என் குடும்பத்தைப்
பராமரித்தல்
எனக்குக் குழந்தைப் பராமரிப்பு
மானியங்கள் கிடைக்குமா?
எனது வ ீடமைப்பு
வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீட்டுக்கு
எப்படி பணம் செலுத்துவது?

அன்றாட
செலவுகளை
எப்படி குறைப்பது?

என்னிடம்
கேளுங்கள்!
விவரங்கள் ஆகக்கடைசியாக 5 அக்டோபர் 2017 புதுப்பிக்கப்பட்டன

வாழ்க்கைப் பயணத்தை
மேம்படுத்துகிற�ோம்
திருமணம் புரியவிருப்பவர், குடும்பத்தைத் த�ொடங்கவிருப்பவர், வயதான பெற்றோர்களைப் பராமரிப்பவர்,
புதிய வேலை தேடுபவர், ஓய்வுகாலத்திற்குத் திட்டமிடுபவர் என வாழ்க்கையின் எந்தக் கட்டத்தில் நீங்கள்
இருந்தாலும், சரியான ஆதரவும் உதவியும் கிடைத்தால் உங்கள் வாழ்க்கைப் பயணம் ஓரளவு சுலபமடையும்.
இந்தக் கையேடுகள் த�ொடரில், சுகாதாரப் பராமரிப்பு, குடியிருப்பு, ப�ோக்குவரத்து, கல்வி ப�ோன்ற வாழ்க்கை
விவகாரங்கள் த�ொடர்பான அரசாங்கக் க�ொள்கைகள், திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் மேல�ோட்டமான
விவரங்களையும் குறிப்புகளையும் நீங்கள் காணலாம். வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்தைத் த�ொடங்கவும்,
எதிர்பாராத சவால்களைச் சமாளிக்கவும், ப�ொருத்தமான எதிர்கால வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும் நீங்கள்
நன்கு விவரமறிந்திருக்க இந்தத் த�ொடர் துணை புரியும்.
இந்தத் த�ொடரில் மூன்று கையேடுகள் உள்ளன:
வாழ்க்கைப் பயணத்தை மேம்படுத்துகிற�ோம்

என் வாழ்க்கைத்தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்
என் குடும்பத்தைப் பராமரித்தல்
நம் முதிய�ோரைப் பராமரிக்கிற�ோம்

உங்கள் பிரதியை அருகிலுள்ள சமூக நிலையத்தில்/மன்றத்தில் அல்லது
வசிப்போர் குழு நிலையத்தில் பெற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்.

காப்பி காக்கிகளிடம் கேளுங்கள்

கென்-னும் அவரது காக்கிகளும்* நட்பார்ந்த புன்சிரிப்புக்கும் கலகலப்பான பேச்சுக்கும் இந்த அக்கம்பக்கத்தில்
நன்கு அறியப்பட்டவர்கள். அண்மை நடப்புகளைப் பற்றி அனைவருக்கும் தகவல் தருபவர் கென். உங்களுக்கு
ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால், அவரிடம் சென்றால் ப�ோதும். கென் நம்பகமானவர். அத�ோடு, உங்கள்
வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் அறிவாற்றலுடனும் விவேகத்துடனும் த�ொடங்க உதவக்கூடிய
குறிப்புகள், த�ொடர்புகள் அனைத்தும் அவருக்குத் தெரியும். நீங்கள் பயனடையும் வகையில் அரசாங்கத்
திட்டங்களையும் அவர் சுருக்கமாகவும் எளிதாகவும் பகிர்ந்து க�ொள்வார்!
எல்லோரையும் ப�ோல, கென்-னும் வாழ்க்கையில் சில
பின்னடைவுகளை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார். ஆனால், அவரது
நம்பிக்கைக்குரிய காக்கிகளைப் ப�ோலவே, பல உதவும்
கரங்கள் இருப்பதை அனுபவத்தின்மூலம் தெரிந்து க�ொண்டார்.
எங்கே செல்வது, யாரிடம் கேட்பது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து
க�ொண்டாலே ப�ோதும். எனவே உங்களுக்கும் உதவிய�ோ
ஆதரவ�ோ தேவைப்பட்டால், கென் அல்லது அவரது
காக்கிகளிடம் கேளுங்கள்!
* காக்கி – மலாய் ம�ொழியில் நல்ல நண்பன் என்று அர்த்தம்
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ஒவ்வொரு கட்டத்திலும்,
உங்களுக்காக இருக்கிற�ோம்
பணச்சுமை இல்லாமல் உங்களது இல்லத்தை
அமைத்திடுங்கள் பக்கம் 4
• வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீடுகளுக்கான முன்னுறிமை திட்டங்கள்
• மத்திய சேம நிதி வ ீட்டு மானியங்கள்
• புதுத்தொடக்க வ ீட்டு மானியம்

கவலைகளின்றி குடும்பத்தைத்
த�ொடங்கிடுங்கள் பக்கம் 6
உள்ளடக்கம்

• மெடிசேவ் பிரசவ உதவித் திட்டம்
•	கருத்தறிக்க உதவும் திட்டங்கள்

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆகச்சிறந்தவற்றை
அளித்திடுங்கள் பக்கம் 7
• குழந்தை ப�ோனஸ் திட்டம்
• மழலையருக்கான கல்வி மானியங்கள் மற்றும் எடுசேவ்
• மாணவர்களுக்கான பயணச் சலுகை

உங்களது அன்றாடச் செலவுகளுக்கு உதவி
பெறுங்கள் பக்கம் 13
• சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்
• ஜிஎஸ்டி உதவித்தொகைகள்
•	க�ொம்கேர்

கூடுதல் ஆதரவு பெறலாம்

பக்கம் 18

• வாழ்க்கைத்துணை நிவாரணம்
•	வேலை செய்யும் தாய்மாருக்கான பிள்ளை நிவாரணம்
மக்கள் கழகம்
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மகிழ்வளிக்கும் இல்லம்
பணச்சுமை இல்லாமல் உங்களது இல்லத்தை அமைத்திடுங்கள்

புதிய வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீட்டுக்கு விண்ணப்பம்
செய்வதற்கான முன்னுரிமை திட்டங்கள்
பின்வரும் முன்னுரிமை திட்டங்களில் ஒன்றின்கீ ழ் புதிய வ ீட்டுக்கு விண்ணப்பம் செய்து, வ ீட்டைத்
தேர்ந்தெடுக்க வரிசை எண் பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை மேம்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.

பெற்றோருக்கான முன்னுரிமை திட்டம்
• வ ீடு வாங்குவதற்காக முதல்முறையாக விண்ணப்பம் செய்யும் பிள்ளைகள்
உள்ள திருமணமான தம்பதியருக்கான திட்டம்

திருமணமான பிள்ளை முன்னுரிமை திட்டம்
• பெற்றோருடன் சேர்ந்து வாழும் அல்லது அதே பேட்டையில் அல்லது
அக்கம்பக்கப் பேட்டைகளில் வாழும் திருமணமான பிள்ளைகளுக்கான திட்டம்.

மூன்றாவது பிள்ளை முன்னுரிமை திட்டம்
மகிழ்வளிக்கும் இல்லம்

• இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு மேலாக உள்ள குடும்பங்களுக்கான திட்டம்.

பல தலைமுறையினர் முன்னுரிமை திட்டம்
• தேவைக்கேற்ப கட்டப்படும் அதே BTO குடியிருப்பில் வ ீடு வாங்க விண்ணப்பம் செய்யும் திருமணமான
பிள்ளைகள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான திட்டம்.

