நம் முதிய�ோரைப்
பராமரிக்கிற�ோம்
என் சிந்தனையையும்
உடலையும் சுறுசுறுப்பாக
வைத்திருப்பது எப்படி ?

சுகாதாரப்
பராமரிப்பு நமக்கு
கட்டுப்படியாகுமா ?
ப�ோதிய சேமிப்புடன்
என்னால் ஓய்வுபெற
முடியுமா ?

என்னிடம்
கேளுங்கள் !

விவரங்கள் ஆகக்கடைசியாக 2 ஜனவரி 2018 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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மனநிம்மதி பெற்று, இயல்நலத்துடன்
முதுமை அடைந்திடுங்கள்
சுதந்திரமாக இருக்க வேலை
செய்யலாம் பக்கம் 4
¥ ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்
¥	வேலைநலன்

கவலையில்லாமல் ஓய்வு
பெறுங்கள் பக்கம் 5
¥ மத்திய சேம நிதி லைஃப்
¥ மத்திய சேம நிதி சேமிப்பை எடுத்தல்

உள்ளடக்கம்

வாழ்நாள் முழுவதும் கட்டுப்படியாகும்
சுகாதாரப் பராமரிப்பு பெற்றிடுங்கள் பக்கம் 11
¥	காம்கேர்
¥ சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்

உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அருகில்
வாழ்ந்திடுங்கள் பக்கம் 21
¥ 2- அறை நீக்குப்போக்கான திட்டம்
¥ குத்தகையைத் திரும்ப வாங்கிக்கொள்ளும் திட்டம்

உங்கள் சிந்தனைக்கும் உடலுக்கும் வேலை
க�ொடுங்கள் பக்கம் 23
¥	தேசிய முதிய�ோர் பயிற்சிக் கழகம்
¥ மக்கள் கழகத்தின் மூத்தோர் கழகம்

மக்கள் கழகம்
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வாழ்நாள் கற்றலை
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

வேலை செய்து சுதந்திரமாக வாழ்ந்திடுங்கள்

1 ஜூலை 2017 முதல், மறு வேலை நியமன வயது 67
ஆக உயர்த்தப்படும். அதாவது, 62 வயதுக்கும் 67
வயதுக்கும் இடைப்பட்ட தகுதிபெறும் த�ொழிலாளர்கள்
தங்கள் அமைப்பில் த�ொடர்ந்து வேலை செய்ய
முதலாளிகள் மறு வேலை நியமனம்
வழங்கவேண்டும். வயது மூத்த த�ொழிலாளர்களின்
சம்பளத்தைக் குறைக்கக்கூடிய சலுகையும் நீக்கப்படும்.

வாழ்நாள் கற்றலை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சி உதவி நிதி
¥ ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர், கல்வி அமைச்சு நிதியளிக்கும் உயர்நிலைக்குப் பிந்திய கல்விக் கழகங்கள்,
மற்ற ப�ொது அமைப்புகள் ஆகியவை நடத்தும் பயிற்சி வகுப்புகளுக்குப் பணம் செலுத்த, 25 வயது முதலான
சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் $500 உதவி நிதி தரப்படுகிறது.
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்: 6785 5785

www.skillsfuture.sg

வேலைநலன் துணை வருமானத் திட்டம்
• மாதத்திற்கு $2,000 அல்லது அதைவிடக் குறைவான சம்பளம் பெறும் வயது மூத்த த�ொழிலாளர்களுக்கு
ஒவ்வொரு மாதமும் ர�ொக்கமும் மத்திய சேம நிதி வழங்கீ டுகளும் தருகிறது.

• உங்கள் வயதைப் ப�ொறுத்து, ஆண்டுக்கு $3,600 வரை நிதி ஆதரவு பெறலாம்.
வேலைநலன்: 1800 222 6622

www.workfare.gov.sg

வேலைநலன் பயிற்சி ஆதரவுத் திட்டம்
¥ மாதத்திற்கு $2,000க்கு மேற்போகாத சம்பளம் பெறும் 35 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய
த�ொழிலாளர்களுக்கான பலதரப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு 95% வரை பயிற்சிக் கட்டண நிதி வழங்குகிறது.
¥ ஊழியர் அணி திறன் தேர்ச்சித் திட்டப் (WSQ) பயிற்சி வகுப்புகள், பகுதிநேர ITE திறன் சான்றிதழ் வகுப்புகள்,
பகுதிநேரப் பட்டய வகுப்புகள் ப�ோன்றவை உள்ளடங்கும்.
¥ இடைவிடாது பயிற்சி பெற்று வருவ�ோருக்கு ர�ொக்கச் சன்மானம் கிடைக்கும்.
வேலைநலன்: 1800 536 8333

www.workfare.gov.sg
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கவலையில்லாமல்
ஓய்வு பெறுங்கள்
மத்திய சேமநிதியுடன் சேமிக்கலாம்

வேலை செய்துக�ொண்டிருப்பதால்
என் மத்திய சேம நிதி சேமிப்பை
பெருக்கலாம்!

கவலையில்லாமல் ஓய்வு பெறுங்கள்

மத்திய சேம நிதி கணக்கில் செலுத்தப்படும் சந்தா
வேலை செய்யும் பெரியவர்களின் மத்திய சேம நிதி சந்தா
த�ொழிலாளர்கள், முதலாளிகள் இருவருமே ஒவ்வொரு மாதமும் மத்திய சேம நிதி சந்தா செலுத்துகிறார்கள்
1 ஜனவரி 2016 முதல் சந்தா விகிதங்கள்
முதலாளி
செலுத்துவது
(சம்பளத்தில்
விழுக்காடு)

த�ொழிலாளர்
செலுத்துவது
(சம்பளத்தில்
விழுக்காடு)

ம�ொத்தம்
(சம்பளத்தில்
விழுக்காடு)

55 மற்றும் அதற்குக் குறைவு

17

20

37

55 க்கு மேல் 60 வரை

13

13

26

60 க்கு மேல் 65 வரை

9

7.5

16.5

7.5

5

12.5

த�ொழிலாளரின் வயது
(ஆண்டுகள்)

65 க்கு மேல்

ச�ொந்தத் த�ொழில் செய்வோரின் மத்திய சேம நிதி சந்தா
¥ ஆண்டுக்கு $6,000 க்கு மேலான நிகர வர்த்தக வருமானம் ஈட்டும் ச�ொந்தத் த�ொழில் செய்பவர்கள்
அனைவரும் மெடிசேவ் கணக்கில் சந்தா செலுத்தவேண்டும்.
¥ மெடிசேவ் தவிர, மற்ற மத்திய சேம நிதி கணக்குகளிலும் பின்வரும் வழிகளில் ர�ொக்கமாகப் பணம்
ப�ோடலாம் அல்லதுமத்திய சேம நிதி சந்தா செலுத்தலாம்:
i	ச�ொந்த விருப்பத்தின்பேரில் பணம் ப�ோடலாம்.
ii உங்கள் வயதைப் ப�ொறுத்து, சாதாரணக் கணக்கிலுள்ள சேமிப்பைச் சிறப்புக் கணக்குக்கு அல்லது 		
ஓய்வூதியக் கணக்குக்கு மாற்றலாம்.
iii ஓய்வூதியக் கணக்கில் பணம் ப�ோடும் திட்டம்

மக்கள் கழகம்
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உங்களது மத்திய சேம நிதி சேமிப்பைப் பெருக்கக்கூடிய வழிகள்
மத்திய சேம நிதி வட்டி விகிதங்கள்
சாதாரணக் கணக்கு

ஆண்டுக்கு 3.50% வரை.

சிறப்பு, மெடிசேவ் கணக்குகள்

ஆண்டுக்கு 5.00% வரை.

