எவவாறு சராசரி மாதைாநதைர  
வருமா்ங்கலள்க (AME) ்கண்க்கநிடுவது?

12 மாதைங்கள்

ைி்பத்து �ைந்த ச்த்தகிக்கு முன்னர் உள்ள 12 மாதைங்கள் தசயதை 
வவலை்ககு வழங்கப்பட்ட ஊதைநியம்

வருமானம் மி்்கவநரப் 
பணி 

சம்பளம் 

உணவு 
தச்வுத்த�ா்்க

ஊக்கத்த�ா்்க 
மற்றும் மற்ற எல்ா 

தச்வுத்த�ா்்க(்கள்)

+ + +

உங்களின் AME-ஐக் ்கணக்்ககிடுை்தறகு, 
www.mom.gov.sg/calculate-ame 
என்்ற இவணயப ்பக்்கத்வ்தப 
்பார்வையிடுங்கள்.

பயனுள்ள உதேேிககுேசிப்பு

கு்றிபபு்கள்: 
1% �கிரந்தரத் ்தகி்றனிழப்பானது (% PI), ்பணியாளரின் �கிவைவை சீரான ்பி்றகு ைருத்துைரின் ை்தகிபபீட்வை  

அடிப்பவையா்கக் ச்காண்ைது.

*இழபபீடு ைரம்பு்களுக்கு உட்்பட்ைது

ேடக 3: நிரநதேரத தேிே்னிழப்பு (PERMANENT INCAPACITY, PI) 
அல்லது மரணததேிறகாக ஒரு தேேடணயில் இழப்பீடு

• மு்தைாளி சேலுத்தும் ைசே�கி 
ேந்தாக்்கள் 

• உங்களின் சைவை �கியைனத்்தகிறகுத் 
ச்தாைர்புவைய ஏச்தனும் 
ேி்றபபுச் சேைவு்களுக்்கா்கச் 
சேலுத்்தகிய ்பணம் (உ்தாரணைா்க, 
ச்பாக்குைரத்து சேைவுத்ச்தாவ்க/
ஈட்டுத்ச்தாவ்க)

எடே உள்ளைஙகாது?



விபத்து எப்வபாது ஏற்பட்டது?
இழப்பீடு வரம்பு்கள்*

குல்நதைபடசம் அதைநி்கபடசம்

   1 ஜ்வரி 2020 -க்கு முன்னர் $69,000 $204,000

புதைநிது!  1 ஜ்வரி 2020 அன்று 
ைறறும் அ்தறகுப ்பி்றகு

$76,000 $225,000

மரணம் - ஒரு ்பணியாளரின் இ்றபபுக்கு ஒரு ்காயம் ்காரணைா்க இருக்கும் ச்பாது

குடும்ப 
உறுப்பி்ர்்களு்ககு 
அல்ைது இ்நதை 
பணியாளரின 
சார்பாளர்்களு்ககு 
வழங்கப்ப்ட வவணடிய 
ததைால்க

பணியாளரின 
சராசரி  

மாதைாநதைர 
வருமா்ங்கள்

= ×
வயது  

தபரு்க்கல் 
்காரணி

்கள்ேி 4

WICA இழப்பீடல்ட்க வ்காருவதைறகு எ்்ககு ஒரு வழ்க்க்றிஞரின உதைவி வதைலவயா?

• இழபபீட்டுத் ச்தாவ்க ஒரு �கிவையான சூத்்தகிரத்்தகின் அடிப்பவையில் 
்கணக்்ககிைப்படுை்தால், உங்கள் இழபபீட்டுக் ச்காரிக்வ்கக்கு உ்தை உங்களுக்கு 
ைழக்்க்றிஞர் ச்தவையில்வை.

• உங்களுக்கு உ்தை ச்பங்காலி, ்தைிழ், சீனம் ைறறும் ைைாய சைாழி ச்பேக்கூடிய 
சைாழிச்பயர்ப்பாளர்்கள் ைனி்தைள அவைச்சு ைேம் உள்ளனர்.