இரண்டாவது முறையாக வ ீடு வாங்குவ�ோருக்கான உதவித் திட்டம் (ASSIST)
• சிறிய வ ீடுகளுக்கு மாறிச்செல்வதற்காக இரண்டாவது முறையாக வ ீடு வாங்க விண்ணப்பம்
செய்வோருக்கான (விவாகரத்தானவர்கள் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையை இழந்து பிள்ளைகளுடன்
வாழ்பவர்கள்) திட்டம்.

வாடகைதாரர்கள் முன்னுரிமை திட்டம்
• முதல் முறையாகவும் இரண்டாவது முறையாகவும் ச�ொந்த வ ீடு வாங்க விரும்பும் வாடகை வ ீடுகளின்
வாடகைதாரர்களுக்கான திட்டம் இது.

திருமணமாகாதவர்களுக்கு ஏதேனும்
உதவி கிடைக்குமா ?
கண்டிப்பாகக் கிடைக்கும். நீங்கள்
ஒருப�ோதும் தனித்து விடப்படுவதில்லை!

மணமாகாதவர்களுக்கான மத்திய சேம நிதி வ ீட்டு மானியங்கள்
• மறுவிற்பனை வ ீட்டுக்கு விண்ணப்பம் செய்யும் 35 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய
மணமாகாதவர்கள் $25,000 மானியம் பெறக்கூடும்.
• தகுதிபெறும் மணமாகாதவர்கள் கூடுதல் மசேநி வ ீட்டு மானியமும் பெறக்கூடும்.
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புதிய வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீடு வாங்கும்போது
கிடைக்கும் வ ீட்டு மானியங்கள்
புதுத்தொடக்க வ ீட்டு மானியம்
• மறுபடியும் 2வது முறையாகச் ச�ொந்த வ ீடு வாங்க விரும்பும், சிறு பிள்ளைகளுடன் வாடகை வ ீட்டில்
தங்கியிருக்கும் குடும்பங்களுக்கான திட்டம் இது.
• பெற்றோர்(கள்) 35 வயதிலிருந்து 55 வயதுக்குக் குறைந்தவராகவும், சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள
16 வயதுக்குக் குறைவான குறைந்தது ஒரு பிள்ளை உள்ளவராகவும் இருக்கவேண்டும்.
• 45 ஆண்டுகளுக்கும் 65 ஆண்டுகளுக்கும் இடைப்பட்ட குத்தகைக்காலம் க�ொண்ட 2 அறை
நீக்குப்போக்கான வ ீடுகள்.
• குடும்பங்கள் 60 அல்லது 65 ஆண்டு குத்தகையுள்ள வ ீட்டுக்கு $35,000 வரை மானியம் பெறலாம்.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் (HDB): 1800 225 5432

www.hdb.gov.sg

கூடுதல் மத்திய சேம நிதி (CPF) வ ீட்டு மானியம் (AHG)
• குடும்பத்தின் 12 மாதகால மாதாந்தர ம�ொத்த சராசரி வருமானம் $5,000 அல்லது அதைவிடக் குறைவாக
இருந்தால் $40,000 வரை மானியம் கிடைக்கும்.
மகிழ்வளிக்கும் இல்லம்

சிறப்பு மத்திய சேம நிதி வ ீட்டு மானியம்
• 12 மாதகாலத்தில் உங்களது மாதாந்தர ம�ொத்த சராசரி குடும்ப வருமானம் $8,500 அல்லது அதைவிடக்
குறைவாக இருந்தால், கூடுதல் மத்திய சேம நிதி வ ீட்டு மானியத்தோடு $5,000 முதல் $40,000
வரையிலான சிறப்பு வ ீட்டு மானியமும் கிடைக்கும். முதிர்ச்சியடையாத பேட்டைகளில் முதல்முறையாக 2
முதல் 4 அறை வ ீடுகள் வாங்கும் குடும்பங்களுக்கு இந்த மானியம் கிடைக்கும்.

மத்திய சேம நிதி வ ீடு மேம்பாடு மானியத் திட்டம்
• திருமணமாகாதவர்களுக்கான மத்திய சேம நிதி வ ீட்டு மானியத்தை ஏற்கனவே பெற்றவர்களின் பிள்ளை
அல்லது புதிய வாழ்க்கைத்துறை சிங்கப்பூர் குடிமகனாக அல்லது சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசியாக இருந்தால் நிதி
உதவி கிடைக்கும்.
• மாதாந்தர ம�ொத்த சராசரி குடும்ப வருமானம் $12,000 க்கு மேற்போகக்கூடாது.

புதிய வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீடு
வாங்கும்போது கிடைக்கும் வ ீட்டு மானியங்கள்
குடும்பத்திற்கான மத்திய சேம நிதி வ ீட்டு மானியம்
• வ ீட்டு வகையைப் ப�ொறுத்து, முதல்முறையாக வ ீடு வாங்கத் தகுதிபெறும் சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள
குடும்பங்கள் மறுவிற்பனை வ ீடு வாங்கும்போது $30,000 முதல் $50,000 வரையிலான மானியம் பெறலாம்.

அருகாமை வ ீட்டு மானியம்
• தங்கள் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்காக அல்லது அருகாமையில் வாழ்வதற்காக மறுவிற்பனை வ ீடு
வாங்கும் குடும்பங்களுக்கான மானியம் இது. திருமணமாகாதவர்கள் தங்களது பெற்றோர்களுடன்
மறுவிற்பனை வ ீடு வாங்கும்போது மானியம் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள்.
• குடும்பங்களுக்கு $20,000 மானியமும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு $10,000 மானியமும் கிடைக்கும்.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் (HDB): 1800 866 3066

www.hdb.gov.sg
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குழந்தைகளின் வரவு
கவலைகளின்றி குடும்பத்தைத் த�ொடங்கிடுங்கள்

இத்தனை ஆதரவுத் திட்டங்கள் நடப்பில் இருப்பதால், அதிக
மனநிம்மதியுடன் பிள்ளைகளைப் பெற்று வளர்க்கத் த�ொடங்கலாம்.

மெடிசேவ் பிரசவ உதவித் திட்டம்
• பெற்றோர்கள் பிரசவத்திற்கு முந்திய மருத்துவச் செலவுகளுக்குத் தங்களது
மெடிசேவ் கணக்கிலிருந்து $900 வரை எடுக்கலாம். மருத்துவமனையில்
தங்கியிருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அவர்கள் $450 வரையிலும்,
பிரசவிக்கும் முறையைப் ப�ொறுத்து அறுவை சிகிச்சைக்குக் கூடுதலாக $750
முதல் $2,150 வரையிலும் பயன்படுத்தலாம்.

கருத்தரிக்க உதவும் சிகிச்சைகளுக்கு (ACP) மெடிசேவ்
• கருத்தரிக்க சிரமப்படும் தம்பதிகளுக்குக் கருத்தரிக்க உதவும் த�ொழில்நுட்ப (ART) சிகிச்சைகள் ப�ோன்றவை
உதவக்கூடும்.
குழந்தைகளின் வரவு

• முதலாவது, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மற்றும் அடுத்தடுத்த சிகிச்சை சுழல்களுக்குத் தங்களது
மெடிசேவ் கணக்கிலிருந்து முறையே $6,000, $5,000 மற்றும் $4,000 பயன்படுத்தலாம். வாழ்நாளில்
அதிகபட்சமாக $15,000 வரை பயன்படுத்தலாம்.

