
முக்்ககியத்க தக்வல்க க்ள்க

குடும்ப குடும்ப 
வழிகாட்்டி வழிகாட்்டி 
உத்தரவுஉத்தரவு (FGO)

இளையர ்நீதிமன்றத்தின்இளையர ்நீதிமன்றத்தின்
கீழ் வரும்கீழ் வரும்



01 முன்்க னுரை
02 FGO (குடும்கப வழிக்ாட்்கடி உத்கதைவு) என்்க றால்க  என்்க ன்?
03 FGO விண்க ணப்கபம்க  செய்கவதற்ககு முன்்க , நீங்க க்ள்க  சதைிந்கது 
                சக்ாள்களவவண்க டிய தக்வல்க க்ள்க.
03 இரளயை்க நீதிமன்்க றம்க, FGO-ரவ எப்கவபாது வழங்க கும்க?
04 FGO- வுக்்ககு விண்க ணப்கபம்க  செய்கவது எப்கபடி? 
05 நீதிமன்்க றத்கதில்க  என்்க ன் நட்க்்ககும்க?
06 உங்க க்ள்க  பிள்கரள, FGO- ரவப்க பின்்க பற்கறவில்க ரல என்்க றால்க    
                என்்க ன் நட்க்்ககும்க?
07 உங்க க்ள்க  பிள்கரளக்்ககு நீங்க க்ள்க  எவ்க வாறு உதவலாம்க?
08 பயனுள்கள தக்வல்க

பொபாறுப்புத் துறப்பு
• இந்கத சவளியீடு, FGO பற்கறிய தக்வல்க க்ரள உள்களட்க்்ககுகிறது. 
     இது சபாதுத்க தக்வல்க  அளிப்கபதற்ககு மட்்கடுவம. ெட்்கட் 
     ஆவலாெரன்க்்ககுப்க பதிலாக் இரதக்்க க்ருதக்்ககூட்ாது.
• உங்க க்ளுக்்ககு ஏவதனும்க  ெட்்கட் ஆவலாெரன் வதரவப்கபட்்கட்ால்க  
     தயவுசெய்கது ஒரு வழக்்கக்றிஞரை அணுக்வும்க.
• இந்கத சவளியீட்்கடின்்க  சபாருள்க  அட்க்்கக்ங்க க்ளின்்க  சதாட்ை்கபில்க  
     எழும்க  அரன்த்கது சபாறுப்கபுக்ரளயும்க  சவளியிட்்கட்ாளை்கக்ள்க
     நிைாக்ைிக்்ககின்்க றன்ை்க.
•  www. judiciary.gov.sg/family/family-guidance-children-young-persons 
     வரலத்கதளம்க  அல்க லது விரைவு குறியீட்்கடுப்க பயன்்க பாட்்கடு (QR code) 
     வழி வமலும்க  தக்வல்க  சபறலாம்க.

பொபாருைட்க்கம்
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முன்னுளர
சிறுவரின் அல்லது (16 வயதிற்கு 
உட்்பட்்ட்) இளையரின் பொபற்்றறாருக்்றகா 
பாதுகாவலரக்ளுக்்றகா, 
தங்கை் பிை்ளைகளுக்கு வழிகாட்்டுவதற்கு 
உதவித் ்றதளவப்படும்்றபாது, 
அவரக்ை் FGO-வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

FGO- வுக்கு விண்ணப்பிக்க நீங்கை்  
ஆ்றலாசித்தால், இந்தக் ளக்றயடு
்றதளவயானப் படிநிளலகை் மூலம்
 உங்களுக்கு வழிகாட்்டும். 
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FGO 
(குடும்ப 
வழிகாட்்டி
உத்தரவு) 
என்றால்
என்ன? 

