
பணிககா�க காய 
இழபபபீடு

்பணியாளர்்களுக்்கா்ன ஒரு ைழதி்காடடி



நான் பணியில் 
காயமடைந்தேன். 
நான் என்்ன செயய 
்ேண்டும்?

உஙகளின் பணி காரணமாக நீஙகள் 
காயமடைநதோ்�ா அல்�து உைல்ந�ம் 
பாதேிககபபடைா்�ா, உஙகள் 
முதே�ாளியிைமிருநது நீஙகள் இழபபபீடு ்கார 
முடியும்.

பணி சதோைரபா்ன காயஙகள் அல்�து 
்நாயகளுககாகச் ெடை நைேடிகடக எதுவும் 
எடுககாமல், பணியாளரகள் இழபபபீடு 
்காருேதேற்கு பணிககா�க காய இழபபபீடடுச் 
ெடைம் (WICA) ேழிேகுககிறது.

பணியாளரகளுககா்ன 
பணிககா�க  
காய இழபபபீடு  
என்பது என்ன? 

்கள்ேி 1

கீழககண்ை சூழநிட�களில் என்்னால் 
இப்பாதும் இழபபபீடடைக ்கார 
முடியுமா...

(i) நான் எ்னது முதே�ாளிககாக 
இப்பாது பணிபுரியேில்ட� அல்�து 
எ்னது ்ேட� நியம்னம் முடிவுககுக 
சகாண்டுேரபபடடு ேிடைது என்றால்?

(ii) நான் ஒரு சேளிநாடடு ஒபபநதேப 
பணியில் இருநதே ்ேடளயில் இநதே 
ேிபத்து நிகழநதேது என்றால்?

ஆம், நீஙகள் இழபபபீடடைக ்கார�ாம்.

நான் WICA-இன் கீழ 
பாதுகாககபபடுகி்ற்னா?

   பாதுகாககபபடுகிறரீகள்

• நீங்கள் “ஒரு சேவை ஒப்பந்தத்ததின” ்ீகழ் 
்பணிபுரி்கதின்ற ஒரு ்பணியாளர்.

   பாதுகாககபபைேில்ட�

• ேதிங்கபபூர் ஆயு்தப ்பவையின ஏச்தனும் 
உறுப்பி்னர்

• ேதிங்கபபூர்க் ்காைல் துவ்ற, ேதிங்கபபூர்க் 
குடிவைத ்தற்காபபுப ்பவை, ைத்ததிய 
ச்பாவ்தப்்பாருள் ஒழதிபபுப ்பிரிவு ைறறும் 
ேதிங்கபபூர்ச் ேதிவ்றச் சேவையின ேீருவை 
அணிந்த அ்ததி்காரி 

• சுய்்தாழதில் புரி்பைர் / ்த்னித்ததியஙகும் 
ஒப்பந்த்தாரர்

• ்பணிப்்பண்

எ்னது பணிககா�க  
காயத்டதே எ்னது முதே�ாளி 
எப்பாது MOM-யிைம்  
சதேரிேிகக ்ேண்டும்?

ைருததுை உ்தைிவய நாடுங்கள். நீங்கள் 
ைிவரைா்க உங்கள் மு்தலாளிக்குத ்த்கைல் 
்்தரிைிக்்க சைண்டும்.
• அைர் ை்னி்தைள அவைச்சுக்குத (MOM) 
்த்கைல் ்்தரிைிப்பார்.

1

உங்களின அேல் ைருததுைச் ோன்றதி்தவழ 
(MC) உங்கள் மு்தலாளியிைம் ்்காடுக்்கவும்.
• உங்களின ைருததுை ைிடுபபு 
ஊ்ததியங்கவளக் ச்காரவும்.

2

உங்களின அேல் ைருததுைக் ்கடைண 
ரேீது்கவள உங்கள் மு்தலாளியிைம் 
்்காடுக்்கவும்.
• நீங்கள் மு்தலதில் ்்தாவ்க 
்ேலுத்ததியிருந்தால், அைர் அத்்தாவ்கவய 
உங்களுக்குத ்ததிருப்பித ்தர சைண்டும்.
• உங்களின ைருததுை ைிடுபபு்கள் ைறறும் 
ைருததுைக் ்கடைண ரேீது்களின ந்கவல 
உங்களிைம் வைததுக்்்காள்ளுங்கள்.