ப�ொது மருத்துவமனைகளில் கருத்தரிக்க உதவும் த�ொழில்நுட்ப (ART) சிகிச்சைகளுக்கு
மேம்பட்ட இணை நிதியளிப்புத் திட்டம்
• கருத்தரிக்க மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் தம்பதிகளுக்கு உதவக்கூடிய செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையும்
உள்ளடங்கும்.
•	ப�ொது மருத்துவமனைகளில் ART சிகிச்சை நாடும் தகுதிபெறும் தம்பதிகள், அதிகபட்சமாக 3 புதிய மற்றும்
3 உறைந்த ART கருத்தரிப்புச் சுழல்களுக்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து 75% வரை இணை நிதியளிப்பு பெறலாம்
(ஒவ்வொரு சிகிச்சை சுழலுக்கும் $6,300 வரை).
திருமணம் மற்றும் பிள்ளை வளர்ப்புத் த�ொகுப்பு: 1800 227 1188

www.heybaby.sg

ப�ோர்க்காலப் படைவ ீரர்கள் திருமணம் செய்துக�ொண்டால்
அல்லது குழந்தை பெற்றுக்கொண்டால் $100
பற்றுச்சீட்டைப் பெறுவார்கள்!
தற்காப்பு அமைச்சு: 1800 367 6767
www.mindef.gov.sg
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என் குடும்பத்தைப் பராமரித்தல்

வளரும் பருவம்

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆகச்சிறந்தவற்றை அளித்திடுங்கள்
என் குழந்தைக்கு என்னென்ன அனுகூலங்கள் கிடைக்கும்?
புதிதாகப் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மெடிசேவ் மானியம்

• சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுடன் பிறக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவர்களது
மெடிசேவ் கணக்கில் தானாகவே $4,000 கிடைக்கும். குழந்தையின் சுகாதாரப்
பராமரிப்புச் செலவுகள், பரிந்துரைக்கப்படும் தடுப்பூசிகள், மெடிஷீல்டு
லைஃப் கட்டணம் ஆகியவற்றுக்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
திருமணம் மற்றும் பிள்ளை வளர்ப்புத் த�ொகுப்பு: 1800 227 1188

www.heybaby.sg

பிறப்பிலிருந்து மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்புறுதி

• சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுடன் பிறக்கும் எல்லாக் குழந்தைகளும் பிறப்பிலிருந்து வாழ்நாள் முழுவதற்கும்
தானாகவே மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்புறுதித் திட்டப் பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள். பிறவி ந�ோய்களும் பிறந்த
புதிதில் உண்டாகும் ந�ோய்களும் இதில் உள்ளடங்கும்.
மெடிஷீல்டு லைஃப் (MediShield Life): 1800 222 3399

வளரும் பருவம்

www.medishieldlife.sg

உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்காகும் செலவுகளைக்
குறைக்க குழந்தை ப�ோனஸ் திட்டம் உதவுகிறது.
உங்களுக்காக ஒரு குறிப்பு: இத்திட்டத்தில் இரண்டு
பகுதிகளே உள்ளன. அவ்வளவு சுலபம்!
குழந்தை ப�ோனஸ் திட்டம் – ர�ொக்க அன்பளிப்பு
••

கைக்குழந்தையைப் பராமரித்து வளர்ப்பதற்காகும் ஆரம்பச் செலவுகளைத் தம்பதிகள் சமாளிக்க ர�ொக்க
அன்பளிப்பு உதவுகிறது. இதை நீக்குப்போக்குடன் பயன்படுத்தலாம்.
22 24 மார்ச் 2016 தேதியிலிருந்து பிறக்கும் தகுதிபெறும் சிங்கப்பூர் குழந்தைகள் $3,000 த�ொடக்க மானியம்
பெறுவார்கள்.
2 த�ொடக்க மானியத்திற்கு மேலாகத் த�ொடர்ந்து சேமிக்கும் பெற்றோர்கள், குழந்தையின் பிறப்பு வரிசையின்
அடிப்படையில், $3,000 முதல் $15,000 வரையிலான த�ொகைக்கு இணைத்தொகை பெறுவார்கள்.

குழந்தை ப�ோனஸ் திட்டம் – குழந்தை மேம்பாட்டுக் கணக்கு

••

பெற்றோர்கள் சேமிக்கும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கும் அரசாங்கம், ஒரு வரம்பு வரை, இணைத்தொகை
வழங்கும் சிறப்பு சேமிப்புக் கணக்கு இது.
2 குழந்தை மேம்பாட்டுக் கணக்குடன் அதிகமான பெற்றோர்கள் பயனடைய உதவும் ந�ோக்கத்துடன், 24 மார்ச்
2016 தேதியிலிருந்து பிறக்கும் தகுதிபெறும் சிங்கப்பூர் குழந்தைகள் $3,000 த�ொடக்க மானியம்
பெறுவார்கள்.
2 பெற்றோர்கள் கணக்கில் எதுவும் சேமிக்கத் த�ொடங்குவதற்கு முன்பே மானியம் கணக்கில்
சேர்க்கப்படும்.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு: 1800 253 7707
www.babybonus.msf.gov.sg
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கைக்குழந்தைகள் மற்றும் சிறு
பிள்ளைகளின் பராமரிப்பு
பற்பல திட்டங்கள் நடப்பில் இருப்பதால், எங்கள்
பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும்
எங்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறது.
கைக்குழந்தைகள் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கான ஆரம்பகால உதவித்
திட்டம் (EIPIC)
• சிறப்பு கவனிப்புத் தேவைகள் உள்ள 6 வயது மற்றும் அதற்குக் குறைவான
வயதுடைய பிள்ளைகளுக்கு உடலியக்க ஆற்றல், கல்வி ஆதரவுச் சேவைகள்
வழங்கும் உதவித் திட்டம்.

வளர்ச்சி ஆதரவுத் திட்டம்
• மிதமான வளர்ச்சிக் குறைபாடுகள் உள்ள மழலையர்களைத் த�ொடக்கப் பள்ளி
கல்விக்குத் தயார்ப்படுத்தும் குறுகியகால உதவித் திட்டம்.

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குழந்தைப் பராமரிப்புத் திட்டம்
• சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கான உள்ளடக்கிய குழந்தை
பராமரிப்புத் திட்டம்
வளரும் பருவம்

எஸ்ஜி எனேபல்(SG Enable): 1800 8585 885

www.sgenable.sg

கைக்குழந்தை மற்றும் குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையச் சேவைகளுக்கு மானியங்கள்
• உரிமம்பெற்ற குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையங்களில் சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள குழந்தைகளைச் சேர்க்கும்
பெற்றோர்களுக்கு மானியங்கள் வழங்கப்படும். கைக்குழந்தை பராமரிப்பு $600 வரையிலும் குழந்தைப்
பராமரிப்புக்கு $300 வரையிலும் அடிப்படை மானியம் வழங்கப்படும்.
• குடும்பத்தின் ம�ொத்த மாத வருமானம் $7,500 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாகவுள்ள, அல்லது தனிநபர்
சராசரி வருமானம் $1,875 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாகவுள்ள வேலை செய்யும் தாய்மார்களின்
குடும்பத்திற்குக் கூடுதல் மானியம் கிடைக்கும்.

