
பணியிடப பாது்காபபு மற்றும் சு்கா்ாரம் (Workplace Safety and 

Health - WSH) எனறு வரும்மபாது, ஓடடல் ச்ாழிற்துதை ்கண்டிபபா்ன 
வழி்காடடுசநைி்கதைப பினபற்று்கதிைது – குைிபபா்க ஓடடல்்கதை 
ம்காவிட-19 ்கடுதமயா்கத ்ாக்்கதியுள்ை இந்க் ்கால்கடடத்தில். 

்காபம்ார்ன ்கதிஙஸ் ஓடடலில் துதண பாது்காபபு மமலாைரா்க உள்ை 
்திரு. ்மிழரென செல்லக்்கண்ணு, ஓடடலுக்குள் மநர்மதையா்ன 

WSH நதடமுதை்கதை அமலாக்குவ்தில் எபபடிப பங்காற்று்கதிைார் 
எனறு ப்கதிர்்கதிைார் – இந்க் ்கவதல மிகுந் ்கால்கடடத்தில் அவர் 
ஊழியர்்கதையும் விருந்ாைி்கதையும் பாது்காபபா்க (அம்ாடு 
ம்னநலததுடன) தவத்திருக்்கதிைார். 

ஒரு வ்பருநவ்தாற்றினம்பாது WSH-ஐக் ன்க�ாளு்தல்
பணியாைர்்கள், விருந்ாைி்கள் ஆ்கதிமயாரின சு்கா்ாரதத்யும் 
பாது்காபதபயும் உறு்திபபடுத ,் ்திரு. செல்லக்்கண்ணு ்மது செல்மபெிக்கு 
அனுபபபபடும் மெஃபஎனடரி (SafeEntry) ்்கவல்்கைின மூலம் ஓடடல் 
முழுவதும் ஊழியர்்கைின நடமாடடதத்த ்டமைி்கதிைார். ஓயவதை்கைில் 
ஊழியர்்கைின எண்ணிக்த்கதயக் குதைவா்க தவத்திருத்ல், 
பணியாைர்்கள் பிை குழுக்்கைின உறுபபி்னர்்களுடன மெராமல் ்டுத்ல் 
மற்றும் பல, பிை பாது்காபபு நடவடிக்த்க்கைில் அடஙகும்.

இந்க் கூடு்ல் முனச்னச்ெரிக்த்க நடவடிக்த்க்கள் ெிலருக்கு 
அைவுக்்க்தி்கமா்கத ம்ானைக்கூடும் எனைாலும், ஊழியர்்கள், 
விருந்ாைி்கள் ஆ்கதிமயாரின பாது்காபதப உறு்திபபடுததுவ்ற்கும் இதவ 
ம்தவபபடு்கதினை்ன. ்திரு. செல்லக்்கண்ணு ஓடடல் ஊழியர்்களுக்கு 
விைக்குவது மபால, “உங்கள் அனபுக்குரியவர்்கதைப பற்ைிச் ெிந்தியுங்கள். 
நீங்கள் ்தி்னமும் பாது்காபபா்க வீடு ்திரும்ப மவண்டும் எனபது்ான 
அவர்்களுதடய விருபபம். கூடு்லா்கச் ெில நதிமிடங்கள் எடுததுக்ச்காண்டு 
இந் முனச்னச்ெரிக்த்க நடவடிக்த்க்கதைப பினபற்றுங்கள், அவர்்களுக்்கா்கப 
பாது்காபபா்க இருங்கள்.”

வ்தாழில்நுட்பத்தின உ்தவியுடன ்பாது்காப்பா்க இருத்தல்
ஊழியர்்கதையும் விருந்ாைி்கதையும் பாது்காபபா்க தவத்திருநது 
அம் ெமயத்தில் அவர்்கதை நல்ல ம்னநதிதலயிலும் தவத்திருக்்க 
்காப்ார்ன ்கதிஙஸ் ஓடடல் பல புதுதமயா்ன வழி்கதை 
நதடமுதைபபடுத்தியுள்ைது. ஓடடலின சமயநதி்கர் உடற்பயிற்ெி்கள் 
விருந்ாைி்கைிதடமய சபரும் வரமவற்தபப சபற்றுள்ை்ன. 

குழுப பயணங்கள் பணியாைர்்கைிதடமய ஒரு ெமூ்க உணர்தவ 
வைர்த்திருக்்கதினை்ன. 