ேடக 3: நிரநதேரத தேிே்னிழப்பு (PERMANENT INCAPACITY, PI) அல்லது 
மரணததேிறகாக ஒரு தேேடணயில் இழப்பீடு (சதோைரகிேது)

கு்றிபபு்கள்: 

*இழபபீடு ைரம்பு்களுக்கு உட்்பட்ைது



நான் WICA இழப்பீடு ஒன்டேக ்கார ்ேண்டும். நான் என்்ன செயய ்ேண்டும்?

புதைநிது!

்கணககீடடு அறிக்்க்யப் (Notice of 
Computation, NOC) தபறுங்கள்

• �கியைனம் சேயயப்பட்ை ்காபபுறு்தகி �கிறுைனம், 
உங்களுக்கு ைழங்கப்பை சைண்டிய ஏச்தனும் 
இழபபீட்டின் ்கணக்கீட்டு அ்றிக்வ்கவய (NOC) 
ைழஙகும்.

இழப்பீடடுக வ்காரிக்்க மற்றும் பணமளிப்பு 
விவ்காரங்க்ளத் தீரத்துகத்காள்ளுங்கள்

• NOC-க்கு எந்த ஆட்சே்பவனயும் இல்வை என்்றால், 
அ்றிக்வ்க ைழங்கப்பட்ை 21 �ாட்்களுக்குள் உங்கள் 
இழபபீட்வைப ச்பறுவீர்்கள்.

• ஏச்தனும் எ்தகிர்பபு இருந்தால், அவ்தத் தீர்ப்ப்தறகு 
ைனி்தைள அவைச்சு உ்தவும். சைலும், ைழங்கப்பை 
சைண்டிய இழபபீடு ச்தாைர்்பா்க ஒரு ஆவணவய 
ைழஙகும்.

மருத்துவ ம�ிப்பீடு தசயதுத்காள்ளுங்கள்

• எல்ைா ைருத்துைச் ேந்தகிபபுத் ்தகிட்ைங்களிலும் 
்கைநதுச்காள்ளுங்கள். 

• ைருத்துைைவன்கள்/ைருந்த்கங்கவள ைாற்றக் 
கூைாது. 

• ைருத்துைைவன உங்கவள ை்தகிபபீடு சேயது, 
உங்கள் ்காயத்்தகின் அளவைப ்பற்றி �கியைனம் 
சேயயப்பட்ை ்காபபீட்டு �கிறுைனத்்தகிறகுத் 
ச்தரிைிக்கும்.

்கள்ேி 5
்ான ஒரு தவளி்ாடடுப் 
பணியாளர். எ்து 
WICA இழப்பீடடு்க 
வ்காரி்கல்க இன்மும் 
தசயல்முல்யில் 
இரு்ககும் வவலளயில், 
எ்து முதைைாளி எனல் 
எ்து தைாய்ாடடிறகுத 
தைநிருப்பியனுப்ப முடியுமா?

நீங்கள் ேிங்கபபூரில் 
்தங்ககியிருப்பது 
ைனி்தைள அவைச்சுக்கு 
அைேியசைனில், 
உங்கள் மு்தைாளி 
உங்கவள ்தாய�ாட்டிறகு 
்தகிருப்பியனுப்ப முடியாது. 

நீங்கள் ்தகிரும்்பிச் 
சேல்லுைாறு அைர் 
ைறபுறுத்்தகினால், குடிைரவு 
சோ்தவனச்ோைடி 
அ்தகி்காரி்களில் 
பு்காரளியுங்கள். 
அைர்்கள் உங்கவள 
ைனி்தைள அவைச்ேிைம் 
்பரிநதுவரப்பார்்கள்.

எனது WICA இழப்பீடடுக வ்காரிக்்க

• உங்கள் மு்தைாளி ைி்பத்து கு்றித்து ைனி்தைள அவைச்ேிைம் ்த்கைல் 
ச்தரிைித்்ததும், உங்கள் இழபபீட்டுக் ச்காரிக்வ்கவய �கியைனம் 
சேயயப்பட்ை ்காபபீட்டு �கிறுைனம்*்தானா்கசை சேயல்்படுத்தும். 

புதைநிது!