FGO– என்பது ஒரு நீதிமன்ற உத்தரவு. சிறுவரின்
அல்லது இைம் வயதினரின் பொபற்்றறாருக்கும்
பாதுகாவலரக்ளுக்கும் தங்களுளட்ய 
பிை்ளைகளுக்கு வழிகாட்்ட் உதவி 
்றதளவப்படும்்றபாது இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 
சிறுவர ்அல்லது இைம் நபரின் நட்த்ளத மீது 
மட்்டு்றம கவனத்ளத ளமயமாக
பொெலுத்தியதிலிருந்து மாறி, குடும்பம் ஆற்றும்
பங்கைிப்பு மீதும் கவனம் பொெலுத்தப்படுவதினால்
இந்த மாற்றத்ளத பிரதிபலிப்பதற்காக, முன்பு
இருந்த பொபற்்றறார ்கட்்டுப்பாட்்டுக்கு
அப்பாலுை்ை உத்தரவுக்குப் (BPC) பதிலாக,
இப்்றபாது FGO உை்ைது. 

சிறுவர ்மற்றும் இைம் வயதினர ்ெட்்ட்த்தின் 
(CYPA) கீழ்வரும் வழக்குகளைக் ளகயாளும் 
இளையர ்நீதிமன்றத்தில், FGO விண்ணப்பம் 
விொரிக்கப்படும்.
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FGO விண்ணப்பம் பொெய்வதற்கு முன், நீங்கை் 
பொதரிந்துபொகாை்ை்றவண்டியத் தகவல்கை்.

சபற்கவறாரும்க பாதுக்ாவலை்கக்ளும்க,    
FGO வுக்்ககு விண்க ணப்கபம்க  
செய்கவரத ஒரு க்ரட்சிக்்க க்ட்்கட் 
முயற்கசியாக்வவ க்ருத 
வவண்க டும்க. ஒரு விண்க ணப்கபம்க  
செய்கவதற்ககு முன்்க , சபற்கவறாரும்க  
பாதுக்ாவலை்கக்ளும்க, பின்்க வரும்க  
நட்வடிக்்கரக்க்ரள வமற்கசக்ாள்கள 
ஊக்்ககுவிக்்கக்ப்கபடுகிறாை்கக்ள்க.
அ
உங்கக்ள்க  பிள்கரளயின்்க  
நட்த்கரத எவ்க வாறு 
இருக்்ககிறது என்்க பரதயும்க, 
வதரவப்கபடும்க ஆதைவு என்்க ன் 
என்்க பரதயும்க க்ண்க ட்றிய, 
நீங்கக்ள்க  ஆசிைியை்கக்ள்க, பள்களி 
முதல்க வை்க அல்க லது பிற பள்களி 
அதிக்ாைிக்ளுட்ன்்க  வபசி 
அறிந்கதுசக்ாள்களுங்கக்ள்க.  

ஆ
பள்களிக்ள்க, குடும்கபெ்க வெரவ 
நிரலயங்கக்ள்க  அல்க லது 
ஏரன்ய ெமூக்ெ்க வெரவ 
முக்வை்க  நிரலயங்கக்ள்க  ஆகிய 
இட்ங்கக்ளில்க , நீங்கக்ளும்க  
மற்கறும்க/அல்க லது உங்கக்ள்க  
பிள்கரளயும்க, நிபுணத்கதுவ 
ஆவலாெரன்ரய நாட்வும்க. 

இ
வதரவப்கபட்்கட்ால்க , 
நீங்கக்ளும்க மற்கறும்க/அல்க லது 
உங்கக்ள்க  பிள்கரளயும்க, 
உளவியல்க  அல்க லது 
மன்நல ஆவலாெரன்ரய 
நாட்வும்க.

இளையர ்நீதிமன்றம்,  
FGO-ளவ எப்்றபாது வழங்கும்?

