இைடெவ�ைய� ��ப���க�

சா�கி அர�

மி�சியம் ேலபல்

சா�கி ேதவாலய அ��ெபா�ளகம்

ெச�வா� – ெவ�ளி: காைல 9.30 �தல் மாைல 5.30 வைர
ெபா� வி��ைற நாட்கள் தவிர்த்� திங்கட்கிழைமகளில் �ட�ப������
NHB_museumlabel@nhb.gov.sg

சா�கி ேதவாலய அ��ெபா�ளகம் ஜ�பானியர் ஆ�கிரமிப்பி�ேபா� சா�கி
சிைற�சாைல �காமில் அைட�க�ப�ட ேபா�க் ைகதிகள், ெபா�ம�கள் ஆகிேயாரி�
கைதகைள எ�த்�ைர�கிற�. சி�க��ர் ேதசிய அ�ம்ெபா�ளகத்தி� நி�வாகத்தி�கீழ்,
அ�ைமயில் ���பி�க�ப�ட சாங்கி ேதவாலய அ�ம்ெபா�ளகத்தில் ��த��திய
உள்ளட�க�க�ம் கைலப்ெபா��க�ம் கா�சிக்� ைவக்க�ப���ளன. ��னாள்
ைகதிகளி� ��ம்ப�தாரிடமி��� ேசகரி�க�ப�ட கைதக�ம் தனி�ப�ட ெபா��க�ம்
அவ��ள் அட��ம். அைவ அைனத்�ம் பா�ைவயாள�கைள ஆ�மா�த்தமான �ைறயில்
ஈ�ப���ம் �ைறயில் பைடக்க�ப���ளன. நிைன�கைள�ம் எ�ணப் பிரதிபலி�ைப�ம்
ைமயமாகக் ெகா�ட கா�சிப்பைட��, ைகதிகள் பட்ட ��ப�ைத ம��மன்றி,
இ�னல்க�க்� இைடயில் அவ�கள் ெவளி�கா��ய �ணிச்சைல�ம் மீ�திறைன�ம் ஆராய
வ�ைகயாள�கைளத் ���கிற�.

அ��ெபா�ளகத்தின் திர�ைட ைமயப்ப��தி சிற�பாக வ�வைம�க�பட்ட மி�சியம்
ேலப� (Museum Label) தயாரி��கைள�ம் அ�ம்ெபா�ளக ெவளி��கைள�ம் வா�கிச்
ெச���கள். எங்கள் கைடயில் வா��ம் ஒ�ெவா� ெபா��ம், அ��ெபா�ளகத்தி��ம்
க�கா�சிக���ம் ஆதரவளிக்க உத�கிற�.

வ�ைகயாளர் வழிகா��

ெபா� நிக��சிகள்
பிப்ரவரி, ெச�ட�பர் மாதங்களில், அ��ெபா�ளக அதிகாரி நடத்�ம் ���லா�கள்,
உைரகள் உ�ளிட்ட சிறப்� நிக��சிகைள எதி�பா��கள். இர�டாம் உலகப் ேபாரி�ேபா�
சி�க��ரில் நடந்த ��கிய நிக��களி� நிைனவாக அ�நிக��சிகள் நடத்தப்ப�கி�றன.

ப�ளி வ�ைககள்
சாங்கி ேதவாலய அ��ெபா�ளக�ைத ஆராய உ�கள� மாணவர்கைள அைழத்�
வா�ங்கள்!

திற�தி���ம் ேநரம்
காைல 9.30 �தல் மாைல 5.30 வைர (ெசவ்வாய் �தல் ஞாயி� வைர)
ெபா� வி��ைற நாட்கைள தவி��� ஒவ்ெவா�
திங்கட்கிழைம�ம் �ட�ப�����ம.்
கைடசி �ைழ� மாைல 5 மணி��.

