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31 பராமர ிப்பாளர ் பயிற்்சசி மான ியம்
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இல்லப் பராமர ிப்்பபு மான ியம்

06 உங் களைத் தடுப்்பபூசிகளுடன்

32 வெள ிநாட்டு
்ட ப் பண ிப்பெண்

07 நன்்ககு சாப்்பபிடுவதே, ஆரோ�ோக்்ககியமாக

32 உடற்்க குறையுள்�்ளளோோருக்கான

பாதுகாதத
் ல்

மூப்படைவதன் அடித்தளம்

08

வாரம் மூன்்ற று முறை, 150
ந ிமிடங்களுக்்ககுத் துடிபப
் ாகச்
செயல்படுங்கள்

11 நாட்பட்ட நோ�ோய் களை நன்்ககு
ந ிரவகித
்
த
் ல்

தீர ்வை சலுகை

பராமர ிப்பாளரகளுக்்க
்
குர ிய வர ி
ந ிவாரணம்

33 இடை ஓய்்வவுப் பராமர ிப்்பபு
33 மற்ற வளங் கள்

பகுதி 7

பகுதி 3

பராமர ிப்்பபு சேவைகள்

இணைந்்ததிருங் கள், தொ�ொண்்ட டூழியம்
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வீட்்டடில் பராமர ிப்்பபு
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ந ிலையத்்ததில் பராமர ிப்்பபு
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உள்ள ிருப்்பபுப் பராமர ிப்்பபு
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கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள்
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தொ�ொண்்ட டூழியம் செய்வதன் மூலம்,
உங் கள் வாழ் க்கைக்்ககு புதியதோ�ோர ்
இலக்கை வகுத்்ததிடுங் கள்
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மேலும் குறைவான சுகாதாரப்
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எவ் வாறு மெடிசேவ் கணக்கைப்
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39 மத்்ததிய சேம ந ிதி

பகுதி 1:

நாங் கள் என்ன
செய்்க கிறோ�ோம்

பகுதி 1: நாங் கள் என்ன செய்்க கிறோ�ோம்
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ஒருங்்க கிணைந்த பராமரிப்்பபிற்கான அமைப்்பபு (AIC), மக்கள் நலமாகவாழ் வதற்்க கும் ,
மாண்்ப புடன் முதுமை அடைவதற்்க கும் துடிப்பான பராமரிப்்பபுமிகுந்த ஒரு சமூகத்தை
உருவாக்க முனைகிறது.
நமது சேவைகளைப் பெறுவோ�ோர,் பராமரிப்்பபின் மிகச் சிறந்த பலன்களைப்பெற
ஒருங்்க கிணைந்த பராமரிப்்பபு வழங்்க குவதற்கான முயற்்சசிகளுக்்ககுஒருங்்க கிணைந்த
பராமரிப்்பபுக்கான அமைப்்பபு (AIC) ஆதரவளிக்்ககிறது.
தொ�ொடர்்நந்்தது சுறுசுறுப்பாக இருத்தல், நல்ல முறையில் முதுமையடைதல்,மக்களை
அவர ்களுக்்ககுத் தேவையான சேவைகளுடன் ஒன்்ற றிணைதத
் ல்ஆகியவை தொ�ொடர ்பான
தகவல்களை, பராமரிப்பாளர ்கள், மூத்�்ததோோர ்ஆகியோ�ோரிடம் கொ�ொண்்ட டு சேர் ்கக்்ககிறோ�ோம் .
பராமரிப்்பபின் தரத்தை உயர்்தத்்ததும் முயற்்சசியில் பங்்க குதாரர ்களைஆதரிக்்ககிறோ�ோம் .
மூப்படையும் மக்கள் தொ�ொகையினருக்காக சேவைவழங்்க குவதில் சுகாதார, சமூகப்
பராமரிப்்பபுப் பங் காளிகளுடன் இணைந்்ததுபணியாற்்றறுகிறோ�ோம் .
சமூகத்்ததில் எங் களது பணியானது, பராமரிப்்பபுச் சேவைகளையும் தகவல்களையும்
அவை
தேவைப்படுவோ�ோருக்்ககு
மிக
அருகாமையில்
கொ�ொண்்ட டுசெல்்க கின்றது.
எங் களைப்பற்்றறி மேலும் அறிய, www.aic.sg ஐப் பார ்க்கவும் .
ஒருங்்க கிணைந்த பராமரிப்்பபு அமைப்்பபு, சுகாதார அமைச் ்சசு ஹோ�ோல்்டடிங் ஸ் நிறுவனத்்ததின்
கீழ் இயங்்க கும் தன்னிச்சையான வர ்த்தக அமைப்பாகும் .

