
 நீங்கள் முதல்முறையா்க முதலாளி ஆ்கிைரீ்கள் எனில், 
முதலாளிகளுககான அறிமுகத் திட்டத்்த (EOP) நிறைவுசெயய 
வேண்டும். இறத நீங்கள் இறையததிவலா அல்லது ஒரு 
ேகுப்பறையிவலா வேறச்காள்ளத வதரவு செயதுச்காள்ளலாம். 
EOP-க்கான ்பயிறெிறய அளிப்பேர்கள் குைிததும், எவோறு 
்பதிவுசெயதுச்காள்ேது என்பது குைிததும் த்கேல்்கள் ச்பை, 
தயவுசெயது ்பாரறேயிடவும்:

 www.mom.gov.sg/eop

 ேனிதேள அறேசொல் (MOM) ோதநவதாறும் ்பிடிததம் 
செயயப்படும் ேரிக்கா்க, ஒரு ப�ாது வஙகியி்்டத் பதா்டர் 
ஆ்ை்யத் (General Interbank Recurring Order, GIRO) சதாடங்க 
வேண்டும். இததற்கயப ்பிடிததங்களுக்கா்க உங்கள் றைவ�ா 
்கைக்கில் நீங்கள் வ்பாதுோன ்பைதறத றேததிருக்க வேண்டியது 
்கடடாயோகும், இல்றலசயனில் உங்கள் சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்ைின வேறல அனுேதிசெசீடறட ேனிதேள அறேசசு 
இ�தது செயயககூடும்.

 
 வவ்லவாய்ப்புககு முந்தய மருத்துவப் �ரிவ�ாத்ன்ய 
உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் செயதுச்காண்டுள்ளறத 
உறுதிசெயயுங்கள்.

நீஙகள் ஒரு பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ண்ை வவ்லககுச் வ�ர்கக 
விணைப்�ிககிறரீ்கள் எனில், நீஙகள் �ினவருவனவற்றக 
க்்டப்�ிடிகக வவணடியது கட்டாயமாகும்

 ஆ) விணைப்� ந்்டமு்றகள்

அைிமு்கம்

நீங்கள் ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை 
(FDW) வேறலககுச வெரக்க வேண்டிய 
வதறேயிருநதால், வேறல அனுேதிசெசீடடு 
நிபந்தனைகளினககீழ் ஒரு சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்ைின முதலாளியா்க 
உங்களுககுள்ள ச்பாறுபபு்கறள நீங்கள் 
புரிநதுச்காள்ள, இநதச ெிறவைடறட 
முழுேதுோ்கப ்படிப்பதறகு ெிைிது வந�ம் 
செலேிடுங்கள். உங்கள் சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்ணுடன நீங்கள் ஒரு இைக்கோன 
உைறேப வ்பை உதவும் ்பயனுள்ள 
உதேிககுைிபபு்கறளயும் கூட இசெிறவைடு 
ேழஙகு்கிைது.

 ஒரு பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ண்ை வவ்லககுச் வ�ர்ப்�தறகு 
எவவளவு ப�லவாகும்? அே�து ஊதியம் ேறறும் ேரி்கள் தேி�, 
அேருக்கான உைவு, ேருததுேச செலவு்கள், ேிோனப ்பயைக 
்கடடைங்கள், தஙகுேிடம் ேறறும் ்பிை எதிர்பா�ாச செலவு்களும் 
உள்ளன. உதா�ைோ்க, அேர ேருததுேேறனயில் அனுேதிக்கப்பட 
வேண்டியிருநதால், அதறகுப ச்பருநசதாற்கறயக ்கடடைோ்கச 
செலுதத வேண்டியிருக்கலாம்.

 உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றைத தங்க றேப்பதறகு உங்கள் 
ேடீடில் மு்றயான அ்ற உள்ளதா? அநத அறையில் அடிப்பறட 
ேெதி்கள் (சேதறத, தறலயறை, ்கம்்பளம் முதலானறே) இருக்க 
வேண்டும். வேலும், வ்பாதுோன இடேெதி, ்காறவைாடடம், ்பாது்காபபு, 
அநத�ங்கப ்பாது்காபபு ேறறும் ோனிறல ொரநத (ேறழ, சேயில் 
முதலான) சூழநிறல்களில் இருநது ்பாது்காபபு ஆ்கியறே அளிக்கப்பட 
வேண்டும்.