இ்ற்்கதிதடயில், அைிவார்ந் ச்ாழில்நுடபம் – ொவி மமலாண்தம 
அதமபபு, வருத்கயாைர் மமலாண்தம அதமபபு, சவற்ைிடத 
தூயதமபபடுத்தி இயந்திரங்கள், ்காற்றுத தூயதமபபடுத்தி 
இயந்திரங்கள், ்கம்பை சமருகூடடி இயந்திரங்கள் மபானைதவ – ெில 
ச்ாடுபுள்ைி்கைில் ம்னி் த ச்ாடர்பின ம்தவதயக் குதைத்திருக்்கதிைது, 
அ்ன மூலம் மநாயப பரவல் இடதரக் குதைததுப பணியிடப 
பாது்காபதப மமம்படுத்தியுள்ைது.

முனம்ப உள்ள WSH நனடமுன்்கனளப ம்பணு்தல்
பணியாைர்்கள் பு்திய நடவடிக்த்க்களுக்ம்கற்ப மாறும் மவதையில், 
மா்ாந்ர WSH பயிற்ெி அமர்வு்கைின மூலம் முனமப உள்ை WSH 

நதடமுதை்கதையும் ்திரு. செல்லக்்கண்ணு எல்மலாருக்கும் 
நதித்னவூடடு்கதிைார். 

சமதத்்கதை எடுததுச் செல்லும்மபாது முதுகு பா்திபபு்கதைத ்விர்க்்கச் 
ெரியா்ன உத்திதயப பயனபடுதது்ல், யாரும் வழுக்்காமலும் விழாமலும் 
இருக்கும் வத்கயில் ்தர்கதை உலர்ந் நதிதலயிலும் எண்சணயப 
பிசுக்கு இல்லா்படியும் தவத்திருத்ல், உணவு நஞொ்தலத ்விர்க்்க 
ெதமயலதைதயச் சுத்மா்க தவத்திருத்ல், ஊழியர்்கள் ஒரு ஏணியின 
உச்ெிப படியில் நதிற்்கா் வண்ணம் ெரியா்ன உயரதத்க் ச்காண்ட ஒரு 
ஏணிதயப பயனபடுதது்ல், பராமரிபபில் அல்லது பழுதுநீக்்கத்தில் 
உள்ை எல்லாப பகு்தி்களுக்கும் முதையா்கத ்டுபசபல்தல தவத்ல் 
ஆ்கதியதவ இந் WSH நதடமுதை்கைில் அடஙகும். 

்பாது்காப்பில் சேசரத்திறகு இடேில்னல  
பாது்காபபு எனறு வரும்மபாது ெமரெத்திற்கு இடமில்தல எனறு ்திரு. 
செல்லக்்கண்ணு உண்தமயா்க நம்பு்கதிைார். அவர் ்மது குழுவி்னரிடம் 
இவவாறு வலியுறுத்திச் சொல்்கதிைார்: “ஒரு பாது்காபபு இடதரச் 
ெரிசெயய மவண்டியிருந்ால் அத்ச் ெரிசெயதுவிடுங்கள். ஒனதை 
மாற்றீடு செயய மவண்டும் எனைால் அத் மாற்றீடு செயதுவிடுங்கள். 
5 நதிமிடம் செலவழிபப்ா்க இருந்ாலும் ெரி, அல்லது ெிைிது பணம் 
செலவழிபப்ா்க இருந்ாலும் ெரி, ஒரு பாது்காபபுப பிரச்ெித்ன குைிதது 
நடவடிக்த்க எடுக்்க மவண்டும் எனைால் அத்ச் செயதுவிட மவண்டும். 
உங்கள் செயல்்கள் ஒரு உயிதரக் ்காபபாற்ைக்கூடும்.”

ம்காவிட-19 மநா�ினம்பாது ்பாது்காபபு ேறறும 
சு்கா்தாரதன்த மேலாணனே வசய்தல் இந்த இ்தழில்

எங்களுக்குக் 
்கடி்தம எழுதுங்கள்!
பணியிடப் பாதுகாப்பும் சுகாதாரமும் 

உஙகளுக்கு எவ்வளவு முக்ககியமானவ்வ 

எனபது குறித்து எஙகளுக்குக் கடிதம் 

எழுதுஙகள்.

மநரவு  
ஆயவு்கள்
ச�ால் ததடல் புதகிரில் பஙதகற்றுப் பரிசுகவள 

ச்வல்லும் ்வாயப்வபப் சபறுஙகள்.