ஓய்வூதியக் கணக்கு

ஆண்டுக்கு 5.00% வரை.

1 ஜனவரி முதல் 31 மார்ச் 2017

2017 ஜனவரி 1 முதல் டிசம்பர் 31
(காலாண்டுக்கு ஒருமுறை
பரிசீலிக்கப்படும்)

மத்திய சேம நிதி முதலீட்டுத் திட்டம்
¥ மத்திய சேம நிதி உறுப்பினர்கள் தங்களது ஓய்வுகாலச் சேமிப்பைப் பெருக்க பலதரப்பட்ட முதலீட்டுத்
திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய வாய்ப்பளிக்கிறது.
கவலையில்லாமல் ஓய்வு பெறுங்கள்

ஓய்வுகாலத்திற்கான வாழ்நாள் முதலீட்டுத் திட்டம்
¥ எளிமையான, பன்மயமான முதலீட்டுத் தெரிவுகளைக் குறைவான கட்டணத்தில் வழங்கும் புதிய
விருப்பத்திற்குட்பட்ட திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். எதிர்பார்க்கப்படும் உயர் ஆதாயத்திற்காக ஓரளவு
இடரை எதிர்கொள்ள விரும்பும் மத்திய சேம நிதி உறுப்பினர்களுக்கானது.
மத்திய சேம நிதி: 1800 227 1188

www.cpf.gov.sg

ஓய்வுகாலத்திற்குச் சேமிக்கக்கூடிய வழிகள்
துணை ஓய்வூதியத் திட்டம் (SRS)
¥ மத்திய சேம நிதி சேமிப்புக்கு மேலாக, ச�ொந்த விருப்பத்தின்பேரில் ஓய்வுகாலத்திற்காகச் சேமிக்க
ஊக்குவிக்கும் திட்டம்
¥ திட்டத்தின் மத்திய சேம நிதி கணக்கில் ப�ோடும் பணத்திற்கு வரி நிவாரணம் கிடைக்கும்.
சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம்: 1800 356 8300

www.iras.gov.sg

சிங்கப்பூர் சேமிப்புப் பத்திரங்கள்
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¥ பாதுகாப்பான முறையில் நீண்டகாலம் சேமிப்பதற்கான சிறப்பு வகை அரசாங்கப்
பங்குப் பத்திரங்கள் இவை. ஆகக்குறைவாக $500-உடன் த�ொடங்கி,
10 ஆண்டுகள் வரை முதலீடு செய்யலாம்

நம் முதிய�ோரைப் பராமரிக்கிற�ோம்

சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம்: 6221 3682
www.sgs.gov.sg/savingsbonds.aspx

எனது சேமிப்பை பெருக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன்.
ஓய்வு பெறும் ப�ோது அதை எப்படி உபய�ோகிப்பது?

$

$

கவலையில்லாமல் ஓய்வு பெறுங்கள்

கவலை வேண்டாம், மத்திய சேம நிதி
உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும்
வழங்குத�ொகை அளிக்கும்.

55 வயது: ஓய்வூதியக் கணக்கு உருவாக்கப்படும்

$

¥ அடுத்த $30,000 த�ொகைக்கு 5% வட்டி
¥ மீ தி த�ொகைக்கு 4% வட்டி1

$

$

$

¥ முதல் $30,000 த�ொகைக்கு 6% வட்டி

$$
$

$

$

$

$ $$

¥ உங்கள் சிறப்புக் கணக்கில் மற்றும்/அல்லது சாதாரணக்
கணக்கில் உள்ள சேமிப்புகள் இந்தக் கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டு,
உங்களது ஓய்வூதியத் த�ொகை உருவாக்கப்படும். 1 ஜனவரி
2016 முதல், 55 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட
வயதுடைய உறுப்பினர்கள், தங்களது மத்திய சேம நிதி
சேமிப்புக்குக் கீழ்க்காணும் உயர் வட்டி விகிதங்களைப்
பெறுவார்கள்:

1

ஓய்வூதிய, சிறப்பு, மெடிசேவ் கணக்குகளிலுள்ள சேமிப்புக்கான
தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின் அடிப்படையிலானது.
55 வயது முதலான மத்திய சேம நிதி உறுப்பினர்களின்
சாதாரணக் கணக்கிலுள்ள சேமிப்புக்கு 4.5% வரை வட்டி
கிடைக்கும்.

மக்கள் கழகம்
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$

65 வயது: மத்திய சேம நிதி லைஃப் (முதிய�ோருக்கான
வாழ்நாள் வருமானம்)

$
$

$

$

$

$

$

$$

¥ லைஃப் வழக்கமான திட்டம், லைஃப் அடிப்படைத் திட்டம்,
லைஃப் படிப்படியாக உயரும் திட்டம் (2018 ஜனவரியிலிருந்து
கிடைக்கும்) ஆகியவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

$

¥ இத்திட்டங்களின்படி உங்களுக்கு மாதந்தோறும் கிடைக்கும்
த�ொகையும், உங்களது வாரிசுகளுக்கு நீங்கள்
விட்டுச்செல்லக்கூடிய த�ொகையும் திட்டங்களுக்கு
மாறுபட்டிருக்கும்.

$

$

$

$$

$$

$

$

¥ உங்களது ஓய்வுக்காலக் கணக்கில் உள்ள சேமிப்பைப்
பயன்படுத்தி, உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மாதந்தோறும்
த�ொகை வழங்கும் மத்திய சேம நிதி லைஃப் அன்யூட்டி
வாங்குங்கள்.

வழக்கமான
திட்டம்

அடிப்படைத் திட்டம்
அன்புக்குரிய�ோருக்குக்
கூடுதலாகக்
கிடைக்கும்

கவலையில்லாமல் ஓய்வு பெறுங்கள்

தனக்குக்
கூடுதலாகக்
கிடைக்கும்

மாதாந்தர
வழங்கு
த�ொகைகள்

வாரிசுகளுக்கு
கிடைப்பது

கூடுதலான
மாதாந்தர
வழங்குத�ொகை

குறைவான
மாதாந்தர
வழங்குத�ொகை

பயன்படுத்தப்படாத அன்யூட்டி பிரிமியமும்
(வட்டி இல்லாமல்) ஓய்வுக்காலக்
கணக்கிலுள்ள சேமிப்பும், நீ ங ்கள்
காலமான பிறகு உங்களது வாரிசுகளிடம்
க�ொடுக்கப்படும்.

படிப்படியாக
உயரும் திட்டம்
வருங்காலத்தில்
கூடுதலாகக்
கிடைக்கும்
ஆண்டுக்கு
2% உயரும்
மாதாந்தர
வழங்குத�ொகை

வாரிசுகள்

சிங்கப்பூரர்கள் கூடுதல் காலம் உயிர்
வாழ்கிறார்கள். இன்று 65 வயதை
எட்டுவ�ோரில் இருவரில் ஒருவர் 85 வயதுக்கு
மேலாக உயிர் வாழ்வார்கள். உங்கள்
வாழ்நாள் முழுவதும் மாதந்தோறும்
வருமானம் கிடைப்பதை மத்திய சேம நிதி
லைஃப் உறுதிப்படுத்துகிறது. அதிகமாகப் பெற
அதிகமாகச் சேமித்திடுங்கள்!
மத்திய சேம நிதி: 1800 227 1188

www.cpf.gov.sg
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நம் முதிய�ோரைப் பராமரிக்கிற�ோம்

