
முக்்ககியத்க தக்வல்க க்ள்க  

பராமரிப்ப பு பராமரிப்ப பு 
மற்்பறும்பமற்்பறும்ப
பாதுகாப்ப பு பாதுகாப்ப பு 
உத்பதரவுஉத்பதரவு (CPO)

இளையர்ப நீதிமன்ப ற்த்பதின்பஇளையர்ப நீதிமன்ப ற்த்பதின்ப
கீழ்ப  வரும்பகீழ்ப  வரும்ப



01 முன்்க னுரை
02 CPO (பைாமைிப்கபு மற்்கறும்க  பாதுக்ாப்கபு உத்கதைவு) என்்க ற்ால்க  என்்க ன்?
04 ஒரு பிள்கரளக்்ககு அல்க லது இளம்க  வயதின்ருக்்ககு எப்க்பபாது    
                பைாமைிப்கபும்க  பாதுக்ாப்கபும்க  ்பதரவப்கபடும்க? 
06 CPO விண்க ணப்கப செயல்க முரற்
07 இரளயை்க நீதிமன்்க ற்ம்க  என்்க ன் உத்கதைவுக்ரள வழங்க க் முடியும்க?
08 ்பமம்கபட்கட பைாமைிப்கபு மற்்கறும்க  பாதுக்ாப்கபு உத்கதைவுக்ள்க  
09 சபற்்க்பற்ாை்க/பாதுக்ாவலை்கக்ள்க  CPO விண்க ணப்கபத்கதிற்்ககு   
                எதிை்கப்கபுத்க சதைிவிக்்கக் விரும்கபின்ால்க  என்்க ன் செய்கவது?
10 பயனுள்கள தக்வல்க
11 குறிெ்கசொற்்கக்ளுக்்கக்ான் விளக்்கக்ங்க க்ள்க

பொபாறுப்ப புத்ப துற்ப்ப பு
• இந்கத சவளியீடு, பைாமைிப்கபு மற்்கறும்க  பாதுக்ாப்கபு உத்கதைவுக்ள்க  பற்்கறிய   
     சபாதுத்க தக்வல்க க்ரள மட்கடு்பம உள்களடக்்ககுகிற்து. இது சபாதுத்க தக்வல்க      
     அளிப்கபதற்்ககு மட்கடு்பம. ெட்கட ஆ்பலாெரன்க்்ககுப்க பதிலாக் 
     இரதக்்க க்ருதக்்ககூடாது.   
• உங்க க்ளுக்்ககு ஏ்பதனும்க  ெட்கட ஆ்பலாெரன் ்பதரவப்கபட்கடால்க , தயவுசெய்கது  
     ஒரு வழக்்கக்றிஞரை அணுக்வும்க. 
• இந்கத சவளியீட்கடின்்க  சபாருள்க  அடக்்கக்ங்க க்ளின்்க  சதாடை்கபில்க  எழும்க    
     அரன்த்கது சபாறுப்கபுக்ரளயும்க  சவளியீட்கடாளை்கக்ள்க  நிைாக்ைிக்்ககின்்க ற்ன்ை்க.
• www.judiciary.gov.sg/family/care-protection-children-young-persons வரலத்கதளம்க                        

பொபாருைடக்பகம்ப

அல்க லது விரைவு குறியீட்கடுப்க பயன்்க பாட்கடு (QR code) வழி ்பமலும்க  தக்வல்க  
சபற்லாம்க.
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முன்ப னுளர
18 வயதிற்்பகுட்பபட்பட ஒரு பிை்ப ளைக்பகு 
அல்ப லது இைம்ப  வயதினருக்பகு 
பராமரிப்ப பு அல்ப லது பாதுகாப்ப பு 
ததளவப்ப பட்படால்ப , சமூக நல 
தளலளம இயக்பகுநர்ப (தளலளம 
இயக்பகுநர்ப) அல்ப லது சமுதாய, 
குடும்ப ப தமம்ப பாட்படு அளமச்பசின்ப  
(MSF) சிறுவர்ப பாதுகாப்ப பு அதிகாரி 
(பாதுகாவலர்ப) ஒரு பராமரிப்ப பு 
மற்்பறும்ப  பாதுகாப்ப பு உத்பதரவுக்பகு (CPO) 
விண்ப ணப்ப பிக்பகலாம்ப .
CPO- க்பகான விண்ப ணப்ப பம்ப  எவ்ப வாறு 
பொசய்ப யப்ப படுகிற்து என்ப பது குறித்பத 
தகவல்ப களை இந்பத ளகதயடு 
உங்ப களுக்பகு வழங்ப கும்ப .
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x

