
எனது ஒரு வயது மகளை வைர்ப்பதற்கு 
எனக்கு்ப ்பணம் ததளவ்ப்பட்டதால் நான் 2009-

இல் சிஙக்பபூருக்கு தவளைசசயய வருவதற்கு 
முடிசவடுதததன். ்பிைி்பள்பன்ளஸையும் 
ளகக்குழநளதயான எனது மகளையும் ்பிரிவது 
எனக்கு மிகவும் சிரமமாக இருநதது. ஆனால், 
தவளை எவவைவு சிரமமாக இருநதாலும் எனது 
தவளை நியமன ஒ்ப்பநததளத நான் கண்டி்ப்பாக 
நிளைவுசசயய தவண்டும் என்று எனக்குள் 
சசால்ைிக் சகாண்த்டன்.

அதிர்ஷ்ட வசமாக, என்ளனத தஙகள் 
குடும்்பததில் ஒருவராக ந்டததுகின்ை ஒரு 
அன்்பாரநத குடும்்பததில் நான் தவளைக்குச் 
தசரநததன். எனது தனி்ப்பட்ட ்பிரச்சிளனகளை 
அவரகளு்டன் ்பகிரநதுசகாள்வதற்கு எனக்கு 
எ்பச்பாழுதும் தயக்கம் எற்்பட்டதில்ளை.

குடும்்பததினர எனக்கு எல்ைா தநரஙகைிலும் 
ஆதரவைிக்கின்ைனர. நாம் சம்்பாதிதத ்பணதளத 
எவவாறு நிரவகி்ப்பது என்்பது த்பான்ை ்பை 
விஷயஙகளை எனது முதைாைியி்டமிருநது 
நான் கற்றுக்சகாண்த்டன். காை்பத்பாக்கில், 
நான் அவரகளுள்டய மூன்று குழநளதகைான 
வன்சனஸஸைா, தகச்டன் மற்றும் கஸைாண்டரா 
ஆகிதயாரு்டன் மிகவும் சநருக்கமாகி 
விடத்டன்.

தகச்டன் வழஙகிய ்பிைநதநாள் வாழ்தது அடள்ட

ைியாவும் குழநளதகளும் 

ததா ்பாதயா நீச்சல் வைாகததில் நீச்சல் 

்பயிற்சி வகு்ப்பில் இருநதத்பாது

CNY 2018 -இன் த்பாது
 ைியா மற்றும் கிைிஸ

நான் இஙகு நன்ைாக இரு்ப்பளத எனது 
குடும்்பததினரி்டம் உறுதிசசயய எனது முதைாைி 
விரும்்பினார. அதனால் 2012-இல் அவர தனது 
குடும்்பதளதயும் என்னு்டன் என் தாயநாடடிற்கு 
அளழததுச் சசல்லுமாறு ஆதைாசளன கூைினார. 
சமாழி ஒரு தள்டயாக இருநதாலும் கூ்ட 
அவரகைின் மூன்று குழநளதகளும் என் மகளு்டன் 
்பாசதது்டன் ்பழகியளதக் கண்டு நான் மிகவும் 
மனம் சநகிழ்நததன்.

நான் இநதக் குடும்்பததிற்காக தவளை சசயயத 
சதா்டஙகி எடடு ஆண்டுகள் ஆகின்ைன. நாடகள் 
சசல்ைச் சசல்ை, அவரகளை்ப ்பிரிவது மிகவும் 
கடினம் என்்பளத நான் உணரத சதா்டஙகுகிதைன். 
ஏசனன்ைால், நான் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகைில் 
ஒ்ப்பநதம் முடிநது என் தாயநாடடிற்குத திரும்்பிச் 
சசல்ை தவண்டும். ஆனால், என் மகளை்ப 
்பராமரி்ப்பதற்கு நான் தாயநாடடிற்குத திரும்்ப 
தவண்டியது கட்டாயமாகும்.

இல்ை்ப ்பணியாைரகளும் முதைாைிகளும் ஒரு 
சிைநத உைவுமுளைளய்ப ்பகிரநதுசகாள்வது 
சாததியதம என்்பளத எனது அனு்பவம் 
மற்ைவரகளுக்கு உணரததி ஊக்கமைிக்கும் 
என்று நம்புகிதைன். உஙகள் முதைாைியி்டம் 
நம்்பிக்ளகளய வைர்ப்பதும், மனம் திைநது 
த்பசுவதும் நீஙகள் ஒருவளர ஒருவர 
புரிநதுசகாள்வதற்கு உதவும்.