எவ்வளவு சேமிப்பது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

55 வயதில் ஓய்வூதியக்
கணக்கில்
இருக்கவேண்டிய சேமிப்பு

65 வயதிலிருந்து
வாழ்நாள் முழுவதும்
கிடைக்கும் மாதாந்தர
வழங்குத்தொகை1

நீ ங்கள் ச�ொத்து உரிமையாளராக இருந்து,
அடிப்படை ஓய்வூதியத் த�ொகைக்கு மேலாக
ஓய்வூதியக் கணக்கிலிருக்கும் சேமிப்பை
எடுக்க விரும்பினால் (ப�ோதுமான ச�ொத்து
ஈடுவைக்கப்படுவதற்கு உட்பட்டது)

அடிப்படை ஓய்வூதியத்
த�ொகை
(BRS): $83,000

$700 – $750

நீ ங்கள் ச�ொத்து உரிமையாளராக
இல்லாவிட்டால் அல்லது அடிப்படை
ஓய்வூதியத் த�ொகைக்கு மேலாக
ஓய்வூதியக் கணக்கிலிருக்கும் சேமிப்பை
எடுக்க விரும்பாவிட்டால்

முழு ஓய்வூதியத் த�ொகை:
$166,000
(BRS x 2)

$1,280 – $1,380

மத்திய சேம நிதி லைஃப் கணக்கில் கூடுதல்
சேமிப்பை வைத்திருக்க விரும்பினால்

மேம்படுத்தப்பட்ட
ஓய்வூதியத் த�ொகை
(2016 ஜனவரி முதல்):
$249,000 (BRS x 3)

$1,860 – $2,000

கவலையில்லாமல் ஓய்வு பெறுங்கள்

¥ உங்களது ஓய்வுகாலத் தேவைகளுக்கு ஆகப் ப�ொருத்தமான மத்திய சேம நிதி லைஃப் திட்டத்தைத்
தேர்ந்தெடுங்கள்:

ஓய்வுகாலத்திற்கு நீங்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட உதவியாக, அடிப்படை ஓய்வுகாலத் த�ொகை முன்கூட்டியே
உங்களிடம் தெரியப்படுத்தப்படும்.

2016 ல்
55 வயது

2017 ல்
55 வயது

2018 ல்
55 வயது

2019 ல்
55 வயது

2020 ல்
55 வயது

65 வயதிலிருந்து
வாழ்நாள் முழுவதும்
கிடைக்கும்
அடிப்படை மாதாந்தர
வழங்குத்தொகை

முதல்

முதல்

முதல்

முதல்

முதல்

$780

$800

அடிப்படை
ஓய்வூதியத் த�ொகை

$80,500

$83,000

$85,500

$88,000

$90,500

$660
$720

$680
$740

$700
$760

$720

$740

மத்திய சேம நிதி: 1800 227 1188

www.cpf.gov.sg

1 ஜனவரி 2016 முதல், தகுதிபெறும் வயதை எட்டியவர்கள் மத்திய சேம நிதி
லைஃப் வழங்குத்தொகைகளை பெறத் த�ொடங்கவிரும்பும் தருணத்தில் மத்திய
சேம நிதி லைஃப் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் ப�ோதும்.
1

வழங்குத�ொகைகள் 2016 ன் மசேநி லைஃப் வழக்கமான திட்டத்தின்
வரையறைகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட கணிப்புகளாகும்.

மக்கள் கழகம்
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ஓய்வூதியக் கணக்கிலுள்ள சேமிப்பில் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொள்ள நீ க்குப்போக்கு
¥ 55 வயதில், முழு ஓய்வூதியத் த�ொகையை அல்லது ப�ோதுமான ச�ொத்து ஈடுவைப்புடன் அடிப்படை
ஓய்வூதியத் த�ொகையை உங்களால் ஒதுக்க இயலாவிட்டாலும், நீங்கள் $5,000 வரை எடுக்கலாம்.
¥ நீங்கள் 2013 முதல் 55 வயதை எட்டினால், வழங்குத�ொகை பெறத் தகுதிபெறும் வயதிலிருந்து உங்களது
ஓய்வூதியக் கணக்கிலுள்ள சேமிப்பில் 20% வரை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்கள் பெறுவ ீர்கள்.

வழங்குத்தொகை பெறத் த�ொடங்கும் வயதை 70 வயது வரை ஒத்திவைக்கலாம்
¥ 2016 ஜனவரி முதல், வழங்குத்தொகை பெறத் த�ொடங்கும் வயதை 70 வயது வரை நீங்கள் ஒத்திவைக்கலாம்.
ஒத்தி வைக்கப்படும் ஒவ்வோர் ஆண்டுக்கும், மத்திய சேம நிதி லைஃப் மாதாந்தர வழங்குத்தொகைகள்
சுமார் 6 - 7% வரை நிரந்தரமாக உயர்த்தப்படும்.
மத்திய சேம நிதி: 1800 227 1188
www.cpf.gov.sg

கவலையில்லாமல் ஓய்வு பெறுங்கள்

அடிப்படை சுகாதாரப் பராமரிப்புத் த�ொகை என்பது
முதுமைக் காலத்தில் உங்களுக்குத் தேவைப்படக்கூடிய
அடிப்படை, மானியமுள்ள சுகாதாரப் பராமரிப்புக்குத்
தேவையான உத்தேச சேமிப்பைக் குறிக்கிறது.

மெடிசேவ் கணக்கில் அடிப்படை சுகாதாரப் பராமரிப்புத் த�ொகை
¥ 1 ஜனவரி 2017 முதல், 65 வயதுடைய (2017ல்) உறுப்பினர்களுக்கான அடிப்படை சுகாதாரப் பராமரிப்புத்
த�ொகை $52,000. 2017ல் 66 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய உறுப்பினர்களின் த�ொகை
$49,800 ஆக மாற்றமின்றி இருக்கும். இவர்களது வாழ்நாள் முழுவதும் இந்தத் த�ொகை மாறாது.
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மத்திய சேம நிதி: 1800 227 1188

சுகாதார அமைச்சு: 6325 9220

www.cpf.gov.sg

www.moh.gov.sg

நம் முதிய�ோரைப் பராமரிக்கிற�ோம்

அன்றாட வாழ்க்கை
உங்களது அன்றாடச் செலவுகளுக்கு உதவி

இந்த உதவித் திட்டங்களுடன் உங்களது
அன்றாடச் செலவுகளைக் குறைத்திடுங்கள்!

குறைந்த செலவில் பயணம் செய்திடுங்கள்
மூத்த குடிமக்களுக்கான* பல்வேறு ப�ோக்குவரத்து சலுகைகளுடன் உங்களது ப�ோக்குவரத்து செலவுகளுக்குக்
கூடுதல் ஆதரவு பெற்றிடுங்கள்:
¥ மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் PAssion சில்வர் சலுகை அட்டைகள்* – மலிவான இரயில் மற்றும் பேருந்து
கட்டணங்களுடன் பயனடையலாம்.