CPO 
(பராமரிப்ப பு 
மற்்பறும்ப  
பாதுகாப்ப பு 
உத்பதரவு) 
என்ப ற்ால்ப  
என்ப ன?

பராமரிப்ப பு மற்்பறும்ப  பாதுகாப்ப பு 
உத்பதரவு என்ப பது பிை்ப ளைகளை 
மற்்பறும்ப  இளைஞர்பகளை (18 
வயதிற்்பகுட்பபட்படவர்பகை்ப ) பராமரிப்ப பு 
அல்ப லது பாதுகாப்ப பு ததளவப்ப படும்ப  
நிளலயில்ப  பாதுகாப்ப பாக ளவத்பதிருக்பக 
உதவும்ப  ஒரு நீதிமன்ப ற் உத்பதரவாகும்ப.

சிறுவர்ப மற்்பறும்ப  இைம்ப  வயதினர்ப 
சட்படத்பதின்ப  (CYPA) கீழ்ப வரும்ப  
வழக்பகுகளைக்ப ளகயாளும்ப  இளையர்ப 
நீதிமன்ப ற்த்பதில்ப , ஒரு CPO விண்ப ணப்ப பம்ப  
விசாரிக்பகப்ப படும்ப.
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ஒரு CPO விண்ப ணப்ப பிப்ப பதற்்பகு முன்ப , சமூக நல 
தளலளம இயக்பகுநர்ப (தளலளம இயக்பகுநர்ப) 
அல்ப லது சமுதாய, குடும்ப ப தமம்ப பாட்படு 
அளமச்பசின்ப  (MSF) சிறுவர்ப பாதுகாப்ப பு அதிகாரி 
(பாதுகாவலர்ப):

அ
சிறுவை்க அல்க லது 
இளம்க  வயதின்ரை 
தங்க க்ள்க  வீட்கடிலிருந்கது 
தற்்கக்ாலிக் பைாமைிப்கபு 
மற்்கறும்க  பாதுக்ாப்கபு 
இடத்கதிற்்ககு 
அக்ற்்கற்லாம்க ; அல்க லது.

ஆ
பதிவு செய்கயப்கபட்கட 
மருத்கதுவ 
அதிக்ாைி அல்க லது 
அங்க கீக்ைிக்்கக்ப்கபட்கட 
ெமூக் நல அலுவலை்க 
முன்்க  சிறுவை்க அல்க லது 
இளம்க  வயதின்ைின்்க  
ஆ்பைாக்்ககியத்கரத மற்்கறும்க  
்பதரவயான் சிகிெ்கரெரய 
மதிப்கபீடு செய்கயலாம்க.
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ஒரு சிறுவர்ப அல்ப லது இைம்ப  வயதினருக்பகு 
எப்ப தபாது பராமரிப்ப பு மற்்பறும்ப  பாதுகாப்ப பு 
ததளவ ஏற்்பபடும்ப ? 

ஒரு சிறுவர்ப/ 
இைம்ப  
வயதினருக்பகு 
பராமரிப்பபு
அல்ப லது 
பாதுகாப்பபு 
ததளவப்பபடும்ப  
நிளல 
கீழ்பகண்ப டளவ 
நிகழும்பதபாது 
ஏற்்பபடும்ப  : 

சபற்்க்பற்ாை்க அல்க லது 
பாதுக்ாவலை்க இல்க ரல.

சபற்்க்பற்ாை்க/பாதுக்ாவலைால்க  
ரக்விடப்கபட்கடாை்கக்ள்க, ்பமலும்க  
சபாருத்கதமான் ்பவறு எந்கத 
நபரும்க அவை்கக்ரள பைாமைிக்்கக் 
தயாைாக் இல்க ரல.