தமலும், சிஙக்பபூரில் ்பணிபுரியும் எனது 
அனு்பவதளத இனிளமயானதாகவும், 
நிளைவானதாகவும் மாற்ைிய திரு தைரி, திருவாடடி 
கிைிஸள்டன் மற்றும் எனது அன்புக்குரிய மூன்று 
குழநளதகைான வன்சனஸஸைா, தகச்டன் 
மற்றும் காஸைண்டரா ஆகிதயாருக்கு எனது 
மன்பபூரவமான நன்ைிளயத சதரிவிததுக்சகாள்ை 
விரும்புகிதைன். உஙகள் அளனவளரயும் நான் 
மிகவும் தநசிக்கிதைன்.

லியாவிடமிருந்து கடிதம்

குடும்்பததினர் எனக்கு எலலா நேரஙகளிலும் 

ஆதரவளிக்கின்றனர். ோம் சம்்பாதிதத ்பணத்த 

எவவாறு ேிர்வகிப்பது என்பது ந்பான்ற ்பல 

விஷயஙக்ள எனது முதலாளியிடமிருந்து 

ோன கற்றுக்்காணநடன.

சிஙக்பபூரில் உள்ை சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்களுக்கான மனிதவை அளமச்சின் (MOM) சிை்பபு சவைியீடு
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்பாதுகாபபு 
ேடவடிக்்ககள்

முதைாைி ஒரு அடுக்குமாடி வடீடில் குடியிருநதால், நீஙகள் வடீடு 
தவளைகளைச் சசயயும் த்பாது மிகவும் கவனமாக இருக்க தவண்டிய 
கட்டாயமாகும். சன்னல்களைச் சுததம் சசயவது, துணிகளை 
உைரததுவது உள்ைிட்ட ந்டவடிக்ளககள் உஙகள் தவளையில் 
உள்ை்டஙகைாம். நீஙகள் ஒரு உயரமான தைததில் தவளை 
சசயகிைரீகள் என்ைால், இளவ அ்பாயகரமானதாக இருக்கைாம். 
உஙகளை நிளைசகாள்ைச் சசயவதற்கான ஒரு நாள் திட்டததில் 
(Settling-In Programme) நீஙகள் கற்றுக்சகாண்்ட ”்சயயக்கூடிய மற்றும் 
்சயயக்கூடாத ேடவடிக்்கக்ள” நள்டமுளை்ப்படுததுவளத 
தயவுசசயது நிளனவில் சகாள்ளுஙகள். உஙகள் தவளைகளை 
எ்பச்பாழுதும் ்பாதுகா்ப்பாக தமற்சகாள்ளுஙகள்.

துணிக்ள  
உலர ்வக்கும் ந்பாது:

சனனலக்ளச்  
சுததம் ்சயயும்ந்பாது:

உஙகள் ்பாதஙகள் த்ரயில ேன்றாக 
ஊன்றியிருப்ப்த உறுதி்சயயுஙகள். 
உட்ல சனனலுக்கு ்வளிநய 
ேீடடக்கூடாது. உஙகள் உடல 
சனனலுக்கு உள்நளநய இருக்க 
நவணடும்.

சனனலின உடபு்றத்தச் சுததம் 
்சயவதற்கு முனனர், எப்்பாழுதும் 
முதலில சனன்லப பூடடுஙகள். 

கனமான துணிக்ளக் கம்்பின 
்பிராக்்கடடுக்கு அருகிலும், 
இநலசான துணிக்ளக் கம்்பின 
இறுதிப ்பகுதியிலும் ்தாஙகவிட 
நவணடும்.

சனன்லச் சுததம் ்சயவதற்கான 
ேீணட ்கப்பிடிக்ளக் 
்காணடிருக்கும் கருவிக்ளப 
்பயன்படுததுஙகள்.

உலர்ந்த துணிக்ள எடுக்கும் 
ந்பாது, முதலில கம்்்ப 
உள்ளிழுதது, அதன்பி்றகு 
துணிக்ள அகற்றுஙகள்.

த்ர மடடததிற்கு நமநல 
உள்ள வடீுகளின ்வளிபபு்றச் 
சனனலக்ளச் சுததம் ்சயயும் ந்பாது, 
கீழ்க்கணடவற்்்ற உறுதி்சயயவும்:
• உஙகள் முதலாளிநயா அலலது 

ஒரு வயது வந்த ே்பநரா 
நமற்்பார்்வ ்சயவதற்கு 
உடன இருப்பது;

• சனனலகளில கம்்பிகள் இருப்பது 
மற்றும் அ்வ பூடடப்படடு 
இருப்பது.