எ�க��� ஆதர� ெகா��கள்
ஜ�பானிய ஆ�கிரமி�பி�ே்பா� சா�கி சிைறச்சாைல �காமில் அைட�க�பட்ட ேபா�க்
ைகதிகள், ெபா�ம�கள் ஆகிேயாரின் கைதகள் எ�ெறன்�ம் நம் நிைனவில் நி�க,
சா�கி ேதவாலய அ��ெபா�ளகத்தி�� ஆதர� ெகா��க�. எவ்வள� ெபரிய சவாலான
��நிைலயி�ம் ��திற�டன் இ��க எதி�காலத் தைல�ைறக��� ஊ�க���ம் இ�தக்
கைதகைளப் பா�கா�க�ம் பைடக்க�ம் உ�கள் ந�ெகாைட �ைண �ரி�ம். ந�ெகாைட
வழ�க QR �றி��ைட வ��ங்க� அ�ல� வ�கிச் ெசயலியில் (PayNow) UEN எண்:
T08GB0036BNHF உ�ளி��கள்.

வழிகா��ச் ���லா�கள்
பா�கா�� நைட�ைறகைளப் ெபா���, ெபா�மான வ�கா��க�
இ���� பட்சத்தி�, இலவச வழிகாட்�ச் �ற்�லாக்கள் நடத்தப்ப�ம்.
ேமல் விவரங்க�க்� எங்கள் இைணயத்தளத்திற்� ெச��ங்கள்.

Changi_Museum@nhb.gov.sg

ெசயல் 2: உ�கள் வ�கிச் ெசயலிையப் பயன்ப�த்தி PayNow QR
�றி��ைட வ���க�

நா�கள் இைணயத்தி�ம் இ�க்கிேறாம்!
www.changichapelmuseum.gov.sg		
changichapelmuseum
changichapelmuseum

நி�வகி�பாளர்

��பதி� ெசய்ய, வ�ைக ப�றிய விவரங்க�டன் NHB_CCMBC_Programmes@nhb.gov.sg
என்ற �கவரி�� மி�னஞ்சல் அ����கள். உங்கள் வ�ைக�� உதவ க�பித்தல் வளங்கள்
உள்ளன. உங்கள் ��பதி� உ�தியான�டன், பா�கா�� நைட�ைறகளின் விவரங்கள்
பகி�ந்� ெகா�ள�ப�ம்.

க�கா�சி விவர�ப��யல்

ெதாட��

ெசயல் 1: உ�கள் வ�கிச் ெசயலியில் உ�பதி� ெச���கள்

ெசயல் 3: ��கள் வழ�க வி���ம் ெதாைகைய உ�ளி��கள். 		
ேம�ேகாள் ப�தியில் CCM எனக் �றிப்பி��, 		
உ�தி�ப����கள்

�ன்னாள் ைகதிகளின் கைதகள், உடைமகள் ஆகியவற்றின் �லம், ஜ�பானிய
ஆ�கிரமிப்பி�ே்பா� சா�கி சிைற�சாைல �காமில் அைட�க�ப�ட ேபா�க் ைகதிக�ம்
ெபா�ம�க�ம் அ�பவித்த இன்னல்கள், இக்கட்டான காலத்தி�ம் �ணி�ச�ம் மீள்திற�ம்
ெவளிப்பட்ட கைதகள் ஆகியன ப�றி மாணவ�கள் ேம�ம் ெதரிந்� ெகா�ளலாம்.