பக்கம் 2 
வோத்த WSH ்திடடம 
பற்றி மேலும்  
அ்றியுங்கள்

ப்க்்கம் 4

துரிதத் த்கவல்:

பக்்கம் 3

129
நிறுவைங்கள்
WSH Council ச்பய ின் 
கமாததை WSH தைிட்டததைில் 
இ்ணந்துள்ள்ன, 5,024 
பணியாளர்கள் பலன் 
கபறறைறிருக்்கிறைார்கள்.
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மநரவு 
ஆயவு்கள்

வினட்கனள அனுபபுவ்தற்காை இறு்தித ம்த்தி 30/06/2021.

முழுப கபயர:

IC/FIN எண்ண ின் ்க்டச றி 4 இலக்்கங்கள்:

்்க்பச றி எண்:

Address: 

மேர்வு ஆய்வு 2
தூய்்ேப் பணியாளர் 
ே்ையில் சாய்வுப் 
பரப்பில் சறுக்ககி 
விழுநதார்

மேர்வு ஆய்வு 1
தூய்்ேப் பணியாளர் 
சரிவிலிருநது 
பினமனாக்ககி விழுநது 
த்ையில் அடிபட்ார்.

உங்கள் வினட்கனள இஙகு அனுபபுங்கள்: 
Workplace Safety and Health Council 
Level 4, Ministry of Manpower Services Centre 
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

சரியா்க வி்்யளித்து ஒரு 
பரி் ச வவல்லும் வாய்ப்்பப் 
வபறுங்கள்!

வோத்த WSH-இன 3 முக்்கி�ப ்பகு்தி்கள் �ானவ? 
3 கசாற்க்ளத ்தைடி அவற்றை வட்டமிடுங்கள்.

ே இ ் டு ஔ வ ன்க ஞ

ங வ ்பா அ ே ல வ்தௌ ந

சு ஓ ் து ள ்க ஞ ை

்கா எ ஒ ்ப ்கா ள ஊ ல

்தா ஈ ந ள ்ப ப ஆ ்க

ர ்ப ச ை ழ ணி பு ே

ம ஏ � ண வ மச ஐ ்த

ட நூ ஆ ர ்க னே ்த மச

எனை நடந்தது?

ம்ழய ில் ஒரு தூய்மப பணியாளர ஒரு சாயதைளததைில் 
இறைங்கிக்க்காண்டிருந்தைார. அப்பாது அவருக்கு வழுக்்கி, பதைி்கல் 
இடபபட்ட தை்ரய ில் அவர தை்ல ்மாதைியது. இந்தை வீழ்ச்சறிய ின் 
வ ி்ளவா்க அவரது தை்லய ின் ப ின்பக்்கததைில் ஒரு கபரிய கவட்டுக் 
்காயம் ஏறபட்டது. தூய்மப பணியாளர இறுதைிய ில் ்்காமா ஏறபட்டு 
மரணம்டந்தைார. அந்தைக் கூடாரமறறை சாயதைளம் ஒரு கூட்டுரி்ம 
வீட்டில் இருந்தை நசீச்சல் குளங்களுக்கு அரு்்க இருந்தைது.

அது ஏற்படக் ்காரணம எனை?

• தூய்மப பணியாளர அணிந்தைிருந்தை கசருபபு்களில் உறுதைியா்ன 
ப ிடிமா்னம் இல்்ல

• சாயதைளததைின் பரபபு ஈரமா்கவும் வழுக்குவதைா்கவும் இருந்தைது

அன்தத ்தடுக்்க எனை வசய்திருக்்க முடியும?

• எல்லா ்நரமும் வ ிழிபபுடன் இருததைல், எச்சரிக்கும் சுவர வாச்கங்கள் 
உள்ள்னவா என்று பாரததைல்

• வழுக்குவ்தையும் வ ிழுவ்தையும் தைடுக்்க எப்பாது்ம ரபபர 
அடிபபுறைம் உள்ள ்காலணி்க்ள அல்லது ரபபர பூட்்ஸை 
அணியுங்கள்

எனை நடந்தது?