மன உறுதி

முக்கியமானது

தனது 44வது வயதில், இநததாதனசிய சவைிநாடடு்ப 
்பணி்பச்பண்ணான சுயாம்தி தனது தாயநாடடில் 

இரண்டு வடீடு மளனகளையும், இரண்டு கள்டகளையும் 
வாஙகியுள்ைார. அவரால் அவற்ளை எவவாறு வாஙக 
முடிநதது?

சுயம்தி சிஙக்பபூருக்கு முதன்முதைாக தவளை சசயய வநத 

த்பாது அவருக்கு சவறும் 25 வயதத ஆகியிருநதது. தனக்கும் 
தனது குடும்்பததினருக்கும் ஒரு சிைநத வாழ்க்ளகளய 
ஏற்்படுததித தருவதத அவரது முதல் விரு்ப்பமாக இருநதது. 

சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்களுக்கான நிதி சாரநத 
விழி்பபுணரவுத திட்டஙகள் மற்றும் சுய தமம்்பாடடுத 
திைன்கைில் நிபுணததுவம் ச்பற்ை ஒரு அளம்ப்பான 
அயதாளவ ஒரு ததாழி சுயம்திக்கு அைிமுக்ப்படுததினார. 
அவர தனது சசாநத தசமி்பபுகளை்ப ்பயன்்படுததி ஆஙகிைம், 
கணினி மற்றும் ்பண நிரவாக்ப ்பயிற்சி வகு்பபுகைில் 
தசரநதார.

தனது வி்டாமுயற்சி மற்றும் மன உறுதியினால், அவர 2012ல் 
்பட்டம் ச்பற்ைார. அநத்ப ்பயிற்சி வகு்பபுகைில் அவர ச்பற்ை 
அைிவு அவருக்கு மிகவும் உதவியாக இருநதது. அவர தனது 
முதைாைிகளு்டன் உளரயாடுவதற்கும், தனது ்பணதளதத 

திைளமயாகக் ளகயாளுவதற்கும் அது ச்பரிதும் உதவியது.

”அயதாவில், வரவுசசைளவத திட்டமிடுவது மிகவும் 
முக்கியம் என்று எனக்குக் கற்றுததர்ப்பட்டது,” என்று சுயம்தி 
நம்மு்டன் ்பகிரநதுசகாள்கிைார. எனதவ, அவர ஒவசவாரு 
மாதமும் தசமிக்கத சதா்டஙகினார. அதன் விளைவாக 
அவரால் வடீடுமளனகளையும் கள்டகளையும் வாஙக 
முடிநதது.

சுயம்தி மற்ை சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்களுக்காக்ப 
்பின்வரும் ஆதைாசளனளயக் கூறுகிைார: ”நீஙகள் ஏததனும் 
வாஙக விரும்பும் த்பாது, அது அவசியமா என்று உஙகளை 
நீஙகதை தகடடுக்சகாள்ளுஙகள். அது அவசியமற்ைது எனில், 
அளத வாஙகாமல் ்பணதளதச் தசமி்ப்பதத சிைநததாகும்.”

்வற்்றிக்கு மிக 

அடுக்குமாடி வடீுகள ில 
நமற்்காள்ள நவணடிய
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e-Payment
of Salary

்வளிோடடுப ்பணிப்்பணகளுக்கான POSB சம்்பளப்படடியல 
கணக்்கத ்தாடஙகுதல 

சிஙக்பபூரில் தற்சமயம் தவளை சசயதுசகாண்டிருக்கும் சவைிநாடடு்ப 
்பணி்பச்பண்கள் தற்த்பாது இல்ை்ப ்பணியாைரகளுக்கான நிளையம் வாயிைாக POSB 
சம்்பை்ப்படடியல் கணக்ளகத (FDW) சதா்டஙகுவதற்கு விண்ண்ப்பிக்கைாம். உஙகள் 
ஊதியதளத நீஙகள் தநரடி வஙகி்ப ்பரிமாற்ைம் வாயிைாக்ப ச்பறுவதற்கு இக்கணக்கு 
வழிவகுக்கிைது. இதற்குத சதா்டக்க ளவ்பபுதசதாளகதயா அல்ைது ஒவசவாரு 
மாதமும் நிரவகிக்க தவண்டிய குளைநத்படச சராசரி அன்ைா்ட இரு்பபுதசதாளகதயா 
ததளவயில்ளை. 