பாலர் பள்ளி கட்டண உதவித் திட்டம்
• குறைந்த வருமானம் முதல் நடுத்தர வருமானம் வரை ஈட்டும் குடும்பங்களின் பிள்ளைகளுக்குப் பாலர்
பள்ளி கல்வி கட்டுப்படியாவதை உறுதிப்படுத்த கட்டண உதவி வழங்குகிறது.
• குடும்பத்தின் ம�ொத்த மாத வருமானம் $6,000 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாகவுள்ள, அல்லது தனிநபர்
சராசரி வருமானம் $1,500 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாகவுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும்
$170 வரை (ப�ொருள் சேவை வரி உள்ளடங்கவில்லை) கட்டண உதவி கிடைக்கும்.
இளம்பிராய மேம்பாட்டு அமைப்பு: 6735 9213

www.ecda.gov.sg
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பள்ளி செல்லும் பிள்ளைகளின்
பராமரிப்பு
காம்கேர் மாணவர் பராமரிப்பு மானியம்
• பதிவு செய்யப்பட்ட மாணவர் பராமரிப்பு நிலையத்தில் சேர்க்கப்படும் 7 முதல் 14 வயது வரையிலான சிங்கப்பூர்
குடியுரிமை அல்லது நிரந்தரவாசத்தகுதி (அதே குடும்பத்திலுள்ள உடனடிக் குடும்ப உறுப்பினர்களில் குறைந்தது
ஒருவர் சிங்கப்பூர் குடிமகனாக இருக்கவேண்டும்) உள்ள மாணவர்களுக்கு இந்த மானியம் கிடைக்கும்.
• குடும்பத்தின் ம�ொத்த மாத வருமானம் $4,000 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருக்கும், அல்லது
மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $1,000 அல்லது அதைவிடக் குறைவாக இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு
மானியம் கிடைக்கும்.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு (க�ொம்கேர்): 1800 222 0000

www.comcare.sg

நிதி உதவித் திட்டம்
• குடும்பத்தின் ம�ொத்த மாத வருமானம் $2,500 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருக்கும், அல்லது
மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $625 அல்லது அதைவிடக் குறைவாக இருக்கும் சிங்கப்பூர்
குடியுரிமையுள்ள மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி கிடைக்கும்.

வளரும் பருவம்

• பள்ளிக் கட்டணம், வழக்கமான துணைக் கட்டணம், தேர்வுக் கட்டணம் ஆகியவற்றுக்கான தள்ளுபடி,
பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பள்ளிச் சீருடை செலவுகள் ப�ோன்றவை இதில் உள்ளடங்கும்.

எடுசேவ் பங்கீடு
• சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள மாணவர்கள் கல்வியிலும் கல்வி சாரா துறைகளிலும் உன்னதம் அடைய
துணைபுரியும் பள்ளி நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தப் பங்கீ டு நிதி வழங்குகிறது. பங்கீ ட்டுத்தொகை தானாகவே
வழங்கப்படும்.

கல்வி நிலை

ஒவ்வொரு மாணவருக்குமான வருடாந்தரப் பங்கீ டு

த�ொடக்கப்பள்ளி

$200

உயர்நிலைப்பள்ளி

$240

எடுசேவ் தேர்ச்சித்திறன் உதவி நிதி
• கல்வி நிலையின் அடிப்படையில், மாணவர்கள் $200 முதல் $500 வரை பெறுவார்கள்.
• அரசாங்க உதவி பெறும் பள்ளிகள், த�ொடக்கக் கல்லூரிகள் / மத்திய கல்விக் கழகங்கள் ஆகியவற்றில்
படிக்கும் சிங்கப்பூர் மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
• ஒவ்வொரு கல்வி நிலையிலும் தலைசிறந்த 25% மாணவர்களில் ஒருவராக இடம்பெறும் மாணவர்களின்
மாதாந்தர ம�ொத்த வருமானம் $6,000 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருந்தால், அல்லது குடும்பத்தின்
மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $1,500 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருந்தால் உதவி நிதி கிடைக்கும்.

எடுசேவ் உபகாரச் சம்பளம்
• ஓராண்டின் ஒட்டும�ொத்த பள்ளித் தேர்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் தலைசிறந்த தேர்ச்சிபெற்ற 10%
சிங்கப்பூர் மாணவர்களுக்கு இந்த உபகாரச் சம்பளம் வழங்கப்படும். மாணவர்களின் கல்வி நிலையைப்
ப�ொறுத்து, $350 அல்லது $500 கிடைக்கும்.
பிள்ளையின் பள்ளி

மக்கள் கழகம்

9

உயர்நிலைக்குப் பிந்திய கல்விக் கழகங்களுக்கான கல்வி அமைச்சின் கல்வி
உதவி நிதி (PSEIs)
• ஒவ்வொரு கல்வி நிலையிலும் தலைசிறந்த 25% மாணவர்களில் ஒருவராக இடம்பெறும் மாணவர்களின்
மாதாந்தர ம�ொத்த வருமானம் $9,000 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருந்தால், அல்லது குடும்பத்தின்
மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $2,250 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருந்தால் தகுதி பெறுவார்கள்.
•	கல்வி நிலையின் அடிப்படையில், மாணவர்கள் $350 முதல் $2,700 வரை பெறுவார்கள்.

சமூக மேம்பாட்டு மன்ற / குடிமக்கள் ஆல�ோசனைக் குழு கல்வி உதவி நிதி
•	த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம், பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரி, ப�ொது நிதியில் நடத்தப்படும்
பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகியவற்றில் படிக்கும் சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள மாணவர்கள்.
• குடும்பத்தின் மாதாந்தர ம�ொத்த வருமானம் $4,000 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக, அல்லது குடும்பத்தின்
மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $1,000 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கானது.
•	கல்வி நிலையின் அடிப்படையில், மாணவர்கள் $1,050 முதல் $4,000 வரை பெறுவார்கள்.
பிள்ளையின் பள்ளி

பயணச் சலுகை அட்டைகள்
• த�ொடக்கப்பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை பயிலும் மாணவர்களுக்குப் ப�ோக்குவரத்து சலுகை அட்டைகள்

வளரும் பருவம்

பேருந்தில்
எண்ணற்ற
பயணங்கள்

இரயிலில்
எண்ணற்ற
பயணங்கள்

பேருந்திலும்
இரயிலிலும்
எண்ணற்ற பயணங்கள்

த�ொடக்கப்பள்ளி மாணவர்கள்

$22.50

$20.00

$41.00

உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள்
(த�ொடக்கக் கல்லூரி / த�ொழில்நுட்பக்
கல்விக்கழகம் உட்பட)

$27.50

$25.00

$51.00

முழுநேரப் பட்டயக்கல்வி மாணவர்கள் *

$27.50

$25.00

$51.00

முழுநேரப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் *

$52.00

$45.00

$85.00

முழுநேர தேசிய சேவையாளர்கள்

$52.00

$45.00

$85.00

* தனியார் கல்வி மன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் கல்விக் கழகங்களில் பயிலும் தகுதிபெறும்
மாணவர்கள், அல்லது வ ீட்டிலிருந்து சிங்கப்பூர்-கேம்பிரிட்ஜ் ப�ொதுக்கல்வி (GCE) வழக்கநிலை, சாதாரணநிலை
அல்லது மேல்நிலைக் கல்வி, அல்லது அனைத்துலக பக்கலாரட் கல்வி பயில்வோர் உள்ளடங்குவர்.

ஏழு வயதுக்குக் குறைவான பிள்ளைகள்
அடிப்படை பேருந்து சேவைகளிலும்,
விரைவு பேருந்து சேவைகளிலும்,
இரயில்களிலும் இலவசமாகப் பயணம்
செய்யலாம்!