ஒருங்்க கிணைந்த பராமரிப்்பபு அமைப்்பபின் மக்கள் தொ�ொடர்்பபுப் பிரிவான மூத்�்ததோோர ்
தலைமுறை அலுவலகம் , எங் களது சமூகப்
பராமரிப்்பபு பங் காளிகள், 3,000
தொ�ொண்்ட டூழியர ்கள் ஆகியோ�ோருடன் இணைந்்தது வீட்்டடு வருகைகள், தொ�ொலைபேசி
அழைப்்பபுகள் ஆகியவற்்றறின் மூலம் தனிபப
் ட்ட தொ�ொடர்்பபுகளை ஏற்படுத்்ததி வருகின்றது.
எங் கள் மூத்�்ததோோரின் ஆசைகளையும் தேவைகளையும் மேம் பட்ட வகையில்
புரிந்்ததுகொ�ொள்ளவும் , ஆக்ககரமான மூப்படையும் அனுபவத்்ததின் பேரில், அவர ்களுக்்ககு
உதவி அளிக்கவும் இந்த ஈடுபாடுகள் துணைபுரிகின்றன. இந்த சந்்ததிப்்பபுகளின் போ�ோது
பெறப்பட்ட கருத்்ததுக்கள், நமது மூத்�்ததோோருக்கான மேம் பட்ட கொ�ொள்கைகளை வகுக்க,
அரசாங் கத்்ததிற்்க கும் துணைபுரிகின்றன.
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பகுதி 2: ஆரோ�ோக்்ககியமாகவும் சுறுசுறுப் பாகவும் மூப்படைதல்

பகுதி 2:

ஆரோ�ோக்்ககியமாகவும்
சுறுசுறுப் பாகவும்
மூப் படைதல்
இது, நீ ண்டகாலம் உயிர ் வாழ் வது
பற்்றறியது மட்்டடுமன்்ற று; நீ ண்டகாலம் ,
ஆரோ�ோக்்ககியமாகவும் மகிழ்்சச் ்சசியாகவும்
வாழ் வது பற்்றறியது!

பகுதி 2: ஆரோ�ோக்்ககியமாகவும் சுறுசுறுப் பாகவும் மூப் படைதல்
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A

மருத்்ததுவப் பிரச்்சசினைகளை முன்்க கூட்்டடியே கண
் டறிந்்தது,
நிர்வகிப் பதற் காக வழக்கமான சுகாதாரப் பர ிசோ�ோதனைகள்.
இந்த சுகாதாரப் பர ிசோ�ோதனைத் தொ�ொகுப்்பபுத்்ததிட்டங் களுடன்
தொ�ொடங்்க கிடுங் கள் !
மூத்�்ததோோருக்கான பர ிசோ�ோதனைத் திட்டம் :
உங் கள் கண் கள், காதுகள், வாய்
ஆகியவற்்றறுக்கான 3 எள ிய பர ிசோ�ோதனைகள்

உங் களுக்்ககுத்
தெரியுமா? 1

உங் கள் அக்கம் பக்கத்்ததில்,
செலவுகட்டு
்ட ப்படியான செயல்பாட்டு
்ட ப்
பர ிசோ�ோதனை

மூத்�்ததோோரில், இருவரில்
ஒருவர ் பார ்வைக்
குறைபாட்டால்
சிரமப்படுகின்றனர ்

முன்�்னனோோடித் தலைமுறை மூத்�்ததோோருக்்ககு
இலவசம் , மெர ்டேக்கா தலைமுறை
மூத்�்ததோோருக்்ககு $2, சிங் கப்்பபூர ் குடியுர ிமை
கொ�ொண்ட மற்ற மூத்�்ததோோருக்்ககு

மூத்�்ததோோரில், பத்்ததில்
எழுவர ் காது கேளாப்
பிரச் ்சசினையை
எதிர்�்நநோோக்்ககுகின்றனர ்