இதற்கு விணணப்பிக்கப, ்பினவரும் வழிமு்்றக்ள நமற்்காள்ளுஙகள்:

1. www.cde.org.sg/payrollfdw என்ை இளணய முகவரியில் இருநது ஒ்பபுதல் 
்படிவதளத்ப ்பதிவிைக்கம் சசயது பூரததிசசயயுஙகள். நீஙகள் சம்்பை்ப்படடியல் 
கணக்ளகத சதா்டஙகுவதற்குக் தகாரியுள்ைளத நீஙகளும் உஙகள் 
முதைாைியும் அைிவரீகள் என்்பளத ஒ்பபுக்சகாள்வதற்கான ்படிவததில் 
இருதர்ப்பினரும் ளகசயா்ப்பமி்ட தவண்டியிருக்கும். கணக்கு சவற்ைிகரமாகத 
சதா்டஙக்ப்பட்டவு்டன், ஆவணஙகளை உஙகள் தவளை அனுமதிச் சீடடில் 
குைி்ப்பி்ட்ப்படடிருக்கும் முகவரிக்கு வஙகி அனு்ப்பி ளவக்கும்.

2. கீழ்க்கணடவற்்றின ்தளிவான வணணப ்பிரதிக்ளத தயார் ்சயயுஙகள்:
• உஙகள் கடவுச்சடீடு (6 மாதஙகளுக்கு நமற்்படட ் சலலு்படிக் காலத்தக் 

்காணடிருக்க நவணடும்), மற்றும்
• உஙகள் நவ்ல அனுமதிச் சடீடு அட்ட (முனபு்றமும் ்பினபு்றமும்) 

அலலது மனிதவள அ்மச்சின ்காள்்க அளவிலான ஒபபுதல 
கடிதததின (IPA) முதல இரணடு ்பக்கஙகள்

3. எதிர்காலத தகவல ் தாடர்புகளுக்காக உஙகள் மினனஞசல முகவரி மற்றும் 
்கந்பசி எண்ணக் கு்றிப்பிடுஙகள். ் கந்பசி எணணானது உஙகள் நவ்ல 
அனுமதிச் சடீடு/கடவுச்சடீடின அடிப்ப்டயில ்பதிவு்சயயப்படடிருக்க 
நவணடும்.

4. உஙகள் திருமண ேி்ல்ம மற்றும் கலவி ேி்ல்யக் கு்றிப்பிடவும் 
(ேீஙகள் CED-க்கு மினனஞசல அனுபபுகி்றரீ்கள் என்றால).

ேீஙகளும் உஙகள் முதலாளியும் நமநல கு்றிப்பிடப்படடுள்ள ஆவணஙக்ள 
ஏநதனும் CDE அலுவலகஙகளில ்சவவாய மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழ்மகளில 
கா்ல 10 மணி முதல மா்ல 5 மணி வ்ர சமர்ப்பிக்கலாம்.

இதற்குப ்பதிலாக, ேீஙகள் ஆவணஙக்ள ஸநகன ்சயது contact@cde.org.sg 
என்ற மினனஞசல முகவரியில அனுப்பி ்வக்கலாம் 

சிைநத நிதி நிரவாகம் குைிதது இஙகு சிை உதவிக்குைி்பபுகள் 

வழஙக்ப்படடுள்ைன:

• நத்வயற்்ற ் சலவுக்ளக் கு்்றததுக் ் காள்ளுஙகள் - 
உஙகளுக்கு அவசியம் ததளவயானவற்றுக்கு மடடுதம 
சசைவு சசயயுஙகள். ததளவகளுக்கும் விரு்ப்பஙகளுக்கும் 
இள்டதய மிக்பச்பரிய விததியாசம் உள்ைது. உஙகளுக்கு 
அ்பச்பாருள் உண்ளமயிதைதய அவசியமா என்று 
உஙகளை நீஙகதை தகடடுக்சகாள்ளுஙகள்.