டிரான்சிட்லிங்க்

(TransitLink): 1800 2255 663
www.transitlink.com.sg
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வேலை செய்யும் பெற்றோருக்கான விடுப்புத் திட்டங்கள்
நமக்கென ஒரு குடும்பத்தை அமைத்துவிட்டோம்.
இனி, நம் பிள்ளைகளுடன் கூடுதல் நேரம்
செலவிட முடிந்தால் நன்றாக இருக்கும்.

காப்பிக்கடை உதவியாளராக வேலை செய்யும்
நான், குடும்ப விடுப்புத் திட்டங்களை
எப்போதும் வரவேற்கிறேன். ஏன் என்றால்,
என் பிள்ளைகள் மிகவும் சிறியவர்கள். அத�ோடு,
காலம் வேகமாகக் கடந்துவிடும். அவர்கள்
குறும்புத்தனமான வயதில் இருக்கும்போதே
அவர்கள் வளர்ந்து ஆளாவதை நான் பார்க்க
விரும்புகிறேன்!

அரசாங்கம் பணம் தரும் மகப்பேறு விடுப்பு (GPML)

விடுப்புத் திட்டங்கள்

• சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள குழந்தையைப் பிரசவிக்கும் வேலை செய்யும் தாய்மார்கள் 16 வாரங்களுக்கு
அரசாங்கம் பணம் தரும் மகப்பேறு விடுப்பைப் பெறலாம்.

அரசாங்கம் பணம் தரும் தந்தையருக்கான விடுப்பு (GPPL)
• 12 மாதத்திற்குக் குறைவான வயதுடைய சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள குழந்தையின் வேலை செய்யும்
தந்தை; அல்லது 12 மாதத்திற்குக் குறைவான வயதுடைய குழந்தையைத் தத்தெடுத்த தந்தை, 2
வாரங்களுக்கு அரசாங்கம் பணம் தரும் தந்தையருக்கான விடுப்பைப் பெறலாம்.

பெற்றோருக்கான விடுப்புப் பகிர்வு (SPL)
• 1 ஜூலை 2017 முதல், 12 மாதத்திற்குக் குறைவான வயதுடைய சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள குழந்தையின்
வேலை செய்யும் தந்தை, தனது மனைவியின் 16 வாரகால மகப்பேறு விடுப்பில் 4 வார விடுப்பு வரை
பகிர்ந்து க�ொள்ளலாம். இது அவரது மனைவியின் சம்மதத்திற்கு உட்பட்டது.

அரசாங்கம் பணம் தரும் விடுப்புத் திட்டங்கள்: 1800 253 4757

www.profamilyleave.gov.sg
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அரசாங்கம் பணம் தரும் தத்தெடுப்பு விடுப்பு (GPAL)
• 1 ஜூலை 2017 முதல், 12 மாதத்திற்குக் குறைவான வயதுடைய குழந்தையைத் தத்தெடுத்த வேலை செய்யும்
தாய்மார், தத்தெடுத்த குழந்தையைப் பராமரிக்க 12 வாரங்களுக்கு அரசாங்கம் பணம் தரும் தத்தெடுப்பு
விடுப்பைப் பெறலாம்.

அரசாங்கம் பணம் தரும் மகப்பேறு அனுகூலம் (GPMB)
• சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள குழந்தையின் பிறப்புத் தேதிக்கு முன்பான 12 மாதங்களில் குறைந்தது 90
நாட்களுக்கு வேலை செய்திருக்கும் தாய்மார்கள் மகப்பேறு அனுகூலத்திற்குத் தகுதி பெறுவார்கள்.

அரசாங்கம் சம்பளம் தரும் குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு
•	வேலை செய்யும் பெற்றோர்களின் கடைசி பிள்ளை 7 வயதுக்குக் குறைவானவராக இருந்தால், 12 மாதக்
காலகட்டத்தில் 6 நாட்களுக்குச் சம்பளத்துடன் குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு கிடைக்கும்

நீ ட்டிக்கப்பட்ட குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு
•	வேலை செய்யும் பெற்றோர்களின் சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள ஆக இளைய பிள்ளை 7 வயதுக்கும்
12 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவராக இருந்தால், 2 நாட்கள் நீட்டிக்கப்பட்ட குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பைப்
பெறலாம்.

சம்பளமில்லாத குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு
விடுப்புத் திட்டங்கள்

•	வேலை செய்யும் பெற்றோர்களின் பிள்ளை 2 வயதுக்குக் குறைவானவராக இருந்தால், 6 நாட்களுக்குச்
சம்பளமில்லாத குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு எடுக்கலாம்.
•	ப�ொதுச்சேவை ஊழியர்கள் குழந்தை பிறந்த முதல் ஆண்டில் கூடுதலாக 4 வாரங்கள் சம்பளமில்லாத
குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு எடுக்கலாம் (3 ஆண்டுகால முன்னோட்டத் திட்டம்).
அரசாங்கம் பணம் தரும் விடுப்புத் திட்டங்கள்: 1800 253 4757

www.profamilyleave.gov.sg

12

என் குடும்பத்தைப் பராமரித்தல்

நல்வாழ்வு

உங்களது அன்றாடச் செலவுகளுக்கு உதவி பெறுங்கள்
சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம் (CHAS)
• சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் தங்கள் வ ீடுகளுக்கு அருகிலுள்ள பங்குபெறும் தனியார் மருந்தகங்களிலும்
பல் சிகிச்சை மருந்தகங்களிலும் மருத்துவ மற்றும் பல் பராமரிப்பு பெறுவதற்கு மானியம்
பெறுவார்கள். நிபுணத்துவ வெளிந�ோயாளி மருந்தகங்களிலும் பலதுறை மருந்தகங்களிலும்
மருந்து மற்றும் சேவைகள் பெறும்போதும் கூடுதல் மானியம் கிடைக்கும்.

தகுதி நிபந்தனைகள்

CHAS நீல அட்டை

CHAS ஆரஞ்சு அட்டை

$1,100 மற்றும் அதைவிடக்
குறைவு

$1,101 முதல் $1,800 வரை

$13,000 மற்றும் அதைவிடக்
குறைவு

$13,001 முதல் $21,000 வரை

ஒவ்வொரு வருகைக்கும்
$18.50 வரை கட்டணத்
தள்ளுபடி

ப�ொருந்தாது

ஒவ்வொரு வருகைக்கும் $80
வரை கட்டணத் தள்ளுபடி,
ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் $320

ஒவ்வொரு வருகைக்கும் $50
வரை கட்டணத் தள்ளுபடி,
ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் $200

ஒவ்வொரு வருகைக்கும் $120
வரை கட்டணத் தள்ளுபடி,
ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் $480

ஒவ்வொரு வருகைக்கும் $75
வரை கட்டணத் தள்ளுபடி,
ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் $300

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்
மருத்துவச் சேவைகள் *

ஒவ்வொரு சிகிச்சைக்கும் $11
முதல் $256.50 வரை
கட்டணத் தள்ளுபடி
(சிகிச்சையைப் ப�ொறுத்தது)

ஒவ்வொரு சிகிச்சைக்கும் $50
முதல் $170.50 வரை
கட்டணத் தள்ளுபடி (செயற்கை
பற்சிகரம் ப�ொருத்துதல்,
செயற்கைப் பல்வரிசை, பல்
வேர்க்குழி சிகிச்சை
ஆகியவற்றுக்கு மட்டுமே)

வாழ்வில் நலம்பெறப் பரிச�ோதனை
(SFL) திட்டத்தின்கீ ழ்
பரிந்துரைக்கப்படும் உடல்நலப்
பரிச�ோதனைகள்

பரிந்துரைக்கப்படும் உடல்நலப் பரிச�ோதனைக்கும், தேவையாயின்
முதல் த�ொடர் மருத்துவக் கவனிப்புக்கும், SFL அழைப்புக்
கடிதத்துடன் $2 கட்டணம்.