ஒரு பள்ளித தூய்மப பணியாளர புறசரிவில் 
ஏறைறிக்க்காண்டிருந்தைார, அப்பாது பின்்்னாக்்கி விழுந்தைார. அவரது 
தை்ல, சரிவின் அடிபபகுதைியில் இருந்தை ்கான்்கிரசீட் தை்ர ்மல் 
்மாதைியது. அவர முன்்னதைா்கக் ்காயந்தை இ்ல்க்ளப கபருக்்கிச் 
சரிவின் உச்சறியில் குவிததைிருந்தைார. அவர இ்லக் குவியல் இருந்தை 
உச்சறிக்குச் கசல்வதைற்கா்கச் சரிவில் ஏறைறிக்க்காண்டிருந்தை்பாது 
விபதது நடந்தைது. தூய்மப பணியாளர இரு நாட்்களுக்குப பின்பு 
்காயங்களுக்கு பலியா்னார. 

அது ஏற்படக் ்காரணம எனை?

• தூய்மப பணியாளர புறசரிவ ில் ஏறைறிக்க்காண்டிருந்தை்பாது 
தைடுமாறறைம் அ்டந்தைார

• அவரது பாது்காப்ப உறுதைிபபடுததைப ்பாதுமா்ன ்மறபார்வ 
அளிக்்கபபடவ ில்்ல

அன்தத ்தடுக்்க எனை வசய்திருக்்க முடியும?

• பணிப பகுதைிக்குச் கசல்ல ஒரு பாது்காபபா்ன அணு்கல் 
வழிமு்றை்யப பயன்படுததுதைல்

• வீழ்ச்சறி வாயபபு இட்ரக் கு்றைக்்கப பாது்காபபா்ன பணிச் 
கசயல்மு்றை்க்ளப ப ின்பறறுதைல்

• உங்கள் சுறறுபபுறைங்க்ளப பறறைறி வ ிழிபபுடன் இருததைல், பணி 
இடர்கள் (எ.்கா., வழுக்குதைல், தைடுக்குதைல் மறறும் வ ிழுதைல் இடர்கள்) 
குறைறிதது ்கவ்னததுடன் இருததைல்
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iWSH-ஐ நாங்கள் எப்படி 
மேம்படுத்தலாம என்பது 
்பற்றி உங்களிடம 
ம�ாசனை்கள் உள்ளைவா? 
செய்திமடலில் உங்களுக்கு மி்கவும் பிடித்து 
என்ன எனறும் அத் நாங்கள் எபபடி இனனும் 
மமம்படுத்லாம் எனறும் எங்களுக்குச் சொல்லுங்கள். 
உங்கள் ்கடி்தத் இஙகு அனுபபுங்கள்:
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உங்கள் அனுபவத்தை எங்கள் வாச்கர்களுடன் 
ப்க ிரந்துக்காள்ளுங்கள். என்்ன நடந்தைது, 
உங்களுக்கு எபபடி இருந்தைது, வ ிபதது எபபடித 
தைவ ிரக்்கபபட்டிருக்்க முடியும் என்பவற்றை 
எங்களுக்குச் கசால்லுங்கள். உங்கள் 
அனுபவம் மதை ிபபு வாயந்தைதைா்க இருக்கும். 
ஏக்னன்றைால் நாங்கள் எல்்லாரு்ம உங்கள் 
அனுபவததை ிலிருந்து பாடம் ்கற்கலாம், எங்கள் 
பண ிய ிடங்கள ில் எ்தைக் ்கவ்ன ிக்்க ்வண்டும் 
என்று கதைர ிந்துக்காள்ளலாம்.

ஒரு கவறறைறிக் ்கடிதைம் ்தைரந்கதைடுக்்கபபட்டுப 
ப ிரசுர ிக்்கபபடும். கவல்லும் ்கடிதைத்தை 
எழுதை ியவருக்கு ஒரு $150 பறறுச்சசீட்டு 
வழங்கபபடும்.

்கடிதைததை ில் உங்கள் முழுப கபயர, நிறுவ்னததை ின் 
கபயர, மு்கவர ி, கதைாடரபு எண், பண ி அனுமதை ி 
எண் ஆ்க ியவற்றை மறைக்்காமல் எழுதுங்கள். 

உங்கள் ்கடிதைத்தை இஙகு அனுபபுங்கள்:

The Editor, iWSH 
Workplace Safety  
and Health Council 
Level 4, Ministry  
of Manpower  
Services Centre  
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

்பணி�ாளர்களுக்கு அ்தி்கரித்த 
நிசச�த்தனனே, மேலும ்பாது்காப்பாை 
நிறுவைங்களுக்கு வவகுே்தி

இனனும வினரவாை, எளினே�ாை ம்காரல் நி்கழ்முன்்கள் எல்மலாருக்கும 
்பலைளிக்்கின்ை

ஊழி�ர்களுக்கு மேம்படட  
்பாது்காபபு

்மலும் தை்கவல்்களுக்கு தையவுகசயது www.mom.gov.sg-க்கு 

வரு்்க தைாருங்கள்

ஒன்றைா்கப பணிபுரிந்து பணிய ிடத்தைப பாது்காபபா்னதைா்க, 

ஆ்ராக்்கியமா்னதைா்க ஆக்கு்வாம்!

