என் வாழ்க்கைத்தொழிலில்
முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்
என் வேலைத்தகுதியை நான்
எப்படி மேம்படுத்துவது ?
எனது அத்தியாவசியத்
தேவைகளுக்குச் செலவிட
என்னிடம் ப�ோதிய பணம்
இருக்குமா ?

என் வாழ்க்கைத்தொழிலுக்கு
நான் எப்படி திட்டமிடுவது ?

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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உங்கள் பணி வாழ்வை ஒவ்வொரு
கட்டத்திலும் நிர்வகித்திடுங்கள்
உங்களது விருப்பத்தெரிவுகளை
ஆராய்ந்திடுங்கள் பக்கம் 4
• வாழ்க்கைத்தொழில் வழிகாட்டுதல்
• இளம் திறனாளர் திட்டம்

நீ ங்கள் வேலை தேட உதவி

பக்கம் 5

உள்ளடக்கம்

• வேலை வங்கி
• திறன் பயிற்சி மானியங்கள்

உங்கள் நிதிநிலையை நிர்வகித்திடுங்கள்

பக்கம் 6

• மத்திய சேம நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்துதல்
• வேலைநலன் துணை வருமானத் திட்டம்

உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலில்
வளர்ச்சியடைதல் பக்கம் 11
உங்கள் திறன்களை மேம்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள் பக்கம் 12

• மாற்றியமைத்துக் க�ொண்டு
வளர்ச்சியடைதல் திட்டம்

• ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்
• கல்வி விருதுகள்

வரி நிவாரணம் மற்றும் மானியங்கள்

பக்கம் 14

• வருமான நிவாரணம்
• பெற்றோர் நிவாரணம்
மக்கள் கழகம்

3

உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலைத் திட்டமிடுதல்
உங்களது விருப்பத்தெரிவுகளை ஆராய்ந்திடுங்கள்

பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் வாழ்க்கைத்தொழில் வழிகாட்டுதல�ோடு,
என்னைப் ப�ோன்ற மாணவர்கள் விவரமறிந்து தேர்ந்தெடுப்பதற்கு உதவும்
பற்பல திட்டங்களும் உள்ளன.

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்: கல்விக்கும் வாழ்க்கைத்தொழிலுக்கும் வலுவான வழிகாட்டுதல்
• மாணவர்களும் வளர்ந்தவர்களும் தங்களுக்கு உகந்த கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைத்தொழில் தெரிவுகளைச்
செய்வதற்குத் தேவையான அறிவாற்றல், திறன்கள், பண்புகள் ஆகியவற்றைப் புகட்டும் விரிவான,
திட்டமிட்ட வழிகாட்டுதல் திட்டம்.

திறன் கட்டமைப்பு
உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலைத் திட்டமிடுதல்

• மாணவர்கள் திறன் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி.
1.	கல்வித் துறையைத் தீர்மானிக்கலாம்
2.	வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்வதற்கு முன்பாக விவரமறிந்து வாழ்க்கைத்தொழிலைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
3.	வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்யவும் நேர்காணல்களுக்கும் தயார்ப்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்: மாணவர்களுக்கு மேம்பட்ட வேலையிடப் பயிற்சி
•	த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம், பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரி ஆகியவற்றில் பயிலும் மாணவர்கள் பயன்மிக்க
வேலையிடப் பயிற்சி பெறும் வகையில் த�ொழில்துறை பங்காளிகளுடன் கூட்டுத் திட்டங்கள்
அமலாக்கப்படுகின்றன. இதன்வழி, மாணவர்கள் வேலையில் சேர தங்களைத் தயார்ப்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் வருமானத்துடன் கற்றல் திட்டம்
• த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகத்திலும் பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரிகளிலும் புதிதாகப் பட்டம் பெற்றவர்கள்,
வேலையிடத்தில் திட்டமிட்டப் பயிற்சியும் வழிகாட்டுதலும் பெற வாய்ப்பளிக்கும் வேலை-கல்வித் திட்டம்.
• தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள், திட்டத்தில் சேர்வதற்குச் சன்மானமான $5,000 பெறுவார்கள்.
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் (SSG): 6785 5785

ww.skillsfuture.sg

இளம் திறனாளர் திட்டம்
• த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம், பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரி, உள்ளூர் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில்
பயிலும் மாணவர்கள் சந்தை அனுபவமும்
த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம்: 1800 437 7673
உலகளாவிய வேலை அனுபவமும்
www.iesingapore.gov.sg
பெறுவதற்கான திட்டம் இது.