* 60 வயது முதலான மூத்த குடிமக்களுக்கானது

அன்றாட வாழ்க்கை

¥ இருவகை பயணத்திற்கான மாதாந்தர சலுகை அட்டை* – மாதத்திற்கு $60 கட்டணத்தில் அடிப்படை
பேருந்து சேவைகளிலும் இரயில் சேவைகளிலும் எண்ணற்ற பயணங்கள்.
டிரான்சிட்லிங்க்: 1800 225 5663

www.transitlink.com.sg

கூடுதல் ஆதரவு
¥ மருத்துவக் கவனிப்புக்கு / சிகிச்சைக்கு ச�ொந்தமாகச் செல்ல இயலாத, தங்களை அழைத்துச்செல்ல
ப�ொருத்தமான அல்லது எந்தவ�ொரு பராமரிப்பாளரும் இல்லாத முதிய�ோருக்குச் சிறப்பு ப�ோக்குவரத்து
சேவைகள்.
¥ பகல்நேரப் பராமரிப்பு நிலையங்களுக்குச் செல்லும் நலிவுற்ற முதிய�ோருக்காக, ஒருங்கிணைந்த
பராமரிப்புக்கான அமைப்பு புதிய டாக்சி ப�ோக்குவரத்து சேவை வழங்குகிறது. பராமரிப்பாளர் உடன் வரும்
மூளைத்தளர்ச்சியுள்ள முதிய�ோரும் இச்சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு: 1800 650 6060

www.silverpages.sg
¥ இயலாமை உள்ளவர்களுக்குத் த�ொண்டூழிய சமூகநல அமைப்புகளின் ப�ோக்குவரத்து மானியங்கள்
– உங்களுக்கு இயலாமைகள் இருப்பத�ோடு, பராமரிப்புச் சேவைகளைப் பெறுவதற்குத் த�ொண்டூழிய சமூகநல
அமைப்புகள் வழங்கும் ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமிருந்தால், ப�ோக்குவரத்து
கட்டணத்திற்கு 80% வரை மானியம் கிடைக்கும்.
எஸ்ஜி எனேபல்: 1800 858 5885
www.sgenable.sg

மக்கள் கழகம்
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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 பற்றுச்சீட்டு – மெடிசேவ்
¥ தகுதிபெறும் 65 வயது முதலான முதிய சிங்கப்பூரர்களின் மருத்துவத் தேவைகளுக்கு ஆதரவு வழங்குகிறது.

அன்றாட வாழ்க்கை

¥ உங்கள் வயதையும் வ ீட்டின் ஆண்டு மதிப்பையும் ப�ொறுத்து, $150 முதல் $450 வரையிலான த�ொகை
மெடிசேவ் கணக்கில் ப�ோடப்படும்.
ஜிஎஸ்டி பற்றுச்சீட்டுக் குழு: 1800 2222 888
www.gstvoucher.gov.sg

ஜிஎஸ்டி பற்றுச்சீட்டு – யு-சேவ்
¥ வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீடுகளில் வாழ்வோரின் பயனட்
ீ டுக் கட்டணத்தைக் குறைக்க தள்ளுபடி
வழங்குகிறது.
¥ உங்கள் வ ீட்டின் வகையைப் ப�ொறுத்து, ஆண்டுக்கு $220 முதல் $380 வரை கிடைக்கும்.
சிங்கப்பூர் பவர்: 6671 7117

முதிய�ோர் ஆதரவுத் திட்டம்
¥ வாழ்நாள் முழுவதும் குறைவான வருமானம் ஈட்டியத�ோடு, தற்போது குறைவான அல்லது அறவே குடும்ப
ஆதரவு இல்லாத 65 வயது முதலான தகுதிபெறும் முதிய�ோருக்கு ஆதரவளிக்கிறது.
¥ ஒவ்வொரு காலாண்டும் $300 முதல் $750 வரை பண உதவி கிடைக்கும்.
முதிய�ோர் ஆதரவு த�ொலைபேசி எண்: 1800 222 6622

www.silversupport.gov.sg
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காம்கேர் அவசர நிதி உதவி
¥ 3 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்திற்கு அவசரமாகவும் உடனடியாகவும்
உதவி தேவைப்படுவ�ோருக்கு உதவி வழங்குகிறது.
¥ மாதாந்தர குடும்ப வருமானம் $1,900 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக,
அல்லது மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி வருமானம் $650 அல்லது அதைவிடக்
குறைவாக இருப்போருக்கானது.

காம்கேர் குறுகிய காலம் முதல் இடைக்காலம் வரையிலான உதவி
¥	வேலை தேடும் குடும்பங்கள் அல்லது ந�ோயின் காரணமாகவ�ோ, பிள்ளைகளை, முதிய�ோரை அல்லது
தங்களைச் சார்ந்துள்ள மற்றவர்களைப் பார்த்துக் க�ொள்ளவேண்டிய அவசியத்தால�ோ தற்காலிகமாக வேலை
செய்ய இயலாத குடும்பங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும்.
¥ மாதாந்தர குடும்ப வருமானம் $1,900 மற்றும் அதைவிடக் குறைவாக, அல்லது மாதாந்தர தனிநபர் சராசரி
வருமானம் $650 அல்லது அதைவிடக் குறைவாக இருப்போருக்கானது.

காம்கேர் நீ ண்டகால உதவி

குடும்ப வகை

த�ொகை

தகுதிபெறும் ஒருவர்

$500

தகுதிபெறும் இருவர்

$870

தகுதிபெறும் மூவர்

$1,130

தகுதிபெறும் நால்வர்

$1,450

பிள்ளைகளுக்கான கூடுதல்
உதவி

அன்றாட வாழ்க்கை

¥	ந�ோய், முதுமை அல்லது இயலாமையின் காரணமாக நிரந்தரமாக வேலை செய்ய இயலாத நிலையில்,
மிகக்குறைவான அல்லது அறவே வருமானமும் குடும்ப ஆதரவும் இல்லாதவர்களுக்கு நீண்டகால உதவி
கிடைக்கும். 1 ஜூலை 2016 முதல், உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய த�ொகை:

ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும்
கூடுதலாக $150

நீங்கள் மற்ற வகையான உதவிகளையும் பெறக்கூடும். பலதுறை
மருந்தகங்கள் மற்றும் அரசாங்க/மறுசீரமைக்கப்பட்ட
மருத்துவமனைகளில் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை, அரசாங்கம்
நிதியளிக்கும் சமூகச் சேவைகள் ப�ோன்றவை இதில் உள்ளடங்கும்.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு (காம்கேர்): 1800 222 0000

www.comcare.sg

மக்கள் கழகம்
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நல்ல ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கை
மலிவான சுகாதார பராமரிப்பு

நமது சுகாதாரப் பராமரிப்புத்
தேவைகளுக்கு நம்மால் கட்டணம்
செலுத்த இயலுமா ?

கவலை வேண்டாம். உங்களது
சுகாதாரப் பராமரிப்புச் செலவுகளைக்
குறைப்பதற்கு நிறைய வழிகள் உள்ளன.
அனைவருக்கும் உதவி கிடைக்கும்,
அதுவும் வாழ்நாள் முழுவதும்!

முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான உதவித்தொகுப்பு
முன்னோடிகளின்* சுகாதாரப் பராமரிப்புச் செலவுகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் உதவி வழங்கும்.
¥	வெளிந�ோயாளி பராமரிப்பு
அன்றாட வாழ்க்கை

– பலதுறை மருந்தகங்களிலும் நிபுணத்துவ வெளிந�ோயாளி மருந்தகங்களிலும் மானியமுள்ள 		
	சேவைகளுக்கும் மருந்துகளுக்கும் கூடுதலாக 50% கழிவு.
– சமூக சுகாதார உதவித் திட்டத்தின்கீ ழ் (CHAS) பங்குபெறும் தனியார் மருந்தகங்களுக்கும் பல் சிகிச்சை
மருந்தகங்களுக்கும் செல்லும்போது மானியங்கள்.
¥ மெடிசேவ் கணக்கில் பணம் நிரப்பல்
– நீங்கள் பிறந்த ஆண்டைப் ப�ொறுத்து, வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டுத�ோறும் $200 முதல் $800 வரை
	கிடைக்கும்.
¥ மெடிஷீல்டு லைஃப்
– உங்களது மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவைச் செலுத்த 40% முதல் 60% வரையிலான சிறப்பு மானியம் 		
	கிடைக்கும்.
¥ உடற்குறையுள்ள முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான உதவித் திட்டம்
– அன்றாட வாழ்க்கையின் குறைந்தது மூன்று நடவடிக்கைகளை (சாப்பிடுதல், குளித்தல், உடுத்துதல், 		
நகர்த்துதல், கழிவறைக்குச் செல்லுதல் மற்றும் நடத்தல் அல்லது நடமாடுதல்) செய்வதற்கு நிரந்தரமாக
உதவி தேவைப்படும் முன்னோடிகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் மாதந்தோறும் $100 ர�ொக்க
உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
* நீங்கள் 31 டிசம்பர் 1949 அன்று அல்லது அதற்கு முன்பாகப் பிறந்து (2014ல் 65 வயது அல்லது அதற்குமேல்),
31 டிசம்பர் 1986 அன்று அல்லது அதற்கு முன்பாகச் சிங்கப்பூர் குடியுரிமை பெற்றிருந்தால்.
சுகாதாரம் த�ொடர்பான கேள்விகள் : 1800 650 6060

www.silverpages.sg
ப�ொதுவான கேள்விகள்: 1800 222 2888

www.pioneers.sg
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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

