இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கும் அன்பு வவளிநாட்டு ஊழியர்களள
உங்கள் உடல்நலம், மீ ண்டும் ளவலல வதாடங்குதல், ளவலல மற்றும் பணம்
அனுப்புதல் ளபான்ற உங்களுக்கு அக்கலறக்குரிய விஷயங்கள் பற்றி பின்வருவன
அடிக்கடி ளகட்கப்படும் ளகள்விகளாகும். உங்களின் அக்கலறகள் ளபாதியளவில்
தீர்க்கப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிளறாம்.
நன்றி!
உடல்நலம்
எனக்கு உடல்
நலமில்லல. நான்
என்ன
வெய்யலாம்?

நல்ல
வொந்த
சுகாதாரப்
பழக்கவழக்கங்கலளக்
கலடப்பிடிப்பதுடன்
உங்கலள
ஆளராக்கியமாக
லவத்துக்வகாள்வதும் முக்கியம். உங்கள் உடல் நலத்லத
அன்றாடம்
கண்காணித்து
ளநாய்
பற்றிய
அறிகுறிகள்
ஏளதனும் இருந்தால் அது பற்றி அறிவிக்க ளவண்டும்.
உங்களுக்கு காய்ச்ெல், வநஞ்சு வலி அல்லது மூச்சுவிடுவதில்
ெிரமங்கள் இருந்தால், உங்கள் விடுதியில் உள்ள நடமாடும்
பராமரிப்பு/மருத்துவக்
குழுவினலர
அல்லது
மருத்துவ
நிலலயத்தில்
உள்ளவர்களிடம்
உடனடியாக
மருத்துவ
ஆளலாெலன
ளகளுங்கள்.
மாற்றுவழியாக,
FWMOMCare
வெயலியில் உள்ள வதாலலமருத்துவச் ளெலவ (Telemedicine)
வெயல்பாடு மூலம் மருத்துவரிடம் கலந்து ஆளலாெலனயும்
ளகட்கலாம்.
அவெர
மருத்துவ
உதவி
ளதலவப்படும்
நிலலலமலய
எதிர்வகாண்டால்
(வநஞ்சு
வலி,
மூச்சுவிடுவதில் ெிரமங்கள்) 995 எனும் எண்ணில் வதாடர்பு
வகாள்ளுங்கள்.
நீரிழிவு ளநாய் அல்லது உயர்
இரத்த அழுத்தத்திற்கு
அன்றாடம் மருந்து உட்வகாள்ளளவண்டிய நிலல இருந்து,
உங்கள்
மருந்து
தீர்ந்துளபாயிருந்தால்,
ளமற்குறிப்பிட்ட
வழிகள் மூலம் உங்கள் மருந்லத வபற்றுக்வகாள்ளலாம்.
FWMOMCare வெயலியில் உள்ள வதாலலமருத்துவச் ளெலவ
(Telemedicine) வெயல்பாட்லட எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பது
பற்றி இந்தக் காவணாளி உங்களுக்கு வழிகாட்டும்.
https://youtu.be/OY4nQNu1j2w

உங்கள் பாதுகாப்லபயும் உடல்நலத்லதயும்
உடனடி ெிகிச்லெலய நாடுவது முக்கியம்.
என் நண்பர்
துயருக்கு
ஆளாகியுள்ளார்
என்றும் அவருக்கு
உதவி

உறுதிவெய்ய,

நீங்கள் அல்லது உங்கள் நண்பர் பின்வரும் அறிகுறிகலள
அனுபவிக்கிறீர்களா?
• தூக்கமின்லம
• பெியின்லம
• ஊக்கமிழந்த உணர்வு

ளதலவப்படுகிறது
என்றும் நான்
எப்படி
அறிந்துவகாள்வது?