எஸ்ஜி எனேபல் மாணவப் பயிற்சியாளர் திட்டம்
• பல்கலைக்கழகம், பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரி ப�ோன்ற உயர்கல்விக் கழகங்களில் பயிலும்
இயலாமையுள்ள மாணவர்களுக்கு வேலையிடப் பயிற்சி வாய்ப்புகள்.
எஸ்ஜி எனேபல்: 1800 858 5885
http://employment.sgenable.sg
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என் வாழ்க்கைத்தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்

உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலைத் த�ொடங்கிடுதல்
நீ ங்கள் வேலை தேட உதவி

நான் வேலை தேடத் த�ொடங்கப் ப�ோகிறேன்.
எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது?

உங்களுக்குப் ப�ொருத்தமான வேலையைத்
தேடுவது இந்த இணையச் சேவைகளுடன்
இப்போது வெகு எளிதாகிவிட்டது!
வேலை வங்கி

உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலைத் த�ொடங்கிடுதல்

• உள்நாட்டிலுள்ள தனிமனிதர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் இடையில் ப�ொருத்தமான வேலை தேடித்தர
உதவும் இணையத்தளம்.
சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி அமைப்பு (WSG): 6883 5885
www.jobsbank.gov.sg

ப�ொருத்தமான வாழ்க்கைத்தொழில் தேடித்தரும் சேவைகள்
நீங்கள் வேலை தேடிக் க�ொண்டிருந்தால், மறுபடியும் வேலைக்குச் செல்ல எண்ணினால்,
வாழ்க்கைத்தொழிலை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பினால் அல்லது தற்போது வேலை செய்துக�ொண்டே
நீண்டகால வாழ்க்கைத்தொழில் இலக்குகளை அடைய விரும்பினால், இந்த மையங்களில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு
வருகையளித்து வாழ்க்கைத்தொழில் வழிகாட்டுதலும் ஆல�ோசனையும் பெறலாம்.
• பாய லேபார், தெம்பனிஸ் மற்றும் உட்லண்ட்ஸில் WSG வாழ்க்கைத்தொழில் இணைப்பு மையங்கள்.
• ஜூர�ோங் ஈஸ்ட் மற்றும் த�ோ பாய�ோவில் e2i வாழ்க்கைத்தொழில் மையங்கள்

வ�ொர்க்புர�ோ (WorkPro)
• ஒர்க்ப்ரவ், வேலை வடிவமைப்பு, வயது இடைவெளி நிர்வகிப்பு நடைமுறைகள், மற்றும் நெகிழ்வான பணி
ஏற்பாடுகள் மூலம் சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் முற்போக்கான வேலை நடைமுறைகளை
நடைமுறைப்படுத்த முதலாளிகளை ஊக்குவிக்கிறது.
சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி அமைப்பு

(WSG): 6883 5885
www.adaptandgrow.sg

வேலை நியமன, வேலைத்தகுதி கழகம்

e2i: 6474 0606
www.e2i.com.sg

இயலாமை உள்ளவர்களுக்கான பல்வேறு வகையான
ஆதரவுத் திட்டங்கள் பற்றி மேல்விவரம் அறிய,
பார்க்கவும்: http://employment.sgenable.sg

மக்கள் கழகம்
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உங்கள் நிதிநிலையைச் சரிவர நிர்வகித்தல்
சுகாதாரப் பராமரிப்பு, ஓய்வுகாலம் மற்றும் இன்னும் பல குறிப்புகள்

எங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலைத் த�ொடங்கும்
இவ்வேளையில், எங்களது நிதித் தேவைகளுக்கு
நாங்கள் எப்படி நல்லவிதமாகத் திட்டமிடுவது?

என் மனைவியும் நானும் எங்களது அத்தியாவசியத்
தேவைகளுக்குப் பணம் கட்டவும் ஓய்வுகாலத்திற்குத்
திட்டமிடவும் மத்திய சேமநிதி சேமிப்பு உதவுகிறது.
உங்களது மத்திய சேமநிதி சேமிப்பை எதற்கெல்லாம்
பயன்படுத்த முடியும் என வழிகாட்டும் குறிப்புகள் இவை.