 குைிப்பா்க உங்கள் சேளிநாடடுப ச்பண் ெிங்கபபூரில் ்பைிபுரிேது 
இதுவே முதல் முறை எனைால், முதல் ெில ோதங்கள் 
உங்களுககும் அேருககும் ேி்கவும் ேன உறளசெறல 
ஏற்படுததககூடியறேயா்க இருக்கலாம். ப�ாறு்ம்யக 
க்்ட�ிடியுஙகள், ப�ாருத்தமான வழிகாடடுத்ல வழஙகுஙகள். 
அறனேருவே தேறு்கறளச செயயலாம். 

 நீங்கள் வதரநசதடுககும் வேறலோயபபு நிறுேனம் உரிமம் 
ச்பறைதா என்பறத உறுதிசெயதுச்காள்ளவும். இறத 
வேறலோயபபு நிறுேனததிற்கான ேிே�ததி�டடில்  
(www.mom.gov.sg/eadirectory) ெரி்பாரக்கவும். இதில் அநத 
வேறலோயபபு நிறுேனததின ்கடநத்காலச செயல்்பாடு்கள் 
ேறறும் சதாடரபு ேிே�ங்கள் குைிதத த்கேல்்களும் 
இடம்ச்பறைிருககும்.

 வேறலோயபபு நிறுேனததிற்கான ்கடடைம் அேர்கள் ேழஙகும் 
வெறே ேற்க்கறளப ச்பாறுதது இருககும் என்பதால், அது 
குைிதது நீங்கள் அநத நிறுேனததிடம் ெரி்பாரததுகச்காள்ள 
வேண்டும். அக்கடடைம் ச்பாதுோ்க ்பினேருேனேறறை 
உள்ளடக்கியிருககும்:

நீங்கள் ஒரு சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்றை 
வேறலககுச வெரப்பதறகு 
முனனர, உங்கள் 
வதறே்களுககுப 
ச்பாருததோன ்பிை 
ேிருப்பதவதரவு்கறளயும் 
வெறே்கறளயும் நீங்கள் 
்கருததில் ச்காண்டீர்களா? 

ஒரு சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்றை (FDW) 
வேறலககுச வெரப்பதறகு 
முனனர

1. 2.

ேருததுேக ்காப்பபீடடின ்கசீழ ்பாது்காபபு 
அளிக்கப்படும் ேருததுேேறன அறையின 
ேற்க உள்்பட, உங்கள் ்காப்பபீடடுத திடடங்களின 
்கசீழ ்காபபுறுதி அளிக்கப்படும் இனங்கறள 
ஆ�ாயநது, கூடுதல் ்பாது்காபபு எறதவயனும் 
வெரக்க ேிரும்பு்கிைரீ்களா என்பறத உங்கள் 
மு்கேருடன ஆவலாெிக்கவும்.

•  நிறுவனத்திறகான கட்டைம் (ஒவசோரு நிறுேனமும் 
ஒரு வேறு்படட ்கடடைதறத ேசூலிக்கலாம்)

•  உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் முதல் முறையா்க 
இஙகு ்பைிபுரி்கிைார எனில், குடியமர்தல் திட்டம் ($75)

•  வவ்ல அனுமதிச்�சீடடு விணைப்�ம் ($30 நிரோ்கக 
்கடடைம்)

•  வவ்ல அனுமதிச்�சீடடு வழஙகுதல் ($30 நிரோ்கக 
்கடடைம்)

•  FDW ேரி (ெலுற்கயினைி ோதம் ஒனறுககு $265; 
ெலுற்கயுடன $60)

•  ஒரு ்காப்பபீடு அல்லது வஙகி உத்திரவாதக கடித 
வடிவத்தில் $5,000 ்பிறை முைி

•  குறைநத்படெம் $15,000 மருத்துவக காப்�பீடடுப் �ாதுகாப்பு

•  குறைநத்படெம் $40,000 தனிந�ர் வி�த்துக காப்�பீடு (PAI) 

நீங்கள் ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை வேறலககுச 
வெரக்க முடிசேடுததுள்ளரீ்கள் எனில், நீங்கள் எனன செயய 
வேண்டும் எனறு ்பினேருேன உங்களுககு ேழி்காடடும்

நீஙகள் �ினவருவனவற்றக கருத்தில் பகாணடீர்களா?