குடும்பத்தின் மாதாந்தர தனிநபர்
சராசரி வருமானம்
(வருமானமுள்ள குடும்பங்களுக்கு)
வ ீட்டின் ஆண்டு மதிப்பு
(வருமானமில்லாத
குடும்பங்களுக்கு)

சாதாரண ந�ோய்கள்
(எ.கா. இருமல், சளி)
சாதாரண
உடல்நலப்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரச்சனைகள்
நாட்பட்ட ந�ோய்கள் சிக்கலான
உடல்நலப்
பிரச்சனைகள்

நல்வாழ்வு

CHAS கட்டணத் தள்ளுபடி

* பல் சிகிச்சை கட்டணத் தள்ளுபடியின் முழுமையான விவரமறிய http://www.moh.gov.sg/chas www.moh.gov.sg/chas பார்க்கவும்.

சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்: 1800 275 2427

www.chas.sg
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ஜிஎஸ்டி உதவித்தொகை – ர�ொக்கம் மற்றும் சிறப்பு ர�ொக்கத்தொகை
• குறைந்த வருமானம் ஈட்டும், தகுதிபெறும் சிங்கப்பூரர்களின் உடனடித் தேவைகளுக்குப் பண உதவி வழங்குகிறது.
• உங்களது ஆண்டு வருமானத்தையும் உங்கள் வ ீட்டின் மதிப்பையும் ப�ொறுத்து $150 அல்லது $300 கிடைக்கும்.
• 2017ல், ஜிஎஸ்டி உதவித்தொகை – ர�ொக்கம் பெறுபவர்கள் ஒருமுறை மட்டுமே வழங்கப்படும் சிறப்பு ர�ொக்கத்
த�ொகையாக $100 அல்லது $200 பெறுவார்கள்.
ஜிஎஸ்டி பற்றுச்சீட்டுக் குழு: 1800 2222 888

www.gstvoucher.gov.sg

ஜிஎஸ்டி உதவித்தொகை – யூ சேவ்
• வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீடுகளில் வாழ்வோரின் பயன ீட்டுக் கட்டணத்திற்குத் தள்ளுபடி வழங்கி
இத்திட்டம் உதவுகிறது. வ ீட்டு வகையைப் ப�ொறுத்து, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுக்கு $220 முதல்
$380 வரை கிடைக்கும்.
சிங்கப்பூர் பவர்: 6916 8888

சேவைப் பராமரிப்புக் கட்டணத் தள்ளுபடி
• வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வ ீடுகளில் குடியிருக்கும் தகுதிபெறும் சிங்கப்பூர் குடும்பங்கள், வ ீட்டு வகையைப்
ப�ொறுத்து, ஒன்றரை மாதம் முதல் மூன்றரை மாதம் வரையிலான சேவைப் பராமரிப்புக் கட்டணத் தள்ளுபடி
பெறுவார்கள். ஏப்ரல் 2017, ஜூலை 2017, அக்டோபர் 2017, ஜனவரி 2018 மாதங்களில் கட்டணத் தள்ளுபடி
வழங்கப்படும்.
• ஏப்ரல் 2017, ஜூலை 2017, அக்டோபர் 2017, ஜனவரி 2018 மாதங்களில் கட்டணத் தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
நல்வாழ்வு

நிதி அமைச்சு (MOF): 1800 866 3078

காம்கேர் அவசர நிதி உதவி
• 3 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்திற்கு அவசர, உடனடி உதவி
தேவைப்படுவ�ோருக்கு இத்திட்டம் உதவி வழங்கும்.
• மாதாந்தர குடும்ப வருமானம் $1,900 மற்றும் அதற்குக் குறைவாக இருக்கும்,
அல்லது குடும்பத்தின் மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $650 மற்றும்
அதற்குக் குறைவாக இருக்கும் குடும்பங்கள் நிதி உதவிக்குத் தகுதி பெறுவார்கள்.

காம்கேர் குறுகியகாலம் முதல் நடுத்தரகால உதவி
• வேலை தேடிக் க�ொண்டிருக்கும் அல்லது ந�ோயின் காரணமாகவ�ோ பராமரிக்கவேண்டிய ப�ொறுப்பால�ோ
தற்காலிகமாக வேலை செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளவரின் குடும்பத்திற்கு உதவி வழங்கப்படும்.
• மாதாந்தர குடும்ப வருமானம் $1,900 மற்றும் அதற்குக் குறைவாக இருக்கும், அல்லது குடும்பத்தின் மாதாந்தர
தனிநபர் சராசரி வருமானம் $650 மற்றும் அதற்குக் குறைவாக இருக்கும் குடும்பங்கள் நிதி உதவிக்குத் தகுதி
பெறுவார்கள்.

காம்கேர் நீ ண்டகால உதவி
• ந�ோய், முதுமை அல்லது இயலாமை காரணமாக நிரந்தரமாக வேலை செய்ய இயலாத நிலையில், மிகக்
குறைவான அல்லது அறவே வருமானம் இல்லாமல், மிகக் குறைவான அல்லது அறவே குடும்ப
ஆதரவில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு நீண்டகால உதவி வழங்கப்படும்.
• தகுதிபெறும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், மாதந்தோறும் $500 முதல் $1,450
வரை பெறலாம்.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு (க�ொம்கேர்) MSF (ComCare): 1800 222 0000

www.comcare.sg
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பெரியவர்களுக்கான ப�ோக்குவரத்து சலுகைகள்
•• பெரியவர்களுக்கு (சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் மற்றும் நிரந்தரவாசிகள்) மாதத்திற்கு $120 கட்டணத்தில் மாதாந்தரப்
பயண அட்டை
•• பெரியவர்கள், மூத்த குடிமக்கள், இயலாமை உள்ளவர்கள், வேலைநலன் ப�ோக்குவரத்து சலுகைத்திட்டத்தில்
உள்ளவர்களுக்கு உச்சமல்லாத சலுகை அட்டை - உச்சமல்லாத நேரங்களில் அடிப்படைப் பேருந்து
சேவைகளிலும் இரயில்களிலும் எண்ணற்ற பயணங்கள்

பிரிவுகள்

எண்ணற்ற பேருந்து, இரயில்
பயணங்கள்

பெரியவர்கள் வேலைநலன்
ப�ோக்குவரத்து சலுகைத் திட்டம்

$80.00

இயலாமை உள்ளவர்கள்

$40.00

மூத்த குடிமக்கள்

$40.00
டிரான்சிட்லிங்க் (TransitLink): 1800 2255 663

www.transitlink.com.sg

வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் தீர்வைக்குச் சலுகை
•	பின்வருவ�ோரைப் பராமரிப்பதற்காக வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளரை வேலைக்கு எடுக்கும் குடும்பங்கள்,
மாதத்திற்கு $60 சலுகைத் தீர்வை செலுத்துவதற்குத் தகுதி பெறக்கூடும்:
நல்வாழ்வு