• தனக்குத்தாளன தீங்கிலழத்தலில் ஈடுபடுதல்
• ஏமாற்றமலடந்த மற்றும் கவலலவகாள்ளும் உணர்வு
பின்வரும் மூன்று நடவடிக்லககள் வழி நீங்கள்
உதவலாம் ：
• உங்கள் நண்பரின் நடத்லதகள் மாறிவிட்டலத
அடடயாளங் கண்டுககாண்டு, அவரின்
கவலலகளுக்கான காரணங்கள் என்ன என்பலத
ளகட்டறிந்து வகாள்ளுங்கள்
• வகாவிட்-19 கிருமித் வதாற்று ஏற்பட்ட வபரும்பாலான
ளநாயாளிகள் அதிலிருந்து குணமலடய முடியும்
என்பலத அவருக்கு மீ ண்டும் உறுதிபடக்
கூறுவதுடன், அவலர அவரின் நண்பர்களும்
குடும்பமும் கவனித்துக் வகாள்வார்கள் என்றும்
வொல்லுங்கள்
• அவரின் முதலாளியின் உதவிலய நாடச்
வொல்லுங்கள், கலந்து ஆளலாெலன வபறுவதன்
மூலம் அல்லது மருத்துவ நிலலயத்திலிருந்தும்
உதவி வபறலாம் என்று யயாசடை கூறுங்கள்
ஆளலாெலன வழங்கும் பின்வரும் அவெரச் ளெலவ
வதாலலளபெி எண்ணில் நீங்கள் வதாடர்பு வகாள்ளலாம்:
1.

+65 31384443 எனும் வதாலலளபெி எண் வழி
ஆளலாெலன வபறும் ளநரத்திற்கு ஏற்பாடு வெய்யும்
ளவண்டுளகாலள வெல்த்ெர்வ் (Health Serve)
அலமப்புக்கு தயவு வெய்து வாட்ஸ்அப் மூலம்
அனுப்புங்கள்

2.

ஆளலாெலன உதவி நாட 6978 2724 எனும் எண்ணில்
(திங்கள் முதல் வவள்ளி வலர) HEAR4U-லய தயுவு
வெய்து அலழயுங்கள்.

3.

அல்லது உதவிக்காக 6536 2692 எனும் எண்ணில்
வவளிநாட்டு ஊழியர் நிலலயத்லத அலழயுங்கள்.

யவடலக்குத் திரும்பச் கசல்லுதல்
நாங்கள் எப்ளபாது
வகாவிட்-19
கிருமித்
வதாற்று
உங்கள்
விடுதியில்
ளவலலக்குத்
அகற்றப்பட்டு,
உங்கள்
ளவலலயிடம்
மீ ண்டும்
திரும்பச்
திறக்கப்பட்டவுடன், நீங்கள் உங்கள் ளவலலலய மீ ண்டும்
வெல்லலாம்?
வதாடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகலளச் வெய்து உங்களுக்கு
அனுமதியளிக்க, உங்கள் முதலாளி மற்றும் விடுதிலய
நடத்துபவருடன் மனித வள அலமச்சு பணியாற்றி வருகிறது.
ளமலும்,
ளநாய்த்வதாற்றிலிருந்து
குணமலடந்த
ஊழியர்களுக்கு
(BRWs)
அல்லது
கிருமித்
வதாற்று
அகற்றப்பட்ட விடுதிகளுக்கான புளளாக்குகலள உருவாக்க
நாங்கள் உங்கள் விடுதிலய நடத்துபவர்களுடன் பணியாற்றி
வருகிளறாம்.
கிருமித்
வதாற்றிலிருந்து
குணமலடந்த,
வகாவிட்-19 கிருமித் வதாற்றுச் ளொதலனயில் வதாற்று