பின்்க வரும்க  நிபந்கதரன்க்ள்க  பூை்கத்கதி செய்கயப்கபட்்கடிருந்கதால்க  
மட்்கடுவம இரளயை்க நீதிமன்்க றம்க  FGO-ரவ வழங்க கும்க.
அ
நீங்கக்ள்க  உங்கக்ள்க  
பிள்கரளக்்ககு வழிக்ாட்்கட் 
இயலவில்க ரல, உங்கக்ள்க  
பிள்கரள வவசறாருவைால்க  
வழிக்ாட்்கட்ப்கபட் 
வவண்க டும்க.

ஆ
நீங்கக்ளும்க உங்கக்ள்க  
பிள்கரளயும்க, ஒரு 
குடும்கபத்க திட்்கட்த்கரத 
நிரறவு செய்கதுள்களைீ்க 
(நீதிமன்்க றம்க இந்கத 
நிபந்கதரன்ரயத்க  தளை்கத்கதி 
இருந்கதாசலாழிய). 

இ 
நீங்கக்ள்க  உத்கதைவின்்க  
விரளவுக்ரளப்க 
புைிந்கதுசக்ாண்க டு உத்கதைவு 
பிைப்கபிக்்கக்ப்கபடுவதற்ககுெ்க 
ெம்கமதிக்்ககிறீை்கக்ள்க.

இரளயை்க நீதிமன்்க றத்கதில்க  FGO-வுக்்ககு விண்க ணப்கபம்க செய்கத பிறகு, அந்கத விண்க ணப்கபத்கரத  
திரும்கபப்க சபறுவதற்ககு நீதிமன்்க ற ஒப்கபுதல்க  சபற வவண்க டும்க என்்க பரத சபற்கவறாரும்க/
பாதுக்ாவலை்கக்ளும்க க்வன்த்கதில்க  சக்ாள்கள வவண்க டும்க.
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ஒரு FGO-வுக்கு விண்ணப்பம் 
பொெய்வது எப்படி? 

படி 2
முக்வை்க நிரலயத்கதில்க , உங்க க்ரளயும்க  
உங்க க்ள்க  பிள்கரளரயயும்க  (உங்க க்ளுட்ன்்க  
வந்கதிருந்கதால்க )  ஒரு தகுதிநிரலெ்க 
வொதரன்ப்க புைியும்க  பணியாளை்க 
வநை்கக்ாணல்க  நட்த்கதுவாை்க.

• நீங்க க்ள்க  இன்ி  
 எடுக்்கக் வவண்க டிய 
 நட்வடிக்்கரக்க்ரளக்்க  
 குறித்கது தகுதிநிரலெ்க 
 வொதரன்ப்க புைியும்க  
 பணியாளை்க (screening  
 worker) உங்க க்ளுக்்ககு  
 ஆவலாெரன் வழங்க குவாை்க,  
 வமலும்க  உங்க க்ரளயும்க   
 உங்க க்ள்க  பிள்கரளரயயும்க   
 சபாருத்கதமான் ஒரு  
 குடும்கபத்க திட்்கட்த்கதிற்ககு  
 (family programme) 
 அனுப்கபலாம்க.
 
• அத்கதிட்்கட்த்கதின்்க  பலன்ின்்க   
 அடிப்கபரட்யில்க  FGO வுக்்ககு  
 விண்க ணப்கபம்க  செய்கவரதயும்க   
 நீதிமன்்க றம்க  செல்க வரதயும்க  நீங்க க்ள்க   
 முடிவு செய்கயலாம்க.ெரிபாரப்்பதற்காக 

இந்த ஆவணங்களைக் 

பொகாண்டு வரவும்: 