மூக்்ககுக் கண்ணாடி, செவிப்்பபுலன்
கருவிகள், பல் வர ிசைத் தொ�ொகுப்்பபுகள்
போ�ோன்ற உபகரணங் களுக்காக,
தகுதிபெறும் மூத்�்ததோோர ் S$15 முதல் S$200
வரையிலான பற்்றறுச் ்சசீட்்டடுகளைப் பெறுவர. ்

மூத்�்ததோோரில்,
மூவரில் ஒருவர ்
பல் தொ�ொடர ்பான
பிரச் ்சசினைகளைக்
கொ�ொண்்ட டுள்ளனர ்

பதிந்்ததுகொ�ொள்ள அல்லது மேலும்
தெர ிந்்ததுகொ�ொள்ள, தயவுசெய்்த து
1800-650-6060 என்ற எண்ண ில்
ஒருங்்க கிணைந்த பராமர ிப்்பபு அமைப்்பபின்
அவசரத் தொ�ொலைபேசி எண் ணைத்
தொ�ொடர்்பபுகொ�ொள்்ளளுங் கள்

B
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மூத்�்ததோோருக்கான பரிசோ�ோதனைத்
திட்டத்்ததின் முதற்கட்டம் குறித்த
சுகாதார அமைச் ்சசின் ஊடக
அறிக்கை, 2018

வாழ் க்கைக்கான பர ிசோ�ோதனை: பெருங்்க குடல்
புற்்றறுநோ�ோய், மார ்பகப் புற்்றறுநோ�ோய் , கருப்பைப்
புற்்றறுநோ�ோய் , நாட்பட்ட நோ�ோய் கள்
ஆகியவற்்றறுக்கான பர ிசோ�ோதனை

உங் கள்
தகுதியுடைமையை
இப்�்பபோோதே
சரிபார்க்கவும் :
https://go.gov.sg/ce9c28

2
முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினருக்்ககு
இலவசம், மெர ்டேக்கா தலைமுறையினர ் /
சாஸ் நீல / ஆரஞ்்ச சு நிற அட்டைதாரரகளுக்்க
்
கு
$2, சாஸ் பச்சை நிற அட்டைதாரரகளுக்்க
்
கும்
தகுதிபெறும் சிங் கப்்பபூரரகளுக்்க
்
கும் $5

40 வயதிற்்க கும் மேற்பட்�்டடோோருக்்ககு
பர ிந்்ததுரைக்கப்படுகிறது
மேல் விவரங் களுக்்ககு, தயவுசெய்்த து
உங் களுக்்ககு அருகில் உள்ள சாஸ்
தன ியார ் மருநத
் கத்்ததிற்்க குச் செல்லவும்.

2

	சமூக சுகாதாரப் பராமரிப்்பபுத்
திட்டத்்ததின் கீழ் உள்ள தனியார ்
மருந்தகங் களில் மட்்டடுமே
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உங் களைத் தடுப்்பபூசிகளுடன் பாதுகாத்தல்

A

நாம் மூப்படையும்�்பபோோது, நமது
எதிர்்பப்்பபுசக்்ததி பலவீனமடையும் என்பதால்,
தடுப்்பபூசிகள் முக்்ககியம் . தடுப்்பபூசிகளால்
தவிர ்க்கப்படவல்ல நோ�ோய் களுக்்ககு எதிரான
பாதுகாப்பை, தடுப்்பபூசிகள் அளிக்்ககும் .

B

65 வயதுக்்ககும் மேற்பட்ட மூத்�்ததோோருக்காக
பரிந்்ததுரைக்கப்படும் தடுப்்பபூசிகள் :

மேலும்
தெரிந்்ததுகொ�ொள் ள,
விரைவுத் தகவல்
குறியீட்டை
வருடவும் அல் லது
healthhub.sg/vaccinate
இணையப் பக்கத்்ததிற்்ககு
செல் லவும்

சளிக் காய் ச்சல் தடுப்்பபூசி
(ஆண்்ட டுதோ�ோறும்
போ�ோட்்டடுக்�்ககொொள்ளப்படவேண்்ட டும் )
நிமோ�ோகோ�ோகல் தடுப்்பபூசி
(PCV13 மற்்றறும் / அல்லது PPSV23)