 அ) ஒரு வவ்லவாய்ப்பு நிறுவனத்்தப் (EA) �யன�டுத்துதல்

 உங்கள் வதறே்கறளப பூரததிசெய்கினை ஒரு ச்பாருததோன 
சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றைத வதரநசதடுப்பதறகு, அேருறடய 
சுயவிவரத்்தயும் வவ்லவாய்ப்பு �ினபுலத்்தயும் 
�ரி�ாருஙகள். இநத ேிே�ங்கறள வேறலோயபபு நிறுேனம் 
உங்களுககு அளிக்க வேண்டியது ்கடடாயோகும்.

 
 நீங்கள் ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை வேறலககுச 
வெரக்க முடிசேடுப்பதறகு முனனர, அேற�ப ்பறைி நனைா்க 
அைிநதுச்காள்ேதறகு அேற� வநர்காைல் செயய (வநருககு வந�ா்க 
அல்லது சேளிநாடடுத சதாறலவ்பெி அறழபபு) அறழயுங்கள்.

 உங்கள் வேறலோயபபு நிறுேனததுடன நீங்கள் ற்கசயாப்பேிடும் 
வ�்வ ஒப்�நதத்தில் ்கடடாயம் வெரக்கப்பட வேண்டிய ்பினேரும் 
முக்கிய இனங்கள் வெரக்கப்படடுள்ளதா என்பறதக ்கேனோ்கச 
ெரி்பாரக்கவும். அறேயாேன:

 உங்களுறடய வேறலோயபபு நிறுேனததால் ேழங்கப்படும் 
்பாது்காபபு ஒப்பநதததில் ற்கசயாப்பேிடவும். ெனனல்்களின 
சேளிப்பக்கங்கறளச சுததம் செயயும்வ்பாது எனசனனன 
நறடமுறை்கள் ்பின்பறைப்பட வேண்டும் என்பது குைிதத 
ேனிதேள அறேசெின வதறேப்பாடு்கறள நீங்களும் உங்கள் 
சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ணும் அைிநதிருப்பறதயும், 
புரிநதுச்காண்டிருப்பறதயும் இது உறுதிசெயயும்.

•  நீங்கள் செலுததவுள்ள கட்டைஙகளின தனித்தனி 
விவரஙகள்; 

•  நீங்கள் கட்டைத்பதா்க்யத் திரும்�ப் 
ப�றுவதறகுத் தகுதிச்பைககூடிய சூழநிறல்கள் ேறறும் 
எவேளவு ெசீக்கி�ததில் நீங்கள் அதசதாற்கறயத 
திரும்்பப ச்பை வேண்டும்;

•  எத்த்ன பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ணக்ள 
மாறறுவதறகு உங்களுககுத தகுதி உள்ளது ேறறும் 
ஒரு ோறறு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை உங்கள் 
வேறலோயபபு நிறுேனததால் ்கண்டைிய முடியேில்றல 
எனில் நீங்கள் எனன நடேடிகற்க எடுக்கலாம்; ேறறும்

•  உங்களுககும் உங்கள் வேறலோயபபு நிறுேனததிறகும் 
இறடவய வெறேத சதாடர்பான ஏவதனும் ்பி�செறன்கள் 
ஏற்படடால், அறே எவோறு தீரதது றேக்கப்படும்

ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை வேறலககுச வெரப்பது 
குைிதத முக்கியத த்கேல்்கறள இசெிறவைடு ேழஙகு்கிைது. 
இறத முழுறேயானது எனப ச்பாருள் ச்காள்ளககூடாது. 
வேலும் ேிே�ங்களுககுத தயவுசெயது ்பினேரும் 
இறையததளங்கறளப ்பாரறேயிடுங்கள்.

மனிதவள அ்மச்சு  
http://www.mom.gov.sg

முதலாளிககான விதிமு்றகள்
www.mom.gov.sg/fdw-employer
•   நீங்கள் ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை வேறலககுச வெரக்க 
ேிரும்பு்கிைரீ்கள் எனில், நீங்கள் ்கடடாயம் நிறைவேறை வேண்டிய 
வதறேப்பாடு்கள் ேறறும் நி்பநதறன்கள் குைிதத த்கேல்்கறள 
ேழஙகு்கிைது.