நீங்கள் ஒரு ்பணி�ிட 
வி்பததுக்கு உள்ளா்கிப 
்பினழத்திருக்்கிறீர்களா?

்பணிக்்காலக் ்கா� இழபபீடடுச சடடத்தில் (WORK INJURY COMPENSATION 
ACT, WICA) வசய�ப்படடுள்ள முக்்கி� ோற்ங்கள்

முன்பு — நசீங்கள் வாங்கிய WIC க்காள்்்க WICA-ஐப 
ப ின்பறறு்கிறைதைா என்று உங்களுக்கு நிச்சயமா்கத 
கதைரியவ ில்்ல

அரசாங்கததை ின் ஒபபுதைல் கபறறை 
ஒதுக்்கபபட்ட WIC ்காபபீட்டு நிறுவ்னங்கள் மட்டு்ம WIC 
க்காள்்்க்க்ள அள ிக்்க அனுமதை ிக்்கபபடும்

முன்பு — ந ிரந்தைரத தை ிறை்ன ிழபபுக்்கா்ன ்்காரல் 
மதை ிபபாயவு கசயயபபடுவதைறகு முன்பு பண ியாளர 
பாதை ிபபு முழு்மயா்க ந ிரூப ிக்்கபபடும் வ்ர 
்காததை ிருக்்க ்வண்டும்

மருததுவர்கள் ்்காரல் தைசீர்வ 
வ ி்ரவுபடுததுவதைறகு நடபபுத தை ிறை்ன ிழபபு 
மதை ிபபாய்வ வழங்க முடியும்

முன்பு — ச றில வ்்கக் ்்காரல்்க்ள MOM 
நி்கழ்மு்றைபபடுதது்க ிறைது, ப ிறைவற்றை WIC ்காபபீட்டு 
நிறுவ்னங்கள் ்்கயாள்்க ின்றை்ன

WIC ்காபபீட்டு நிறுவ்னங்கள் 
்காபபீடு கசயயபபட்ட எல்லா ்்காரல்்க்ளயும் 
நி்கழ்மு்றைபபடுததும். ்காபபீட்டு நிறுவ்னம் ்்கார்ல 
எபபடி நி்கழ்மு்றைபபடுததைியது என்பது குறைறிததுச் சரச்்ச 
இருந்தைால், MOM மசீள்பார்வயிட்டு முடிவுகசயயும் 

முன்பு — நசீங்கள் கதைாழிறசா்ல அல்லாதை ஓர 
அ்மவ ில் ்வ்ல கசயயும் ஒரு உடல் உ்ழபபல்லாதை 
பண ியாளரா்க இருந்தைால், அல்லது மாதைம் $1,600-க்கு 
்மல் ஈட்டு்க ிறைசீர்கள் என்றைால், நசீங்கள் பண ிபுர ியும் 
நிறுவ்னம் உங்களுக்கு WIC ்காபபீட்்ட வாங்காமல் 
இருந்தை ிருக்்கக்கூடும்

மாதைம் $2,600 வ்ர ஈட்டும் உடல் 
உ்ழபபல்லாதை பண ியாளர்கள் எல்்லாருக்கும் WIC 
்காபபீடு இருக்்க ்வண்டும்

முன்பு — க்காள்்்க வ ிலக்்கங்கள ின் 
்காரணமா்க உங்களால் உங்கள் WIC ்காபபீட்டுக் 
க்காள்்்க்கள ிலிருந்து மசீளள ிபபு கபறை இயலவ ில்்ல

நியாயமறறை வ ிலக்்கங்க்ளத தைடுக்்கக் 
்காபபீட்டு வ ிதைிமு்றை்கள் மறறும் நிபந்தை்்ன்களின் 
்மயத கதைாகுதைி ஒன்்றை MOM வ்ரயறுக்கும்

முன்பு — மரணம் அல்லது தைசீவ ிர பாதை ிபபு 
ஏறபட்டால்கூடக் ்்காருநர இழபபீடு கபறுவதைறகு ஒரு 
்்கார்லச் சமரபப ிக்்க ்வண்டும்