C

இந்தத் தடுப்்பபூசிகளுக்்ககு எவ் வளவு செலவாகும் ? 3
3

	சாஸ் தனியார ் மருந்தகங் களிலும் பலதுறை மருந்தகங் களிலும் வழங் கப்பெறும் நிதியுதவியுடன்
கூடிய தடுப்்பபூசிக் கட்டண விலைகளும் , மெடிசேவ் பயன்பாடும் , தேசிய பெரியவர ்களுக்கான
தேசிய தடுப்்பபூசி அட்டவணையின் கீழ் குறிப்்பபிட்்டடுள்ள மருத்்ததுவப் பிரச் ்சசினைகள், தடுப்்பபூசி
வரலாறு, வயது வரம்்பபு ஆகியவற்்றறுக்்ககு உட்பட்டவை ஆகும் .

i. சாஸ் தனியார் மருந்தகங்களில்

தடுப்பூசிகள்

தகுதிபெறும்
முன்�்னனோோடித்
தலைமுறையினர்

தகுதிபெறும்
மெர்டேக்கா
தலைமுறையினர ்/
சாஸ் நீல நிற /
ஆரஞ்சு நிற
அட்டைதாரர்

குதிபெறும்
சாஸ்
பச்சை நிற
அட்டைதாரர் /
சாஸ் அட்டை
இல்லாதவர்

சளிக்காய் ச்சல்
தடுப்்பபூசி

$9 வரை

$18 வரை

$35 வரை

• PCV13

$16 வரை

$31 வரை

$63 வரை

• PPSV23

$10 வரை

$20 வரை

$40 வரை

நிமோ�ோகோ�ோகல்
தடுப்்பபூசிகள்

ii. பலதுறை மருந்தகங் களில் :
• தகுதிபெறும் சிங் கப்்பபூரரகளான
்
பெரியவரகளுக்்க
்
கு, 75 விழுக்காடு
வரையிலான நிதியுதவி வழங் கப்படும் .
• முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினருக்்ககும் மெர ்டேகக
் ா
தலைமுறையினருக்்ககும் கூடுதலாக, 50 விழுகக
் ாடு, 25 விழுகக
் ாடு
நிதியுதவிகள் முறையே வழங்கபப
் டும்.

iii. நோ�ோயாளிகள் , மெடிசேவ் கணக்கைப் பயன்படுத்்ததி, மீதமுள் ள
கட்டணத் தொ�ொகைக்்ககு பணம் செலுத்தலாம் .
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நன்்க கு சாப்்பபிடுவதே, ஆரோ�ோக்்ககியமாக மூப் படைவதன்
அடித்தளம்

சுகாதாரப் புள் ளிகளையும்
வெகுமதிகளையும்
பெற்்றறிட, மேலும்
ஆரோ�ோக்்ககியமான
தெரிவுகளைத்
தேர்ந்தெடுங் கள்.

அதிக புரதச் சத்்ததும் சுண்ணாம்்பபுச்
சத்்ததும் ந ிரம்்பபிய உணவைக் கொ�ொண்்ட டு
தசைகளையும் எலும்்பபுகளையும்
வலுப்படுத்்ததிக்�்ககொொள்்ளளுங் கள் (எ.கா.
கொ�ொழுப்்பபு இறைச் ்சசி, மீன், முட்டை,
தவ்்வவு, அவரை, கடலை)
உணவில் அதிகமாக உப்்பபு
சேர்்தத்்ததுக்�்ககொொள்வதைத் தவிரக்
் கவும் .
ஏனென ில், அது, உயர ் இரத்த அழுத்தம் ,
இருதய நோ�ோய் , வலுவிழந்த எலும்்பபுகள்
ஆகியவற்்றறுக்்ககு வழிவகுக்்ககும் . மாறாக,
உங் கள் உணவில் மூலிகைகளையும்
தாள ிப்்பபுப் பொ�ொருட்களையும்
சேர்்தத்்ததுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள்.

Healthy 365 செயலி
கொ�ொண்்ட டு, உங் கள்
ரசீதில் உள் ள விரைவுத்
தகவல் குறியீட்டை
வருடவும் . அதன்்ம மூலம் ,
விறுவிறுப்பான கடை,
உணவு சார்ந்த மின்பற்்றறுச்்சசீட்்டடுகளைப்
பெற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள் !