சபற்்க்பற்ாைில்க  ஒருவை்க/
பாதுக்ாவலை்க இருந்கதும்க

• அவருக்்ககு ்பபாதுமான் 
    உணவு, உரட, மருத்கதுவ   
    உதவி,  வீட்கடுவெதி, 
    பைாமைிப்கபு   
    அல்க லது மற்்கற் வாழ்கக்்கரக்த்க 
    ்பதரவக்ரள வழங்ககுவதில்க   
    இயலாரமயில்க  உள்களாை்க     
    அல்க லது புற்க்்கக்ணித்கதுள்களாை்க.

• பிள்கரளரய முரற்யாக்  
    ்பமற்்கபாை்கரவயிடுவதற்்ககும்க    
    க்ட்கடுப்கபடுத்கதுவதற்்ககும்க   
    அவை்க தகுதியற்்கற்வை்க அல்க லது  
    அவைால்க  இயலவில்க ரல,  
    அல்க லது 
    புற்க்்கக்ணித்கதுவிட்கடாை்க.  
    இதன்ால்க  பிள்கரள   
    ்பமாெமான் நண்க பை்கக்ளுடன்்க       
    பழகி ஆபத்கதுக்்ககு ஆளாக்   
    ்பநைிடுகிற்து.

கீழ்கக்ண்க டவை்கக்ளால்க  ்பமாெமாக் 
நடத்கதப்கபடும்க  ஆபத்கதில்க  
உள்களாை்க

• அவை்கக்ளுரடய   
    சபற்்க்பற்ாை்க/  
    பாதுக்ாவலைால்க .

• ்பவறு எந்கத நபைிடமிருந்கது,   
    சபற்்க்பற்ாை்க அல்க லது  
    பாதுக்ாவலை்க பிள்கரளரய   
    பாதுக்ாக்்கக்வில்க ரல.
 

உடல்க நலம்க மற்்கறும்க  
நல்க வாழ்கரவப்க 
பாதுக்ாக்்ககும்க ்பநாக்்கக்த்கதிற்்கக்ாக் 
பைி்பொதிக்்கக்ப்கபட, 
விொைிக்்கக்ப்கபட அல்க லது 
சிகிெ்கரெயளிக்்கக்ப்கபட 
்பவண்க டும்க.

சபற்்க்பற்ாை்க/ 
பாதுக்ாவலைால்க  
உணை்கெ்கசிபூை்கவமான் 
அல்க லது உளவியல்க  
ைீதியான் 
துன்்க புருத்கதல்க  
க்ாைணமாக் 
பாதிப்கபுக்்ககு 
ஆளாக் ்பநைிடும்க  
அல்க லது 
பாதிக்்கக்ப்கபடுகிற்ாை்க. 
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தன்க்்ககு அல்க லது 
்பவசைாருவருக்்ககு  தீங்க கு 
விரளவிக்்ககும்க  விதத்கதில்க  
நடந்கதுசக்ாள்ககிற்ாை்க

•அவைது  
   சபற்்க்பற்ாைால்க  /   
   பாதுக்ாவலைால்க   
   நிரலரமரய  
   ெைிசெய்கய ்பதரவயான்  
   நடவடிக்்கரக்க்ரள  
   எடுக்்கக் இயலவில்க ரல   
   அல்க லது விரும்கபவில்க ரல.

• அல்க லது சபற்்க்பற்ாைால்க /   
    பாதுக்ாவலைால்க  
    எடுக்்கக்ப்கபட்கட  
    தீை்கவு நடவடிக்்கரக்க்ள்க   
    ்பதால்க வியரடகின்்க ற்ன்.

அவருக்்ககு எதிைாக் 
சதாடை்கபுரடய குற்்கற்ம்க  
புைியப்கபட்கடுள்களது 
அல்க லது புைியப்கபட்கடதாக் 
நம்கபப்கபடுகிற்து.