உங்கள் நிதிநிலையைச் சரிவர நிர்வகித்தல்

மத்திய சேமநிதியுடன் சேமிப்பு
மத்திய சேமநிதி என்பது என்ன?
மத்திய சேம நிதி என்பது வேலை செய்யும் சிங்கப்பூரர்கள் தங்களது ஓய்வுகாலத்திற்காகப் பணத்தை சேமித்து
வைக்க துணை புரியும் சமுதாயப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். சுகாதாரப் பராமரிப்பு, வ ீட்டுரிமை ப�ோன்ற
தேவைகளுக்கும் இது பயன்படுகிறது.

வேலை செய்யும் பெரியவர்கள் தங்களது மத்திய சேம நிதி கணக்கில் எவ்வளவு
சந்தா செலுத்துகிறார்கள்?
த�ொழிலாளர்கள், முதலாளிகள் இருவருமே மாதந்தோறும் மத்திய சேம நிதி கணக்கில் சந்தா செலுத்துகிறார்கள்.

1 ஜனவரி 2016 முதலான சந்தா விகிதங்கள்
முதலாளி
செலுத்துவது
(சம்பளத்தில்
விழுக்காடு)

த�ொழிலாளர்
செலுத்துவது
(சம்பளத்தில்
விழுக்காடு)

ம�ொத்தம்
(சம்பளத்தில்
விழுக்காடு)

55 வயது மற்றும்
அதற்கும் குறைவு

17

20

37

55 வயதுக்கு மேல் –
60 வயது வரை

13

13

26

60 வயதுக்கு மேல் –
65 வயது வரை

9

7.5

16.5

65 வயதுக்கு மேல்

7.5

5

12.5

த�ொழிலாளரின் வயது
(வயது)
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என் வாழ்க்கைத்தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்

நாம் செலுத்தும் மத்திய சேம நிதி சந்தா எந்தெந்த கணக்குகளில் சேர்க்கப்படுகிறது?
Type of
Account

சாதாரணக் கணக்கு

சிறப்புக் கணக்கு

மெடிசேவ் கணக்கு

Interest
Rates

ஆண்டுக்கு 3.5% வரை
வட்டி கிடைக்கும்*

ஆண்டுக்கு 5% வரை வட்டி
கிடைக்கும்*

ஆண்டுக்கு 5% வரை வட்டி
கிடைக்கும்*

வ ீடு, முதலீடு, கல்வி,
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட காப்புறுதி
ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தலாம்

முதுமை காலத்திற்கும்,
ஓய்வுகாலம் த�ொடர்பான நிதித்
திட்டங்களில் முதலீடு
செய்வதற்கும் பயன்படுத்தலாம்

சுகாதாரப் பராமரிப்புச் செலவுகளுக்கும்
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்புறுதி
கட்டணங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

மசேநிதி கல்வித் திட்டம்
• உங்களது சாதாரணக்
கணக்கிலுள்ள சேமிப்பில் 40%
வரை பயன்படுத்தி,
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட கல்விக்
கழகத்தில் உங்களது அல்லது
குடும்ப உறுப்பினர்களது
மானியம் பெறும் கல்விக்
கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்.

மசேநிதி ஓய்வூதியக்
கணக்கில் பணம் ப�ோடும்
திட்டம்
• உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களது
அல்லது உங்களது ச�ொந்த
சிறப்புக் கணக்கில் அல்லது
ஓய்வூதியக் கணக்கில்
ர�ொக்கமாக அல்லது மசேநிதி
சேமிப்பைப் பயன்படுத்தி பணம்
ப�ோடலாம்.

மருத்துவச் செலவுகள்
• மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை
பெறும் செலவுகளுக்கும் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
வெளிந�ோயாளி சிகிச்சைகளுக்கும்
கட்டணம் செலுத்தலாம்.

மெடிஷீல்டு லைஃப்

உங்கள் நிதிநிலையைச் சரிவர நிர்வகித்தல்

Uses

• மெடிஷீல்டு லைஃப் கட்டணம் செலுத்தி
அடிப்படை தேசிய மருத்துவக் காப்புறுதி
பெறுங்கள்.
• கூடுதல் உதவி தேவைப்படுவ�ோருக்குப்
பல்வேறு கட்டண மானியங்கள் உள்ளன.

ர�ொக்கமாகப் ப�ோடும்
பணத்திற்கு வரி நிவாரணம்

ஒருங்கிணைந்த காப்புறுதித்
திட்டங்கள் (IPs)

• உங்களுடைய, உங்களது குடும்ப
உறுப்பினர்களுடைய மசேநிதி
சிறப்பு/ஓய்வூதியக் கணக்குகளில்
பணம் ப�ோட்டு, $14,000 வரை வரி
நிவாரணம் பெறலாம்.