– உடற்குறையுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள்
(மேல்விவரங்களுக்கு AIC-உடன் த�ொடர்புக�ொள்க: 1800 650 6060, www.silverpages.sg)
– 16 வயது மற்றும் அதற்குக் குறைவான வயதுடைய பிள்ளைகள் அல்லது பேரப்பிள்ளைகள்
– 65 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய வயதான குடும்ப உறுப்பினர்கள்
மனிதவள அமைச்சு: 6438 5122

www.mom.gov.sg

வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் மானியம்
• அன்றாட வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளில் மூன்றை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றைச் செய்வதற்கு நிரந்தர
உதவி தேவைப்படும் அன்புக்குரியவர்களைப் பராமரிக்க வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளரை வேலைக்கு
அமர்த்தும் குடும்பங்களுக்கு மாதந்தோறும் $120 ர�ொக்க உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு: 1800 650 6060

www.silverpages.sg

மக்கள் கழகம்
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இயலாமையுள்ள பெரியவர்களுக்கு ஆதரவு
இயலாமை உள்ளவர்களுக்குப் ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து சலுகை
• இயலாமை உள்ள பெரியவர்களுக்கான ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து கட்டணத்தில் 25% கழிவு பெறலாம்.
அவர்கள் 7.2 கில�ோமீ ட்டருக்கு மேலான தூரம் பயணம் செய்வதற்குக் கூடுதல் கட்டணம் கிடையாது.
• இயலாமை உள்ள பேருந்திலும் இரயிலிலும் எண்ணற்ற பயணங்கள் செய்ய $60- க்கு மாதாந்தர சலுகை
அட்டையும் வாங்கலாம்.
டிரான்சிட்லிங்க் (TransitLink): 1800 2255 663
www.transitlink.com.sg

இயலாமை உள்ளவர்களுக்குத் த�ொண்டூழியச் சமூகநல அமைப்புகளின் ப�ோக்குவரத்து
மானியம்
• இயலாமை உள்ள சிறப்புக்கல்வி பள்ளிகளுக்கு அல்லது சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு
நிதியளிக்கும் இயலாத�ோர் பராமரிப்புச் சேவை மையங்களுக்குச் செல்ல பிரத்யேகப் ப�ோக்குவரத்து
உதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
• ஏற்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் பிரத்யேகப் ப�ோக்குவரத்தின் செலவைச் சமாளிக்க 80% வரை மானியம்
பெறலாம்.

டாக்சி மானியத் திட்டம்
நல்வாழ்வு

•	பள்ளிக்கு, வேலைக்கு அல்லது வேலை சார்ந்த பயிற்சிக்குச் செல்ல முற்றிலும் டாக்சிகளையே
நம்பியிருக்கும் இயலாமை உள்ளவர்களுக்கான திட்டம் இது.
• குடும்பத்தின் மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $2,600 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக உள்ள
இயலாமை உள்ளவர்கள் தகுதி பெறுவார்கள்.
• குடும்பத்தின் மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானத்தைப் ப�ொறுத்து, 80% வரை மானியம் பெறலாம்.

துணைபுரியும் த�ொழில்நுட்ப நிதி
• இயலாமை உள்ளவர்களுக்குத் தேவைப்படும் துணைபுரியும் த�ொழில்நுட்பக் கருவிகளின் செலவுக்கு 90%
வரை மானியம் கிடைக்கும். இந்த மானியத்திற்கு $40,000 வாழ்நாள் வரம்பு உண்டு.
எஸ்ஜி எனேபல் (SG Enable): 1800 8585 885

www.sgenable.sg

இடைக்கால மற்றும் நீ ண்டகாலப் பராமரிப்புச் (ILTC) சேவைகள்
• சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு நிதியளிக்கும் பகல்நேர நடவடிக்கை நிலையங்கள் அல்லது
பெரியவருக்கான இயலாமை இல்லங்கள் ப�ோன்றவற்றில் நீண்டகாலச் சமூகப் பராமரிப்பு தேவைப்படும்
இயலாமையுள்ள பெரியவர்களின் கட்டணத்தைச் செலுத்த உதவி வழங்குகிறது.
• வழங்கப்படும் மானியத்தொகை குடும்பத்தின் மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானத்தை அல்லது வ ீட்டின்
ஆண்டு மதிப்பை அடிப்படையாகக் க�ொண்டிருக்கும்.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு (MSF): 6355 6388

www.msf.gov.sg
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பகல்நேர நடவடிக்கை நிலையம்
• இயலாமையுள்ள பெரியவர்கள் அன்றாட மற்றும் சமூக வாழ்க்கைத் திறன்களினமூலம் சுதந்திரமாகச்
செயல்படக்கூடிய ஆற்றலை வளர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய பகல்நேர நடவடிக்கைகளை நிலையம் நடத்துகிறது.

உடற்குறையாளர் வருகையளிப்புத் திட்டம்
• இயலாமையுள்ள பெரியவர்களுக்காக வாரத்தில் சில மணிநேரம் சமூக, ப�ொழுதுப்போக்கு நடவடிக்கைகளை
நிலையம் நடத்துகிறது.
• அர்த்தமுள்ள சமூக ஈடுபாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின்மூலம் இயலாமையுள்ள பெரியவர்களின்
வாழ்க்கைத்தரத்தை மேம்படுத்துவது நிலையத்தின் ந�ோக்கம்.

இல்லப் பராமரிப்புச் சேவைகள் (HBCS)
• இயலாமையுள்ள பெரியவர்களைக் கூடுமானவரை சமூகத்திலேயே தக்க வைத்திருக்கும் ந�ோக்கத்துடன்
மாற்றுப் பராமரிப்பு ஆதரவு வழங்குகிறது.
•	பயிற்சி சிகிச்சை, சுய சுகாதாரப் பராமரிப்பு, துப்புரவு, மருந்து உட்கொள்ள நினைவூட்டல் ப�ோன்றவை
வழங்கப்படும் சேவைகளில் உள்ளடங்கும்.
எஸ்ஜி எனேபல் (SG Enable): 1800 8585 885

நல்வாழ்வு

www.sgenable.sg

இப்புதிய திட்டங்களுடன் எனக்குத்
தேவையான எல்லா உதவியையும் பெற
முடியும் என்பது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது!

மக்கள் கழகம்
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கூடுதல் ஆதரவு பெற்றிடலாம்
தனிநபர் வருமான வரி நிவாரணங்கள்

பெற்றோருக்கான நிவாரணம் / உடற்குறையுள்ள பெற்றோருக்கான நிவாரணம்
•	பெற்றோர்கள், தாத்தா பாட்டியர், வாழ்க்கைத்துணையின் பெற்றோர்கள் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையின்
தாத்தா பாட்டியர் ப�ோன்றவர்களை ஆதரிக்கும் தனிநபர்கள் $5,500 அல்லது $9000 வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.
தங்களைச் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு உடற்குறை இருந்தால் $10,000 அல்லது $14,000 நிவாரணம் க�ோரலாம்.
நிவாரணம் க�ோரும் தனிநபர்கள் இணக்கத்தின் அடிப்படையில் நிவாரணத்தைப் பங்கிட்டுக் க�ொள்ளலாம்.

உடற்குறையுள்ள சக�ோதரன் / சக�ோதரிக்கான நிவாரணம்
• உங்களுடன் ஒரே வ ீட்டில் சேர்ந்து வாழும், உங்களால் ஆதரிக்கப்படும் உடற்குறையுள்ள ஒவ்வோர்
உடன்பிறப்புக்கும் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையின் உடன்பிறப்புக்கும் $5,500 வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.