பின்்க  வரும்க சூழ்கநிரலயில்க  
உள்களாை்க என்்க று 
க்ண்க டறியப்கபட்கடுள்களது

• வீடற்்கற் நிரலரம மற்்கறும்க    
     தன்்க ரன்த்க தா்பன்  
    ஆதைிக்்கக் முடியவில்க ரல. 

• பணம்க அல்க லது / மற்்கறும்க   
    உணவுக்்கக்ாக் பிெ்கரெ எடுப்கபது.

• ெட்கடவி்பைாத லாட்கடைிக்ள்க,     
     ெட்கடவி்பைாத உணவு விற்்கபரன்,   
     சூதாட்கடம்க அல்க லது மற்்கற்    
     விரும்கபத்கதக்ாத செயல்க க்ரளெ்க   
    செய்கதல்க .
 
• எந்கதசவாரு ்பபாரதயூட்கடும்க   
    சபாருரளப்க  
    பயன்்க படுத்கதுதல்க  அல்க லது  
    சுவாசித்கதல்க  (்பபாரதயூட்கடும்க   
    சபாருள்கக்ள்க  ெட்கடத்கதில்க     
    வரையறுக்்கக்ப்கபட்கடுள்களபடி).

சபற்்க்பற்ாை்க/பாதுக்ாவலை்க 
அல்க லது மற்்கசற்ாரு குடும்கப 
உறுப்கபின்ைால்க   அவருக்்ககு 
எதிைாக் சதாடை்கபுரடய 
குற்்கற்ம்க  புைியப்கபடும்க  
அபாயம்க  உள்களது.

Need $$$  

for food
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படி 1
தரலரம இயக்்ககுநை்க அல்க லது 
பாதுக்ாவலை்க சிறுவை்க அல்க லது இளம்க  
வயதின்ைின்்க  ொை்கபாக் இரளயை்க 
நீதிமன்்க ற்த்கதில்க  புக்ாை்க செய்கவாை்க.

CPO விண்ப ணப்ப ப பொசயல்ப முளற்

படி 3
ெமூக் அறிக்்கரக் 
இரளயை்க 
நீதிமன்்க ற்த்கதில்க  
ெமை்கப்கபிக்்ககும்க  முன்்க , 
ஒரு சிறுவை்க பாதுக்ாப்கபு 
அதிக்ாைி சிறுவை்க 
அல்க லது இளம்க  
வயதின்ை்க மற்்கறும்க  
சபற்்க்பற்ாை்கக்ள்க   / 
பாதுக்ாவலை்கக்ள்க  
மற்்கறும்க/அல்க லது 
உற்வில்க  உள்களவை்கக்ரள 
்பநை்கக்ாணல்க  செய்கவாை்க.

படி 2
புக்ாரை விொைிக்்கக் ்பபாதுமான் க்ாைணங்க க்ள்க  
உள்களதா என்்க பரத இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி 
தீை்கமான்ிப்கபாை்க. அப்கபடியான்ால்க , இரளயை்க 
நீதிமன்்க ற் நீதிபதி சிறுவை்க அல்க லது இளம்க  
வயதின்ரைக்்க குறித்கத ெமூக் அறிக்்கரக்ரயக்்க 
்பக்ாைலாம்க.

ெமூக் அறிக்்கரக்த்க தயாைிக்்கக்ப்கபடும்க ்பபாது, 
சிறுவை்க அல்க லது இளம்க வயதின்ரை ஒரு 
தகுதிப்கசபற்்கற் நபைின்்க  பைாமைிப்கபில்க  அல்க லது 
பாதுக்ாப்கபான் இடத்கதில்க  தங்ககுமாறு இரளயை்க 
நீதிமன்்க ற் நீதிபதி உத்கதைவிடலாம்க.

    சமூக  

அறிக்பளக
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இளையர்ப நீதிமன்ப ற்ம்ப  எவ்ப வளகயான 
உத்பதரவுகளை வழங்ப க முடியும்ப ?

இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி ெமூக் அறிக்்கரக்யின்்க  உள்களடக்்கக்ங்கக்ரள ஆைாய்கந்கது மற்்கற் இரு 
குழு ஆ்பலாெக்ை்கக்ளுடனும்க வழக்்ககு பற்்கறி விவாதிப்கபாை்க. (குழு ஆ்பலாெக்ை்கக்ள்க  சிறுவை்கக்ள்க  
மற்்கறும்க இளம்க வயதின்ை்கக்ளுடன்்க  பைந்கத ்பவரல அனுபவம்க சக்ாண்க ட ெமூக்த்கரதெ்க 
்பெை்கந்கதத்க தன்ிநபை்கக்ளாவாை்க. இவை்கக்ள்க  சிங்கக்ப்கபூை்க அதிபைால்க  நியமிக்்கக்ப்கபட்கடவை்கக்ள்க ).

சிறுவை்க அல்க லது இளம்க வயதின்ருக்்ககு பைாமைிப்கபு அல்க லது பாதுக்ாப்கபு ்பதரவ என்்க று 
இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி திருப்கதியரடந்கதால்க , இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி:

சிறுவை்க அல்க லது இளம்க  
வயதின்ரை முரற்யாக் ்பபணவும்க 
பாதுக்ாப்கபளிக்்கக்வும்க  சிறுவை்க அல்க லது 
இளம்க வயதின்ைின்்க  சபற்்க்பற்ாை்க/ 
பாதுக்ாவலை்க ஒரு பிரண பத்கதிைத்கதில்க  
ரக்சயழுத்கதிட உத்கதைவிடலாம்க.

நீதிமன்்க ற்ம்க குறிப்கபிட்கட 
க்ாலத்கதிற்்ககு சிறுவை்க அல்க லது 
இளம்க வயதின்ரை ஒரு 
தகுதிப்கசபற்்கற் நபைின்்க  
பைாமைிப்கபில்க  அமை்கத்கதப்கபடுமாறு 
உத்கதைவிடலாம்க.

நீதிமன்்க ற்ம்க குறிப்கபிட்கட 
க்ாலத்கதிற்்ககு சிறுவை்க அல்க லது இளம்க  
வயதின்ரை ஒரு பாதுக்ாப்கபான் 
இடத்கதில்க  அல்க லது தற்்கக்ாலிக் 
பைாமைிப்கபு மற்்கறும்க பாதுக்ாப்கபான் 
இடத்கதில்க  அமை்கத்கதப்கபடுமாறு   
உத்கதைவிடலாம்க.

நீதிமன்்க ற்ம்க குறிப்கபிட்கட க்ாலத்கதிற்்ககு 
சிறுவை்க அல்க லது இளம்க வயதின்ரை 
தரலரம இயக்்ககுநை்க, ஒரு க்ாப்கபாளை்க, 
அங்ககீக்ைிக்்கக்ப்கபட்கட ெமூக் நல 
அலுவலை்க அல்க லது நீதிமன்்க ற்த்கதால்க  
குறிப்கபிடப்கபட்கட ்பவறு எந்கத நபைின்்க  
்பமற்்கபாை்கரவயில்க  அமை்கத்கதலாம்க.
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சிறுவை்கக்ள்க  மற்்கறும்க இளம்க வயதின்ை்கக்ளுக்்ககு நிரலத்கதன்்க ரமயும்க நீண்க டக்ால 
பைாமைிப்கபும்க உறுதிப்கபடுத்கத CYPA-இன்்க  அண்க ரமய திருத்கதங்கக்ளின்்க  
கீழ்க ்பமம்கபட்கட பைாமைிப்கபு மற்்கறும்க பாதுக்ாப்கபு உத்கதைவுக்ள்க  (ECPO) 
அறிமுக்ப்கபடுத்கதப்கபட்கடுள்களன். 