3

நீங்கள் WICA அல்லது ்்பாதுச் ேடைத்ததின 
்ீகழ் ச்காரல் ஒனவ்றத ்தாக்்கல் 
்ேயய ைிரும்பு்கதி்றரீ்்களா என்பவ்த 
முடிவு்ேயயவும்.
• நீங்கள் ஒரு ைழதியின மூலைா்க  
ைடடுசை ச்கார முடியும்.

5

4
உங்கள் மு்தலாளி ைி்பதது கு்றதிதது MOM-
இைம் ்த்கைல் ்்தரிைிததுைிடைாரா எனறு 
அைரிைம் ச்கடடுத ்்தரிநது்்காள்ளுங்கள்.

கீழககண்ை சூழநிட�களில்  
உஙகள் காயத்டதேப பற்றி  
உஙகள் முதே�ாளி தேகேல்சதேரிேிகக 
்ேண்டியது அேெியமாகும்: 
• நீங்கள் குவ்றந்தது 24  

ைணிசநரங்களுக்கு ைருததுைைவ்னயில்  
அனுை்ததிக்்கப்படடிருந்தால், அல்லது 

• உங்களுக்கு 4 அல்லது அ்தறகு சைற்படை  
நாட்காடடி ்ததி்னங்களுக்கு ைருததுை ைிடுபபு 
(்்தாைர்ச்ேதியா்க அல்லது இவைைிடடு) 
அளிக்்கப்படடிருந்தால், அல்லது 

• ்்தாழதில்ோர்ந்த சநாய ்்தாற்றதியிருந்தால்

http://www.mom.gov.sg/iReport 
என்ற இடணயப பககத்தேில் 
நீஙக்ள சுயமாக MOM-ககுத் 
தேகேல் சதேரிேிகக�ாம்

பயனுள்ள 
உதேேிக 
குறிபபு
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எ்னது மருத்துேச் செ�வுகள் $45,000 ஆகும். நான் முழுத் சதோடகடயயும் ்கார முடியுமா?

WICA-இன ்ீகழ், நீங்கள் ேதிங்கபபூரில் ்ப்ததிவு்்பற்ற ஒரு ைருததுைவர நாடி்னால் மடடு்ம உங்களால் 
்பினைரும் ைவ்கயா்ன இழப்பபீடு்கவளக் ச்கார முடியும்.

நான எவ்தக் ச்கார முடியும் ைறறும் எவைளவு ்்தாவ்கவயக் ச்கார முடியும்?

ேடக : மருத்துேச் செ�வுகள்1

மருத்துேச் செ�வுகள் என்பது என்்ன?

இநதே ேிபத்து எப்பாது ஏற்படைது? நான் அதேிகபடெமாக எவேளவு சதோடகடயக ்கார முடியும்?

1 ஜ்னைரி 2016 -க்கு முன்னர் $30,000

1 ஜ்னைரி 2016 அனறு ைறறும் 
அ்தறகுப ்பி்றகு 

$36,000

நீஙகள் அதேிகபடெ ேரம்பு ேடர அல்�து ேிபத்து நைநதே நாளில் இருநது 
ஒரு ஆண்டு ேடர, இதேில் எது முதே�ில் ேருகிற்தோ அது ேடர, 
மருத்துேச் செ�வுகடளக ்கார�ாம்.

இந்த உ்தாரணத்ததில், நீங்கள் $30,000 + $6,000 = $36,000 -ஐ ைடடுசை ச்கார முடியும். 30 ஜூன 2016 அனறு 
ஏற்படை ைீ்தமுள்ள $4,000 ைருததுைச் ்ேலவை உங்களால் ச்கார முடியாது. ஏ்்னன்றால் உச்ே ைரம்பு 
எடைப்படடு ைிடைது. சைலும் 9 ைார்ச் 201 அனறு ஏற்படை $5,000 ்ேலவையும் உங்களால் ச்கார 
முடியாது. ஏ்்னன்றால், ேிபத்து ஏற்படடு ஒரு ஆண்டுககும் ்ம�ாகி ேிடைது.

