
ேபச்சுவார்த்ைத அறிவிப்ைப 
அனுப்பும்ேபாது எதிர்பார்க்க 
ேவண்டியைவ

மறுசீரைமப்பு கட்டைமப்புடன் ெதாழில் ஒப்பந்தங்களுக்கு 
மறுேபச்சுவார்த்ைத ெசய்தல்

நான் என் ஒப்பந்தத்திற்கு
மறுேபச்சுவார்த்ைத

நடத்த விரும்புகிேறன்...
நான் என்ன

ெசய்யேவண்டும்?

முக்கியமான ேததிகள்

15 ஜனவரி 2021:
மறுசீரைமப்பு கட்டைமப்பு அமலாக்கம் -
ேபச்சுவார்த்ைத அறிவிப்ைப அனுப்பி
ைவப்பதற்கான முதல் நாள்
26 பிப்ரவரி 2021:
ேபச்சுவார்த்ைத அறிவிப்ைப அனுப்பி
ைவப்பதற்கான இறுதி நாள்

தகுதி நிபந்தைனகைளப் பார்ைவயிடவும், என்ெனன்ன ஆதாரப் பத்திரங்கள் ேதைவ என்பைதத் ெதரிந்து ெகாள்ளவும் 
www.go.gov.sg/re-align-eligibility என்ற இைணயத்தளத்ைத நாடுங்கள். இதன்வழி, நீங்கள் தயார்ப்படுத்தத் ெதாடங்கலாம்

15 ஜனவரி 2021 ேததிக்கு முன்பாக: நீங்கள் தகுதி ெபறுகிறீர்களா என்பைதத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்

நீங்கள் தகுதிெபற்று, உங்களது ஒப்பந்தத்திற்கு மறுேபச்சுவார்த்ைத நடத்த விரும்பினால், 26 பிப்ரவரி 2021 ேததிக்குள் 
ேபச்சுவார்த்ைத அறிவிப்ைப அனுப்பி ைவயுங்கள்

15 ஜனவரி முதல் 26 பிப்ரவரி 2021 வைர: ேபச்சுவார்த்ைத அறிவிப்ைப அனுப்பி ைவயுங்கள்

ஒப்பந்தத்தின் மற்ற தரப்புக்கு/தரப்புகளுக்கு, மற்றும் ஆர்வமுள்ள ேவறு தரப்புகளுக்கு (எ.கா. உத்தரவாதி, பிைணயாளி அல்லது 
உரிைம அளிக்கப்பட்டவர்)
சட்ட அைமச்சின் இைணயப்பக்கத்தின்வழி, குறிப்பிட்ட படிவங்கைளப் பயன்படுத்துங்கள்
ஆதாரப் பத்திரங்கள் அைனத்ைதயும் இைணத்திடுங்கள்

•
••

4 வார ேபச்சுவார்த்ைத காலகட்டம் முடிவைடந்த பிறகு, மற்ற தரப்பு ஆட்ேசப அறிக்ைகைய மற்றும்/அல்லது இழப்பீட்டுக்கான 
அறிக்ைகைய (மற்ற தரப்பு சிரமத்திற்கு நிவாரணம் நாடும் ஒரு சிறிய நில உரிைமயாளராக இருந்தால்) சுேயச்ைச மதிப்பீட்டாளரிடம் 
தாக்கல் ெசய்து, மதிப்பீட்டாளர் பின்வருபவற்ைறத் தீர்மானிப்பார்*:

2 வார ஆட்ேசபக் காலகட்டம்: மற்ற தரப்பு ஆட்ேசபம் ெதரிவிக்கலாம்

நீங்கள் கட்டைமப்புத் திட்டத்திற்குத் தகுதி ெபறுகிறீர்களா என்பதும் ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததியும்
நியாயமான தீர்மானத்ைத அைடவதற்கு உரிைமகளிலும் ெபாறுப்புகளிலும் ெசய்யக்கூடிய திருத்தங்கள் உட்பட, முன்கூட்டிேய ரத்து 
ெசய்வதற்கு இழப்பீடு ஏேதனும் தரேவண்டுமா என்பதும் இதில் உள்ளடங்கும்