• உயர் கட்டணம் செலுத்தி, ப�ொது மற்றும்
தனியார் மருத்துவமனைகளின் ஏ/பி1
படுக்கைப்பிரிவுகளில் தங்கும்போது
கூடுதல் பாதுகாப்பு பெறலாம்.
• நடப்பிலுள்ள வரம்புகள் வரை, மெடிசேவ்
பயன்படுத்தி கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்.

எல்டர்ஷீல்டு
•	கடுமையான இயலாமை ஏற்படும்போது
மாதந்தோறும் ர�ொக்க வழங்குத்தொகைகள்
வழங்கும் காப்புறுதித் திட்டம் இது.

* 	
மசேநி கணக்குகளுக்கான நடப்பிலுள்ள வட்டி விகிதம். வட்டி விகிதங்கள்
காலாண்டுக்கு ஒருமுறை பரிசீலிக்கப்படுகின்றன.

சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு

வருவாய் ஆணையம் IRAS:

1800 356 8300
www.iras.gov.sg
சுகாதார அமைச்சு MOH:

6325 9220
www.moh.gov.sg

மத்திய சேம நிதி

CPF: 1800 227 1188
www.cpf.gov.sg
மெடிஷீல்டு லைஃப்

MediShield Life:
1800 222 3399
www.medishieldlife.sg

மக்கள் கழகம்
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சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள
அன்புக்குரியவர்களுக்கு நிதி பராமரிப்பு

உடற்குறைகள் அல்லது சிறப்புத்
தேவைகள் உள்ள எனது
அன்புக்குரியவர்களின் நிதி பராமரிப்பை
என்னால் உருதிபடுத்த முடியும்!

உங்கள் நிதிநிலையைச் சரிவர நிர்வகித்தல்

சிறப்புத் தேவையுள்ளோருக்கான அறக்கட்டளை திட்டம்
• பெற்றோர் / பராமரிப்பாளர் காலமானவுடன் சிறப்புத் தேவையுள்ள அன்புக்குரியவர்களுக்கு நிதி பராமரிப்பு
வழங்கும் அறக்கட்டளை திட்டம் இது.
• உயில், காப்புறுதி, மத்திய சேம நிதி சேமிப்புக்கான முன்மொழிவு ஆகியவற்றின்கீ ழ் நீங்கள் விட்டுச்செல்லும்
அன்பளிப்பை உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் பெறுவதை அறக்கட்டளை உறுதிப்படுத்தும்.

சிறப்புத் தேவைகள் சேமிப்புத் திட்டம்
• சிறப்புத் தேவையுள்ள பிள்ளைகளின் நீண்டகாலப் பராமரிப்புக்காகப் பெற்றோர்கள் தங்களது மத்திய சேம
நிதி சேமிப்பை ஒதுக்கி வைக்க துணைபுரியும் திட்டம் இது.
• பெற்றோரின் மரணத்திற்குப் பிறகு பிள்ளைகள் நிலையான த�ொடர் வருமானம் பெறுமாறு பெற்றோர்கள்
ஏற்பாடு செய்யலாம்.
சிறப்புத் தேவையுள்ளோருக்கான அறக்கட்டளை நிறுவனம் (SNTC): 6278 9598

www.sntc.org.sg
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என் வாழ்க்கைத்தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்

ஓய்வுகாலத்திற்குச் சேமிக்கக்கூடிய மற்ற வழிகள்
துணை ஓய்வுகாலத் திட்டம் (எஸ்ஆர்எஸ்)

$

சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம்

$
$

$

$

$

(IRAS): 1800 356 8300
www.iras.gov.sg

$

• எஸ்ஆர்எஸ் திட்டத்தின்கீ ழ் மத்திய சேம நிதி கணக்கில் செலுத்தும் த�ொகைக்கு
வரி நிவாரணம் கிடைக்கும்.

$

• வழக்கமான மத்திய சேம நிதி சேமிப்புக்கு மேலாக, ஓய்வுகாலத்திற்காகக்
கூடுதலாகச் சேமிக்குமாறு ஊக்குவிக்கும் தன்னிச்சையான திட்டம் இது.