• எவவாறு வரவு-்சல்வத திடடமிடுவது என்பது 
கு்றிதது கற்றுக்்காள்ளுஙகள் - வரவு-சசைளவத 
திட்டமிடுவது என்ைால் ஒரு திட்டததிற்குள் உஙகள் 
்பணதளதச் சசைவிடுவது என்று அரததமாகும். ஒரு 
புதிய ஆள்ட அல்ைது காைணிளய வாஙகுவது த்பான்ை 
நீஙகள் சசயய தவண்டிய அல்ைது சசயவதற்கு 
விரும்புகின்ை விஷயஙகளைச் சசயவதற்கு உஙகைி்டம் 
த்பாதுமான ்பணம் உள்ைதா என்று சிநதிதது்ப ்பாருஙகள். 
அவற்ைில் சிைவற்ளை நீஙகள் அவசரமாகச் சசயய 
தவண்டியிருக்காமல் இருக்கைாம், எனதவ உஙகைி்டம் 
த்பாதுமான ்பணம் இருக்கும் த்பாது நீஙகள் அவற்ளை 
வாஙக முடிவுசசயயைாம். 

• உஙகள் நசமிபபுக்ள வளர்ததிடுஙகள் - ஒரு சதாளகளய 
அன்ைா்டம் அல்ைது மாதநததாறும் ஒதுக்கிளவதது, அளத 
உஙகள் வஙகிக் கணக்கில் சசலுததுஙகள். 

உஙகளுக்குப ்பணக் கஷடம் ஏற்்படடால, முதலில 
உஙகள் முதலாளியிடநமா அலலது நவ்லவாயபபு 
ேிறுவனததிடநமா ஆநலாச்ன நகளுஙகள்.

ஊதியதளத மினனணு 
மு்்றயில ்சலுததுதல 
(ஈ-ந்ப்மணட)

சி்றந்த ேிதி 
ேிர்வாகம்

கு்றிபபுகள்:

a. *சதா்டக்க ளவ்பபுதசதாளக மற்றும் குளைநத்படச சராசரி அன்ைா்ட 
இரு்பபுதசதாளக ததளவக்கான விைக்கைி்பள்ப்ப ச்பறுவதற்கு, நீஙகள் POSB/ 
DBS -இல் இதற்கு முன்னர எநதக் கணக்குகளையும் ளவததிருக்கக் கூ்டாது. 
தமலும், POSB சம்்பை்ப்படடியல் கணக்கானது (FDW) வஙகிக் கிளைகள் வாயிைாக 
அல்ைாமல், POSB ஆன்ளைன் தசனல் வாயிைாக CDE-இன் துளணயு்டன் 
விண்ண்ப்பிக்க்ப்ப்ட தவண்டும். தமலும் விவரஙகளுக்கு நீஙகள் www.cde.org.sg/
payrollfdw -இல் அல்ைது உஙகள் தவளைவாய்பபு நிறுவனததி்டம் சரி்பாரததுக் 
சகாள்ைைாம்.

b. விண்ண்ப்பம் ஏற்றுக்சகாள்ை்ப்பட்டதும், உஙகளுக்கு ஏடிஎம் -இல் 
்பயன்்படுதத முடிகின்ை ஒரு DBS ்பற்று அடள்ட வழஙக்ப்படும். விண்ண்ப்பம் 
ஏற்றுக்சகாள்ை்ப்பட்ட ்பிைகு, கணக்கு மற்றும்/அல்ைது அடள்டயின் 
சசயல்்பாடுகள் குைிதது உஙகளுக்கும் உஙகள் முதைாைிக்கும் தகள்விகள் 
இருநதால், தநரடியாக வஙகிளயத சதா்டரபுசகாள்ளுஙகள். 

கடன ்காடுபந்பாரிடமிருந்து கடன வாஙகுவது 

உஙக்ளப ்பிரச்சி்னயில சிக்க்வக்கலாம் 

உரிமம் இன்றி கடன்காடுபந்பாரிடமிருந்து கடன 
வாஙகக்கூடாது. உஙகளுக்கு விளரவாகவும் சுை்பமாகவும் 
க்டன்களை வழஙகுவதாகக் கூறும் குறுஞசசயதி, 
முகநூல் அல்ைது ்பிை சமூக ஊ்டக விைம்்பரஙகளுக்கு்ப 
்பதிைைிக்கக்கூ்டாது.

உஙகள் கட்ன ேீஙகள் திருப்பிச் ்சலுததவில்ல 
என்றால, உரிமம் இன்ைி க்டன்சகாடு்பத்பார உஙகளையும் 
உஙகள் முதைாைிகளையும் துன்புறுததுவாரகள். அதன் 
விளைவாக உஙகள் தவளைளய இழ்ப்பரீகள். 