இல்லல
என்று
கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்கள்,
அல்லது
தனிலமப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது தங்கும் வெதிகள்
உள்ள வவளியிடங்களிலிருந்து வந்த ஊழியர்கலள இந்த
விடுதிகள் தங்க லவக்கும்.
பின்வரும்
சூழ்நிலலகளில்
நீங்கள்
ளவலலக்குத்
திரும்பலாம்:
• உங்கள் முதலாளிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு, உங்கள்
ளவலலயிடம் மீ ண்டும் திறக்கப்படும்ளபாது.
• வகாவிட்-19 கிருமித் வதாற்று இல்லல என உங்கள்
விடுதியில்
அல்லது
புளளாக்கில்
தங்கியிருப்ளபார்
அலனவரும் ளொதிக்கப்பட்ட பின்னர்.
•
FWMOMcare,
SGWorkPass
மற்றும்
TraceTogether
ஆகிய
வெயலிகலள நீங்கள் பதிவிறக்கம் வெய்து பதிவுவெய்து
வகாண்ட பின்னர்
ளவலலக்ககுத் திரும்பிச் வெல்ல அனுமதிக்கப்படும்ளபாது,
ளவலல
முடிந்ததும்
உங்கள்
விடுதிக்கு
உடனடியாகத்
திரும்பி
வந்து
உங்கள்
அலறயிளலளய
நீங்கள்
இருக்களவண்டும்.
அங்கு
தங்கும்
மற்றவர்களுடன்
கலந்துறவாடுதலலயும்
நீங்கள்
குலறத்துக்வகாள்ளளவண்டும்.
BRWகள்
அல்லது
கிருமித்
வதாற்று அகற்றப்பட்ட விடுதிகளில் வெிப்ளபார், வகாவிட்-19
கிருமித்வதாற்றால்
மீ ண்டும்
பாதிக்கப்படாமல்
இருப்பது
மிகவும் முக்கியம்.
உங்கலள
நாங்கள்
வதாடர்ந்து
நன்றாகக்
கவனித்துக்வகாள்ளவாம்
என்பதில்
நீங்கள்
நம்பிக்லக
வகாள்ளலாம். உணவும் மருத்துவ ஆதரவும் உங்களுக்குத்
வதாடர்ந்து
வழங்கப்படும்.
உங்களுக்கு
உடல்
நிலல
ெரியில்லல என்றால் அல்லது நீரிழிவு அல்லது உயர் இரத்த
அழுத்தம் இருந்து மருந்து ளதலவப்பட்டால் உங்களுக்கு
எல்லா
ளநரத்திலும்
மருத்துவக்
கவனிப்பு
கிலடக்கும்.
உங்கள் விடுதில் உள்ள மருத்துவ நிலலயத்லத நீங்கள்
அணுகலாம்
அல்லது
உங்கள்
லகத்வதாலலளபெி
வழி
மருத்துவலரக் காணலாம்.
நீங்கள் இன்னும் கிருமித் வதாற்றுக்கு ளொதிக்கப்படவில்லல
என்பது பற்றி கவலலப்பட ளவண்டாம். ஜூலல 2020 குள்
எல்லா விடுதிகளிலும் நாங்கள் ளொதலனகலள நடத்தத்
வதாடங்குளவாம்.
என் முதலாளி
எனக்குச் ெம்பளம்
வகாடுக்கவில்லல.
நான் என்ன
வெய்யலாம்?

வகாவிட்-19
கிருமித்
வதாற்றுப்
பரவலலத்
தடுக்கும்
வபாருட்டு,
உங்களில்
பலர்
ளவலலக்குச்
வெல்ல
முடியவில்லல
என்பதுடன்
தற்காலிகமாக
வதாழில்
மூடப்பட்டுள்ளதால் உங்கள் முதலாளியும் வராக்கப்பபுழக்கப்
பிரச்ெலனகலள எதிர்வகாள்ளலாம்.
கிருமித் வதாற்று முறியடிப்பு அதிரடி நடவடிக்லக காலத்தில்
ெம்பள ஏற்பாடுகள் பற்றி உங்களிடம் விளக்கிக்கூறுமாறு

மனிதவள அலமச்சு உங்கள் முதலாளிகளிடம் ஏற்கனளவ
ளகட்டுக்வகாண்டுள்ளது.
இதற்குக்
காரணம்
அவர்களும்
ளமற்குறிப்பிட்ட கூறுகலள பரிெீ லலனக்கு எடுத்துக்வகாள்ள
ளவண்டும்.
இருப்பினும்,
உங்கள்
முதலாளிகள்
அரொங்கத்திடமிருந்து
ஆதரலவப்
வபற்றுவிட்டனர்
என்பதால் அவர்களால் வதாடர்ந்து உங்கள் ெம்பளத்லதக்
வகாடுக்க முடியும்.
உங்கள் முதலாளி உங்களுக்காக ஒரு வங்கிக் கணக்லகத்
திறந்து அதில் உங்கள் ெம்பளத்லதப் ளபாடளவண்டும். .
உங்கள் முதலாளி உங்கள் ெம்பளத்லதக் வகாடுக்காவிட்டால்,
அல்லது ளவலல ெம்பந்தப்பட்ட பிரச்ெலனகலள நீங்கள்
எதிர்வகாண்டால், உங்கள் விடுதிலய நடத்துபவரின் அல்லது
உங்கள் விடுதியில் அலமந்திருக்கும் நம்பிக்லகலயயும்
ஆதரலவயும் வழங்கும் குழுக்களின் (Forward Assurance and
Support Team (FAST) உதவிலய நாடலாம்.
உதவிக்காக
வவளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான நிலலலயத்லதயும் நீங்கள்
வதாடர்புவகாண்டு அலழக்கலாம்.
எந்த
சூழிநிலலகளில்
நீங்கள் மீ ண்டும்
ளவலலலயத்
வதாடங்கலாம்?