• உங்க க்ள்க  அரட்யாள   

    அட்்கரட்க்ள்க  

• உங்க க்ள்க  பிள்கரளயின்்க    

    பிறப்கபுெ்க ொன்்க றிதழ்க  மற்கறும்க    

    அரட்யாள அட்்கரட் 

• பைாமைிப்கபு மற்கறும்க   

    வபணுதல்க  சதாட்ை்கபான்  

    நீதிமன்்க ற உத்கதைவுக்ள்க,   

    பாதுக்ாவலை்க அல்க லது    

    தத்கசதடுப்கபு சதாட்ை்கபான்  

    நீதிமன்்க ற உத்கதைவுக்ள்க

•  வபாலீஸ்க  அறிக்்கரக்க்ள்க,    

    ஏதாவது இருந்கதால்க

படி 1
உங்க க்ள்க  பிள்கரளக்்ககு வழிக்ாட்்கட், 
FGO மூலம்க  உங்க க்ளுக்்ககு உதவி 
வதரவயா என்்க பரத க்ண்க ட்றிய, 
நீங்க க்ள்க  ஒரு நியமிக்்கக்ப்கபட்்கட் 
முக்வை்க நிறுவன்த்கதில்க  தகுதிெ்க 
வொதரன் ஒன்்க றிற்ககுெ்க செல்க ல 
வவண்க டும்க.

இந்கத இைண்க டு நிரலயங்க க்ளில்க  
ஒன்்க றிற்ககு நீங்க க்ள்க  செல்க லலாம்க :

சிங்கப்பூர ்சிறுவர ்கழகம்
சதாட்ை்கபு எண்க :  6253 1124
மின்்க ன்ஞ்க ெல்க : 
pcs@childrensociety.org.sg
வரலத்கதளம்க : 
www.childrensociety.org.sg

எப்பொவாரத்் (Epworth) ெமூகெ ்
்றெளவகை் 
சதாட்ை்கபு எண்க : 6715 3732
மின்்க ன்ஞ்க ெல்க : 
fgoscreening@epworth.sg 
வரலத்கதளம்க : 
www.epworth.sg 

• உங்க க்ள்க  பிள்கரள செவிமடுக்்கக்
  மறுக்்ககும்க  நிரலயில்க  
 இருந்கதாவலா அல்க லது   
 குடும்கபத்க திட்்கட்த்கதில்க  
 பங்க வக்ற்கக் மறுத்கதாவலா,   
 நீங்க க்ள்க  நீதிமன்்க றத்கதில்க  FGO  
 வுக்்கக்ான் விண்க ணப்கபம்க    
 செய்கவதற்கக்ான் 
 வததிரயப்க சபற  
 தகுதிநிரலெ்க வொதரன்ப்க  
 புைியும்க   பணியாளை்க, இரளயை்க  
 நீதிமன்்க றத்கதுட்ன்்க  
 சதாட்ை்கபு சக்ாள்கவாை்க. 
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FGO விண்க ணப்கபம்க நீதிமன்்க றத்கதில்க  விொைிக்்கக்ப்கபடும்கவபாது, 
இரளயை்க நீதிமன்்க ற நீதிபதி, உங்கக்ரள மற்கறும்க/அல்க லது உங்கக்ள்க  
பிள்கரளரய ஒரு குடும்கப திட்்கட்த்கதில்க  க்லந்கது சக்ாள்களுமாறும்க  
அல்க லது அத்கதிட்்கட்த்கரத நிரறவு செய்கயுமாறும்க க்ட்்கட்ரளயிட்லாம்க. 

ஒரு சபாருத்கதமான் FGO - ரவ முடிவு செய்கவதற்ககு முன்்க , உங்கக்ள்க  
பிள்கரளப்கபற்கறிய ஒரு ெமூக் அறிக்்கரக் (social report) தயாை்க 
செய்கயப்கபட் வவண்க டும்க என்்க றும்க நீதிபதி வக்ட்்கடுக்்கசக்ாள்களலாம்க.
அறிக்்கரக் தயாைாகும்க வரை உங்கக்ள்க  பிள்கரளரய ஒரு 
சபாருத்கதமான் நபருட்ன்்க  அல்க லது பாதுக்ாப்கபான் இட்த்கதில்க  
தங்ககுமாறும்க நீதிபதி  உத்கதைவிட்லாம்க.