வவ்லவாய்ப்பு நிறுவன விவரத்திரடடு
http://www.mom.gov.sg/eadirectory
•   உரிேம் ச்பறை அறனதது வேறலோயபபு நிறுேனங்கறளயும் நீங்கள் 
வதட அனுேதிக்கினை ஒரு ேின-வெறே.

பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ணணுககான வாராநதிர ஓய்வு நாள்:  
முதலாளிகளுககான ஒரு வழிகாடடி
http://www.mom.gov.sg/restdayguide-tamil
•   ோ�ாநதி� ஓயவு நாள் ேிதிமுறை்களின ேிே�ங்கள் குைிதது 
உங்களுககு ேழி்காடடுேதற்கான ஒரு சேளியபீடு.

INFOCUS �நதா
www.mom.gov.sg/subscribe
•   சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் சதாடர்பான ேிே்கா�ங்கள் குைிதத 
எங்களின ெேீ்பததிய அைிேிபபு்கள் குைிதது நீங்கள் அைிநது 
றேததுகச்காள்ள ேிரும்்பினால், இறையம்ேழி செயதிக்கடிதம் 
INFOCUS –க்கான ஒரு ெநதா வெரும் ்பக்கம்.

பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ணைின முதலாளிகளுககான 
இ்ையம்வழி பவளியபீடுகள் 
www.mom.gov.sg/fdw-employer-resources
•   சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ைின முதலாளிக்கான ேழி்காடடிப 
புதத்கம், ்பாது்காபபுத துண்டுப ்பி�சு�ம், INFOCUS -இன ்கடநத்கால 
சேளியபீடு்கள் முதலானறே உள்்பட, சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்்களின 
முதலாளி்கறள இலக்கா்கக ச்காண்ட சேளியபீடு்களின ்படடியல்.

வவ்லவாய்ப்பு நிறுவனஙகளின �ஙகம் (�ிஙகப்பூர்)
http://www.aeas.org.sg/

�ிறு வகாரிக்க நீதிமனறம் - �ிஙகப்பூர் அரசு நீதிமனறஙகள்
https://www.statecourts.gov.sg/SmallClaims/Pages/LodgingaClaim.aspx
•   உங்கள் வேறலோயபபு நிறுேனததுடன உங்களுககு ஏற்படும் 
்பி�செறன்கறளக ற்கயாளு்கிைது.

    ்பயனுள்ள இறைபபு்கள்
ஒரு சேளிநாடடுப  
்பைிபச்பண்றை  
வேறலககுச வெரப்பதற்கா்க  
ேிண்ைப்பிததல்



 ்கருதது வேறு்பாடு்கள் ஏற்படுேறதத தேிரப்பதறகு, ஊதியங்கள், 
ஓயவு நாட்கள், ்கடறே்கள் ேறறும் ஒப்பநததறத முடிவுககுக 
ச்காண்டுேருேதற்கான அைிேிபபு வ்பானை வேறலோயபபு 
ேற�யறை்கள் ேறறும் நி்பநதறன்கறள ேற�யறுக்கினை 
ஒரு வவ்லவாய்ப்பு ஒப்�நதத்்த உங்கள் சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்ணுடன செயதுச்காள்ளுங்கள்.

 வேறலோயபபு ஒப்பநதததில் குைிப்பிடப்படடுள்ள ஓய்வு தின 
ஏற�ாடுக்ளப் ்பறைி உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ைிடம் 
ேிளக்கிக கூைவும். ோ�நவதாறும் ஒரு ஓயவு நாள் 
ேழங்கப்படுேதறகு அல்லது அதறகு ஈடான ஊதியதறதப 
ச்பறுேதறகு அேருககு உரிறே உண்டு. நீங்கள் ஓயவு நாள் 
ஏற்பாடு்கறள ோறை ேிரும்்பினால், ்கருதது வேறு்பாடு்கள் 
ேறறும் ்பி�செறன்கள் ஏற்படாேல் தேிரப்பதறகு நீங்கள் அறத 
எழுததுபபூரேோ்கச செயய வேண்டும்.

 உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை ஆறு மாதஙகளுககு 
ஒருமு்ற மருத்துவப் �ரிவ�ாத்னககாக அ்ழத்து 
வரவவணடும். இல்றலசயனில், ேனிதேள அறேசசு அே�து 
வேறல அனுேதிசெசீடறடத திரும்்பப ச்பறும்.

 உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ணுககு நீங்கள் மாதநவதாறும் 
வழஙகும் ஊதியத்்த ஒரு �திவவடடில் மு்றயாக 
நிர்வகியுஙகள். இதில் ேழங்கப்படட ஊதியம் ேறறும் வததி 
ஆ்கியறே உள்ளடஙகும். அப்பதிவேடடில் நீங்களும் உங்கள் 
சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ணும் ஒபபுதல் அளிக்க வேண்டும்.

 தனது ஊதியதறதத தாவன நிரே்கிததுகச்காள்ள உங்கள் 
சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை நீங்கள் அனுேதிக்க வேண்டும். 
தங்களுறடய ஊதியங்கறளத தங்கள் முதலாளி்கள் ்பாது்காப்பா்க 
றேததுகச்காள்ேதறகுச ெில சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்்கள் 
ெம்ேதிக்கினைனர. இது ஒரு ெிைநத வயாெறன இல்றல. 
ஏசனனில், உங்களுககு இறடயில் உள்ள வேறலோயபபு உைவு 
முைிநதால் அல்லது நீங்கவளா அல்லது உங்கள் சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்வைா முனனதா்கவே வேறலோயபபு உைறே 
முைிததுகச்காள்ள முடிவு செயதால் இது ்கருதது வேறு்பாடறட 
அதி்கரிக்கச செயயலாம்.

 ஒரு நல்ல நறடமுறையா்க, உங்கள் சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்றை ஒரு உள்ளூர் வஙகிக கைக்கத் 
பதா்டஙகுவதறகு அறழததுச செல்ல வேண்டும். இதன மூலம் 
நீங்கள் அே�து ஊதியதறத ஒவசோரு ோதமும் அே�து 
்கைக்கில் செலுததலாம். குறைநத்படெ இருபபுதசதாற்க 
வதறேப்படாத சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்்களுக்கான 
்கைககு்கறள எநசதநத ேங்கி்கள் அளிக்கினைன என்பறத 
ஆ�ாயுங்கள் (உதா�ைோ்க, ஒரு சதாடக்க றேபபுதசதாற்க 
ேறறும் குறைநத்படெ இருபபுதசதாற்க இல்லாேல் உங்கள் 
சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் ஒரு புதிய ்கைகற்கத சதாடங்க 
அனுேதிக்கினை ‘சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ணுக்கான POSB FDW 
வெேிபபுக ்கைககு’ எனைறழக்கப்படும் ஒரு திடடம் DBS / POSB 
ேங்கியில் உள்ளது).

 உஙகள் பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ணைின ஒடடுபமாத்த 
நலவாழ்வயும் நீங்கள் தான ்கேனிததுகச்காள்ள வேண்டும். 

 உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ைின ்பாது்காபற்ப 
உறுதிசெயேதறகு, அேர எனனசேல்லாம் செயயலாம் ேறறும் 
எனனசேல்லாம் செயயககூடாது என்பது குைிததுத சதளிோ்க 
அைிவுறுததவும்.

நீஙகள் �ினவருவனவற்றச் ப�ய்ய வவணடியது கட்டாயமாகும்:

•  ெிங்கபபூருககுள் ேநது வெரநத மூனறு வேறல 
நாட்களுககுள் குடியமர்தல் திட்டத்தில் (SIP) 
்கலநதுச்காள்ள வேண்டும் (அேர இஙகு வேறல 
செயேதற்கா்க ேருேது இதுவே முதல் முறை எனைால்);

•  அேர ேநதுவெரநத 14 நாட்களுககுள், ்பதிவுச்பறை 
ெிங்கபபூர ேருததுேர ஒருே�ால் வேறச்காள்ளப்படும் 
ஒரு மருத்துவப் �ரிவ�ாத்னயில் வதர்ச்�ி ப�றறு, 
வேறல அனுேதிசெசீடறடப ச்பறுேதற்கான வேண்டுவ்காள் 
ஒனறைச ெேரப்பிக்க வேண்டும்; ேறறும்