தங்கும் விடுதிகளில் வகாவிட்-19 கிருமித் வதாற்றுப் பரவல்
வதாடங்கியதிலிருந்து, உங்கள் விடுதி வகாவிட்-19 வதாற்றுப்
பரவல் இல்லாதிருப்பலத உறுதி வெய்ய உங்கள் விடுதி
நடத்துனருடன்
நாங்கள்
அணுக்கமாகப்
பணியாற்றி
வருகிளறாம். அதன் மூலம், உங்கள் ளவலல இடமும்
ளவலலத்
தளங்களும்
மீ ண்டும்
நடவடிக்லககலளத்
வதாடங்கும்ளபாது நீங்கள் ளவலலக்கு மீ ண்டும் வெல்ல
முடியும்.
அளத ெமயம், உங்கள் விடுதி நடத்துனர் அமல்படுத்தியுள்ள
பாதுகாப்பான இலடவவளி ளபான்ற நடவடிக்லககலள நீங்கள்
கண்டிப்பாகப்
பின்பற்றும்
நல்ல
தனிநபர்
சுகாதாரப்
பழக்கவழக்கங்கலளக் கலடப்பிடிக்கும் வபாறுப்புகலளயும்
உங்களுடன் நாங்கள் பகிர்ந்துவகாண்டுள்ளளாம். ளதலவயான
எல்லா
நடவடிக்லககலளயும்
முதலாளிகள்,
விடுதி
நடத்துனர்கள்
மற்றும்
ஊழியர்கள்
முழுலமயாக
அனுெரிப்பது மிகவும் முக்கியமாகும். மூன்று தரப்பினரும்
எல்லா நிபந்தலனகலளயும் நிலறளவற்றிய பிறளக தங்கும்
விடுதிலயவிட்டு நீங்கள் ளவலலக்குச் வெல்ல முடியும்.
எல்ளலாரும், நீங்கள் உட்பட, ளவலலக்குச் சுமூகமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் திரும்பிச் வெல்வலத உறுதி வெய்வதற்குத்
தங்கள்
பங்லக
ஆற்றளவண்டும்.
நீங்கள்
பாதுகாப்பாக
ளவலலக்குத்
திரும்பிச்
வெல்லவும்,
ெமூகத்லதப்
பாதுகாப்பாக லவத்திருக்கவும் எல்லாத் தரப்பினரும் தங்கள்
வபாறுப்புகலள நிலறளவற்றளவண்டும்.
உங்கள் முதலாளிகள் கசய்யயவண்டியடவ
• உங்கள்
முகவரிலய
உறுதிவெய்யளவண்டும்,
அண்லமய முகவரிலயக் வகாடுக்களவண்டும்

ஆக

• மீ ண்டும்
திறக்க
/
வதாழிலல
மீ ண்டும்
வதாடங்க
ெம்பந்தப்பட்ட அரொங்க அலமப்புகளிடம் விண்ணப்பிக்க
ளவண்டும்
உங்கள் விடுதி நடத்துைர் கசய்ய யவண்டியடவ
• பாதுகாப்பாக
வெிக்கும்
நடவடிக்லககள்/ெரிபார்ப்புப்
பட்டியல்
ஆகியவற்லற
(நுலழவு/வவளியில்
வெல்லுதலுக்கான கடுலமயான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்
விடுதிக்குள்
ளதலவயான
விதிமுலறகள்
உட்பட)
அமல்படுத்துல்
• விடுதியில் வெிக்கும் எல்ளலாரின் ஆக அண்லமய வபயர்
பட்டியலல மனித வள அலமச்ெிடம் வகாடுத்தல்
• விடுதியில் வெிப்ளபார் மற்றும் வெிப்பிட ஏற்பாடுகலள
ஒழுங்குபடுத்தி நிர்வாகம் வெய்யளவண்டும்
• உடல்நலமில்லாதவர்கலளக்
கவனிக்கும்
இடங்கலள
ஒதுக்குதல் மற்றும் தனிலமப்படுத்தப்படும் வெதிகளுக்கு
ஏற்பாடு வெய்தல்
• ஊழியர்கலள
ளவலலக்கு
அனுப்பி,
திரும்ப
அலழத்துவரும் மாற்று ளநரங்கலள அமல்படுத்த உங்கள்
முதலாளியுடன் திட்டமிடுதல்
நீ ங்கள் கசய்யயவண்டியடவ
• FWMOMCare, SGWorkPass மற்றும் TraceTogether ஆகிய மூன்று
வெயலிகலளயும் பதிவிறக்கம் வெய்தல்
• உங்கள் உடல்நிலலலய ஒவ்வவாருநாளும் கண்காணித்து
அது பற்றி அறிவிக்க FWMOMCareலயப் பயன்படுத்துதல்
• நீங்கள் இருக்கும் இடத்லதயும் உங்கள் வதாலலளபெி
எண்லணயும் ஆக அண்லமய நிலலப்படி வதரிவிக்க
FWMOMCareலயப் பயன்படுத்துதல்
FWMOMCare
Android

