
我尽心工作，雇主负责支付相关费用

Avgvi PvKwi, Avgvi wb‡qvMKZ©v UvKv ‡`q
எனது வேலை, அதற்கான சம்பளதலத 
எனது முதைகாளி க்காடுக்கிறகார்

MY EMPLOYMENT,
MY EMPLOYER PAYS
MY EMPLOYMENT,
MY EMPLOYER PAYS
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YOUR EMPLOYER MUST BEAR THE 
COSTS RELATED TO EMPLOYING YOU.

雇主必须承担与雇用您 
相关的一切费用。

Avcbv‡K PvKwi ‡`Iqv msµvš— Li‡Pi `vq 
Avcbvi wb‡qvMKZ©v‡K enb Ki‡Z n‡e|

உங்லளப் ்பணியமர்ததுதல் கதகாடர்்பகான 
கசைவு்லள உங்ள் முதைகாளி 

்டடகாயம ஏறறுகக்காள்ள வேண்டும.

Securing a job

就业

PvKwi ‡`Iqv
்பணியமர்ததல்

Work Pass renewal

更新工作准证

IqvK© cvm cybb©exKiY
வேலை அனுமதகி 
புதுப்்பிப்பு

Repatriation costs

遣返费用

cªZ¨vevmb LiP
நகாடு தகிருமபுேதற்கான 
கசைவு்ள்

Compulsory training

强制培训

eva¨Zvg~jK cªwk¶Y
்டடகாயப் ்பயிறசகி

Security bond

保险按柜金

Rvwgbbvgv
்பகாது்காப்புப் 
்பிலணயம

Medical fees

医疗费

‡gwW‡Kj LiP
மருததுேக 
்டடணங்ள்

Medical insurance

医疗保险

‡gwW‡Kj BÝy‡iÝ
மருததுேக ்காப்்பபீடு

Levy payment

税费

‡jwf cª`vb
தீர்லேக ்டடணம

It is illegal for your employer to 
demand that you pay for:

雇主要求您支付以下活动费用的
行为是违法的：

Avcbvi wb‡qvMKZ©vi Øviv G¸wji 
Rb¨ Avcbvi KvQ ‡_‡K UvKv `vwe 
Kiv ‡eAvBwb:

்ீழக்காண்்பலே்ளுககுப் ்பணம 
கசலுததுமகாறு உங்ளிடம உங்ள் 
முதைகாளி நகிர்்பநதகிததகால் அது 
உங்ள் முதைகாளியின் 
சடடேிவ�காதமகான கசயல் ஆகும:

If your employer makes you pay  
a fee or deducts it from your 
salary, you can report it to MOM.

如果雇主要求您支付以上的任
何费用或从您的薪水中扣除该
费用，您可以向人力部举报。

hw` Avcbvi wb‡qvMKZ©v Avcbv‡K ‡Kvb 
cvwikªwgK w`‡Z eva¨ K‡i ev Avcbvi gvB‡b 
‡_‡K ‡K‡U ‡bq, Avcwb ‡m wel‡q MOM ‡K 
wi‡cvU© Ki‡Z cv‡ib|

உங்ள் முதைகாளி ஏவதனும 
்டடணங்லளச் கசலுதத 
லேததகாவைகா அல்ைது உங்ள் 
சம்பளததகிைகிருநது அதலனப் 
்பிடிததம கசயதகாவைகா, அதலன 
நீங்ள் MOM-யிடம 
கதரிேிக்ைகாம.
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EMPLOYER

YOU

Umarul Farouk, owner of a construction company, collected 
monies from the 46 foreign employees that he brought in. 
 
Each foreign employee paid Farouk monthly sums of 
money ranging from $450 to $520 – of which $380 went 
towards the payment of foreign worker levies, while the 
remaining amount was pocketed by Farouk.  

Farouk faced 85 charges under the Employment of Foreign 
Manpower Act. Charges include false declaration and 
receipt of prohibited payments. 