ஆதரவாளர்

சா�கி ேதவாலய அ��ெபா�ளக�தின் க�கா�சி
விவர�ப��யல், காட்சிக்�டத்தில் உ�ள எ��
ப�திக���ம் விளக்க�ைர�ட� வழிகா��ம்.
க�காட்சி ெதா�ப்பாள�களி� க��ைரகள் ம��ம்
��கிய உட்க���க�, ஒ�ெவா� ப�தியி� தனி�ப�ட
கைதகள் ம��ம் சிற��க் கைல�ெபா��கள் ஆகியன
விவர�ப��யலில் இடம்ெப���ளன. சி�க��ைர
ஜ�பானிய ரா�வம் ஆக்கிரமி�தி��தேபா� சா�கி
சிைற�சாைல �காமில் அைட�க�பட்ட ேபா�க்
ைகதிக�, ெபா�ம�க� ஆகிேயாரி� அ�பவ�கைள
விவர�ப��யல் எ�த்��ெசா�கிற�.
அ�ம்ெபா�ளக �ைழவாயில் அ�ேக அைமந்தி���ம்
மி�சியம் ேலபல் கைடயிலி��� உங்கள் க�கா�சி
விவர�ப��யைல ெப�றி��கள்!

��ப�தில் ெவளி�ப�ட பைட�பா�ற�

வி�தைல

அறி�கம்
5

கழிவைற
5

6

1942ல், ஜ�பானிய ஆ�கிரமி�தேபா�, சா�கி சிைற�சாைல �காமில் ஆயிர�கண�கான
ேபா�க் ைகதிக�ம் ெபா�ம�க�ம் அைட�க�பட்டனர். அ��த �ன்றைர ஆ��க���
அங்ேகேய சிைறவாசம் அ�பவி�த அவ�கள், உயிர் பிைழ�தி��க �தனமான
அறி����ைமைய�ம் மன பலத்ைத�ம் சா��தி�ந்தனர். ைகதிகளின் அன்றாட வா��ைக,
சவால்கைளச் சமாளி�க அவ�கள் ேமற்ெகா�ட �ய�சிகள், சிைறயிலி��� வி�தைல
ஆகியவ�ைற ஆரா�ம் எ�� ப�திகள் க�கா�சியில் இடம்ெப���ளன.

வி���ெசல்ல�ப�ட நிைன�க�

5

ைகதிகள் இ�கட்டான ��நிைலயி�ம் �தனமான உ�திகைளக் ைகயா��
அறி����ைம�ட� சவால்கைளச் சமாளி�தனர். இ�தப் ப�தியில், ைகதிக�்
அ�பவி�த சிரமங்கைள�ம், அவ���� அவ�க�் எவ்வா� ��� க�டனர் எ�பைத�ம்
காணலாம்.
6

8
7

சாங்கி ேதவாலயம்
2

8

உணவகம்

1

இ�தத் ேதவாலயம், ெசயின்ட் ஜா�ஜஸ் ேதவாலய�ைதப் ேபால வ�வைம�க�பட��ள�.
ேபா�க் ைகதிகள் சிைறவாச�தி�ேபா� சா�கியில் க��ய ப�பல ேதவாலய�களில்
இ��ம் ஒ��. இதைனத் ெதாட�கியவர் ெரவர�ட் எரிக் கா���லி. ேபாரி� மீதிக்காலம்
��வதி�ம் ேதவாலயத்தி�� அவர் ெபா��ேப�ற�ந்தார். தாய்லாந்�-ப�மா ரயில்பாைத
க��மானப் பணி�காகப் ேபா�க் ைகதிகள் அ��ப�பட்டேபா�, காஞ்சனா�ரியில் இேத
ேபான்ற இர�டாவ� ேதவாலயம் க�ட�்ப�ட�. அ�கி��� ���பிவ�த ேபா�க் ைகதிகள்,
சாங்கி சிைற�சாைலயில் இேத ேபா�ற ேம�ம் இர�� ேதவாலய�கைளக் க��னா�கள்.
எ�தைன வ�வ�கள் இ��தா�ம், ேதவாலயம் அதன் தி��சைப�� வந்த அைனவ���ம்
நம்பிக்ைக�ம் ஆ�த�ம் அளி�த�.
1

வ�ைகயாளர்
ேசைவகள்

வி�தைல

ஜ�பானிய�கள் 15 ஆகஸ்ட் 1945 அ�� சரணைடந்தேபா�, சிங்க��ரில் ��றைர
ஆ��கால ஆக்கிரமி�� ����� வ�த�. வி�தைலயானேபா� ைகதிகளி� மனநிைல
எ�ப� இ��த� எ�பைத�ம், ேபா���ப் பிற� எ�ன நடந்த� எ�பைத�ம் இ�ப�தி
கா��கிற�.