மூன்்க று ஆண்க டுக்ள்க  வரை ஒரு 
பாதுக்்கக்ாப்கபு  இட்த்கதில்க
 ரவக்்கக்ப்கபட்லாம்க. 

மூன்்க று ஆண்க டுக்ள்க  வரை ஒரு 
தகுதிப்கசபற்கற நபைின்்க  பைாமைிப்கபின்்க  கீழ்க  
அமை்கத்கதப்கபடுவாை்க. 

மூன்்க று வருட்ங்கக்ள்க  வரை, ெட்்கட்ப்கபடி 
அங்ககீக்ைிக்்கக்ப்கபட்்கட்  ெமூக்  
நல அலுவலை்க (approved welfare officer) 
வமற்கபாை்கரவயின்்க  கீழ்க     
அமை்கத்கதப்கபடுவாை்க. 

ஆவலாெரன், (counselling) மன்நலெ்க 
சிகிெ்கரெ பயற்கசிக்ள்க  (psychotherapy), 
அல்க லது வவறு ஏவதனும்க மதிப்கபீடு 
திட்்கட்ம்க ஆகியவற்கறில்க   க்லந்கது 
சக்ாள்கள உத்கதைவிட்ப்கபட்லாம்க. உங்கக்ள்க  
பிள்கரளயுட்ன்்க  வமற்ககுறிப்கபிட்்கட் 
நட்வடிக்்கரக்க்ளில்க  க்லந்கது சக்ாள்கள 
நீங்கக்ளும்க உத்கதைவிட்ப்கபட்லாம்க. 

நீதிமன்றத்தில் என்ன
நட்க்கும்?

உங்கக்ள்க  பிள்கரள நீதிமன்்க றத்கதிற்ககு வைவில்க ரல என்்க றால்க , உங்கக்ள்க  பிள்கரளக்்ககு எதிைாக் ஒரு ரக்து 
ஆரண பிறப்கபிக்்கக்ப்கபட்லாம்க.

இரளயை்க நீதிமன்்க ற நீதிபதி ெமூக் அறிக்்கரக்யின்்க  உள்களட்க்்கக்ங்கக்ரள ஆைாய்கவாை்க. மற்கற 
இரு குழு ஆவலாெக்ை்கக்ளுட்னும்க அந்கத வழக்்ககுப்க பற்கறி  விவாதிப்கபாை்க. (குழு ஆவலாெக்ை்கக்ள்க  
என்ப்கபடுபவை்கக்ள்க  குழந்கரதக்ள்க  மற்கறும்க இரளயை்கக்ளுட்ன்்க  பைந்கத வவரல அனுபவம்க  
சக்ாண்க ட் ெமூக்த்கரதெ்க வெை்கந்கதத்க தன்ிநபை்கக்ள்க  ஆவை்க. மற்கறும்க இவை்கக்ள்க  சிங்கக்ப்கபூை்க அதிபைால்க  
நியமிக்்கக்ப்கபட்்கட்வை்கக்ள்க ). இரளயை்க நீதிமன்்க ற நீதிபதி நிபந்கதரன்க்ள்க   பூை்கத்கதி செய்கயப்கபட்்கடுள்களது 
என்்க று திருப்கதியரட்ந்கதால்க , உங்கக்ள்க  பிள்கரள:

அறிக்ளக  ெமூக



6

FGO வில்க  குறிப்கபிட்ப்கபட்்கடுள்கள க்ட்்கட்ரளக்ரள உங்கக்ள்க  
பிள்கரள பின்்க பற்கறவில்க ரல என்்க றால்க , உங்கக்ள்க  பிள்கரளயின்்க  
வழக்்ககிற்ககுப்க சபாறுப்கபான் ெமூக் நல அதிக்ாைி (welfare officer), 
இரளயை்க நீதிமன்்க றத்கதில்க  உங்கக்ள்க  பிள்கரளக்்ககு எதிைாக் மீறல்க  
நட்வடிக்்கரக்க்ரள வமற்கசக்ாள்களலாம்க. 