$

$$

$
$$

உங்கள் நிதிநிலையைச் சரிவர நிர்வகித்தல்

$

$

$

$$

•	உங்களது அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களது மத்திய
சேமநிதி சிறப்புக் கணக்கில் ர�ொக்க நிரப்புத்தொகை ப�ோட்டு,
ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் 5% வரை உயர் வட்டி பெறலாம்.
(ர�ொக்க நிரப்புத்தொகைக்கு வரி நிவாரணம் க�ோரலாம்.
வரம்புக்கு உட்பட்டது).

$

மத்திய சேமநிதி ர�ொக்க நிரப்புத்தொகை

மத்திய சேமநிதி முதலீட்டுத் திட்டம்
•	மத்திய சேமநிதி உறுப்பினர்கள் தங்களது சேமிப்பைப்
பலதரப்பட்ட முதலீடுகளில் முதலீடு செய்து ஓய்வுகாலச்
சேமிப்பைப் பெருக்க வாய்ப்பளிக்கிறது.

மத்திய சேம நிதி (CPF): 1800 227 1188

www.cpf.gov.sg

மூத்த மற்றும் குறைந்த வருமானத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவு
நான் அதிகம் சம்பாதிக்காவிட்டாலும்,
சம்பள மானியங்கள், பயிற்சி
ஆகியவற்றுடன் அரசாங்கம் எனக்கு
உதவி செய்கிறது

வேலைநலன் துணை வருமானத் திட்டம்
• வழக்கமான முறையில் வேலை செய்துவரும் வயது மூத்த, குறைந்த வருமானத்*
த�ொழிலாளர்களுக்கு ர�ொக்கமும் மத்திய சேம நிதி வழங்குத்தொகைகளும் வழங்கப்படும்
• உங்கள் வயதையும் வேலை நிலவரத்தையும் ப�ொறுத்து, ஆண்டுக்கு $3,600 வரையிலான நிதி
ஆதரவு கிடைக்கும்
* த�ொழிலாளர்கள் 35 வயது மற்றும் அதற்கு
மேற்பட்டவர்களாகவும், மாதத்திற்கு $2,000 மற்றும்
அதற்குக் குறைவாக வருமானம் பெறுபவர்களாகவும்
இருக்கவேண்டும்

வேலைநலன் (Workfare): 1800 222 6622

www.workfare.gov.sg

மக்கள் கழகம்
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ச�ொந்தத் த�ொழில் செய்வோருக்கான வேலைநலன் துணை
வருமானத் திட்டம்
• ச�ொந்தத் த�ொழில் செய்பவர்கள் ஆண்டுக்கு $2,400 வரையிலான
வேலைநலன் துணை வருமானம் பெறத் தகுதி பெறக்கூடும்.*
இயலாமையுள்ள 35 வயதுக்குக் குறைவானவர்கள் ஆண்டுக்கு $1000
வரை பெறுவார்கள்.

வேலைநலன் (Workfare):

1800 222 6622
www.workfare.gov.sg

வேலைநலன் பயிற்சி ஆதரவுத் திட்டம்
• 35 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய, மாதத்திற்கு $2,000 க்கு மேற்போகாத வருமானம் ஈட்டும்
த�ொழிலாளர்கள், பலதரப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு 95% பயிற்சிக் கட்டண நிதி உதவி பெறுவார்கள்.
• பயிற்சி கடப்பாட்டு விருது என்பது த�ொடர்ந்து பயிற்சி பெறும் தனிமனிதர்களுக்கு ஊக்கமும் வெகுமதியும்
வழங்கும் ர�ொக்கச் சன்மானமாகும். தகுதிபெறுவதற்கான நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவ�ோர் $200 ர�ொக்க
விருது பெறுவார்கள். ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக $400 வரைபெறலாம்.
1 ஜனவரி 2017 முதல், 13 வயது முதலான இயலாமை உள்ளவர்களுக்கும்
வேலைநலன் பயிற்சி ஆதரவுத் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள்
இத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி பயிற்சியின்மூலம் தங்கள் திறன்களை
மேம்படுத்திக்கொள்ள ஆதரவு பெறலாம்.