6

4

3

��ப�தில் ெவளி�ப�ட பைட�பா�றல்

பைட�பா�றலின் ெவளி�பா� ைகதிக��� ��கியமான ஒ�றாக இ��த�.
அவர்கள் எ��வத��ம், வைரவத��ம், வாசி�பத��ம், ைகவிைனகள் ெசய்வத��ம்,
விைளயா�வத��ம், கைலநிகழ்ச்சிக�ம் நாடக�க�ம் அர�ேக��வத��ம் வழிகைளக்
க�டறி�தனர். அவ�கள் ஊ�க�ைதக் ைகவிடாமல் எவ்வா� தா���பி��தனர்
எ�பைத இ�ப�தியில் ெதரி�� ெகாள்�ங்கள்.
7

ேதவாலயம்

��ப�தி�ம் ��திற�

இ�தப் ப�தி, சா�கியின் வரலாற்ைற அறி�க�ப���கிற�. சாங்கி 19ஆம்
��றா��ல் ச���நில�க�ம் ஊசியிைலக் கா�க�ம் நிைற�த இடமாக இ��த�.
1920களில், சி�க��ைரத் தா��தலிலி��� பா�கா�பதற்காக பிரி��ஷார் இ��
பைடத்தளங்க�ம் பாைளயங்க�ம் க�டத் ெதாட�கியேபா�, சாங்கியி� அைமதியான
�����ழல் மாறத் ெதாட�கிய�.

அ��ெபா�ளக
அ�பளி��க் கைட

�ைழவாயில்

2

3

5 ��ப�தி�ம் ��திற�

2 ���த அர�

6 ��ப�தில் ெவளி�ப�ட பைட�பா�ற�

3 ைகதிக�

7 வி�தைல

4 ேபா�க் ைகதிகளி� வா��ைக

8 வி���ெசல்ல�ப�ட நிைன�க�

ைகதிக�்
பர�த சிைற�சாைல �காமாக மாற்ற�பட்ட சா�கி��க் கி�ட�தட்ட 48,000 �ரர்க�ம்
ெபா�மக்க�ம் நைட�பயண�தில் இ��ச் ெச�ல�ப�டனர். சாங்கியில் அைடக்க�பட்ட
ஆண்கள், ெப�கள், பி�ைளக�் ஆகிேயாரி� கைதகைள இ�ப�தியில் ெதரி��
ெகா���க�.

4

சாங்கி �காமி� நிைன�கள் இ��ம் அழியா வரலாறாக நிைலத்தி�க்கி�றன.
இ�ப�தியில், ைகதிகளி� ெபய�கைள�ம் கைதகைள�ம் ேத�ப் பா���,
சிைறவாச�தி�ேபா� அவ�கள் எவ்வா� உயிர் பிைழ�தி��தா�கள் எ�பைத நிைனவில்
ெகா�வத�காகத் தயாரி�க�பட்ட சில கைல�ெபா��களைப் பா�ைவயி��கள்.