முன்னோடித் தலைமுறையினர்

குடும்பத்தின் மாதாந்தர தனிநபர்
சராசரி வருமானம்
(வருமானமுள்ள குடும்பங்களுக்கு)

$1,100 மற்றும்
அதைவிடக் குறைவு

$1,101 முதல்
$1,800 வரை

வ ீட்டின் ஆண்டு மதிப்பு
(வருமானமில்லாத
குடும்பங்களுக்கு)

$13,000 மற்றும்
அதைவிடக் குறைவு

$13,001 முதல்
$21,000 வரை

ஒவ்வொரு வருகைக்கும்
$18.50 வரை கட்டணத்
தள்ளுபடி

ப�ொருந்தாது

ஒவ்வொரு வருகைக்கும்
$28.50 வரை கட்டணத்
தள்ளுபடி

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

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

ஒவ்வொரு வருகைக்கும்
$90 வரை கட்டணத்
தள்ளுபடி, அதிகபட்சமாக
ஆண்டுக்கு $360.

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

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

ஒவ்வொரு வருகைக்கும்
$135 வரை கட்டணத்
தள்ளுபடி, அதிகபட்சமாக
ஆண்டுக்கு $540.

வருமானம் அல்லது
வ ீட்டின் ஆண்டு மதிப்பு
எதுவாக இருந்தாலும்,
முன்னோடிகள்
அனைவரும்
சலுகைகளைப்
பெறுவார்கள்.

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

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்
மருத்துவச் சேவைகள் *

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

அன்றாட வாழ்க்கை

CHAS கட்டணத் தள்ளுபடி

ஒவ்வொரு சிகிச்சைக்கும்
$50 முதல் $170.50
ஒவ்வொரு சிகிச்சைக்கும்
ஒவ்வொரு சிகிச்சைக்கும்
வரை கட்டணத் தள்ளுபடி
$21 முதல் $266.50 வரை
$11 முதல் $256.50 வரை
(செயற்கை பற்சிகரம்
கட்டணத் தள்ளுபடி
கட்டணத் தள்ளுபடி
ப�ொருத்துதல், செயற்கைப்
(சிகிச்சையைப்
(சிகிச்சையைப்
பல்வரிசை, பல்
ப�ொறுத்தது)
ப�ொறுத்தது)
வேர்க்குழி சிகிச்சை
ஆகியவற்றுக்கு மட்டுமே)
பரிந்துரைக்கப்படும் உடல்நலப் பரிச�ோதனைக்கும்,
தேவையாயின் முதல் த�ொடர் மருத்துவக்
கவனிப்புக்கும், SFL அழைப்புக் கடிதத்துடன் $2
கட்டணம்.

பரிந்துரைக்கப்படும்
உடல்நலப்
பரிச�ோதனையும்,
தேவையாயின் முதல்
த�ொடர் மருத்துவக்
கவனிப்பும், SFL அழைப்புக்
கடிதத்துடன் இலவசம்.

* பல் சிகிச்சை சேவைகளின் முழுமையான விவரமறிய www.moh.gov.sg/chas பார்க்கவும்.

சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்: 1800 275 2427

www.chas.sg
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மெடிசேவ்
பின்வரும் இடங்களில் உங்களது மருத்துவக் கட்டணங்களைச் செலுத்த மெடிசேவ் பயன்படுத்தலாம்:
¥	ப�ொது மருத்துவமனைகள், பலதுறை மருந்தகங்கள், நிபுணத்துவ வெளிந�ோயாளி மருந்தகங்கள்.
¥ தனியார் மருந்தகங்கள், தனியார் மற்றும் சமூக மருத்துவமனைகள், பகல்நேர மறுவாழ்வுச் சேவை மற்றும்
ந�ோய்த்தணிவு பராமரிப்பு.

எடுத்துக்காட்டாக, பின்வருபவற்றுக்கு மெடிசேவ் பயன்படுத்தலாம்:

அறுவை சிகிச்சை அல்லது
மருத்துமனையில் தங்கும்
செலவுகள்

த�ொடர் சிகிச்சைகள்

அன்றாட வாழ்க்கை

பரிந்துரைக்கப்படும்
பரிச�ோதனைகள், தடுப்பூசிகள்,
நாட்பட்ட ந�ோய்களுக்கான
சிகிச்சைகள்

A

A

மறுவாழ்வு மற்றும்
உடல்நலம் தேறுதல்

மருத்துவ ஊடுகதிர்
படமெடுப்புகள்

காப்புறுதிக் கட்டணங்கள்
செலுத்துதல்

நிபுணத்துவ வெளிந�ோயாளி மருந்தகங்களில் மேம்பட்ட மானியங்கள்
¥ சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் அனைவரும் ப�ொது மருத்துவமனைகளின் மானியமுள்ள நிபுணத்துவ வெளிந�ோயாளி
மருந்தகங்களிலும் தேசிய நிபுணத்துவ நிலையங்களிலும் 50% மானியம் பெறலாம்.
¥ தகுதிபெறும் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானக் குடும்பங்கள் கூடுதலாக 60% அல்லது 70% மானியம்
பெறலாம்.
சுகாதார அமைச்சு: 6325 9220

www.moh.gov.sg
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மருந்துகளுக்கு மேம்பட்ட மானியங்கள்
¥ அனைவருக்கும் கட்டுப்படியாகும் செலவில் சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங்கிட, சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் மானியம் பெறும்

நிபுணத்துவ வெளிந�ோயாளி மருந்தகங்களிலும் பலதுறை மருந்தகங்களிலும் மருந்துகளுக்கு மானியம் பெறுவார்கள்.

மருந்துகளுக்கு
மானியம்
CHAS அட்டை இல்லாத சிங்கப்பூரர்கள்

50%

நீல, ஆரஞ்சு CHAS அட்டைகள்
வைத்திருப்போர்

75%

சிறுவர்களும் முதிய�ோரும்

75%

மருந்துகளுக்கு முன்னோடித்
தலைமுறையினருக்கான மானியம்
மானியமுள்ள கட்டணத்தில்
கூடுதலாக 50% கழிவு

இடைக்கால மற்றும் நீ ண்டகாலப் பராமரிப்புச் சேவைகள்
¥ மருத்துவமனையிலிருந்து வ ீடு திரும்பிய பிறகும், அல்லது சமூக இல்லத்தில் தங்கி, விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர் ,
அன்றாட வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளுக்கான கவனிப்பு, மற்றும் சிகிச்சை தேவைப்படும் முதிய�ோருக்கான
மானியங்கள்.

¥ பணவசதி ச�ோதனை மூலம் மானியத்தொகை நிர்ணயிக்கப்படும். குறைந்த வருமானக் குடும்பங்களைச்
சேர்ந்தவர்களுக்குக் கூடுதல் மானியங்கள் கிடைக்கும்.