வேலைநலன் (Workfare):

1800 222 6622
www.workfare.gov.sg

உங்கள் நிதிநிலையைச் சரிவர நிர்வகித்தல்

வேலைநலன் ப�ோக்குவரத்து சலுகை அட்டை
• வேலைநலன் துணை வருமானம் பெறும் 60 வயதுக்குக் குறைவானவர்களுக்குச் சலுகை அட்டை
கிடைக்கும். பெரியவர்களுக்கான கட்டணத்தில் 15% அல்லது அதைவிடக் கூடுதல் தள்ளுபடி பெறலாம்.
• எண்ணற்ற அடிப்படைப் பேருந்து பயணங்களும் இரயில் பயணங்களும் செய்யக்கூடிய மாதாந்தர சலுகை
அட்டையை மாதத்திற்கு $120 கட்டணத்தில் வாங்கலாம்.
• உச்சமல்லாத நேரங்களில் அடிப்படைப் பேருந்து சேவைகளிலும் இரயில்களிலும் எண்ணற்ற பயணங்கள்
செய்வதற்கான உச்சமல்லாத பயண அட்டையும் கிடைக்கும்.
டிரான்சிட்லிங்க் (TransitLink): 1800 225 5663

www.transitlink.com.sg
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என் வாழ்க்கைத்தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்

உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலில்
வளர்ச்சியடைதல்
மாற்றியமைத்துக் க�ொண்டு வளர்ச்சியடைதல் திட்டம்

மாற்றியமைத்துக் க�ொண்டு வளர்ச்சியடைதல் திட்டம், வேலைகளின்
மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உங்களை மாற்றிக்கொண்டு
வாழ்க்கைத்தொழிலில் வளர்ச்சியடைய உதவுகிறது. மாற்றுத்திறன் பெற்று
வேலைத்தகுதியை வளர்த்துக்கொண்டு, புதிய வாழ்க்கைத்தொழிலை
அமைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்!

PMETs ( பட்டத்தொழிலர், மேலாளர், நிர்வாகி, த�ொழில்நுணுக்கர் ) பிரிவுக்குரியது
உங்கள் வாழ்க்கைத்தொழிலில் வளர்ச்சியடைதல்

வாழ்க்கைத்தொழில் ஆதரவுத் திட்டம்
நீங்கள் வேலை இல்லாதவராகவும், ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் முனைப்புடன் வேலை
தேடிக் க�ொண்டிருப்பவராகவும் இருந்தால், குறைந்தது $3,600 அல்லது அதைவிட அதிக சம்பளம் தரும்
இடைநிலை வேலைகளில் சேர உதவி புரியும்.

பி-மெக்ஸ்
சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புகளை ஆராயலாம். பயிலரங்குகள், முற்போக்கான மனித
மூலதன நடைமுறைகள் ஆகியவற்றுடன் பயனடையலாம்.

வாழ்க்கைத்தொழில் மாற்றும் திட்டம்
வளர்ச்சி அடைந்துவரும் துறைகளில் புதிய வேலைகளுக்கு மாறிச்செல்ல மாற்றுத்திறன் பயிற்சி பெற்று, புதிய
வேலைக்குத் தேவையான அறிவாற்றலையும் திறன்களையும் வளர்த்துக் க�ொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு 90% வரை
பயிற்சிக் கட்டண மானியம் கிடைக்கும்.
• பணியமர்த்தி பயிற்சியளிப்பு
முதலாளி உங்களை வேலைக்குச் சேர்த்துக்கொண்ட பிறகு புதிய
ப�ொறுப்பை ஏற்க பயிற்சி பெறுவ ீர்கள்.

சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி அமைப்பு

(WSG): 6883 5885
www.wsg.gov.sg

• பணியில் இணைத்து பயிற்சியளிப்பு
வருங்காலத்தில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய வளர்ந்துவரும் துறைகளிலுள்ள த�ொழில்துறை
பங்களிப்பாளர்களின்மூலம், வேலையில் சேர்வதற்கு முன்பாகப் பயிற்சியும் பணியிட அனுபவப் பயிற்சியும் பெறுவ ீர்கள்.

உடலுழைப்புத் த�ொழிலாளர்களுக்குரியது
முன்னோட்ட வேலை அனுபவம்
• குறுகியகால முன்னோட்ட வேலை அனுபவத்தின் மூலம் வேலையைப் பழகிக்கொண்டு
தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் க�ொள்ளலாம். சன்மானங்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேலை
வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.
சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி அமைப்பு

(WSG): 6883 5885
www.adaptandgrow.sg

மக்கள் கழகம்
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வாழ்நாள் கற்றலைக் கடைப்பிடித்தல்

வேலைக்குப் ப�ொருத்தமானவராக இருக்க உங்கள் திறன்களை மேம்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்

எனது வேலைத்தகுதியை மேம்படுத்திட,
நான் எப்படி த�ொடர்ந்து கற்பது?