SGWorkPass
Android

iOS

iOS

TraceTogether
Android, iOS

நான்
மீ ண்டும்
எப்ளபாது
ளவலலக்குத்
திரும்பிச்
வெல்லலாம்
என்று
எனக்கு
எப்படித்
வதரியும்?

SGWorkPass-லெப் பயன்படுத்தி நீங்கள் ளவலலக்கு மீ ண்டும்
வெல்லலாமா என்று ெரிபார்த்துக்வகாள்ளலாம். ளவலலக்குத்
திரும்பச் வெல்லும் முன், TraceTogether மற்றும் FWMOMCare
வெயலிகலளப் பதிவிறக்கம் வெய்யப்பட்டிருப்பலத
உறுதிப்படுத்திக்வகாள்ளுங்கள்.

பின்வரும்
மூன்று
வெயலி
கலளயும்
நான் எப்படிப்
பயன்படுத்
தலாம் FWMOMCare,
SGWorkPass
மற்றும்
TraceTogether？

1.

பச்லெ: ளவலலக்கு
வவளியில்
வெல்லலாம்

ெிவப்பு: ளவலலக்கு
வவளியில் வெல்ல
முடியாது

ொம்பல்: ளவலலக்கு
வவளியில் வெல்ல
முடியாது

FWMOMCare

• FWMOMCare-லயப்
பயன்படுத்தி
உங்கள்
உடல்வவப்பத்லதயும்
Sp02யும் (8 மணி ளநர இலடவவளிக்கு இலடளய) நாள் ஒன்றுக்கு
இருமுலற பதிவுவெய்யுங்கள். இருமல், வதாண்லட கரகரப்பு,
மூக்குச் ெளி வழிதல் அல்லது மூச்சுத்திணறல் ளபான்ற ளநாய்
அறிகுறிகலள நீங்கள் அனுபவித்தால் அலவ குறித்து நீங்கள்
அறிவிக்களவண்டும். எந்த ஒரு ளநரத்திலாவது உங்களுக்கு உடல்
நலம் நன்றாக இல்லல என்று உணர்ந்தால், உடனடியாக
மருத்துவ
நிலலயத்திற்குச்
வெல்வதுடன்
உங்கள்
விடுதி
நடத்துனரிடமும் வதரிவியுங்கள் அல்லது FWMOMCare-ல் உள்ள
வதாலலமருத்துவ வெயல்பாட்லடப் பயன்படுத்தி மருத்துவர்
ஒருருடன் வதாடர்புவகாள்ளுங்கள்.
• அன்றாடம்
ளவலக்குச்
வெல்ல
விடுதிலயவிட்டுச்
வெல்லும்ளபாதும்
ளவலல
முடிந்து
விடுதிக்குத்
திரும்பி
வரும்ளபாதும் உங்கள் முகவரிலய அறிவிக்க
FWMOMCare-ல்
உள்ள
‘Safe@Home’
வெயல்பாட்லடப்
பயன்படுத்தி
உங்கள்
அலறயில் உள்ள QR ளகாலட (ஸ்ளகன்) வருடுங்கள்.
• FWMOMCare-ல் உள்ள ‘My Profile’ வெயல்பாட்லடப் பயன்படுத்தி
உங்கள் ஆக அண்லமய வதாலலளபெி எண்லணச் ெரிபார்த்து
உறுதி வெய்து வகாள்ளுங்கள்.