உங்களுக்கு ஒரு 
ைி்பதது ஏற்படைது.

$30,000
ஆம், நீங்கள் முழுத 
்்தாவ்கவயயும் 
ச்கார முடியும்.

$10,000
நீங்கள் $6,000 -ஐ 
ைடடுசை ச்கார 
முடியும்.

$5,000
உங்களால் 
்்தாவ்கவயக் ச்கார 
முடியாது.

7 பிபரேரி 
2016

10 மாரச் 
2016

10 மாரச் 
2016

10 மாரச் 
2016

்பணிக்்காலக் ்காயத்ததின 
்காரணைா்க ்ேலுத்த 

சைண்டிய ைருததுைக் 
்கடைண ரேீது்கள்

+ ்பி்ற ்கடைணங்கள்.
உ்தாரணைா்க, ்பணிக்்காலக் ்காய 
ை்ததிப்பபீடடு அ்றதிக்வ்க்களுக்்கா்னக் 
்கடைணங்கள்

1ேது

மருத்துேக 
கடைண 
ரெதீு

2ேது 3ேது

மருத்துேக 
கடைண 
ரெதீு

மருத்துேக 
கடைண 
ரெதீு



ேடக : மருத்துே ேிடுபபு ஊதேியஙகள்2

நான் எப்பாது மருத்துே ேிடுபபு ஊதேியஙகடளக ்கார முடியும்?

்பணிக்்காலக் ்காயம் அல்லது உைல்நல நதிவலவை 
்காரணைா்க உங்களுக்கு ஒரு ைருததுைர் 
்ைளிசநாயாளி ைறறும்/அல்லது ைருததுைைவ்ன 
அனுை்ததிக்்கா்ன ைிடுபவ்ப ைழங்கதி்னால் நீங்கள் 
ைருததுை ைிடுபபு ஊ்ததியங்கவளக் ச்கார முடியும்.

நீங்கள் ைழக்்கைா்கப ்பணியில் இருக்கும் 
நாட்களுக்்கா்க (்பணிபுரியும் நாட்கள்) ைடடுசை 
உங்களால் இழப்பபீடவைக் ச்கார முடியும், 
ஓயவு ்ததி்னங்கள் அல்லது ்்பாது ைிடுமுவ்ற 
்ததி்னங்களுக்்கா்கக் ச்கார முடியாது.

சேளி்நாயாளி மருத்துே 
ேிடுபபின் இநதேத் சதோடகககாக

அல்�து மருத்துேமட்ன 
அனுமதேி ேிடுபபின் இநதேத் 
சதோடகககாக

உஙகள் மருத்துே 
ேிடுபபு ஊதேியஙகள் 
பின்ேரும் அடிபபடையில் 
கணககிைபபடுகின்ற்ன

14 நாட்கள் ைவர 60 நாட்கள் ைவர உங்களின முழுவையா்ன ேராேரி 
ைா்தாந்தர ைருைா்னங்கள்

ைி்பதது நவை்்பற்ற 15ைது ்ததி்னம் 
மு்தல் 1 ஆண்டு ைவர

ைி்பதது நவை்்பற்ற 61ைது ்ததி்னம் 
மு்தல் 1 ஆண்டு ைவர

உங்களின ேராேரி ைா்தாந்தர 
ைருைா்னங்களில் 2/3 ்பஙகு

பின்ேரும் கடைண ேிகிதேஙகள் மற்றும் ேரம்புகளுககு WICA 
உஙகளுககு உரிடம ேழஙகுகிறது:
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எ்னது முதே�ாளி என்னுடைய மருத்துே ேிடுபபு ஊதேியஙகள் மற்றும் மருத்துேக கடைண 
ரெதீுகளுககுப பணம் அளிககேில்ட�.
நான் என்்ன செயய ்ேண்டும்?
மு்தலதில், நீங்கள் எல்லா அேல் ைருததுைச் ோன்றதி்தழ் ைறறும் ைருததுைக் ்கடைண ரேீது்கவளயும் 
உங்கள் மு்தலாளியிைம் ேைர்ப்பிததுள்ளரீ்்களா என்பவ்த உறு்ததி்ேயது்்காள்ளுங்கள். அைறவ்ற 
அைர் ்்பறறுக்்்காண்ைார் என்பவ்த ஒபபுவ்க அளிக்குைாறு அைரிைம் ச்கட்கவும். 