இடைக்கால மற்றும் நீ ண்டகால மருந்து மானியத் திட்டம்
அன்றாட வாழ்க்கை

¥ சுகாதார அமைச்சின் மானியம் பெறும் ந�ோயாளிகள், இடைக்கால மற்றும் நீண்டகாலப் பராமரிப்புச் சேவை
மருத்துவர்கள் தரும் மருந்துகளுக்கு அதே விலையைத் தருவார்கள். மருந்துகளை மானியமுள்ள விலையில்
பெறுவதற்காக அவர்கள் பலதுறை மருந்தகங்களுக்கு அல்லது ப�ொது மருத்துவமனைகளுக்குச் செல்லவேண்டிய
அவசியமில்லை.
சுகாதார அமைச்சு: 6325 9220

www.moh.gov.sg

நான் மருத்துவக் காப்புறுதி
வாங்குவதற்குக் காலம்
கடந்துவிட்டதா?
காலம் ஒருப�ோதும் கடந்துவிடாது.
சிங்கப்பூரர்கள் ச�ொல்வதைப்போல,
“இன்னமும் நம்பிக்கை வைக்கலாம்!”

மெடிஷீல்டு லைஃப்
¥ சிங்கப்பூர் குடிமக்கள், நிரந்தரவாசிகள் அனைவருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாப்பளிக்கும் அடிப்படை
தேசிய சுகாதாரப் பராமரிப்பு காப்புறுதித் திட்டம் இது.
¥ மருத்துவமனையின் பெருந்தொகை கட்டணங்களையும் அதிக விலையான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
வெளிந�ோயாளி சிகிச்சைகளின் கட்டணங்களையும் நீங்கள் செலுத்த இத்திட்டம் உதவுகிறது.
¥ குறைந்த வருமானம் முதல் நடுத்தர வருமானம் வரை ஈட்டுவ�ோருக்கும் முன்னோடித்
தலைமுறையினருக்கும் காப்புறுதித் திட்டக் கட்டண மானியங்கள் கிடைக்கும்.
சுகாதார அமைச்சு: 1800 222 3399

www.medishieldlife.sg
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மெடிஃபண்ட்
¥ அரசாங்க மானியங்கள் கிடைத்தும், மெடிஷீல்டு லைஃப், தனியார் காப்புறுதி, மெடிசேவ், ர�ொக்கம்
ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திய பிறகும், மருத்துவக் கட்டணத்தைச் செலுத்த இயலாத சிங்கப்பூர் குடிமக்களுக்கு
உதவுகிறது.
சுகாதார அமைச்சு: 6325 9220
www.moh.gov.sg

மருத்துவக் கட்டண விலக்கு அட்டை
¥ உடனடிக் குடும்ப உறுப்பினர்கள், மெடிசேவ், $1,000க்கு மேலான சேமிப்பு இல்லாத வசதி குறைவான தாதிமை
இல்லவாசிகள், ப�ொது சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிலையங்களிலும் (பலதுறை மருந்தகங்கள் உட்பட) இடைக்கால
மற்றும் நீண்டகாலப் பராமரிப்பு நிலையங்களிலும் வழக்கமான மருத்துவ சிகிச்சைகளும் மருத்துவமனையில்
தங்கியிருப்பதற்கும் இந்த அட்டை உதவி வழங்கும்.
ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு: 1800 650 6060

www.silverpages.sg

அன்றாட வாழ்க்கை

ஆர�ோக்கியத்தைக்
கட்டிக்காப்பது பற்றி மேலும்
அறிய நான் யாரை நாடலாம்?
உங்கள் உடல்நலனைக் கண்காணிக்கவும்
ஆர�ோக்கியக் குறிப்புகள் பெறவும்
“Health Hub SG” செயலியை நீங்கள்
பதிவிறக்கம் செய்யலாம்!

ஹெல்த்லைன்
¥ சுகாதார விவகாரங்கள் பற்றி ஆல�ோசனை தேவைப்பட்டால் அல்லது ந�ோய்த் தடுப்பு பற்றி மேல்விவரம்
அறிய விரும்பினால், 1800 2233 1313 என்ற எண்ணில் ஹெல்த்லைன் இலவசத் த�ொலைபேசி சேவையை
அழைக்கலாம்.

வாழ்நாள் பரிச�ோதனை
¥	செப்டம்பர் 1 முதல், 40 வயது முதலான சிங்கப்பூரர்கள் சுகாதாரப் பரிச�ோதனை செய்துக�ொள்ள தங்களது
CHAS மருத்துவரிடம் செல்லும்போது மானியம் பெறுவார்கள்.
¥ பரிந்துரைக்கப்படும் பரிச�ோதனைகளுக்கும் பரிச�ோதனைக்குப் பிந்திய முதல் மருத்துவ ஆல�ோசனைக்கும்
(அவசியமாயின்) $5 வரை மட்டுமே செலுத்தவேண்டும்.
சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியம்: 1800 225 4482

www.hpb.gov.sg
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உடற்குறை உள்ளவர்களுக்கு
உதவி கிடைக்குமா ?

நிச்சயமாகக் கிடைக்கும்! நீ ங்கள்
பெறக்கூடிய எல்லா உதவியும்
உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
எல்டர்ஷீல்டு
¥	கடுமையான இயலாமைக்கான இந்தக் காப்புறுதித் திட்டம், கடுமையான இயலாமை* நேரும்போது குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு மாதந்தோறும் பண உதவி வழங்கும். மெடிசேவ் கணக்கு வைத்திருக்கும் சிங்கப்பூரர்களும்
நிரந்தரவாசிகளும் 40 வயதை எட்டியதும் தானாகவே எல்டர்ஷீல்டு திட்டத்தின்கீ ழ் பாதுகாப்பு பெறுவார்கள்.
¥ மூன்று தனியார் காப்புறுதி நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்தை வழங்குகின்றன: அவிவா சிங்கப்பூர், கிரேட் ஈஸ்டர்ன்
மற்றும் இன்கம்.
www.cpf.gov.sg

சுகாதார அமைச்சு: 6325 9220
www.moh.gov.sg/eldershield

அன்றாட வாழ்க்கை

மசேநி: 1800 227 1188

இயலாமையுள்ள முதிய�ோருக்கான இடைக்கால உதவித் திட்டம்*
¥ வயதின் காரணமாக அல்லது ஏற்கனவே இருந்த இயலாமைகளின் காரணமாக 2002ல் எல்டர்ஷீல்டு
திட்டத்திற்குத் தகுதிபெறாத கடுமையான இயலாமையுள்ள* சிங்கப்பூர் முதிய�ோருக்கான உதவித் திட்டம் இது.
¥ மாதந்தோறும் $150 அல்லது $250 நிதி உதவி வழங்கப்படும் (உங்கள் குடும்பத்தின் மாதாந்தர சராசரி தனிநபர்
வருமானத்தின் அடிப்படையிலானது), அதிகபட்சமாக 72 மாதங்களுக்கு.
*	ஆறு அன்றாட நடவடிக்கைகளில் (சாப்பிடுதல், குளித்தல், உடுத்துதல், நகர்தல், கழிவறைக்குச் செல்லுதல்
மற்றும் நடத்தல் அல்லது நடமாடுதல்) குறைந்தது மூன்று நடவடிக்கைகளைச் செய்ய இயலாமை.