அளவுக்்ககு அதிகமான சரக்
் கரை, உடல்
பருமன், இருதய நோ�ோய் , நீ ர ிழிவு நோ�ோய்
ஆகியவற்்றறுக்கான அபாயத்தை
அதிகர ிக்்ககின்றது.
பழங் கள ிலும் காய்கறிகள ிலும்
ஊட்டச்சத்்ததும் தாதுப்�்பபொொருட்களும்
அதிகமாக உள்ளன. அவை, நோ�ோய் களுக்்ககு
எதிரான நமது எதிர்்பப்்பபுசக்்ததியை
வலுப்படுத்த உதவுகின்றன.
அதிகப்படியான பலன்களுக்்ககு, பல
வண்ணங் கள ில் உள்ள பழங் களையும்
காய்கறிகளையும் சாப்்பபிட மறவாதீரகள்.
்
மேலும் ஆரோ�ோக்்ககியமான
தெர ிவு’ சின்னம் உடைய
உணவுப்�்பபொொருட்களைத்
தேர ்ந்தெடுக்கவும் .

LifeSG திறன்பேசி செயலி வழி, ஆக அருகில்
நடைபெறும் சத்்ததுணவு தொ�ொடர ்பான
உரையாடல் களைப் பற்்றறி, மேலும்
தெர ிந்்ததுகொ�ொள்ளவும்; பதிந்்ததுகொ�ொள்ளவும் .

Google Play

4

App Store

உங் களுக்்ககுக் குறிப்்பபிட்ட சுகாதாரப்
பிரச் ்சசினைகள் இருப்்பபின், தயவுசெய்்த து
உங் கள் மருத்்ததுவரின் பரிந்்ததுரைகளைப்
பின்பற்றவும் .
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வாரம் மூன்்ற று முறை, 150 நிமிடங் களுக்்ககுத்்ததுடிப் பாகச்
செயல் படுங் கள்
உங் கள் அக்கம் பக்கத்்ததில் சுறுசுறுப் பாக மூப் படையும் திட்டங் கள்

உங் கள் அக்கம் பக்கத்்ததில் நடைபெறும் குழு உடற்பயிற்்சசி,
சமையல் செய்்ம முறை, சுகாதாரப் பயிலரங்்க கு ஆகியவற்றைக்
கொ�ொண்்ட டு ஆரோ�ோக்்ககியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கவும் !
நீ ங் கள், ActiveSG மெய் நிகர ் உடலுறுதித் திட்டங் களிலும்
சேரலாம் . myactivesg.com என்ற இணையத்தளத்்ததில்
பதிந்்ததுகொ�ொள்ளவும் .

LifeSG திறன்பேசி செயலி வழி, ஆக அருகில் நடைபெறும்
சுறுசுறுப்பாக மூப்படையும் திட்டங் களைப் பற்்றறி, மேலும்
தெரிந்்ததுகொ�ொள்ளவும் ; பதிந்்ததுகொ�ொள்ளவும் .
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மூத்�்ததோோருக்கான ActiveSG

ENTRY
For seniors
aged 65
and above

65 வயதிற்்க கும்
மேற்பட்ட மூத்�்ததோோருக்்ககு,
ActiveSG உடற்பயிற்்சசிக்
கூடங் களுக்்ககும் நீ ச்சல்
குளங் களுக்்ககும் இலவச
அனுமதி

Active Healthஇன் வயது தொ�ொடர்்பபிலான
தசையிழப்்பபுப் பிரச் ்சசினையைச்
சமாளிப்பதற்கான தொ�ொகுப்்பபுத்்ததிட்டம்
வயது தொ�ொடர்்பபிலான
தசையிழப்்பபுப் பிரச் ்சசினையை
சமாளிப்பதற்கான 8-வார
உடற்பயிற்்சசித் திட்டம்