இ��ம் பலவ���� சா�பாட்

சா�கி ேதவாலய அ�ம்ெபா�ளக�தி� சா�பாட் (Chatbot)
ேசைவ�ட�, உ�கள் ைக�ேபசியில் பல்ேவ� ெமாழிகளில் க�காட்சி
விள�கவரிகைள�ம் பிர�ேயகமான ேக�ெபாலி ���லா�கைள�ம்
அ�பவி�தி��கள்! சா�கியில் அைடப�ட ஒ� �ரரி� கைதையக் ேக��,
கா�சி��டங்கைள ஆரா��தி��கள். ��கள் ேநர�யாக அ�ல�
ெம�நிகராகச் ெச�ல���ய அ�கி�ள்ள இர�டாம் உலகப் ேபார்
ெதாட�பான இட�கைளத் ெதரி�� ெகா���கள். ���கா�ம் QR
�றியீ�ைட வ��ய�ம் சா�பாட்-ஐ ெதாட��ங்கள்!

ெபா�வான தகவ�க�

அைனவரின் பா�கா���காக��, அ��ெபா�ளக���� �ைழ�� ேபா�ம,் ெவளிேய�ம்
ேபா�ம் SafeEntry பய�ப����கள். உ�கள ��ைமயான த���� சா��தைழ வழ�க��.
எ�ே்நர�ம் �க�கவசம் அணி�தி��கள். �ைற�த� ஒ� ��டர் �ர இைடெவளிைய�
��ப���க�.
அைனவ���ம் இனிய அ�பவ�ைத வழ�க�ம், நம� ேதசிய திர�ைடப் பா�கா�க�ம்,
தய�ெச�� பி�வ�பவ�ைற�ம் பி�ப���கள்:

���த அர�
ஜ�பானிய� 1941 �ச�பர் மாதம் மலாயாவில் பைடெய��� நட�திய �ன்�
மாத�க���ள் சி�க��ர் வீ��த�. இ�தப் ப�தியில் சி�க��ரி்� ���சி�ம், அத��ப்
பிற� �ர�க���ம் ெபா�மக்க���ம் எதி�ேநாக்கிய கதி�ம் ஆராய�ப�கி�றன.

இறக்கிவி�ம் இடம்

1 சா�கி அர�

சா�கி அர�

வி���ெசல்ல�ப�ட நிைன�க�

ேபா�க் ைகதிகளி� வா��ைக
சாங்கி சிைற�சாைலயி� ஓர் அைறையப் ேபாலேவ வ�வைம�க�ப�����ம்
இ�ப�தியில், சிைறவாசம் அ�பவி�தவ�களி� அ�றாட வா��ைக பற்றிய
உைரயாடல்கைளக் ேக�ங்க�.

உண� உ�ணேவா
பான� அ��தேவா
�டா�

காெணா�
படெம��க��டா�
ஒ�����ட�
�ைக�பட�
எ��க��டா�

கைல�ெபா��கைள�
ெதாட��டா�

அள�� ெப�தான
ெபா��க�
அ�ம��க�படா�

தய�ெச��
��ைௗகைௗ�
கவ���க�
ெம�ள�
ேப��க�

சா�கி ேதவாலய அ��ெபா�ளகம் அைனவ���ம் உகந்த இனிய அ��ெபா�ளக
அ�பவ�ைத வழ��வதில் கட�பா� ெகா���ள�. அைனவ���ம் உக�த வசதிகள்,
ேசைவகள் ப�றி ேம�ம் அறிய, QR �றி��ைட ஸ்ேக� ெச���கள் அ�ல� எ�களி�
வ�ைகயாளர் ேசைவ அதிகாரியிடம் ேப��கள்!
* அைன�� கா�சி��ட�க�ம் வசதிக�ம் ச�கர நா�காலி��ம் �ழ�ைத வ��க���ம் உக�தைவ.

எ�கள� வ�ைகயாளர் ேசைவ �கப்பில் ைகயால் இய��ம் ச�கர நா�காலிக�் �ைற�த எ���ைக��
கிைட��ம். க�கா�சியின் விள�கவரிகள் ஆ�கிலம், சீனம், மலாய், தமிழ், ஜ�பானிய ெமாழிகளில்
எ�கள� இ�வழித்ெதாட�� தள�தில் ெபரிய எ���களில் உ�ளன.