மூத்தோர் நடமாட, இயங்க உதவி நிதி
¥ 60 வயது முதலான மூத்த சிங்கப்பூரர்கள் சுதந்திரமாக நடமாடி வாழ உதவும் ஆதரவு நிதி.
நடமாடுவதற்கும் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கும் துணை புரியும் சாதனங்களை வாங்குவதற்கு மானியம்
கிடைக்கும். எ.கா. கைத்தடிகள், சக்கர நாற்காலிகள், குளியல் இருக்கைகள் ப�ோன்றவை.
¥ நடமாட உதவி தேவைப்படும் முதிய�ோர் சுகாதார அமைச்சின் நிதி பெறும் முதிய�ோர் பராமரிப்பு நிலையங்கள்,
இரத்தச் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், பகல்நேர அந்திமக்காலப் பராமரிப்பு நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் பராமரிப்பு
பெற ப�ோக்குவரத்து கட்டணச் சலுகைகள் கிடைக்கும்.
¥ சுகாதாரப் பராமரிப்புப் ப�ொருட்களை வாங்குவதற்கு மானியம் கிடைக்கும். எ.கா. பால் ஊட்டச்சத்து, சிறுநீர்
வடிகுழல் ப�ோன்றவை.
ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு: 1800 650 6060
¥ தகுதிபெற நிபந்தனைகள் உண்டு.
www.silverpages.sg
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வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் மானியம்
¥ அன்றாட வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளில் மூன்று அல்லது அதைவிட அதிகமானவற்றைச் செய்வதற்கு நிரந்தர
உதவி தேவைப்படும் அன்புக்குரியவர்களைப் பராமரிக்க வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளரை வேலைக்கு
எடுக்கவேண்டிய அவசியமுள்ள குடும்பங்களுக்கு மாதந்தோறும் $120 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு: 1800 650 6060

www.silverpages.sg

வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் தீர்வைக்குச் சலுகை
¥ பின்வருவ�ோரைப் பராமரிக்க வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளரை வேலைக்கு எடுக்கும் குடும்பங்கள்
மாதத்திற்கு $60 சலுகை தீர்வை செலுத்த தகுதிபெறக்கூடும்:
_ இயலாமையுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள்
(AIC-உடன் த�ொடர்புக�ொள்க: 1800 650 6060, மேல்விவரங்களுக்கு www.silverpages.sg)
_ 16 வயது மற்றும் அதற்குக் குறைவான வயதுடைய பிள்ளைகள் அல்லது பேரப்பிள்ளைகள்
_ 65 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய முதிய�ோர்

மனிதவள அமைச்சு: 6438 5122

www.mom.gov.sg
அன்றாட வாழ்க்கை

பராமரிப்பாளர் பயிற்சி மானியம்
¥ அன்புக்குரியவர்களை நல்லவிதமாகப் பராமரிக்க, அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகளுக்குச் செல்லும்
பராமரிப்பாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு $200 மானியம் கிடைக்கும்.

மருத்துவ வழித்துணை மற்றும் ப�ோக்குவரத்துச் சேவைகள்
¥ மருத்துவரைக் காணச் செல்லும்போது உதவி தேவைப்படுவ�ோருக்கு வழித்துணை சேவை வழங்கப்படும்.
¥ மருத்துவரைக் காண / சிகிச்சை பெற வ ீட்டிலிருந்து சென்றுவர சிறப்புப் ப�ோக்குவரத்துச் சேவை உதவும்.
¥ இச்சேவையின் ஒவ்வொரு பயணத்திற்கும் $42 முதல் $90 வரை செலவாகும் (மானியத்திற்குமுன்).

மீ ல்ஸ் ஆன் வ ீல்ஸ் திட்டம்
¥	ச�ொந்தமாகச் சாப்பாடு வாங்கவும் சமைக்கவும் இயலாமலும், உதவிக்குப் பராமரிப்பாளர் இல்லாமலும் வ ீட்டில்
முடங்கிக்கிடக்கும் முதிய�ோருக்கு உணவு வழங்குகிறது.
ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு: 1800 650 6060

www.silverpages.sg

மீ ல்ஸ்
ஆன் வ ீல்ஸ்
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இல்லமும் குடும்பமும்

உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அருகில் வாழ்ந்திடுங்கள்

பழக்கப்பட்ட சுற்றுப்புறத்தில் முதுமைக் காலத்தைக் கழிக்க விரும்பும் அல்லது தங்கள் குடும்பத்தினருக்கு
அருகில் வாழ விரும்பும் முதிய�ோர் பின்வரும் திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்:

பல தலைமுறையினர் முன்னுரிமை திட்டம்
¥ அதே BTO மேம்பாட்டின் வ ீடுகளுக்குக் கூட்டாக விண்ணப்பம் செய்யும் திருமணமான பிள்ளைகளுக்கும்
அவர்களது பெற்றோர்களுக்கும் வ ீடு ஒதுக்கீ ட்டில் முன்னுரிமை தரப்படும்.

2-அறை நீ க்குப்போக்கான திட்டம்
¥ 55 வயது முதலான முதிய�ோர் தங்களது 2-அறை வ ீட்டின் குத்தகைக் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க நீக்குப்போக்கு
அளிக்கப்படும்.
¥ உங்கள் வயதையும் தேவைகளையும் ப�ொறுத்து, நீங்கள் 15 முதல் 45 ஆண்டுகாலக் குத்தகையைப் பெறலாம்.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்: 1800 866 3066

www.hdb.gov.sg
இல்லமும் குடும்பமும்

முதிய�ோர் முன்னுரிமை திட்டம்
¥ பின்வரும் நிலைகளில் முதிய�ோர் முன்னுரிமை திட்டத்திற்கு முதிய�ோர் தகுதி பெறக்கூடும்:
_ அதே குடியிருப்பில் அல்லது பேட்டையில், அல்லது உங்களது தற்போதைய வ ீட்டிலிருந்து அல்லது தனியார்
வ ீட்டிலிருந்து இரண்டு கில�ோமீ ட்டர் தூரத்திற்குள் அமைந்திருக்கும் 2- அறை நீக்குப்போக்கான வ ீட்டுக்கு
நீங்கள் விண்ணப்பம் செய்கிறீர்கள்.

_ உங்கள் பெற்றோர் / திருமணமான பிள்ளை அதே குடியிருப்பில் அல்லது பேட்டையில், அல்லது நீங்கள்
விண்ணப்பம் செய்யும் வ ீட்டிலிருந்து இரண்டு கில�ோமீ ட்டர் தூரத்திற்குள் வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வ ீடு
அல்லது தனியார் வ ீடு வைத்திருக்கிறார் அல்லது குடியிருக்கிறார்.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்: 1800 866 3066

www.hdb.gov.sg

அருகாமைக்கான வ ீட்டு மானியம்
¥ பரஸ்பர பராமரிப்பிற்காகவும் ஆதரவுக்காகவும் பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து வாழ அல்லது பிள்ளைகளுக்கு
அருகில் வாழ மறுவிற்பனை வ ீடு வாங்கும் பெற்றோர்களுக்கான திட்டம் இது.
¥ கடந்தகாலத்தில் பெற்ற வ ீட்டு மானியங்கள், வருமானம், தனியார் ச�ொத்துரிமை ஆகியவற்றைப்
ப�ொருட்படுத்தாமல், $20,000 வரை மானியம் வழங்கப்படும்.

