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APPROVED

OnE wORk pASS, OnE jOB
一张工作证，一份工作

You must have a valid work pass to work in your job. You can work only 
in the occupation and for the employer specified in your work pass.

你必须持有一张有效的工作证，才能投入工作。你只能够从事工作准证上
所注明的工作， 并受聘于工作准证上所注明的雇主。

You must not be self-employed, participate in any business or hold a 
second job to earn extra money.

你绝对不可自雇、参与任何生意或兼职第二份工作以赚取外快。

 

You must carry your original work permit card at all times and produce it for 
inspection on demand by any public officer. 

任何时候你都必须随身携带工作证正本，并应任何公职人员的检查要求而出示它。

Remember! It is illegal to work for another employer.
切记！为另一名雇主工作是违法的。

If you have any problems, you can call the Ministry of Manpower at Tel: 6438 5122 
or approach us at 1500 Bendemeer Road, Singapore 339946.

如你有任何困难，请致电人力部，电话：6438 5122 或亲临明地迷亚路 1500号， 
新加坡 339946 与我们接洽。

6438 5122 1500 339946

1500 Bendemeer6438 5122
Road, Singapore 339946



一张工作准证，一份工

GKwU IqvK© cvm, GKwU gvÎ PvKwi
ஒரு வேலை அனுமதி, ஒரு வேலை

ONE WORK PASS,
ONE JOB
ONE WORK PASS,
ONE JOB

BARBER

MOVER

6438 5122 mom_fmmd@mom.gov.sg www.mom.gov.sg 

No Self-employment
No Part-time

不得自行从事生意
不得从事兼职工作

¯^-wbhy³Zv wb‡la
cvU©-UvBg KvR wb‡la

சுயததொழில் தெயயக்கூடொது
பகுதி-வேர வேலை தெயயக்கூடொது

PENALTY
If you work without a valid work pass, 
you may be fined up to $20,000 and/
or jailed for up to 2 years.

刑罚
如果在未获得有效工作准证的情况
下从事相关工作，您有�可能被处以
最高$20,000的罚款和/或判处最多
两年的监禁。

Rwigvbv
hw` Avcwb ‰ea IqvK© cvm e¨ZxZ KvR K‡ib, 
Avcbvi $20,000 ch©š— Rwigvbv n‡Z cv‡i 
Ges/ev 2 eQi ch©š— Kviv`Û n‡Z cv‡i|

தண்டனை
ேீங்கள் தெல்ைததக்்க வேலை 
அனுமதியின்ி வேலை தெயதொல், 
உங்களுக்கு $20,000 ேலர அபரொதம் 
ேிதிக்்கபபடைொம் மற்றும்/அல்ைது 2 
ேருடங்கள் ேலர ெில்யில் 
அலடக்்கபபடைொம்.
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WORK PERMIT

ADVANCED PTE LTD

CONSTRUCTION WORKER

02-01-2013

09-01-2013

08-07-2013

You must have a valid Work 
Pass to work in your job.

您必须持有有效的工作准证，
才能从事相应的工作。

Avcbvi PvKwi‡Z KvR Kivi 
Rb¨ Avcbvi Kv‡Q ‰ea IqvK© 
cvm _vK‡Z n‡e|

உங்கள் வேலைலயச் 
தெயேதற்கு உங்களிடம் 
்கடடொயம் வேலை அனுமதி 
இருக்்க வேண்டும்.

Raj’s dreams were crushed when he was made to work 
illegally as a runner helping others to look for jobs by his 
employer, who also did not pay his salary. 

Raj could have been jailed and/or fined if he was caught 
working illegally.

He took the right path by contacting the Ministry of 
Manpower (MOM) and the MOM Officer, Mr Chung, 
solved the case and recovered his unpaid salaries. The 
errant employer was convicted and jailed for three weeks.

Raj now has a valid work permit to work as a cleaner and 
is much happier.

hLb ivR Zvi wb‡qvMKZ©v Øviv Ab¨‡`i KvR mÜvb Ki‡Z mvnvh¨ Kivi Rb¨ 
ivbvi wnmv‡e A‰eafv‡e KvR Ki‡Z eva¨ n‡qwQj, Dciš‘ ‡eZbI cvqwb, 
ZLb ivR Gi ¯^cœ ‡f‡½ hvq|

A‰eafv‡e KvR Kivi mgq aiv co‡j ivR Gi ‡Rj Ges/A_ev Rwigvbv 
n‡Z cviZ| 

‡m Rbkw³ gš¿Yvjq (GgIGg) Gi m‡½ ‡hvMv‡hvM K‡i mwVK iv¯—v MªnY 
K‡i Ges GgIGg Gi Kg©KZ©v, wgt Pys, gvgjvi mgvavb K‡ib I Zvi e‡Kqv 
‡eZb D×vi K‡ib| wb‡qvMKZ©v ‡`vlx mve¨¯— nj Ges Zvi wZb mßv‡ni Rb¨ 
‡Rj nj|

GLb iv‡Ri Kv‡Q wK¬bvi wn‡m‡e KvR Kivi GKwU ‰ea IqvK© cviwgU i‡q‡Q 
Ges ‡m A‡bK Lykx

当Raj被雇主强迫从事非法的跑腿工作且领不到任何薪金
时，Raj的梦想破灭了。

如果因非法工作而被逮捕，Raj可能已经遭到监禁和/或
罚款。

庆幸的是，他采取了正确的做法，向人力部求救，并在
人力部Chung先生的帮助下顺利拿回雇主拖欠的薪金。而
犯下错误的雇主也被判罪成，并监禁三周。

如今，Raj拥有了一份有效工作准证，正开心地做着一份
清洁工的新工作。

தனக்குச் ெம்பளம் த்கொடுக்்கொத முதைொளி, மற்்ேர்கள் வேலை வதட 
உதேி தெயயும் உதேியொளரொ்கச் ெடடேிவரொதமொ்க வேலை தெயய 
லேததவபொது, ரொஜின ்கனவு்கள் ெிலதநதன. 

ெடடேிவரொதமொ்க வேலை தெயததற்்கொ்கப பிடிபடடிருநதொல் 
ரொஜுக்குச் ெில்ததண்டலன மற்றும் / அல்ைது அபரொதம் 
ேிதிக்்கபபடடிருக்்கைொம். 

ஆனொல், அேர மனிதேள அலமச்சுடன ததொடரபுத்கொண்டு 
ெரியொன பொலதலயத வதரநததடுததொர. மனிதேள அலமச்ெின 
அதி்கொரி திரு சுங, இவேிே்கொரததிற்குத தீரவு ்கண்டு, ரொஜுக்குக் 
்கிலடக்்கவேண்டிய ெம்பளப பொக்்கிலய மீடடுக்த்கொடுததொர. 
தே்ிலழதத முதைொளி குற்்ேொளிதயனத தீரமொனிக்்கபபடடு, மூனறு 
ேொரச் ெில்ததண்டலன ேிதிக்்கபபடடது. 

ரொஜ் இபவபொது வேலை அனுமதிச்ெசீடடு தபற்றுத துபபுரேொள்க 
வேலை தெயது, முனலபேிட ம்கிழச்ெியொ்க இருக்்கி்ொர.

Raj崭新的开始
ivR Gi Rb¨ GKwU bZyb ïi“
ரொஜுக்குப புதிய ததொடக்்கம்

A NEW 
BEGINNING
FOR RAJFOR RAJ

A NEW 
BEGINNING
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