உங்களின மு்தலாளி அபச்பாதும் உங்களுவைய ைருததுை ைிடுபபு ஊ்ததியங்கவளயும் ைருததுைச் 
்ேலவு்கவளயும் உங்களுக்கு அளிக்்கைில்வல என்றால், ்தயவு்ேயது எங்களுக்கு http://www.mom.
gov.sg/contact-us -இல் பு்கார் ்்தரிைியுங்கள் அல்லது எங்கவள ை்னி்தைள அவைச்சு சேவை்கள் 
வையதவ்த அணுகுங்கள்.

மருத்துேச் 
ொன்றிதேழ

10
நாடகள்



 எவை ைிலக்்களி-
க்்கப்படு்கதின்ற்ன?

• மு்தலாளி ைசேநதி ேந்தாக்்கள்

• உங்களின சைவல 
நதியை்னத்ததிறகுத 
்்தாைர்புவைய ஏச்தனும் 
ேதி்றபபுச் ்ேலவு்களுக்்கா்கச் 
்ேலுத்ததிய ்பணம் 
(உ்தாரணைா்கப 
ச்பாக்குைரதது 
்ேலவுத்்தாவ்க/ 
ஈடடுத்்தாவ்க)

ேடக : ஒடடுசமாத்தேமாக ஒ்ர சதோடகயில் இழபபபீடு3

நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு அல்லது ைரணம் ஏற்படும் சூழ்நதிவலயில் இது ைழங்கப்படு்கதி்றது.

நிரநதேரத் தேிற்னிழபபு -  
ஒரு பணியாளரின் 
பணிபுரிேதேற்கா்ன தேிறன் 
மீது ஒரு காய்மா அல்�து 
உைல்ந� நிட�டம்யா ஒரு 
நிரநதேரமா்ன ேிடளடே 
ஏற்படுத்தும் ்பாது

பணியாளருககு ேழஙகபபை  
்ேண்டிய சதோடக 
= [பணியாளரின் ொராெரி மாதோநதேிர 
ேருமா்னஙகள்] x [ேயது சபருககல் 
காரணி] x [% நிரநதேரத் தேிற்னிழபபு]1

*இழப்பபீடு ைரம்பு்களுக்கு உட்படைது

இநதே ேிபத்து எப்பாது 
ஏற்படைது? 

இழபபபீடு ேரம்புகள்*

குடறநதேபடெம் அதேிகபடெம்

1 ஜ்னேரி 2016 -ககு முன்்னர [$73,000 x % நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு] [$218,000 x % நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு]

1 ஜ்னேரி 2016 அன்று மற்றும் 
அதேற்குப பிறகு

[$88,000 x % நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு] [$262,000 x % நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு]

கு்றதிபபு்கள்: 
1% நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு  ஆ்னது, ்பணியாளரின நதிவலவை நதிவலப்படுத்தப்படை ்பி்றகு ைருததுைரின 
ை்ததிப்பபீடவை அடிப்பவையா்கக் ்்காண்டிருக்்கதி்றது.

நான் எவோறு ெராெரி மாதோநதேர 
ேருமா்னஙகடள (AME) கணககிடுேது?

12 ைா்தங்கள்

ைி்பதது நவை்்பற்ற ச்த்ததிக்கு முன்னர் ்கவைேதி  
12 ைா்தங்களா்கப ்பணிக்்கா்க ைழங்கப்படை ைருைா்னங்கள்  

+ ைதிவ்கசநரப ்பணி ஊ்ததியம் + உணவு ்ேலவுத்்தாவ்க
+ ஊக்்கத்்தாவ்க ைறறும் ைற்ற எல்லா ்ேலவுத்்தாவ்க(்கள்)

உஙகளின் AME-ஐக கணககிடுேதேற்கு, 
www.mom.gov.sg/calculate-ame 
என்ற இடணயப பககத்டதேப 
பாரடேயிைவும்.