சிறுவை்க மற்்கறும்க இளம்க வயதின்ை்க 21 வயதாகும்க வரை அல்க லது நீதிமன்்க ற்த்கதால்க  
குறிப்கபிடப்கபட்கட குறுகிய க்ாலத்கதிற்்ககு, ஒரு தகுதிப்கசபற்்கற் நபைின்்க  பைாமைிப்கபில்க   
அமை்கத்கதப்கபட இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி பின்்க வரும்க ்பவரளக்ளில்க  ECPO-ஐ 
உத்கதைவிடலாம்க:

சிறுவை்க மற்்கறும்க  
இளம்க வயதின்ை்க 
நரடமுரற்யில்க  உள்கள 
CPO-இல்க  இருந்கதால்க  
அல்க லது சபற்்க்பற்ாை்க/ 
பாதுக்ாவலை்க தவிை 
மற்்கற் பைாமைிப்கபவைின்்க  
தன்்க ன்ிெ்கரெயான் 
பைாமைிப்கபில்க  கீழ்க, ஒரு 
குறிப்கபிட்கட க்ாலம்க  
அல்க லது அதற்்ககு 
கூடுதலான் க்ாலத்கதிற்்ககு 
உடன்்க பாட்கடில்க  
இருந்கதால்க .

சிறுவை்க மற்்கறும்க  
இளம்க  வயதின்ரைப்க 
பைாமைிக்்கக் 
சபற்்க்பற்ாை்கக்ள்க   / 
பாதுக்ாவலை்கக்ள்க  தகுதி 
அற்்கற்வை்கக்ள்க.

சிறுவை்க / இளம்க  
வயதின்ரை தன்து 
சபற்்க்பற்ாை்கக்ளின்்க   /
பாதுக்ாவலை்கக்ளின்்க  
பைாமைிப்கபுக்்ககு 
திருப்கபி அனுப்கபுவது 
சபாருத்கதமான்தல்க ல.

தரலரம இயக்்ககுநை்க அல்க லது க்ாப்கபாளை்க அல்க லது சிறுவை்க அல்க லது இளம்க வயதின்ரை 
பைாமைிப்கபவை்க, சிறுவை்க அல்க லது இளம்க வயதின்ரைப்க பாதிக்்ககும்க முடிவுக்ரள எடுக்்கக் 
அனுமதிக்்ககும்க வரக்யில்க  இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி உத்கதைவிடலாம்க.

தமம்ப பட்பட பராமரிப்ப பு மற்்பறும்ப  
பாதுகாப்ப பு உத்பதரவுகை்ப

C
P
O
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உங்க க்ள்க  பிள்கரளக்்ககு CPO அல்க லது ECPO விண்க ணப்கபத்கதிற்்ககு நீங்க க்ள்க  
எதிை்கப்கபுத்க சதைிவிக்்கக் விரும்கபும்க  சபற்்க்பற்ாை்க/பாதுக்ாவலைான்ால்க , 
இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதிக்்ககு சதைிவிக்்கக்லாம்க.

வழக்்ககின்்க  விொைரணயில்க , இரளயை்க நீதிமன்்க ற் நீதிபதி ஒரு முடிவுக்்ககு 
வருவதற்்ககு முன்்க பு உங்க க்ளிடமிருந்கதும்க, தரலரம இயக்்ககுநரை 
அல்க லது க்ாப்கபாளரை அல்க லது உங்க க்ள்க  ெட்கட பிைதிநிதிக்ரள 
விொைிப்கபாை்க.

பொபற்்பதற்ார்ப/பாதுகாவலர்பகை்ப  CPO 
விண்ப ணப்ப பத்பதிற்்பகு எதிர்பப்ப புத்ப பொதரிவிக்பக 
விரும்ப பினால்ப  என்ப ன பொசய்ப வது?
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ஒரு சிறுவன்ின்்க  உயிருக்்ககு ஆபத்கது 
இருந்கதால்க , உடன்டியாக் 999 என்்க ற் 
எண்க ணில்க  க்ாவல்க  துரற்க்்ககு அரழக்்கக்வும்க

ஏ்பதனும்க  ெந்க்பதக்த்கதிற்்ககுைிய துன்்க புருத்கதல்க  
அல்க லது புற்க்்கக்ணிப்கபு நிக்ழ்கரவப்கபற்்கறி 
புக்ாைளிக்்கக்:
சிறுவர்ப பாதுகாப்ப பு தசளவகைின்ப  
உதவி எண்ப
1800-777-0000

சிறுவை்க பாதுக்ாப்கபு பற்்கறிய 
ஆ்பலாெரன்க்ளுக்்ககு:

