
和谐的工作与生活

Q›`gq Kg©-Rxeb
வேலை-ோழ்வு நலைலிணக்கம்

HARMONIOUS
WORK-LIFE

While working here, you must obey Singapore laws. Otherwise, you will have to face the penalties.
在新加坡工作期间，您必须遵守新加坡法律，否则便会受到处罚。
GLv‡b KvR Kivi mgq, Avcbv‡K Aek¨B wm½vcy‡ii AvBb ‡g‡b Pj‡Z n‡e| Ab¨_v, Avcbvi kvw —̄ n‡Z cv‡i|
இங்கு வேலை செய்யும்வபாது, ெலிங்்கப்பூரின் ெட்டங்்கலை நீங்்கள் ்கல்டப்பபிடிக்கவேண்டும். இலைாேபிட்டால, நீங்்கள் 
தண்்டலை்கலை எதலிரவநாக்க வநரிடும். 

Your work pass will be 
cancelled.
工作准证被吊销。

Avcbvi IqvK© cvm 
evwZj n‡q hv‡e|
உங்்கைது வேலை 
அனுமதலி ரத்து 
செய்்யப்படும்.

A fight is not worth the risk to your job.
冒着丢掉工作的风险去打架斗殴，一点也不值得。

gvivgvwi Ki‡j Avcbvi PvKwi ‡h‡Z cv‡i|
ஒரு ெண்ல்ட்யால உங்்கள் வேலைககு உலை 
லேப்பதலில அரத்தமலிலலை.

Every FW should play his part in maintaining Singapore’s cleanliness.
为维护新加坡的清洁与美丽，每位外籍工友都应该贡献自己的一份力量。

cª‡Z¨K we‡`kx kªwgK‡K wm½vcy‡ii cwi”QbœZv eRvq ivL‡Z Zvi f~wgKv cvjb Kiv DwPZ|
ெலிங்்கப்பூரின் தூய்லமல்யக ்கடடிக்காப்பதலில ஒவசோரு சேைிநாடடுத் 
சதாழலிைாைரும் தம் பங்ல்க ஆற்றவேண்டும்.

Work Permit

You will not be allowed to enter 
Singapore to work.
永远失去在新加坡工作的机会。

Avcbv‡K KvR Kivi Rb¨ wm½vcy‡i 
cª‡ek Ki‡Z AbygwZ ‡`Iqv n‡e bv|
நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கு 
வந்து வவலை சசய்ய 
அனுமதிக்்கப்்பட மாட்டீர்கள்.

You will lose your job.
失去工作。

Avcwb Avcbvi PvKwi 
nviv‡eb|
உங்்கள் வேலைல்ய 
நீங்்கள் 
இழந்துேபிடுேரீ்கள்.

Your family will have  
no income.
家庭没有收入来源。

Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb Avq  
_vK‡e bv|
உங்்கள் குடும்பத்தலிறகு எந்த 
ேருமாைமும் இருக்காது.
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Working in Singapore can be a very rewarding experience. You will find many 
foreign workers from different countries working in Singapore. You must respect 
everyone’s differences in order to have a harmonious working relationship. 

While you work and live in Singapore, you must also respect and be considerate 
towards others, especially in public areas.

在新加坡工作，您的收获会很丰富。在
这里，您可以认识来自不同国家的工
友。为建立和谐融洽的工作关系，您必
须懂得尊重他人。 

在新加坡生活和工作期间，您还必须懂
得尊重和考虑他人的感受，在公共场所
尤为如此。

wm½vcy‡i KvR Kivi AwfÁZv A‡bK djcªm~ n‡Z 
cv‡i| Avcwb ‡`L‡Z cv‡eb wm½vcy‡i wewfbœ ‡`k 
‡_‡K Avmv A‡bK we‡`kx kªwgK KvR Ki‡Qb| 
GKwU Q›`gq Kv‡Ri m¤úK© cvIqvi Rb¨ Avcbv‡K 
mK‡ji cv_©K¨‡K m¤§vb Ki‡Z n‡e|

Avcwb hLb wm½vcy‡i KvR K‡ib I evm K‡ib, 
ZLb Avcbv‡K Ab¨‡`i cªwZ m¤§vb ‡`Lv‡bv Ges 
mnvbyf~wZkxj nIqv DwPZ, we‡kl K‡i mve©RwbK 
GjvKv¸wj‡Z|

ெலிங்்கப்பூரில வேலை செய்ேது சபரும் 
ப்யனுள்ை அனுபேமா்க அலம்யககூடும். 
பலவேறு நாடு்கலைச் வெரந்த பை 
சேைிநாடடுத் சதாழலிைாைர்கள் 
ெலிங்்கப்பூரில வேலை செய்ேலதக 
்காண்பபீர்கள். வேலை்யபில நலைலிணக்கமாை 
உ்றவுமுல்றல்யக ்கடடிக்காக்க, அலைேரது 
வேறுபாடு்கலையும் நீங்்கள் மதலிக்கவேண்டும்.