சுறுசுறுப்பான மூத்தோருக்கான மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ஈஸ்)
¥ முதிய�ோருக்கு உகந்த வகையில் வ ீட்டை மேம்படுத்த, வ ீட்டு வகையைப் ப�ொறுத்து, சிங்கப்பூர்
குடியுரிமையுள்ள குடும்பங்கள் 95% வரை மானியம் பெறலாம்.
¥ ப�ொது வாடகை வ ீடுகளில் தங்கியிருப்போர் 100% மானியம் பெறுவார்கள்.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்: 1800 225 5432

www.hdb.gov.sg/EASE-Application

மக்கள் கழகம்
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உங்கள் வ ீட்டுடன் உங்களது நிதிநிலையை
மேம்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்
குத்தகையைத் திரும்ப வாங்கிக்கொள்ளும் திட்டம்
¥ உங்கள் வ ீட்டின் குத்தகைக் காலத்தில் ஒரு பகுதியை வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்திடம் விற்று, உங்கள்
வ ீட்டின் மதிப்பில் ஒரு பகுதியைப் பணமாக்குங்கள்.
¥ எல்லா உரிமையாளர்களும் 64 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவராக இருக்கவேண்டும்.
உரிமையாளர்களில் குறைந்தது ஒருவர் சிங்கப்பூர் குடியுரிமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
¥ குடும்பத்தின் ம�ொத்த மாத வருமானம் $12,000 அல்லது அதைவிடக் குறைவாக இருப்பத�ோடு, 4-அறை
அல்லது அதைவிடச் சிறிய வ ீடுகளில் வாழும் முதிய�ோரின் வ ீடுகள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதிபெறும். எல்லா
உரிமையாளர்களும் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் அவ்வீட்டில் வாழ்ந்திருப்பத�ோடு, வேறு எந்த ச�ொத்துக்கும்
உரிமையாளராக இருக்கக்கூடாது.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்: 1800 225 5432

www.hdb.gov.sg

இல்லமும் குடும்பமும்

முதிய�ோர் குடியிருப்பு ப�ோனஸ் திட்டம்
¥ சிறிய வ ீடு வாங்கி (3-அறை வ ீடு வரை) $20,000 வரையிலான ர�ொக்க ப�ோனஸ் பெற்றிடுங்கள்.
¥ திட்டத்திற்குத் தகுதிபெற, வ ீட்டு உரிமையாளர்களில் குறைந்தது ஒருவர் 55 வயது முதலான சிங்கப்பூர்
குடிமகனாக இருக்கவேண்டும். அத�ோடு, குடும்பத்தின் ம�ொத்த மாத வருமானம் $12,000 அல்லது அதைவிடக்
குறைவாக இருக்கவேண்டும்.
வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்: 1800 866 3066

www.hdb.gov.sg

எங்களது பிள்ளைகள் அனைவரும்
வளர்ந்து பெரியவர்களாகிவிட்டதால்,
இவ்வளவு பெரிய வ ீடு எங்களுக்குத்
தேவையில்லை. சிறிய வ ீட்டுக்கு மாறிச்
செல்வதால், ஓய்வுகாலத்திற்கு
எங்களுக்குக் கூடுதல் பணம் கிடைக்கிறது!
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நம் முதிய�ோரைப் பராமரிக்கிற�ோம்

சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை
உங்கள் சிந்தனைக்கும் உடலுக்கும் பயிற்சி க�ொடுத்திடுங்கள்

நாங்கள் எங்களது ப�ொற்காலத்தில்
இருக்கிற�ோம். இதுவரை இல்லாத
உடலுறுதியும் இளமைத் துடிப்பும்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம். நாங்கள் என்னென்ன
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியுமென சில
ய�ோசனைகள் ச�ொல் நண்பா !

சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை

ய�ோசனைகள் என்னிடம் ஏராளம்! உடற்பயிற்சி
செய்வதிலிருந்து புதிய திறனைக் கற்றுக்கொள்வது
வரை பலதரப்பட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்து
உங்களுக்கு விருப்பமானதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

தேசிய முதிய�ோர் பயிற்சிக்கழகம்
¥ ஐம்பது வயது முதலானவர்கள், உயர்நிலைக்குப் பிந்திய கல்விக் கழகங்களிலும் (த�ொழில்நுட்பக்
கல்விக்கழகம், பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்கள், கலைக் கழகங்கள்) சமூக அமைப்புகளிலும்
700 க்கும் மேலான மானியமுள்ள பயிற்சி வகுப்புகளில் சேரலாம்.
தேசிய முதிய�ோர் பயிற்சிக்கழகம்: 6478 5029

www.nsa.org.sg

மக்கள் கழகத்தின் முதிய�ோர் பயிற்சிக் கழகம்
¥ 50 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய முதிய�ோர், கட்டுப்படியாகும் கட்டணத்தில் சமூக 		
நிலையங்களில் நடத்தப்படும் தகவல் த�ொழில்நுட்பம், முதலுதவி, உடலுறுதி, சமையல், கைவினைக் 		
கலைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வகை பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்குபெறலாம்.
உங்களுக்கு அருகிலுள்ள சமூக மன்றத்திற்கு வருகையளித்திடுங்கள்:

www.pa.gov.sg

அக்டிவ்எஸ்ஜி முதிய�ோர்
¥ அக்டிவ்எஸ்ஜி உறுப்பினர்களாக இருக்கும் முதிய�ோர், திட்டங்களுடன், 16 உடற்பயிற்சி நிலையங்களிலும்
நீச்சல் குளங்களிலும் எண்ணற்ற முறை உடற்பயிற்சியும் நீச்சலும் செய்யலாம்.
சிங்கப்பூர் விளையாட்டு மன்றம்: 6345 7111

www.myactivesg.com

மக்கள் கழகம்
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பயனுள்ள
த�ொடர்பு எண்கள்

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

AIC (ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்புக்கான அமைப்பு)

1800 650 6060 www.silverpages.sg

CHAS (சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்)

1800 275 2427

www.chas.sg

CPF (மத்திய சேமநிதிக் கழகம்)

1800 227 1188

www.cpf.gov.sg

GST Voucher Team

(ஜிஎஸ்டி பற்றுச்சீட்டுக் குழு)

1800 2222 888 www.gstvoucher.gov.sg

HDB

(வ ீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்)
• முதிய�ோர் குடியிருப்பு ப�ோனஸ்
• குத்தகையைத் திரும்ப வாங்கிக்கொள்ளும் திட்டம்
• சுறுசுறுப்பான மூத்தோருக்கான மேம்பாட்டுத்
திட்டம் (ஈஸ்)

1800 866 3066 www.hdb.gov.sg
1800 866 3066
1800 225 5432
1800 225 5432 www.hdb.gov.sg/EASE-application

HPB (சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியம்)

1800 225 4482 www.hpb.gov.sg

MOH (சுகாதார அமைச்சு)
• மெடிஷீல்டு லைஃப்

6325 9220
www.moh.gov.sg
1800 222 3399 www.medishieldlife.sg

MOM (மனிதவள அமைச்சு)

6438 5122

MSF (சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு)
• காம்கேர்

National Silver Academy

(தேசிய முதிய�ோர் பயிற்சிக்கழகம்)

www.mom.gov.sg

1800 222 0000 www.comcare.sg
6478 5029

www.nsa.org.sg

Pioneer Generation Package
(முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான
உதவித்தொகுப்பு)
• ப�ொதுவான கேள்விகள்
• சுகாதாரம் த�ொடர்பான கேள்விகள்

Silver Support Hotline

(முதிய�ோர் ஆதரவு த�ொலைபேசி எண்)

1800 222 2888 www.pioneers.sg
1800 650 6060 www.silverpages.sg
1800 222 6622 www.silversupport.gov.sg

Singapore Power (சிங்கப்பூர் பவர்)

6671 7117

SG Enable (எஸ்ஜி எனேபல்)

1800 858 5885 www.sgenable.sg

Sport Singapore

www.singaporepower.com.sg

6345 7111

www.myactivesg.com

SSG (ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்)

6785 5785

www.skillsfuture.sg

TransitLink (டிரான்சிட்லிங்க்)

1800 225 5663 www.transitlink.com.sg

Workfare (வேலைநலன்)

1800 222 6622 www.workfare.gov.sg

WSG (சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி அமைப்பு)

6883 5885

(சிங்கப்பூர் விளையாட்டு மன்றம்)

www.wsg.gov.sg

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