2.

SGWorkPass

• ளவலலக்குச்
வெல்ல
விடுதிலயவிட்டுச்
வெல்ல
நீங்கள்
அனுமதிக்கப்படுகிறீர்களா என்பலத அறிந்துவகாள்ள SGWorkPassலெப் பயன்படுத்தி உங்கள் ளவலல அனுமதிச் ெீ ட்டின் பின்புறம்
உள்ள QR ளகாலட (ஸ்ளகன்) வருடுங்கள். பச்லெ நிற AccessCode
நிலல
உங்களிடம்
இருந்தால்,
நீங்கள்
உங்கள்
விடுதி/வெிப்பிடத்லதவிட்டு
ளவலலக்குச்
வெல்ல
அனுமதியுள்ளதா
என்று
ெரிபார்த்துக்வகாள்ளுங்கள்.
ெிவப்பு
அல்லது ொம்பல்நிற AccessCode நிலலலய நீங்கள் பார்த்தால்,
நீங்கள் உங்கள் விடுதி/வெிப்பிடத்லதவிட்டு நீங்கள் ளவலலக்குச்
வெல்ல முடியாது.

3. TraceTogether
• ஆக அண்லமய TraceTogether பதிப்லப பதிவிறக்கம் வெய்து,
உங்கள்
வதாலலளபெியில்
உள்ள
Bluetooth
வெயல்பாடு
வெயல்படுவலத
உறுதி
வெய்து
வகாள்ளுங்கள்.
உங்கள்
விடுதியில் யாருக்காவது கிருமித் வதாற்று இருந்து, வதாற்று
இருப்பலத அறியாமளலளய அவருடன் மம்றவர்கள் அணுக்கமான
வதாடர்புகலள லவத்திருந்தால், TraceTogether-ஆல் அவர்கலள
அலடயாளப்படுத்த முடியும்.
• ளமற்குறிப்பிட்ட வெயலிகலள எப்டிப்பயன்படுத்துவது
அறிந்துவகாள்ள காவணாளிகலளப் பாருங்கள்:

என் வதாலல
ளபெியில்
வெயலிகலள
ப்
பதிவிறக்கம்
வெய்து
நிறுவ
முடியவில்
லல
என்றால்
நான் என்ன
வெய்ய
ளவண்டும்?

என்பலத

FWMOMCare

SGWorkPass

TraceTogether

https://youtu.be/bkLUI3ma
_lw

https://youtu.be/G2geb0E
AeKw

https://youtu.be/pD9HAjIS5
DU

ளமற்குறிப்பிட்ட வெயலிகலளப் பதிவிறக்கம் வெய்து நிறுவுவதில்
உங்களுக்கு ஏளதனும் ெிரமங்கள் இருந்தால், உடனடி உதவிக்கு
உங்கள்
முதலாளி
அல்லது
விடுதி
நடத்துனருடன்
வதாடர்புவகாள்ளுங்கள்.