பயனுள்ள  
உதேேிககுறிபபு



மரணம் - ஒரு 
பணியாளரின் இறபபுககு 
ஒரு காயம் காரணமாக 
இருககும் ்பாது

குடும்ப உறுபபி்னரகளுககு அல்�து 
இறநதே பணியாளரின் ொரபாளரகளுககு 
ேழஙகபபை ்ேண்டிய சதோடக

= [பணியாளரின்] x [ேயது சபருககல் காரணி]

*இழப்பபீடு ைரம்பு்களுக்கு உட்படைது

இநதே ேிபத்து எப்பாது 
ஏற்படைது?

இழபபபீடு ேரம்புகள்*

குடறநதேபடெம் அதேிகபடெம்

1 ஜ்னேரி 2016 -ககு முன்்னர $57,000 $170,000

1 ஜ்னேரி 2016 அன்று மற்றும் 
அதேற்குப பிறகு

$69,000 $204,000

்கள்ேி 4

எ்னககு ஒரு ேழககறிஞர ்தேடேபபடுகிறாரா?

• இழப்பபீடடுத ்்தாவ்கயா்னது ஒரு நதிவலயா்ன சூத்ததிரதவ்த அடிப்பவையா்கக் ்்காண்டிருக்்கதி்றது 
என்ப்தால், உங்கள் ச்காரல் ்்தாைர்்பா்க உங்களுக்கு உ்தை ஒரு ைழக்்க்றதிஞர் உங்களுக்குத 
ச்தவையில்வல.

• MOM ைேம் ்ைாழதி்்பயர்ப்பாளர்்கள் உள்ள்னர். அைர்்கள் கூடு்தல் ்கடைணம் எதுவுைதின்றதி நீங்கள் 
ச்காரவலத ்தாக்்கல் ்ேயய உங்களுக்கு உ்தைலாம்.

• இந்த ்ைாழதி்்பயர்ப்பாளர்்கள் ்பினைரும் ்ைாழதி்களில் ச்பே முடியும்: ்்பங்காலதி, ்தைதிழ், 
ைாண்ைரின, ைலாய.

்கள்ேி 5

MOM-ஆல் உத்தேரேிைபபடை இழபபபீடடுத் சதோடகடய எ்னது முதே�ாளி எ்னககு இன்்னமும் 
அளிககேில்ட� என்றால் என்்ன நிகழும்? 

உங்கள் மு்தலாளி, உத்தரைிைப்படை 21 நாட்களுக்குள் உங்களுக்குப ்பணம் ைழங்க சைண்டும். 
அவைாறு ்ேயயத ்தை்றதி்னால், அைர் உத்தரவுக்கு இணங்கதி நைக்்கத ்தை்றதிய்தற்கா்கத 
்தண்டிக்்கப்பைலாம். எ்னினும், இ்த்னால் நீங்கள் இழப்பபீடவைப ்்பறுைரீ்்கள் எனறு அர்த்தைா்காது.

நீங்கள் இந்த ஆவணவயச் சுயைா்க 1 Havelock Square, Singapore 059724 என்ற மு்கைரியில் 
உள்ள அரசு நீ்ததிைன்றங்களில் உள்ள நீ்ததிைன்றக் ்கடைவள்கவள நதிவ்றசைறறும் அலுைலர்்கள் 
்பிரிைில் நவைமுவ்றப்படுத்த சைண்டியிருக்கும்.நீங்கள் உ்தைிக்்கா்க எங்கள் அ்ததி்காரிவயத 
்்தாைர்பு்்காள்ளலாம்.



்கள்ேி 6

நான் ஒரு சேளிநாடடுப 
பணியாளர. எ்னது WICA ்காரல் 
இன்்னமும் செயல்முடறயில் 
இருககும் ்ேடளயில், எ்னது 
முதே�ாளி என்ட்ன எ்னது 
தோயநாடடிற்குத் தேிருபபியனுபப 
முடியுமா?