•  வேறல அனுேதிசெசீடடுக்கா்க ேிண்ைிப்பிதத ஏழு 
நாட்களுககுள் ேனிதேள அறேசெின வெறே்கள் றேயம் - 
அறை C -இல் அவர் தனது ்கவிரல் வர்கப் �திவு 
மறறும் பு்கப்�்டம் எடுப்பதற்கா்க அேற�ப ்பதிவுசெயய 
வேண்டும்.

 அேர ேனிதேள அறேசொல் ஆவோதிக்கப்படடுள்ள ஒரு நாடடில் 
இருநது ேரு்கிைா�ா என்பறதயும், அேர கு்றநத�ட�ம் 23 
வயதானவரா ேறறும் கு்றநத�ட�ம் 8 ஆணடுகாலப் �ள்ளிப் 
�டிப்்� முடித்தவரா என்பறதயும் உறுதிசெயதுச்காள்ளுங்கள். 
வதறேப்பாடு்கள் குைிதது வேலும் த்கேல்்கறள அைிய, 
தயவுசெயது ்பாரறேயிடவும்:

 http://www.mom.gov.sg/fdw-requirements 

 அேர எநத நாடடிலிருநது ேரு்கிைாவ�ா அநத நாடடால் 
ேிதிக்கப்படடிருககும் ஏவதனும் ேிதிமுறை்கறளக ்கேனததில் 
ச்காள்ளுங்கள் (ச்பாருநதினால்). இதவதறேப்பாடு்கள் சேளிநாடடு 
அ�ொங்கததால் ேிதிக்கப்படு்கினைன. வேலும் த்கேல்்கறள அைிய, 
நீங்கள் சதாடரபுறடய தூத�்கதறதத சதாடரபுச்காள்ளலாம்.

 வ�ச்சு பதா்டர்பு �ிரச்�்னகவள முதலாளிககும் சேளிநாடடுப 
்பைிபச்பண்ணுககும் இறடயில் உைவு முைிேதற்கான முக்கியக 
்கா�ைங்களில் ஒனைாகும். நீங்கள் வ்பசும் சோழிறயப 
புரிநதுச்காள்ளககூடிய ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றைத 
வதரநசதடுங்கள்.

 உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ைிடம் நீங்கள் ஏவதனும் 
ெிைப்பான வேறலத தகுதிறய எதிர்பாரக்கிைரீ்கள் எனில், 
நீங்கள் அேற� வேறலயில் வெரக்க முடிவு செயேதறகு 
முனனர, அேற�ப ்பறைி அைிநதுச்காள்ேதறகும் அேர உங்கள் 
்பைிககுத சதாடரபுறடய திைன்கறளயும் அனு்பேதறதயும் 
ச்காண்டிருக்கிைா�ா என்பறத அைிநதுச்காள்ேதறகும் அேற� 
வநருககு வநர் வ�டடி எடுக்கவும்.

 சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் தனது ்கல்ேிச ொனறுககுத 
வதறேயான கல்வி �ார்நத �ானறிதழக்ளக ச்காண்டு 
ேரு்கிைா�ா என்பறத உறுதிசெயதுச்காள்ளவும். இல்றலசயனில், 
வேறல அனுேதிசெசீடடு ேழங்கப்படுேதறகுத வதறேப்படும் 
குடியேரதல் திடடததில் (SIP) ்கலநதுச்காள்ேதறகு அேர 
அனுேதிக்கப்பட ோடடார.