உங்க க்ள்க  பிள்கரள பின்்க ன்ை்க சிங்க க்ப்கபூை்க சிறுவை்க இல்க லத்கதில்க  
அல்க லது சிங்க க்ப்கபூை்க சபண்க க்ள்க  இல்க லத்கதில்க  க்ாவலில்க  
(remand) ரவக்்கக்ப்கபட்லாம்க. அவத வநைத்கதில்க  அவை்கக்ள்க  
வமல்க  வமலும்க  ஓை்க அறிக்்கரக் தயாை்க செய்கயப்கபடும்க. 
இரளயை்க நீதிமன்்க ற நீதிபதி, பிள்கரளக்்ககு வமலும்க  
வதரவயான் உத்கதைவுக்ரளத்க தீை்கமான்ிப்கபதற்ககு    
முன்்க ன்ை்க அந்கத அறிக்்கரக்ரயப்க பைிசீலிப்கபாை்க.

உங்கை் பிை்ளை, FGO- ளவப் பின்பற்றவில்ளல 
என்றால் என்ன நட்க்கும்?
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ஒரு FGO- வுக்்ககு வதரவயான் நட்வடிக்்கரக்க்ரள வமற்கசக்ாள்கவது 
உங்க க்ளுக்்ககும்க  உங்க க்ள்க  பிள்கரளக்்ககும்க  மன் உரளெ்கெரல எற்கபடுத்கதக்்ககூடிய 
அனுபவமாக் இருக்்கக்லாம்க. உங்க க்ள்க  உறவு பாதிக்்கக்ப்கபட்லாம்க, வமலும்க  
இந்கத க்ாலக்ட்்கட்த்கதில்க  உங்க க்ள்க  பிள்கரளரய வழிநட்த்கத நீங்க க்ள்க  நட்வடிக்்கரக் 
எடுப்கபது முக்்ககியம்க :   

நீங்கை் உங்கை் பிை்ளைக்கு  
எப்படி உதவலாம்

உங்கக்ள்க  பிள்கரள FGO-
இல்க  கூறப்கபட்்கடுள்கள   
க்ட்்கட்ரளக்ரளப்க      
பின்்க பற்கறுவரத   
உறுதிப்கபடுத்கதவும்க  
- அவை்கக்ளின்்க     
முன்்க வன்ற்கறம்க    
இரதெ்க    
ொை்கந்கதுள்களது.

உங்கக்ள்க  பிள்கரளயின்்க  
வழக்்ககு சதாட்ை்கபாக் 
சபாறுப்கபு ஏற்ககும்க  
அதிக்ாைியுட்ன்்க   
ஒத்கதுரழக்்கக்வும்க   
- உங்கக்ள்க  பிள்கரளக்்ககு   
உதவ அவை்கக்ளுக்்ககு  
உதவுங்கக்ள்க.

பிள்கரள வளை்கப்கபுப்க 
பயிலைங்ககுக்ளில்க  
க்லந்கது சக்ாள்களுங்கக்ள்க
- உங்கக்ள்க  பிள்கரளயுட்ன்்க    
நீங்கக்ள்க  பழகும்க
முரறரய    
வமம்கபடுத்கதுங்கக்ள்க.

ஆவலாெரன்  
சபறெ்க செல்க லுங்கக்ள்க  
- க்டின்மான்        
பிைெ்கசிரன்க்ள்க    
ெமாளிப்கபதற்ககு 
ஒரு குடும்கபமாக்  
செயல்க படுங்கக்ள்க.