Dgvi“j dvi“K, GKwU wbg©vY ‡Kv¤úvwbi gvwjK, wZwb 46 Rb we‡`kx 
Kg©x‡`i G‡b‡Qb Ges Zv‡`i ‡_‡K UvKv msMªn K‡i‡Qb|

cªwZwU we‡`kx Kg©x dvi“K‡K 450 Wjvi ‡_‡K 520 Wjvi gvwmK A‡¼i A_© 
cª`vb K‡i‡Q, ‡hLvb ‡_‡K we‡`kx Kg©x Ki cwi‡kv‡ai Lv‡Z 380 Wjvi 
e¨envi n‡q‡Q Ges Aewkó cwigvY dvi“K Zvi wb‡Ri c‡K‡U XywK‡qwQj|

we‡`wk Rbkw³ Kg©ms¯’vb AvB‡bi AvIZvq dvi“‡Ki Dci 85wU Awf‡hvM 
`v‡qi Kiv n‡q‡Q| Awf‡hvM¸wj‡Z mvwgj i‡q‡Q wg_¨v ‡NvlYv I wbwl× 
Kiv n‡q‡Q Ggb A_© Av`vq Kiv|

某建筑公司老板Umarul Farouk向公司里的46名外籍工友非法
收取费用。

每名工友每月向Farouk支付450新元到520新元不等的费用，
其中380新元用于缴付税款，其余的钱则被Farouk占为己有。

根据《雇佣外来人力法令》(Employment of Foreign 
Manpower Act)的规定，Farouk面临85项指控。其罪名包括
虚报资料和非法收费。

்டடுமகான நகிறுேன உரிலமயகாள�கான உமருல் ஃ்பரூக, தகான் 
ே�ேலைததகிருநத 46 கேளிநகாடடுத கதகாைகிைகாளர்்ளிடமகிருநது 
்பணம வ்டடு ேகாங்கிகக்காண்டகார். 

ஒவகேகாரு கேளிநகாடடுத கதகாைகிைகாளரும மகாதநவதகாறும 
$450 முதல் $520 ேல� ஃ்பரூக்கிடம க்காடுததனர். இதகில் 
$380 கேளிநகாடடுத கதகாைகிைகாளர் தீர்லே ்டடுேதறகுப் 
்பயன்்படுததப்்படடது. மீதகித கதகால்லய ஃ்பரூக 
லேததுகக்காண்டகார். 

கேளிநகாடடு மனிதேள வேலை நகியமனச் சடடததகின்்ீழ 
ஃ்பரூக 85 குறறச்சகாடடு்லள எதகிர்வநகாக்கினகார். க்பகாயப் 
்பி�்டனம கசயதல், தலட கசயயப்்படடக ்டடணங்லளப் 
க்பறுதல் வ்பகான்ற குறறச்சகாடடு்ளும அேறறகில் அடஙகும.

It is illegal for your employer 
to demand payment related 
to employing you.

雇主要求您支付雇佣相关费
用的行为是违法的。

Avcbv‡K PvKwi ‡`Iqvi Rb¨ 
Avcbvi wb‡qvMKZ©vi Avcbvi 
KvQ ‡_‡K UvKv PvIqv ‡eAvBwb|

உங்லளப் ்பணியில் 
அமர்ததுேது கதகாடர்்பகா் ்பணம 
கசலுதத உங்லள நகிர்்பநதகிப்்பது 
உங்ள் முதைகாளியின் 
சடடேிவ�காதமகான கசயல் ஆகும

Farouk 的非法要求

dvi“‡Ki ‡eAvBbx `vwe   
ஃ்பரூக கசயத சடடேிவ�காத வ்காரிகல்்ள்

UNLAWFUL 
DEMANDS  

FAROUK’S

UNLAWFUL 
DEMANDS  

FAROUK’S
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