ஒரு பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ண்ைத் வதர்வுப�ய்யும் வ�ாது, 
�ினவருவனவற்ற நி்னவில் பகாள்ளுஙகள்:

 இ) ஒரு பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ண்ைத் வதர்நபதடுத்தல்
ஒரு முதலாளியா்க 
உங்களுககுள்ள 
ச்பாறுபபு்கறள 
அைிநதுச்காள்ளுதல்

3. உங்கள் ேடீு தற�த தளததிறகு வேல் இருநதால் ேறறும் 
உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் ெனனல்்களின 
சேளிபபுைதறதச சுததம் செயயவேண்டியத வதறே 
உங்களுககு இருநதால், ெனனல் ்கம்்பி்கள் ச்பாருததப்படடு 
அறே பூடடப்படடுள்ளனோ என்பறதயும், உங்கள் 
சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை நீங்கவளா அல்லது 
வேசைாரு ேயதுககு ேநத ந்பவ�ா வேற்பாரறேயிடுேதறகு 
அஙகு இருக்கிைரீ்களா என்பறதயும் நீங்கள் உறுதிசெயய 
வேண்டும். ெனனல் ்கம்்பி்கள் ச்பாருததப்படேில்றல 
எனில், உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் ெனனல்்கறளச 
சுததம்செயயக கூடாது.

 உங்கள் பவளிநாடடுப் �ைிப்ப�ண காைாமல் வ�ாய்விட்டால், 
அேற�க ்கண்டைிேதறகு நீங்கள் வ்பாதுோன அளேிறகு 
முயறெி்கள் செயதுள்ளரீ்கள் எனைால், உங்களுறடய ்பிறைத 
சதாற்கறய நீங்கள் ்பகுதியளவு இழக்கககூடும். நீங்கள் 
்காேல்துறையிடம் பு்கார அளிக்க வேண்டும். வேலும், ஏழு 
நாட்களுககுள் உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்ைின வேறல 
அனுேதிசெசீடறட நீங்கள் இ�தது செயய வேண்டும். நீங்கள் 
இறதச செயயேில்றல எனைால், நீங்கள் முழு ்பிறைத 
சதாற்கறயயும் இழக்கககூடும்.

 உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் உங்களுடனான தனது 
வேறலோயபற்ப முடிததுகச்காள்ளும் வ்பாது, அேற� அவரது 
ப�ாநத நாடடிறகுத் திருப்�ி அனுப்புவதறகு நீஙகள் �ைம் 
அளிகக வவணடியிருககும்.

ஒரு சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண்றை வேறலககுச 
வெரப்பது என்பது ஒரு முக்கியப ச்பாறுப்பாகும். 
அததற்கய ச்பாறுபபு்கள் எறே என்பறத நீங்கள் 
நனைா்கப புரிநதுச்காள்ேதறகு இப்பிரிவு உங்களுககு 
உதவும்.

  உங்கள் சேளிநாடடுப ்பைிபச்பண் குைிப்பிடட வதறேப்பாடு்கறளப 
்பின்பறை வேண்டியது ்கடடாயோகும். அேறைில் உள்ளடஙகுேன:

தகுதிச்பறும்  
ேயது

்கல்ேி/ 
ொனைிதழ்கள்

அங்கசீ்கரிக்கப்படட  
நாடு

த்கேல்சதாடரபு/ 
சோழி

திைன்கள்/
அனு்பேங்கள்

வேறலோயபபு 
ஒப்பநதம்

்பாது்காபபு 
ஒப்பநதம்

நலோழவு
ஓயவு 
நாட்கள்

ஊதியம்

ஒரு பவளிநாடடுப் 
�ைிப்ப�ண்ை 
�ைியமர்த்துகிறரீ்களா?

�ரி�ார்ப்புப் �டடியல்

ச்பாது ேிொ�றை்கள் (MOM)

வேறல அனுேதிசெசீடறட இ�தது 
செயதல்

ோறைங்கள் குைிதது ேனிதேள 
அறேசெிறகுத சதரிேிக்கவும்
•   ேடீடின மு்கேரி ோறைங்கள் 
ேறறும் ்பைியாளரின 
்பாஸவ்பாரட ேிே�ங்கள், 
்பைியாளரின ்கரப்பம், 
்காைாேல் வ்பான ்பைியாளர 
அல்லது ்பைியாளரின 
இைபபு உள்்பட, உங்கள் 
சேளிநாடடுப ்பைியாளரின 
வேறலோயப்பின வ்பாது 
ஏற்படும் ோறைங்கறள நீங்கள் 
ேனிதேள அறேசெிடம் 
சதரிேிக்க வேண்டியது 
அேெியோகும்.

            ்பயனுள்ள சதாடரபுத த்கேல்்கள்
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