வாழ்க்கைத்தொழிலில் ஆரம்பநிலை, இடைநிலை, அல்லது
வாழ்க்கையின் ப�ொற்கால ஆண்டுகள் என வாழ்க்கையின் எந்த
நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும், உங்களது தற்போதைய
வேலையில் வல்லமை பெற அல்லது மேம்பட்ட
வாழ்க்கைத்தொழிலில் சேர்வதற்குப் புதிய திறன்களைக்
கற்றுக்கொள்ள பலதரப்பட்ட வளங்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

வாழ்நாள் கற்றலைக் கடைப்பிடித்தல்

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சி உதவி நிதி
• 25 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் (அல்லது 25
வயதை எட்டியவுடன்), $500 பயிற்சி உதவி நிதி.
• ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் மானியம் வழங்கும் வகுப்புகள், கல்வி அமைச்சின் நிதி பெறும்
உயர்நிலைக்குப் பிந்திய கல்விக் கழகங்கள் நடத்தும் பயிற்சி வகுப்புகள், மற்ற ப�ொது அமைப்புகளின்
ஆதரவுபெற்ற பயிற்சி வகுப்புகள் ஆகியவற்றுக்குப் பயிற்சி உதவி நிதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் கல்வி விருதுகள்
• வாழ்க்கைத்தொழிலின் ஆரம்பநிலை முதல் இடைநிலை வரையிலான காலகட்டங்களில் இருக்கும்
சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் தங்களது திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ள உதவியாக $5,000 வரையிலான ர�ொக்க
விருது வழங்கப்படும்.

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சிக்கல்வித் திட்டம்
• வாழ்க்கைத்தொழிலின் மத்தியிலுள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் $10,000 ர�ொக்க விருது
பெறுவார்கள். இவர்கள் தத்தம் துறைகளில் வல்லமை பெற உதவும் கல்வி மற்றும் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு
ர�ொக்க விருதைப் பயன்படுத்தலாம்.
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் (SSG): 6785 5785
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என் வாழ்க்கைத்தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைந்திடலாம்

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் மத்திய வாழ்க்கைத்தொழில் மேம்பாட்டு மானியம்
• 40 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிங்கப்பூரர்கள், கல்வி அமைச்சின் நிதி பெறும்,
த�ொழிலாளர் மேம்பாட்டு வாரியத்தின் ஆதரவு பெறும் பயிற்சி வகுப்புகளின் கட்டணத்திற்கு 90% வரை
உயர் மானியம் பெறுவார்கள்.

திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சி வகுப்புகள்
• வேலை செய்யும் பெரியவர்கள் குறிப்பிட்ட சில துறைகளில் திறன்களை வளர்த்துக் க�ொள்ள வாய்ப்பளிக்கும்
300 க்கும் மேற்பட்ட திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சி வகுப்புகள் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பலதுறைத்
த�ொழில்கல்லூரிகளிலும் த�ொடங்கப்படும்.

இயலாமை உள்ளோரின் வேலை நியமனத்திற்குத் துணைபுரியும் பட்டத்தொழிலர்களுக்கு
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் கல்வி நிதி
• இயலாமை உள்ளவர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் தரமான சேவை வழங்கும் வகையில் இவர்கள் தங்கள்
ஆற்றலை வளர்த்துக் க�ொள்ளலாம்.

வாழ்நாள் கற்றலைக் கடைப்பிடித்தல்

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் திறன் தேர்ச்சி நிதி உதவி
• வேலையைத் திறம்படச் செய்வதற்குத் துணைபுரியும் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ள WSQ திறன் தேர்ச்சி
பெறுமாறு த�ொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்க $200 முதல் $1,000 வரை நிதி உதவி.

இயலாமை உள்ளவர்களுக்கான ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் கல்வி நிதி
• இயலாமை உள்ளவர்கள் தேவையான ஆற்றலையும் திறனையும் வளர்த்துக்கொண்டு, வேலைத்தகுதியை
மேம்படுத்திக்கொள்ள உதவியாக $5,000 வரை நிதி உதவி.
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர் (SSG): 6785 5785
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கூடுதல் ஆதரவைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுதல்
வரி நிவாரணம் மற்றும் மானியங்கள்