நீங்கள் ேதிங்கபபூரில் ்தங்கதியிருப்பது 
MOM-க்குத ச்தவை்ய்னில், 
உங்களின மு்தலாளி உங்கவள 
உங்கள் ்தாயநாடடிறகுத 
்ததிருப்பியனுப்ப முடியாது. 

அைர் உங்கவளத ்தாயநாடடிறகுத 
்ததிரும்்பிச் ்ேல்லுைாறு 
ைறபுறுத்ததி்னால், நுவழவு 
சோ்தவ்னச்ோைடி்களில் 
உள்ள அ்ததி்காரி்களிைம் பு்கார் 
்்தரிைியுங்கள். அைர்்கள் உங்கவள 
MOM-யிைம் ்பரிநதுவரப்பார்்கள்.

நான் WICA ்காரல் ஒன்டறத் தோககல் செயய ேிரும்புகி்றன்.  
நான் என்்ன செயய ்ேண்டும்?

மருத்துே மதேிபபபீடு செயதுசகாள்ளுஙகள்
• எல்லா ைருததுைச் ேந்ததிபபுத ்ததிடைங்களிலும் 

்கலநது்்காள்ளுங்கள்
• ைருததுைைவ்ன்கள்/ேதி்கதிச்வேய்கங்கவள  

ைாற்றக் கூைாது. 
• ைருததுைைவ்ன உங்களுக்கு எவைளவு ்காயம் 

ஏற்படடுள்ளது (உங்களின % நதிரந்தரத ்ததி்ற்னிழபபு)  
என்பவ்த ை்ததிப்பபீடு ்ேயது, MOM-யிைம் ்த்கைல் 
்்தரிைிக்கும்.

மதேிபபபீடடு அறிகடகடயப சபற்றுகசகாள்ளுஙகள்
• நாங்கள் உங்களுக்கு, உங்கள் மு்தலாளிக்கு ைறறும் 

்காப்பபீடைாளருக்கு ஒரு ை்ததிப்பபீடடு அ்றதிக்வ்கவய 
ைழஙகுசைாம்.

்காரல் மற்றும் பணமளிபபு ேிேகாரஙகடளத் 
தேரீத்துகசகாள்ளுஙகள்

• MOM-இன ை்ததிப்பபீடவை யாரும் எ்ததிர்க்்கைில்வல எ்னில், 
உங்கள் மு்தலாளி அல்லது ்காப்பபீடைாளர், அ்றதிக்வ்க 
அளிக்்கப்படை 21 நாடகளுககுள் உங்களுக்குப ்பணம் 
ைழங்க சைண்டியது அைேதியைாகும். உங்கள் மு்தலாளி 
உங்களின இழப்பபீடடில் இருநது ்பணதவ்தப ்பிடித்தம் ்ேயய 
முடியாது (உ்தாரணைா்க, ைருததுைச் ்ேலவு்கள் ைறறும் 
ைருததுை ைிடுபபு ஊ்ததியங்கள்). 

• ஏச்தனும் எ்ததிர்பபு இருந்தால், அவ்தத ்ீதர்ப்ப்தறகு MOM 
உ்தவும். சைலும், ைழங்கப்பை சைண்டிய இழப்பபீடு 
்்தாைர்்பா்க ஒரு ஆவணவய ைழஙகும்.

MOM உஙகள் மீது கடுடமயா்ன நைேடிகடக எடுககும். 

நீங்கள் ஒரு ்ைளிநாடடுப ்பணியாளரா்க இருந்தால், உங்களின சைவல அனுை்ததிச்ேீடடு இரதது்ேயயப்படும். 

நீங்கள் ேதிங்கபபூரில் ைீண்டும் ்பணிபுரிை்தறகுத ்ததிரும்்பிைர அனுை்ததிக்்கப்பை ைாடடீர்்கள். 