Big Love Child
பாதுகாப்ப பு நிபுணர்ப ளமயம்ப
இரணயத்கதளம்க : 
http://www.biglove.org.sg/
இயங்க கும்க  ்பநைம்க :
திங்க க்ட்ககிழரமயிலிருந்கது 
சவள்களிக்்ககிழரம வரை: 
க்ாரல 9.00-லிருந்கது மாரல 6.00 வரை

HEART@Fei Yue 
பாதுகாப்பபு நிபுணர்ப ளமயம்ப
இரணயத்கதளம்க: 
https://www.fycs.org/our-work/children/
community-based-child-protection-specialist-
centre/
இயங்ககும்க ்பநைம்க:
திங்கக்ட்ககிழரமயிலிருந்கது 
சவள்களிக்்ககிழரம வரை: 
க்ாரல 9.30-லிருந்கது மாரல 5.30 வரை

பயனுை்ப ை தகவல்ப

PAVE
தனி நபர்ப மற்்பறும்ப  குடும்ப ப 
பாதுகாப்பபு நிபுணர்ப ளமயத்பதிற்்பகான 
ஒருங்ப கிளணந்பத தசளவகை்ப
(PAVE ISIFPSC)
இரணயத்கதளம்க :
https://www.pave.org.sg
இயங்ககும்க ்பநைம்க:
திங்கக்ட்ககிழரமயிலிருந்கது 
சவள்களிக்்ககிழரம வரை: 
க்ாரல 9.00-லிருந்கது பிற்்கபக்ல்க  1.00 வரை
பிற்்கபக்ல்க  2.00-லிருந்கது மாரல 6.00 வரை

குடும்ப ப தசளவ ளமயங்ப கை்ப  (FSC)
https://www.msf.gov.sg/our-services/
directories

சமூக தசளவ நிளலயங்ப கை்ப  (SSA)
https://www.ncss.gov.sg/navigator

சட்பட ஆதலாசளன
உங்கக்ளுக்்ககுெ்க ெட்கட ஆ்பலாெரன் 
்பதரவப்கபட்கடால்க , நீங்கக்ள்க  
பின்்க வருவன்வற்்கரற் அணுக்லாம்க:
– ெட்கட உதவி இலாக்்கக்ா
– ெமூக் நீதி ரமயம்க  அல்க லது அைசு  
    நீதிமன்்க ற்ங்கக்ளில்க  உள்கள ெமூக் ெட்கட   
    கிளின்ிக்்ககுக்ள்க
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குறிச்பபொசாற்்பகளுக்பகான 

விைக்பகங்ப கை்ப

சிறுவர்ப மற்்பறும்ப  இைம்ப  வயதினர்ப சட்படம்ப  (CYPA): 
சிறுவை்கக்ள்க  மற்்கறும்க  இளம்க  வயதின்ை்கக்ளின்்க  நலன்்க , 
பைாமைிப்கபு, பாதுக்ாப்கபு மற்்கறும்க  மறுவாழ்கவு 
ஆகியவற்்கரற்ப்க பாதுக்ாக்்ககும்க  முக்்ககியெ்க ெட்கடம்க.

சமூக அறிக்பளக: சிறுவைின்்க  குடும்கபப்க பின்்க ன்ணி, 
நடத்கரத, பள்களி பதிவுக்ள்க, மருத்கதுவ வைலாறு மற்்கறும்க  
வளை்கெ்கசி நிரல ்பபான்்க ற் தக்வல்க க்ரளக்்க சக்ாண்க ட 
அறிக்்கரக்.

சமூக நல அலுவலர்ப:  சிறுவை்க பற்்கறிய விொைரண, 
மதிப்கபீடு மற்்கறும்க  ்பமற்்கபாை்கரவரய ்பமற்்கசக்ாள்கள 
ெமுதாய, குடும்கப ்பமம்கபாட்கடு அரமெ்கசின்ால்க  (MSF) 
நியமிக்்கக்ப்கபட்கட ஓை்க அதிக்ாைி.
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இந்கத பக்்கக்ம்க  ்பவண்க டுசமன்்க ்பற் க்ாலியாக் விடப்கபட்கடுள்களது
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