தைசீவ ிர பாதை ிபபு்களுக்கு அல்லது 
மரணததை ிறகு ஒரு ்்கார்லப பதை ிவுகசயயத 
்தை்வய ில்்ல. ஒரு வ ிபதது அறைறிக்்்க 
தையார ிக்்கபபட்டதும் நி்கழ்மு்றைபபடுததுதைல் கதைாடஙகும்

முன்பு — தைரபபு்களால் AME-ஐ நிரூப ிக்்க சம்பளச் 
சசீட்டு்க்ள வழங்க முடியவ ில்்ல என்றைால், வழக்கு 
தைாமதைமாகும்

கதைாழிறது்றை சம்பளத தைரவு்க்ளப 
பயன்படுததைிப பணியாளருக்கு இழபபீடு அளிப்பாம். 
சம்பளச் சசீட்டு்க்ள வழங்கத தைவறைறியதைற்கா்க MOM 
்வ்லயளிபபு நிறுவ்னத்தைத தை்னியா்கக் ்கண்டிக்கும்

முன்பு — மரணததை ிறகும் ($204,000) கமாததை ந ிரந்தைரத 
தை ிறை்ன ிழபபுக்கும் (PI) ($262,000) அதை ி்கபட்ச இழபபீடு

அதை ி்கபட்ச இழபபீடு உயரததைபபட்டது: 

மரணம் ($225,000); கமாததை PI ($289,000)1  

1 1 ஜ்னவர ி 2020 அன்று அல்லது அதைன் ப ின்பு நி்கழும் 
வ ிபதது்களுக்குப கபாருந்தும்

முன்பு — உங்களுக்கு நல்ல பாது்காபபு வரலாறு 
உள்ளது, ஆ்னால் கு்றைந்தை தைவ்ணத கதைா்்க்க்ளச் 
கசலுததுவதை ில்்ல

நல்ல பாது்காபபு வரலாற்றைக் க்காண்ட 
நிறுவ்னங்களுக்குக் கு்றைந்தை தைவ்ணத கதைா்்க

முன்பு — பண ி வ ிபததுக்குப ப ின்பு உங்களுக்கு 
எள ிய ்கட்ம்கள் அள ிக்்கபபட்டால், மருததுவ வ ிடுபபு 
ஊதை ியங்கள் எவற்றையும் ்்கார முடியாது

நசீங்கள் எளிய பணிய ில் இருக்கும்்பாது 
ஈட்டும் ஊதைியததைிறகும் உங்கள் சராசரி மாதைாந்தைர 
ஈட்டலுக்கும் (Average Monthly Earnings, AME) இ்டய ிலா்ன 

்வறுபாட்டுத கதைா்்க இழபபீடு கசயயபபடும்2

2 முதைல் 14 நாட்்களுக்கு முழு AME; அதைன் ப ின்பு வ ிபததைிலிருந்து 1 
ஆண்டுக் ்காலம் வ்ர மூன்றைறில் இரு பஙகு AME

முன்பு — தை்கவல்்கள் ப ி்ழயா்க, கபாயயா்க 
அல்லது தைவறைா்க இருபபதைால், அள ிக்்கபபடும் 
கமாததைத கதைா்்க இழபபீட்்டயும் மருததுவச் 
கசலவு இழபபீடு்க்ளயும் உங்களால் மசீட்கடடுக்்க 
முடியவ ில்்ல

அள ிக்்கபபடும் முழு இழபபீட்்டயும் கபறை 
நசீங்கள் இப்பாது மசீட்்க முயலலாம் 

முன்பு — உங்கள் பாதை ிப்ப இன்க்னாரு மருததுவர 
மதை ிபபாயவு கசயய ்வண்டும் என்று நசீங்கள் 
வ ிரும்ப ி்னால், நசீங்கள் ்வ்லகசயயும் ந ிறுவ்னததை ின் 
ஒபபுதைல் ்தை்வ

ச றி்க ிச்்சயள ிக்கும் மருததுவர ் பாதுமா்ன 
்கவ்ன ிப்ப அல்லது மதை ிபபாய்வ வழங்கவ ில்்ல 
என்று நசீங்கள் நம்பக் ்காரணங்கள் இருந்தைால், 
்வகறைாரு மருததுவர உங்க்ள மதை ிபபாயவு கசயய 
நசீங்கள் MOM-இடம் வ ிண்ணபப ிக்்கலாம்
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