கூடு்தலா்க, ைற்ற அ்பரா்தங்களும் உள்ள்ன:

ஒரு ்மாெடியா்ன ்காரட�ச் செயதேல் அதேிகாரிகளுககுத் தேேறா்ன தேகேல்கடள ேழஙகுதேல்

• $15,000 ைவர அ்பரா்தம்; ைறறும்/அல்லது 
• 12 ைா்தங்கள் ைவர ேதிவ்றத்தண்ைவ்ன

• $5,000 ைவர அ்பரா்தம்; ைறறும்/அல்லது 
• 6 ைா்தங்கள் ைவர ேதிவ்றத்தண்ைவ்ன

நீஙகள் குறுஞசெயதேி 
ேெதேிடயப பயன்படுத்தேி 
உஙகளின் பணிககா�க 
காயக ்கார�ின் 
நிட�டமடய 
அறிநதுசகாள்ள முடியும் 
என்பது உஙகளுககுத் 
சதேரியுமா?
‘96175993’ என்ற எண்ணுககு 
CS<space>T<space>்காரல் 
குறிபபு எண் என்று 
குறுஞசெயதேி அனுபபுஙகள்
உதோரணமாக,  
CS T W-2014010001

பயனுள்ள 
உதேேிக 
குறிபபு

நான் WICA-இன் கீழ ஒரு குற்றம் புரிநதோல் என்்ன நிகழும்?

்பணிக்்காலக் 
்காய இழப்பபீடடுக் 
ச்காரலுக்்கா்ன 

ைிண்ணப்பப ்படிைம்

்பணிக்்காலக் 
்காய இழப்பபீடடுச் 
ேடைத்ததின ்ீகழ்

உஙகள் ்காரட�த் தோககல் செயயுஙகள்
• நீங்கள் ச்காரவலத ்தாக்்கல் ்ேயய 

ைிரும்்பி்னால், நீங்கள் MOM-யிைம் ்த்கைல் 
்்தரிைிக்்க சைண்டும். 

• நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ைிண்ணப்பப 
்படிைதவ்த அனுபபுசைாம்.

• ேிபத்து நடைசபற்ற ்தேதேியில் இருநது 
1 ஆண்டுககுப பிறகு உஙகளால் ஒரு 
்காரட�ச் செயய முடியாமல் ்பாக�ாம்.

்காரல்கள்

அனுமதேி

ேழஙகபபடைது



WICA ்காரல் ஒன்டறத் தோககல் செயேதேற்கு அல்�து பணிககா�க காய இழபபபீடு 
குறித்து ்மலும் ேிேரஙகடள அறிநதுசகாள்ேதேற்கு உதேேி ்தேடேயா?

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

 
Ministry of Manpower Services Centre 
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

சைவல சநரங்கள்:

்ததிங்கள் மு்தல் ்ைள்ளி ைவர: ்காவல 8:00 ைணி – ைாவல 5:30 ைணி

(ைரிவேயில் நதிற்ப்தற்கா்ன நுவழவுச்ேீடடு்கள் ைாவல 4.30 ைணி ைவர ைழங்கப்படும்)

6438 5122

்பிபரைரி 2017-இல் புதுப்பிக்்கப்படைது

இந்த ைழதி்காடடியில் ைழங்கப்படடுள்ள ்த்கைல்்கள், அச்ேதிைப்படும் சநரத்ததில் ேரியா்னவையாகும். இந்த 

ைழதி்காடடி, ்பணிக்்காலக் ்காய இழப்பபீடு (WIC) கு்றதித்த அடிப்பவைத ்த்கைல்்கவளப ்பணியாளர்்களுக்கு 

ைழஙகு்கதின்றது. சைலும் இது WIC ேடைத்ததின ்ீகழ் அைர்்களுக்கு உள்ள உரிவை்கள் ைறறும் ்கைப்பாடு்களின 

ஒரு எளிவையா்ன ்கண்சணாடைதவ்தயும் ைழஙகு்கதி்றது. ஒரு ைழதி்காடடியா்க, இந்தத ்த்கைல் ேதிறச்றடு 

எந்தச் ேடை நதிவலப்பாடவையும் ்்காண்டிருக்்கைில்வல.  ேநச்த்கைதிருந்தால், WIC ேடை ைி்ததி்கவளப ்படிதது 

அ்றதிநது்்காள்ள சைண்டும்.
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