••
ஆட்ேசப அறிக்ைக தாக்கல் ெசய்யப்படாவிட்டால், 2 வார ஆட்ேசபக் காலகட்டம் முடிவைடந்து இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு 
ஒப்பந்தம் ரத்தாகிவிட்டதாகக் கருதப்படும்
ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததியில் எஞ்சியிருக்கும் கடன்களுக்கும் ெபாறுப்புகளுக்கும் நீங்கள் ெதாடர்ந்து ெபாறுப்ேபற்கேவண்டும்
நீங்கள் முன்கூட்டிேய ரத்து ெசய்வதற்கான அபராதமும் ஒப்பந்தம் ரத்தான ேததிக்குப் பிறகு, எதிர்காலப் ெபாறுப்புகளுக்கும் பணம் 
ெசலுத்த ேவண்டியதில்ைல

••

ேபச்சுவார்த்ைத அறிவிப்பு அனுப்பி ைவக்கப்பட்டவுடன்:

4 வாரப் ேபச்சுவார்த்ைத காலகட்டம்: ஒப்பந்தத்திற்கு மறுேபச்சுவார்த்ைத நடத்துங்கள்

ஒப்பந்தத்திற்கு மறுேபச்சுவார்த்ைத நடத்த, உங்களுக்கும் மற்ற தரப்புக்கும் நான்கு வாரங்கள் தரப்படும் 
ஒப்பந்தப்படி ெசய்யப்படேவண்டிய எந்தெவாரு ெபாறுப்ைபயும் நீங்கள் ெசய்யத் தவறினால், உங்களுக்கு எதிராகச்
சட்டப்படியான நடவடிக்ைககைள (எ.கா. நீதிமன்ற வழக்குப்பதிவு) எடுக்க மற்ற தரப்பு தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது
ஒப்பந்தத் தரப்புகள் இந்த வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்திக்ெகாண்டு கலந்து ேபசி, ஒருவர் மற்றவரது நிைலையப் புரிந்துெகாண்டு, 
இருதரப்புக்கும் ஏற்புைடய இணக்கத்ைத அைடய முயற்சி ெசய்யேவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, முன்னதாக ஆர்டர் ெசய்த 
ெபாருட்களின் விநிேயாகத்ைத ரத்து ெசய்ய, அல்லது வாடைகையத் தற்காலிகமாகக் குைறக்க தரப்புகள் சம்மதிக்கலாம். 
தரப்புகள் பிரிவேத நல்லெதன்றும் தீர்மானித்து, இரு தரப்புகளும் ஒப்புக்ெகாள்ளும் நிபந்தைனகளின் அடிப்பைடயில் 
ஒப்பந்தத்ைத நிறுத்துவது சிறந்தது என்றும் தரப்புகள் முடிவு ெசய்யலாம்

••
•

சரியாக்கல் அறிக்ைகையத் தாக்கல் ெசய்ய 2 வாரக் காலகட்டம்: 
அவசியமாயின், உரிைமகைளயும் ெபாறுப்புகைளயும் திருத்தியைமக்க ேகாரிக்ைக ெசய்யுங்கள்
2 வார ஆட்ேசபக் காலகட்டம் முடிவைடந்த பிறகு, ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்தவுடன் உங்களால் உரிைமகைளயும் 
ெபாறுப்புகைளயும் ஏற்க முடியாவிட்டால், ஒப்பந்தத்தின்கீழ் உரிைமகளிலும் ெபாறுப்புகளிலும் திருத்தங்கள் ெசய்வதன் 
ெதாடர்பில் தீர்மானம்* எடுக்க, நீங்கள் அல்லது மற்ற தரப்பு, மதிப்பீட்டாளரிடம் சரியாக்கல் அறிக்ைகையத் தாக்கல் ெசய்யலாம்

•

மறுேபச்சுவார்த்ைத நிைறேவறாவிட்டால்

* மதிப்பீட்டாளர்களின் அைனத்து தீர்மானங்களும் இறுதியானைவ, மற்றும் முைறயீடு ெசய்ய முடியாதைவ. சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள் 
விருப்பப்பட்டால், சட்ட ஆேலாசைனையப் ெபறலாம், ஆனால், தீர்மானங்களின் ேபாது சட்டப் பிரதிநிதிப்பு அனுமதிக்கப்படாது
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ேமல் விவரம் அறிய, www.go.gov.sg/re-align என்ற
இைணயப்பக்கத்ைத நாடுங்கள்