நீங்்கள் ெலிங்்கப்பூரில ோழ்ந்து, வேலை 
செய்யும்வபாது, மற்றேர்கலை மதலித்து, 
அக்கல்றயு்டன் ந்டந்துச்காள்ைவேண்டும், 
கு்றலிப்பா்கப் சபாது இ்டங்்கைில.

Be considerate towards your neighbours and behave appropriately.
切记，邻里之间相互体谅，言行举止文明得当。

Avcbvi cªwZ‡ekx‡`i cªwZ mnvbyf~wZkxj n‡Z n‡e Ges Dchy³fv‡e AvPiY Ki‡eb
உங்்கள் அண்ல்டேடீ்டார்கைி்டம் அக்கல்ற ச்காண்டு, தகுந்த முல்ற்யபில ந்டந்துச்காள்ளுங்்கள்.

Please prevent fights from happening. Always…
请始终牢记，应彻底打消打架斗殴的想法…

gvivgvwi NUv ‡iva Ki“b|
த்யவுசெய்து ெண்ல்ட்கள் ந்டக்காமல தடுக்கவும். எப்வபாதும்…

Keep the noise level low to avoid disturbing others. 

切勿吵闹喧哗，以免影响他人。

Ab¨‡`i kvwš— wewNœZ Kiv Gov‡Z k‡ãi gvÎv Kg ivLyb|
மற்றேர்களுககுத் சதாந்தரவு ச்காடுப்பலதத் தேபிரத்தலி்ட, 
இலரச்ெலைக குல்றத்தலிடுங்்கள்.

Resolve your differences and disagreements peacefully.

和平解决争执与分歧。

Avcbvi gZcv_©K¨ I gZwe‡iva kvwš—c~Y©fv‡e mgvavb Ki“b|
உங்்களுககு இல்ட்யபிைாை வேறுபாடு்களுககும் 
பபிணககு்களுககும் அலமதலி்யாை முல்ற்யபில தீரவு 
்காணுங்்கள்.

Stay calm in the midst of arguments.
发生争执时应保持冷静。

ZK©vZwK©i mgq kvš— _vKyb|
ோககுோதங்்கைின்வபாது நலிதாைமா்க 
இருங்்கள்.

Think before you do anything.
应三思而后行。

Avcwb wKQy Kivi Av‡M ‡f‡e ‡b‡eb|
எலதயும் செய்ேதறகு முன்பா்கச் 
ெலிந்தலித்துப் பாருங்்கள்.

Walk away if the arguments get too 
heated.
如果争执升级，请转身离开。

ZK©vZwK© Lye DËß n‡q ‡M‡j n‡j ~̀‡i P‡j hvb|
ோககுோதத்தலில ்கடடுக்க்டங்்காத 
நலிலை ஏறபட்டால, அங்்கலிருந்து 
்கலிைம்பபிச் சென்றுேபிடுங்்கள்.

It is not cool to fight back.
拳脚相向并非明智之举。

i“‡L `vuov‡bv fvj K_v bq|
பதலிலுககுச் ெண்ல்ட வபாடுேதலில 
சபருலமப்ப்ட எதுவுமலிலலை.

Most fights can be avoided if 
both parties remain polite and 
reasonable. Instead of fighting, 
just walk away.

一旦发生争执，如果双方都能保持礼
貌和理智，转身离开，而不是拳脚相
加，则大部分打架事件都可以避免。

Dfq c¶ f`ª Ges hyw³m½Z _vK‡j 
AwaKvsk gvivgvwi Gov‡bv hvq| 
gvivgvwi Kivi cwie‡Z©, ‡mB RvqMv 
‡Q‡o P‡j hvb|

இரு தரப்பபிைரும் பணபிேன்பா்கவும் 
நலி்யா்யமா்கவும் இருந்தால 
சபரும்பாைாை ெண்ல்ட்கலைத் 
தேபிரக்கமுடியும். ெண்ல்ட 
வபாடுேதறகுப் பதலிைா்க, அங்்கலிருந்து 
்கலிைம்பபிச் சென்றுேபிடுங்்கள்.
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