உங்கக்ள்க  பிள்கரளயின்்க  
வதரவக்ரள உணை்கந்கது 
சக்ாள்களுங்கக்ள்க    
- உங்கக்ள்க  பிள்கரளயின்்க   
க்வரலக்ரள நீங்கக்ள்க
சவளிப்கபரட்யான் 
திறந்கத மன்ப்கவபாக்்ககுட்ன்்க
வக்ளுங்கக்ள்க.   
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ஒரு FGO தகுதிநிரலெ்க வொதரன்ெ்க செய்கயும்க  
ெந்கதிப்கபுத்க வததிக்்ககு:

சிங்கப்பூர ்சிறுவர ்ெங்கம்  
(Singapore Children Society)
சதாட்ை்கபு எண்க :  6253 1124
மின்்க ன்ஞ்க ெல்க :  pcs@childrensociety.org.sg
வரலத்கதளம்க :  www.childrensociety.org.sg

எப்பொவாரத்் (Epworth) ெமூக ்றெளவகை்
சதாட்ை்கபு எண்க :  6715 3732
மின்்க ன்ஞ்க ெல்க :  fgoscreening@epworth.sg  
வரலத்கதளம்க :  www.epworth.sg 

குடும்ப ்றெளவ ளமயங்கை் (FSC)
https://www.msf.gov.sg/our-services/directories

ெமூக ்றெளவ முகவர ் 
நிளலயங்கை் (SSA)
https://www.ncss.gov.sg/navigator

ெட்்ட் ஆ்றலாெளன
உங்க க்ளுக்்ககுெ்க ெட்்கட் ஆவலாெரன் வதரவப்கபட்்கட்ால்க , 
நீங்க க்ள்க  பின்்க வருவன்வற்கரற அணுக்லாம்க :
– ெட்்கட் உதவி இலாக்்கக்ா
– ெமூக் நீதி ரமயம்க   அல்க லது அைசு நீதிமன்்க றங்க க்ளில்க    
   உள்கள ெமூக் ெட்்கட் கிளின்ிக்்ககுக்ள்க.

பயனுை்ை தகவல்கை்
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குறிெப்ொொற்களுக்கான 

விைக்கங்கை்

சிறுவர ்மற்றும் இைம் வயதினர ்ெட்்ட்ம்
(CYPA): குழந்கரதக்ள்க  மற்கறும்க  இரளயை்கக்ளின்்க  நலன்்க , 
பைாமைிப்கபு, பாதுக்ாப்கபு, மற்கறும்க  மறுவாழ்கவு ஆகியவற்கரறப்க 
பாதுக்ாக்்ககும்க  முக்்ககியெ்க ெட்்கட்ம்க.

விண்ணப்பத் தகுதிெ ்்றொதளன புரியும் பணியாைர ்
(screening worker): Singapore Children’s Society அல்க லது
Epworth Community Services- இல்க  FGO வுக்்ககு விண்க ணப்கபத்க 
தகுதி வொதரன்யின்்க  செயல்க முரற மூலம்க  சபற்கவறாை்க 
மற்கறும்க  அவை்கக்ளின்்க  பிள்கரளக்ளுக்்ககு வழிக்ாட்்கடுகின்்க ற ஒரு 
அதிக்ாைி.

ெமூக அறிக்ளக: பிள்கரளயின்்க  குடும்கபப்க பின்்க ன்ணி, 
நட்த்கரத, பள்களி பதிவுக்ள்க, மருத்கதுவ வைலாறு மற்கறும்க  
வளை்கெ்கசி நிரல வபான்்க ற தக்வல்க க்ரளக்்க சக்ாண்க ட் அறிக்்கரக்.

ெமூக நல அதிகாரி: பிள்கரள பற்கறிய விொைரண, 
மதிப்கபீடு மற்கறும்க  வமற்கபாை்கரவரய வமற்கசக்ாள்கள 
ெமுதாய, குடும்கப வமம்கபாட்்கடு அரமெ்கசின்ால்க  (MSF) 
நியமிக்்கக்ப்கபட்்கட் ஓை்க அதிக்ாைி.
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