• பெற்றோருக்கான/ உடற்குறையுள்ள பெற்றோருக்கான நிவாரணம் – பெற்றோரையும் தாத்தா பாட்டியையும்
(வாழ்க்கைத்துணையின் ச�ொந்தங்கள் உட்பட) ஆதரிப்போருக்கு, அவர்களைச் சார்ந்திருக்கும்
ஒவ்வொருவருக்கும் $9,000 வரை பெற்றோருக்கான நிவாரணம், மற்றும் $14,000 வரை உடற்குறையுள்ள
பெற்றோருக்கான நிவாரணம். வரி நிவாரணம் க�ோருவ�ோர் அதிகபட்சமாக இருவருக்கு வரி நிவாரணம்
க�ோரலாம். அந்த நிவாரணத்தைத் தங்களுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தத்தின்படி பகிர்ந்து க�ொள்ளலாம்.
• உடற்குறையுள்ள சக�ோதரனுக்கான / சக�ோதரிக்கான நிவாரணம் – உடற்குறையுள்ள ஒவ்வோர்
உடன்பிறப்புக்கும் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையின் உடன்பிறப்புக்கும் $5,500.
• ப�ோர்க்காலப் படைவ ீரருக்கான நிவாரணம் (தனக்கு, மனைவிக்கு மற்றும் பெற்றோருக்கு) – ப�ோர்க்காலப்
படைவ ீரருக்கு $1,500 முதல் $5,000 வரை, மனைவிக்கும் பெற்றோருக்கும் தலா $750.

வருமான நிவாரணம்
கூடுதல் ஆதரவைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுதல்

•	த�ொழிலாளர்களுக்கு அவர்களது வயதைப் ப�ொறுத்து $1,000 முதல் $8,000 வரையிலான நிவாரணம்
கிடைக்கும்.
• உடற்குறை உள்ளவர்களுக்கு $4,000 முதல் $12,000 வரையிலான நிவாரணம் கிடைக்கும்.
* வரி நிவாரணம் க�ோருவ�ோர், நிவாரணத்தைத் தங்களுக்கிடையில் பகிர்ந்து க�ொள்ளலாம்.

பயிற்சிக் கட்டண வரி நிவாரணம்
• திறனை வளர்த்துக்கொண்டு, வேலைத்தகுதியை மேம்படுத்துவதற்காகச் செல்லும் பயிற்சி வகுப்புகளுக்குக்
கிடைக்கும்.
• நீங்கள் கலந்துக�ொண்ட பயிற்சி வகுப்புகள், ஆய்வரங்குகள் அல்லது மாநாடுகளின் எண்ணிக்கை எதுவாக
இருந்தாலும், ஒவ்வோர் ஆண்டும் அதிகபட்சமாக $5,500 வரையிலான பயிற்சிக் கட்டணத்திற்கு வரி
நிவாரணம் க�ோரலாம்.
சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம்

(IRAS): 1800 356 8300
www.iras.gov.sg

சென்ற ஆண்டு வழங்கப்பட்ட வரி
நிவாரணங்கள் இவ்வாண்டும்
தானாகவே வழங்கப்படும்.

இந்த வரி நிவாரணங்கள், எனக்கும் என்
குடும்பத்திற்கும் அதிகமான சேமிப்பை
தருகிறது.

Notes

பயனுள்ள
த�ொடர்பு எண்கள்
CPF

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

1800 227 1188

www.cpf.gov.sg

6474 0606

www.e2i.com.sg

1800 437 7673

www.iesingapore.gov.sg

1800 356 8300

www.iras.gov.sg

6325 9220
1800 222 3399

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

1800 8585 885

www.sgenable.sg

6278 9598

www.sntc.org.sg

6785 5785

www.skillsfuture.sg

1800 225 5663

www.transitlink.com.sg

(சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி அமைப்பு)

6883 5885

www.wsg.gov.sg
www.adaptandgrow.sg

Workfare

1800 222 6622

www.workfare.gov.sg

(மத்திய சேமநிதிக் கழகம்)

e2i

(வேலை நியமன, வேலைத்தகுதி கழகம்)

IE

(இன்டர்நேஷனல் என்டர்பிரைஸ் சிங்கப்பூர்)

IRAS

(சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம்)

MOH

(சுகாதார அமைச்சு)
• மெ டிஷீல்டு லை ஃப்

SG Enable

(எஸ்ஜி எனேபல்)

SNTC

(சிறப்புத் தேவையுள்ளோருக்கான
அறக்கட்டளை நிறுவனம்)

SSG

(ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் சிங்கப்பூர்)

TransitLink

(டிரான்சிட்லிங்க்)

WSG

(வேலைநலன்)

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