உஙகள் கட்ன உஙகளால திருப்பிச் ்சலுதத 
இயலவில்ல என்றால, அவர்களின உரிமம் இன்றி 
கடன்காடுததல ேடவடிக்்ககளில ஈடு்படுவதற்கும் 
ேீஙகள் கடடாயப்படுததப்படலாம். நீஙகள் இநதக் 
குற்ைதளதச் சசயதால், நீஙகள் சட்ட்ப்படிக் கடுளமயாகத 
தண்டிக்க்ப்படுவரீகள். தமலும், உஙகள் தவளை அனுமதிச் 
சீடடு இரததுசசயய்ப்படும்.

உஙகள் நவ்ல அனுமதிச் சடீடு அட்ட்ய 
மற்்றவர்களுக்குக் கடனாகக் ்காடுக்கக்கூடாது. தவறு 
யாதரனும் ஒருவர உஙகள் ச்பயரில் க்டன் வாஙக அளத்ப 
்பயன்்படுததிக்சகாள்ைக்கூடும்.

அல்ைது X-AH-LONG தநரடித 
சதாளை்பத்பசி எண்ளண 1800-9-24-5664 
(1800-X-AH-LONG) – இல் அளழயுஙகள்

$

உரிமம் இன்ைி க்டன்சகாடு்பத்பார உஙகளை 

அணுகினால் அல்ைது துன்புறுததினால், 

காவலது்்ற்ய 999 என்ற எணணில

இலலப ்பணியாளர்களுக்கான ேி்லயம் (CDE)
சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்கள் தயக்கமின்ைி ்பழகுவதற்கு, தவளைவாய்பபு 
சதா்டர்பான ்பிரச்சிளனகள் குைிதது ஆதைாசளன ச்பறுவதற்கு, 
ந்டவடிக்ளககைில் ்பஙதகற்்பதற்கு மற்றும் மூன்று CDE அலுவைக 
அளமவி்டஙகைில் கிள்டக்க்பச்பறும் ்பைன்களை்ப ச்பற்று மகிழ ஒரு CDE 
உறு்ப்பினராக ்பதிவுசசயதுசகாள்வதற்குத ததரவு சசயதுசகாள்ைைாம்.

i) சிடடி ்பிளாஸா - 810 நகலாங சா்ல, #02-01, 
சிஙகபபூர் 409286

ii) லக்கி ்பிளாஸா - 304 ஆர்ச்சர்ட சா்ல, #04-05, 
சிஙகபபூர் 238863

iii) ்்பனினசுலா ்பிளாஸா - 111 ோர்த ்பிரிடஜ் 
நராடு, #02-42, சிஙகபபூர் 179098

CDE அலுவைகஙகள் ்சவவாய முதல ஞாயிறு வ்ர, கா்ல 10 மணி 
முதல மா்ல 6 மணி வ்ர இயஙகுகின்ைன.
அளவ திஙகள் மற்றும் ்்பாது விடுமு்்ற ோடகளின த்பாது 
மூ்ட்ப்படடிருக்கும்.
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உஙகைால் உஙகள் தவளைளயச் சமாைிக்க முடியாவிட்டால் அல்ைது 
ஒரு புதிய சூழலுக்கு உஙகளை்ப ச்பாருததிக்சகாள்ை இயைாவிட்டால், 
குைி்ப்பாக நீஙகள் முதல்முளையாக இஙகு வநதுள்ை ஒரு சவைிநாடடு்ப 
்பணி்பச்பண் என்ைால், உஙகள் முதைாைி, நண்்பரகள் அல்ைது தவளைவாய்பபு 
நிறுவனதது்டன் த்பசுஙகள். நீஙகள் எவவாறு உணரகிைரீகள் என்்பளத 
அவரகைி்டம் ்பகிரநதுசகாள்ளுஙகள். நீஙகள் உஙகளுக்தகா அல்ைது 
மற்ைவரகளுக்தகா தீஙகு ஏற்்படுததக் கூ்டாது. எ்பச்பாழுதும் உஙகள் 
குடும்்பதளத்ப ்பற்ைி நிளனதது்ப ்பாருஙகள். அவரகள் உஙகள் தாயநாடடில் 
நன்ைாக வாழ்வதற்காகத தான் நீஙகள் சிஙக்பபூரில் தவளை சசயய 
வநதுள்ைரீகள். 

நீஙகள் யாரி்டதமனும் த்பச தவண்டிய அவசியமிருநதால், 1800 225 5233 என்ற 
எணணில இலலப ்பணியாளர்களுக்கான ேி்லயத்தநயா அல்ைது 1800 
221 4444 என்ற எணணில சிஙகபபூர் அ்பய ஆநலாச்னச் சஙகத்தநயா 
(SOS) அளழயுஙகள். இநத இரண்டு உதவித சதாளை்பத்பசி எண்களும் 24 
மணிதநரமும் சசயல்்படுகின்ைன.