யவடல கதாடர்பாை விஷயங்கள்
என் ளவலல
உங்கள் ளவலல அனுமதிச் ெீ ட்டு வெல்லுபடியானதா என்பலத
அனுமதிச்
ெரிபார்த்து அறிந்துவகாள்ள SGWorkPass-லெ நீங்கள்
ெீ ட்டு
பயன்படுத்தலாம்.
வெல்லு
படியானதா
என்பலத
நான் எப்படிச்
ெரிபார்த்துக்
வகாள்ளலாம
?
என் ளவலல
SGWorkPass-லெப் பயன்படுத்தி ளவலல அனுமதிச் ெீ ட்டின் காலாவதி
அனுமதிச்
ளததி
உட்பட
உங்கள்
ளவலல
அனுமதிச்
ெீ ட்டின்
ெீ ட்டு
வெல்லுபடித்தன்லம ஆகியவற்லற ெரிபார்த்து அறிந்துவகாள்ளலாம்.
காலாவதி
ஆகும் ளபாது அது காலாவதியாகப் ளபாகின்றது என்றால், உங்கள் ளவலல
நான் என்ன
அனுமதிச்
ெீ ட்லடப்
புதிப்பித்துக்வகாள்வது
பற்றி
உங்கள்
வெய்ய
முதலாளியிடம்
ளகட்டு
அறிந்துவகாள்ளுங்கள்.
புதுப்பிப்லப
ளவண்டும்?
வெயல்முலறப்படுத்த
மனிதவள
அலமச்சுக்கு
நீங்கள்
வரளவண்டியதில்லல.
என் ளவலல
உங்கள் ளவலல அனுமதிச் ெீ ட்லட உங்கள் முதலாளி ரத்து
அனுமதிச்
வெய்வதற்கு முன்னர், உங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பிச் வெல்வதற்கான
ெீ ட்லட என்
ஏற்பாடுகலள அவர் வெய்யளவண்டும். உங்கள் முதலாளி வாங்கிய
முதலாளி
விமானச் ெீ ட்டுடன் மட்டுளம நீங்கள் உங்கள் நாட்டுக்குச் வெல்ல
ரத்து
முடியும்.
வெய்யும்ளபா
து எத்தலகய உங்கள்
முதலாளி
உங்களுக்கு
விமானச்
ெீ ட்டு
ஒன்லற
ஏற்பாடுகலள வாங்கவில்லல என்றால், நீங்கள் உங்கள் நாடு திரும்புவதற்கான
அவர்
விமானச் ெீ ட்லட அவர் வாங்கும் வலரக்கும், நீங்கள் ெிங்கப்பூரில்
எனக்குச்
வதாடர்ந்து தங்கி இருக்க அவர் உங்கள் ெிறப்புப் பாலெ (ஸ்வபெல்
வெய்ய
பாஸ்) நீட்டிக்க ளவண்டும். நீங்கள் நாடு திரும்பும் வலர உங்கள்
ளவண்டும்?
அன்றாடச் வெலவினங்களுக்கு உங்கள் முதலாளிதான் வபாறுப்பு.

என்
முதலாளி
என் ளவலல
அனுமதிச்
ெீ ட்லட ரத்து
வெய்து என்
ெம்பளத்லதத்
தராவிட்டால்
நான் என்ன
வெய்ய
ளவண்டும்?

உங்கள் முதலாளி உங்களுக்கு விமானச் ெீ ட்லட வாங்கித் தர
விரும்பவில்லல என்றால், மனிதவள அலமச்லெ அல்லது 6536 2692
எனும் எண்ணில் வவளிநாட்டு ஊழியர் நிலலயத்லத உதவிக்காக
நீங்கள் அணுகலாம்.
நீங்கள் ெம்பளப் பிரச்ெலனகள் எதலனயும் எதிர்வகாண்டால், அது
குறித்து உங்கள் முதலாளியுடன் நீங்கள் ளபெ ளவண்டும். நீங்கள்
ெிங்கப்பூலர விட்டுச் வெல்லும் முன், உங்களுக்குக்
வகாடுக்களவண்டிய மீ தமுள்ள எல்லா ெம்பளத் வதாலகலயயும்
உங்கள் முதலாளி வகாடுக்களவண்டும். ெம்பளச் ெர்ச்கலள உங்கள்
முதலாளியுடன் ளபெி உங்களால் தீர்த்துக்வகாள்ள முடியவில்லல
என்றால், ெர்ச்லெ நிர்வகிப்புக்கான முத்தரப்புக் கூட்டணியிடம்
(Tripartite Alliance for Dispute Management (TADM) ெம்பளக் ளகாரிக்லக
ஒன்லற தாக்கல் வெய்யுங்கள்.
கூடுதலாக, உதவிக்காக விடுதி நடத்துனலர அல்லது உங்கள்
விடுதியில் அலமந்துள்ள நம்பிக்லகலயயும் ஆதரலவயும்