வநர்மயற்ற மு்றயில இழப்பீடு தபறு�ல அ�ி்காரி்களுககுத் �வறான �்கவல்க்ள வழஙகு�ல

 • முதைல் குற்ததைநிறகு: 
$15,000 ைவர அ்பரா்தம் 
ைறறும்/அல்ைது 
12 ைா்தங்கள் ைவர 
ேிவ்றத்்தண்ைவன

 • இரண்டாவது அல்ைது 
அலதைதததைா்டர்நதை 
குற்ங்களு்ககு: 
$30,000 ைவர அ்பரா்தம் 
ைறறும்/அல்ைது 
12 ைா்தங்கள் ைவர 
ேிவ்றத்்தண்ைவன

 • முதைல் குற்ததைநிறகு: 
$5,000 ைவர அ்பரா்தம் 
ைறறும்/அல்ைது 
6 ைா்தங்கள் ைவர 
ேிவ்றத்்தண்ைவன

 • இரண்டாவது அல்ைது 
அலதைதததைா்டர்நதை 
குற்ங்களு்ககு: $10,000 
ைவர அ்பரா்தம் ைறறும்/
அல்ைது 6 ைா்தங்கள் 
ைவர ேிவ்றத்்தண்ைவன

நீங்கள் ஒரு சைளி�ாட்டுப ்பணியாளர் எனில், நீங்கள் ேிங்கபபூரில் மீண்டும் ்பணிபுரியத் ்தகிரும்்பி 
ைருை்தறகு அனுை்தகிக்்கப்பை ைாட்டீர்்கள். 

ைனி்தைள அவைச்சு உங்கள் மீது ்கடும் �ைைடிக்வ்க்கள் எடுக்கும். 

்தண்ைத்ச்தாவ்க்கள்:

கு்றிபபு்கள்: *�கியைனம் சேயயப்பட்ை ்காபபுறு்தகி �கிறுைனங்கள் இல்ைா்த ைழக்கு்களுக்கு, ைனி்தைள அவைச்சு இழபபீட்டுக் ச்காரல்  
சேயல்முவ்றவய சைறச்காள்ளும்.

நான் WICA-இன் கீழ் குறேம் புரிநதோல் என்்ன நிகழும்?



ஜனைரி 2021 -இல் புதுப்பிக்்கப்பட்ைது

இந்த ைழி்காட்டியில் ைழங்கப்பட்டுள்ள ்த்கைல்்கள், அச்ேிைப்படும் ச�ரத்்தகில் 
ேரியானவையாகும். இந்த ைழி்காட்டி, ்பணியாளர்்களுக்கு ்பணிக்்காைக் ்காய 
இழபபீட்டு கு்றித்்த அடிப்பவைத் ்த்கைல்்கவளயும், ்பணிக்்காைக் ்காய இழபபீட்டுச் 
ேட்ைம் 2019 (WICA 2019) -இன் கீழ் அைர்்களுக்கு இருக்கும் உரிவை்கள் ைறறும் 
்கைவை்கள் ்பற்றிய சுருக்்கைான ்கண்சணாட்ைத்வ்தயும் ைழஙகு்ககி்றது. 
ஒரு ைழி்காட்டியா்க, இந்தக் வ்கசயடு எந்தைி்தச் ேட்ை �கிவைப்பாட்வையும் 
ச்காண்டிருக்்கைில்வை. ேநச்த்கைிருந்தால், WICA 2019 -இன் ைி்தகி்கவளப ்படித்து 
அ்றிநதுச்காள்ளவும்.

©2021 ேிங்கபபூர் அரோங்கம் (ைனி்தைள அவைச்சு)

எல்ைா உரிவை்களும் ்பாது்காக்்கப்பட்ைவை.

பணி்க்காை்க ்காய இழப்பீடு கு்றிதது 
வமலும் விவரங்கள் அ்றிய

http://www.mom.gov.sg/wic

 
Ministry of Manpower Services Centre 
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

சைவை ச�ரங்கள்:
்தகிங்கள் மு்தல் சைள்ளி ைவர: ்காவை 8:00 ைணி – ைாவை 5:30 ைணி
(ைரிவேயில் �கிற்ப்தற்கான நுவழவுச்சீட்டு்கள் ைாவை 4.30 ைணி 
ைவர ைழங்கப்படும்)

6438 5122