மனவழுததததின அ்றிகு்றிகள் 
நீஙகதைா அல்ைது உஙகள் நண்்பரகைில் யாதரனுதமா 
்பின்வரும் ஏததனும் அைிகுைிகளை அனு்பவிததால், 
தயவுசசயது உ்டனடியாக உதவிளய நாடுஙகள்:

 சிக்கிக்்காணடதாக அலலது ேம்்பிக்்க 
இழந்தவராக உணர்தல.

 கடு்மயான உணர்ச்சி ்வளிப்பாடுகள் (நகா்பம், துக்கம், 
எரிச்சலுணர்வு, ்்பாறுப்பற்்ற தன்ம)

 மகிழ்ச்சியான அலலது நசாகமான மனேி்ல 
ஊசலாடடஙக்ளக் ்காணடிருததல.

 குழப்பமாக இருப்பதாக உணர்தல, அலலது ்பயந்த 
ேி்லயில இருததல.

 தற்்கா்ல அலலது மரணம்டவது கு்றிதது ந்பசுதல.

உதவி அலலது அவசர காலஙகளுக்காக ்பினவரும் 
எணக்ளக் கு்றிதது ்வததுக்்காள்ளுஙகள்

்பயனுள்ள ்தாடர்பு விவரஙகள்

கம்ந்பாடியா
6341 9785

ACMI நேரடி ்தா்லந்பச ி எண

9188 9162

சிஙகபபூர் அ்பய ஆநலாச்னச் சஙகம் (SOS)
1800 221 4444 (24 மணிநேரம்)

சமூக ஆதரவு மற்றும் ்பயிற்சிக்கான 
்வளிோடடுப ்பணிப்்பணகள் சஙகம் (FAST)
கடடணமிலலா நேரடித ்தா்லந்பசி எண 
1800 339 4357 (24 மணிநேரம்)

நவ்லவாயபபு 
ேிறுவனஙகளின சஙகம் 
(சிஙகபபூர்)

6836 2618

இலலப ்பணியாளர்களுக்கான 
ேி்லயம் 

1800 CALL CDE 
1800 225 5233 (24 மணிநேரம்)

்பி்ற உதவித ்தா்லந்பசி எணகள்

அரசுத தூதரகஙகள் மற்றும் உயர் ஆ்ணயஙகள்

்பி்ற அவசரக் காலஙகள்MOM ்வளிோடடுப ்பணிப்்பண 
(FDW) உதவித ்தா்லந்பசி எண

இநத தநரடித சதாளைத்பசி எண்ணானது, நைவாழ்வு, 
ஊதியம் மற்றும் ்பிை தவளைவாய்பபுத சதா்டர்பான 
விவகாரஙகள் சதா்டர்பாக உதவி மற்றும் ஆதைாசளனளய 
நாடுகின்ை சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்களுக்கானதாகும்.

1800 339 5505 995

999

ஆம்புலனஸ/த ீ

காவலது்்ற

ஆண்டுக்கு சவறும் $10 சசைவில் சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்கள் FAST FDW 
கைி்ப்பில்ைததில் எல்ைா வசதிகளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் மகிழ்ச்சியு்டன் 
அனு்பவிக்கைாம். ஒவசவாரு ஞாயிற்றுக்கிழளமயும், சுமார 300 சவைிநாடடு்ப 
்பணி்பச்பண்கள் இநதக் தகைிக்ளக நிரம்்பிய ச்பாழுதுத்பாக்கு நிளையததிற்கு 
வருளக புரிகின்ைனர. உஙகளுக்கு ஆரவம் இருநதால், இதில் உறு்ப்பினராகுஙகள்!

இஙகு இருக்கின்ை டசரடமில் சாதனஙகள் மற்றும் நிளையான 
மிதிவண்டிகளை்ப ்பயன்்படுததி அல்ைது ஸைூம்்பா மற்றும் ்பிதைடஸ 
வகு்பபுகைில் இளணநது உஙகள் உ்டளை உறுதியாகவும் ஆதராக்கியமாகவும் 
ளவததுக்சகாள்ைைாம்.