வழங்கும் குழுலவ (Forward Assurance and Support Team) (FAST) நீங்கள்
அணுகலாம். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவுவர்.
என ளவலல
ஆம், முடியும். உங்களால் மற்வறாரு முதலாளிலயக் கண்டுபிடிக்க
அனுமதிச்
முடிந்தால், உங்களுக்கு எதிராகப் பாதகமான பதிளவடுகள் இல்லல
ெீ ட்டு ரத்து
என்றால், ளவலல வெய்ய நீங்கள் ெிங்கப்பூருக்குத் திரும்பி
வெய்யப்பட்ட
வரலாம்.
தால் நான்
என்
நாட்டுக்குத்
திரும்பிச்
வெல்ல
ளவண்டும்.
நான்
ெிங்கப்பூரில்
ளவலல
வெய்ய
திரும்பி
வரலாமா?
மற்வறாரு
இந்தக் கால கட்டத்தில் உங்களால் மற்வறாரு முதலாளிலயக்
முதலாளிக்கு கண்டுபிடிக்க முடிந்தால், உங்களின் புதிய முதலாளி மனிதவள
ளவலல
அலமச்சுடன் வதாடர்புவகாள்ளலாம்.
வெய்ய
ளவண்டும்
என்றால்
நான் என்ன
வெய்ய
ளவண்டும்r?
பணம் அனுப்புதல்
பணத்லதப்
1. தாைியியக்க முடையில் பணம் அனுப்பும் கியயாஸ்க்(கூடம்)
பாதுகாப்பாக
என்
உங்கள் விடுதியில் இருந்தால், தானியியக்க முலற பணம்
வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பக் கிளயாஸ்க்கப் பயன்படுத்துங்கள். ொத்தியமான
அனுப்ப நான் நிலலலம அனுமதித்தால், உங்கள் விடுதி நடத்துனர் ஏற்பாடு
எப்படி
வெய்துள்ள ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக வரும் ளநரங்களின்ளபாது
ஏற்பாடு
அவற்லற நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
வெய்யலாம்?
2. பணம் அனுப்புவதற்காை இடயணத்தளங்களும்
கசயலிகளும்
பணம் அனுப்ப உரிமம் (லலவென்ஸ்) வபற்ற இலணயத்
தளங்கலளயும் வெயலிகலளயும் மட்டும் பயன்படுத்துங்கள்.
உங்கள் வட்டுக்குப்
ீ
பணம் அனுப்பிலவக்க வாட்ஸ்அப் அல்லது
மற்ற உடனடிச் வெய்தி அனுப்பும் தளங்கலளப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
உரிமம் வபற்ற நிறுவனமா என்பலத ெிங்கப்பூர் நாணய
வாரியத்தின் இலணயத்தளத்திற்குச் (https://eservices.mas.gov.sg/fid)

வென்று ெரிபார்த்து அறிந்துவகாள்ளுங்கள்.
மின்னியல்முலறயில் பணம் அனுப்பும் தளங்கள் மூலம் உங்கள்
வட்டிற்கு
ீ
எப்படிப்பணம் அனுப்பலாம் என்பலத நீங்கள்
புரிந்துவகாள்ள இந்தச் சுவவராட்டி உங்களுக்கு உதவும்.

3. உங்கள் முதலாளியிடம் உதவி யகளுங்கள்
உங்களால் உங்கள் வட்டிற்குப்
ீ
பணம் அனுப்ப இயலவில்லல
என்றால், உதவுமாறு உங்கள் முதலாளியிடம் ளகளுங்கள்.
பணத்லத அனுப்பிய பின்னர், பணம் அனுப்பப்பட்டதற்கான
ொன்லற உங்களுக்கு அவர் வழங்களவண்டும்( எடுத்துக்காட்டாக,
பரிவர்த்தலனப் படம்).

முக்கியமாை கதாடலயபசி எண்கள்：
வவளிநாட்டு ஊழியர் நிலலயம் (MWC) 6536 2692（24 மணி ளநரம்）
வெல்த்ஸர்வ் (HealthServe) 3138 4443 (WhatsApp அலழப்பு)
வவளி நாட்டு ஊழியர் நிலலயம் இந்தியத் தூதரகம் 83509921; 98683975; 98674790
கீ யே உள்ள இடணயத்தளம் வேி மைிதவள அடமச்சின் காகளாணிகடள
நீ ங்கள் பார்டவவிடலாம்：
வெயலிகலள
எப்படிப்
பதிவிறக்கம்
வெய்யபவது,
கிருமித்
வதாற்றிலிருந்து
மீ ண்டுவந்த ஊழியர்களின் அனுபவப் பகிர்வு ளபான்ற காவணாளிகலள மனிதவள
அலமச்சு
வவளிநாட்டு
ஊழியர்களுக்காகத்
தயாரித்துள்ளது.
இந்த
காவணாளிகலளக்காண QR ளகாலட வருடுங்கள்.

https://www.youtube.com/user/MOMsingapore