வாழ்க்கைத்துணைக்கான நிவாரணம் / உடற்குறையுள்ள வாழ்க்கைத்துணைக்கான
நிவாரணம்
கூடுதல் ஆதரவு பெற்றிடலாம்

• உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் வருடாந்தர வருமானம் $4,000க்கு மேற்போகாமலும், உடற்குறையுள்ள
வாழ்க்கைத்துணையின் வருடாந்தர வருமானம் $5,500க்கு மேற்போகாமலும் இருந்தால், $2,000 வரி
நிவாரணம் க�ோரலாம்.

ஆயுள் காப்புறுதி நிவாரணம்
• நீங்கள் செலுத்தும் ம�ொத்த வருடாந்தர மசேநி சந்தா $5,000க்கு குறைவாக இருந்தால், ஆயுள் காப்புறுதித்
திட்டங்களுக்குச் செலுத்திய சந்தாவுக்கு நிவாரணம் க�ோரலாம்.
• உங்கள் மனைவியின் பெயரில் வாங்கிய ஆயுள் காப்புறுதித் திட்டங்களுக்கும் நீங்கள் நிவாரணம் க�ோரலாம்.

சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம் (IRAS): 1800 356 8300

www.iras.gov.sg

என் குடும்பத்திற்கு ஆகச்சிறந்த வாழ்க்கையை
அமைத்துத்தர நான் வேலை செய்தாகவேண்டும்.
எங்களது வ ீட்டுச் செலவுகளைக் குறைப்பதற்கு வரி
நிவாரணங்கள் ஆண்டுத�ோறும் உதவுகின்றன.
ஆமாம்! கடந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட வரி
நிவாரணங்கள் இவ்வாண்டும் தானாகவே
வழங்கப்படும். ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருந்தால்,
மறக்காமல் வருடாந்தர வரி விவரத் தாக்கல்
காலகட்டத்தில் இணையத்தளத்திற்குச் சென்று
திருத்தங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
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என் குடும்பத்தைப் பராமரித்தல்

பிள்ளை வளர்ப்புக்கான வரி நிவாரணம்
•	திருமணமான, விவாகரத்தான அல்லது வாழ்க்கைத்துணையை இழந்த பெற்றோர்கள், தங்கள் பிள்ளையின்
பிறப்பு வரிசையைப் ப�ொறுத்து, $5,000 முதல் $20,000 வரையிலான வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.

தகுதிபெறும் பிள்ளைக்கான நிவாரணம் / உடற்குறையுள்ள பிள்ளைக்கான நிவாரணம்
• 16 வயதுக்குக் குறைவான அல்லது முழுநேரமாகப் படிக்கும், ஆண்டு வருமானம் $4,000-க்கு மேற்போகாத
ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் $4,000 வரி நிவாரணம் பெறலாம். உடற்குறையுள்ள பிள்ளையைப் பராமரிக்கும்
பெற்றோர்கள், ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் $7,500 வரி நிவாரணம் பெறலாம்.
• மணமான தம்பதிகள், தங்களுக்கு இடையிலான இணக்கத்தின் அடிப்படையில், இவ்விரு
நிவாரணங்களையும் பங்கிட்டுக் க�ொள்ளலாம்.

வேலை செய்யும் தாய்மாருக்கான பிள்ளை நிவாரணம் (WMCR)
•	வேலை செய்யும் தாய்மார்கள், பிள்ளையின் பிறப்பு வரிசையைப் ப�ொறுத்து, தாயின் சம்பளத்தில்
ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் 15% முதல் 25% வரை வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.
•	வேலை செய்யும் தாய்மாருக்கான பிள்ளை நிவாரணத்துடன் தகுதிபெறும் பிள்ளைக்கான நிவாரணம் /
உடற்குறையுள்ள பிள்ளைக்கான நிவாரணம் ஆகியவற்றுக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் அதிகபட்சமாக
$50,000 வரை க�ோரலாம்.

பராமரிப்பளிக்கும் தாத்தாபாட்டியருக்கான நிவாரணம்
கூடுதல் ஆதரவு பெற்றிடலாம்

•	தங்களது பிள்ளைகளைப் பராமரிப்பதற்குப் பெற்றோர்களிடமும் தாத்தா பாட்டியரிடமும்
(வாழ்க்கைத்துணையின் ச�ொந்தங்கள் உட்பட) உதவி பெறும் வேலை செய்யும் தாய்மார்கள் $3,000 வரை
வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.

வெளிநாட்டுப் பணிப்பெண் தீர்வை நிவாரணம்
•	பள்ளி செல்லும் பிள்ளைகள் உள்ள திருமணமான வேலை செய்யும் தாய்மார்கள், முந்திய ஆண்டில்
செலுத்திய வெளிநாட்டுப் பணிப்பெண் தீர்வைக்கு வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.
சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம் (IRAS): 1800 356 8300

www.iras.gov.sg

இந்த வரி நிவாரணங்களுடன், என் குடும்பம்
பராமரிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தி, நான்
மன நிம்மதியுடன் வேலை செய்ய முடிகிறது!

மக்கள் கழகம்
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இக்கையேட்டை உங்கள் நண்பர்கள�ோடும்
குடும்பத்தார�ோடும் பகிர்ந்துக�ொண்டு
மறுபயன ீடு செய்யுங்கள்

பயனுள்ள
த�ொடர்பு எண்கள்
AIC

1800 650 6060

www.silverpages.sg

1800 275 2427

www.chas.sg

6735 9213

www.ecda.gov.sg

1800 2222 888

www.gstvoucher.gov.sg

1800 866 3066
1800 225 5432

www.hdb.gov.sg

1800 356 8300

www.iras.gov.sg

1800 227 1188

www.heybaby.sg

1800 866 3078

www.mof.gov.sg

6325 9220
1800 222 3399

www.moh.gov.sg
www.medishieldlife.sg

6438 5122

www.mom.gov.sg

(சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு)
• குழந்தை ப�ோனஸ்
• க�ொம்கேர்
• அரசாங்கம் பணம் தரும் விடுப்புத் திட்டங்கள்

6355 6388
1800 253 7707
1800 222 0000
1800 253 4757

www.msf.gov.sg
www.babybonus.gov.sg
www.comcare.sg
www.profamilyleave.gov.sg

SG Enable (எஸ்ஜி எனேபல்)

1800 858 5885

www.sgenable.sg

SP Group (சிங்கப்பூர் பவர் )

1800 222 3333

www.spgoup.com.sg

TransitLink (டிரான்சிட்லிங்க்)

1800 2255 663

www.transitlink.com.sg

(ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு)

CHAS

(சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்)

ECDA

(இளம்பிராய மேம்பாட்டு அமைப்பு)

GST Voucher Team

(ஜிஎஸ்டி பற்றுச்சீட்டுக் குழு)

HDB

(வ ீடமைப்பு பற்றுச்சீட்டுக் கழகம்)
• புதுத்தொடக்க வ ீட்டு மானியம்

IRAS

(சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம்)

Marriage & Parenthood Package

(திருமணம் மற்றும் பிள்ளை வளர்ப்புத் த�ொகுப்பு)

MOF

(நிதி அமைச்சு)

MOH

(சுகாதார அமைச்சு)
• மெடிஷீல்டு லைஃப்

MOM

(மனிதவள அமைச்சு)

MSF

இவ்விவரங்களை மக்கள் கழகத்தின் மக்கள் மற்றும் அரசாங்க ஈடுபாட்டுப் பிரிவு த�ொகுத்தது. மேல்விவரங்களுக்கு,
அன்புகூர்ந்து மேலே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் அமைப்புகளுடன் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்.