நீஙகள் காகிதக் ளகவிளனகள் மற்றும் சளமயல் நிகழ்ச்சிகைில் ்பஙதகற்்பதன் 
மூைம் புதிய ச்பாழுதுத்பாக்கு ந்டவடிக்ளககளைத சதா்டஙகைாம் அல்ைது 
உஙகள் சளமயற்களைத திைன்களை தமம்்படுததிக்சகாள்ைைாம். ஒரு சிை்பபு 
இததாைிய உணவு வளக்ப ்பயிற்சி வகு்பள்பயும் FAST அைிமுக்ப்படுததியுள்ைது. 
30 -க்கும் தமற்்பட்ட சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்கள் ஐநது வார இறுதிகைில் 
இ்ப்பயிற்சி வகு்பள்ப சவற்ைிகரமாக நிளைவுசசயதுள்ைனர.

FAST FDW களிப்ப ிலலம் 
(கிளப்ஹவுஸ)

்பிைி்பள்பன்ஸ நாடள்டச் சாரநத ஒரு 
சவைிநாடடு்ப ்பணி்பச்பண்ணான தசைி 
்பகிரநதுசகாண்்டது,

35 வயதான ச்பத அவரகள் 2017-இல் 
இருநது சளமயற்களை வகு்பபுகைில் 
கைநதுசகாண்டு வருகிைார.

மகிழ்ச்சியு்டன் ச்பாழுளதக் 
கழி்ப்பதற்கு, இளை்ப்பாறுவதற்கு 
மற்றும் ஓயசவடு்ப்பதற்கு, FAST FDW 
களிப்பிலலததில இ்ணந்திடுஙகள்!

இது 2985, ஜாலான புக்கிட ்மரா, #01-1B, சிஙகபபூர் 159457 -இல் 
அளமநதுள்ைது. வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தமலும் தகவல்களுக்கு www.
facebook.com/fast.org.sg என்ை முகவரில் FAST-இன் முகநூல் ்பக்கதளத்ப 
்பாரளவயிடுஙகள். அல்ைது, 1800 339 4357 என்ை எண்ணில் FAST -ஐ 
அளழயுஙகள். 

நண்்பரகளு்டன் மகிழ்ச்சியு்டன் ச்பாழுளதக் கழிக்க விரும்பு்பவரகள் 
கதராக்கி அளைகளை்ப ்பயன்்படுததைாம் அல்ைது தாயநாடடில் உள்ை 
தனது குடும்்பததினரு்டன் உளரயாடுவதற்குக் கணினி அளைகளை்ப 
்பயன்்படுததிக்சகாள்ைைாம்.

”FAST எனது இரணடாவது வடீ்டப 
ந்பான்றதாகும். ோன சிஙகபபூ்ர 
விடடுச் ்சலலும் ந்பாது, FAST -்யயும், 
இஙகு ோன ்்பற்்ற ேண்பர்க்ளயும் 
்பிரியும் துய்ர அ்டநவன,”

“ோன வழக்கமாக அ்ர மணிநேரம் 
த்ரடமிலலில உடற்்பயிற்சி 
்சயகிந்றன, அ்தத ்தாடர்ந்து ஒரு 
மணிநேரம் ஸூம்்பா மற்றும் நயாகா 
்பயிற்சி ்சயகிந்றன.”

”இஙகு, ோன சனீ, இந்திய, மலாய, 
ஜப்பானிய, ஆஙகிநலய மற்றும் 
இததாலிய உணவு வ்கக்ளச் 
ச்மப்பதற்குக் கற்றுக் ்காணநடன.” 
எனறு இவர் கூறுகி்றார். ”எனது 
முதலாளிகளுக்காக ோன வாதது 
சாதத்தச் ச்மதத ந்பாது, 
அவர்கள் ஆச்சரியம்டந்தனர்! 
அவர்கள் ோன ச்மதத உண்வச் 
சு்வதத ்பி்றகு என்ன ்வகுவாகப 
்பாராடடினர், அதனால ோன மிகவும் 
்்பருமிதம்டந்நதன! ”  

என்று இநததாதனசியாவில் இருநது 
வநதுள்ை ஆயு கூறுகிைார.

வஙகநதசம்
6255 0075

இந்தியா
9172 9803

இந்நதாநனசியா
6737 7422 / 9295 3964

மியானமர்
6735 1672

்பிலிப்்பனஸ
6737 3977

தாயலாந்து
6737 2475 / 8421 0105

இலங்க
6254 4595
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உஙகள் 

மனவழுததத்த
ேிர்வக ிக்கக் 

  கற்றுக்்காள்ளுஙகள்

INFORM