C

மூத்�்ததோோருக்கான பேஷன் சலுகை அட்டைத் திட்டம்

மூத்�்ததோோருக்கான பேஷன்
சலுகை அட்டைத் திட்டத்தைக்
கொ�ொண்்ட டு, மூத்�்ததோோரா ல்�்பபொொதுப்
போ�ோக்்ககுவரத்்ததில் கட்டணச்
சலுகைகளையும் , பலதரப்பட்ட
கடைகள ில் அனுகூலங் களையும்
சிறப்்பபுர ிமைகளையும்
பெறமுடியும் .
தொ�ொடர்்நந்்தது, சுறுசுறுப்பாக
இருங் கள்; சமூகத்்ததுடன் ஈடுபாடு
கொ�ொண்்ட டிருங் கள்; நன்றாக
வாழுங் கள் ! மக்கள் கழக
சமூக மன்ற பயிற்்சசிகள்,
நடவடிக்கைகள், வசதிகள்
ஆகியவற்்றறுக்கான சலுகை
விலைகள ில் பயன்பெறுங் கள்.
மேல் விவரங் களுக்்ககு,
passioncard.gov.sg என்ற
இணையத்தளத்தை நாடவும் .
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உங் கள் மனதை சுறுசுறுப் பாக வைத்்ததிருங் கள்
மனநல சுகாதாரம் : மனநல, நினைவாற் றல் பரிசோ�ோதனை
பின்வரும் அறிகுறிகளை உணர் ்ககிறீர ்களா? பாதுகாப்பாக இருக்கவும் , மன
நிம் மதி கொ�ொண்்ட டிருக்கவும் , பரிசோ�ோதனைக்்ககுச் சென்்ற றிடுங் கள்.

உங்களுக்குத்
தெரியுமா?

மறதி

குழப் பம்

பழக்கமான
செயல் களைச்
செய் வதில் சிரமம்

நமது மனதையும் உடலையும் சுறுசுறுப்பாக
வைத்்ததிருப்பதற்கான எங் கள் குறிப்்பபுகளைக்
கொ�ொண்்ட டு மறதி நோ�ோய் ஏற்படுவதற்கான
அபாயங் களைக் குறைத்்ததிடுங் கள் !

உடற்பயிற்்சசி, துரித
நடைப் பயிற்்சசி,
ஸும் பா போ�ோன்ற
நடவடிக்கைகளில்
பங்கெடுக்கவும் .

60 வயதிற்்க கும் மேற்பட்ட
பத்்ததில் ஒருவருக்்ககு மறதி
நோ�ோய் உள்ளது.
2030-ஆம் ஆண்்ட டுக்்ககுள்,
இந்த எண்ண ிக்கை
இரட்டி
்ட ப்பாகும் என்்ற று
எதிர ்பாரக்
் கப்படுகிறது.5

5

2015-ஆம் ஆண்்ட டில், மனநலக்
கழகத்தால் மேற்�்ககொொள்ளப்பட்ட
“சிங் கப்்பபூர ் மூத்�்ததோோரின் நலன்”ஆய்்வவு

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

OR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR

AMBASSADOR
AMBASSAD

D

பகுதி 2: ஆரோ�ோக்்ககியமாகவும் சுறுசுறுப் பாகவும் மூப்படைதல்

JENN

JOHN

வாசித்தல், விளையாடுதல்
அல்லது புதிய திறன்களைக்
கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுதல்
மூலம் உங் கள் மூளையை
செயல்படுத்தவும் .

நண் பரகள்,
்
குடும் பத்்ததினர ்
ஆகியோ�ோருடன்
இணைந்்ததிருக்கவும் ;
உங் கள் சமூகத்்ததில்
தொ�ொண்்ட டூழியம் புரியவும் .

ஆரோ�ோக்்ககியமான
உணவுப் பழக்கத்தையும்
சமையல் முறைகளையும்
பின்பற்்றறுங் கள்.

மறதி நோ�ோய் பரிசோ�ோதனை பற்்றறி மேல் விவரம் அறிந்்ததுகொ�ொள்ள, உங் களுக்்ககு
அருகில் உள்ள தனியார ் மருந்தகம் அல்லது பலதுறை மருந்தகத்்ததிற்்ககுச்
செல்லவும் . நீ ங் கல், ஏற்கனவே ஒரு தனியார ் மருந்தகம் அல்லது பலதுறை
மருந்தகத்்ததிற்்க கு சென்்ற று வந்தால், உங் கள் மருத்்ததுவரிடம் உங் களுக்்ககுத்
தோ�ோன்்ற றும் அக்கறைகள் குறித்்தது தெரிவிக்கவும் .
பல்வேறு மனநலப் பிரச் ்சசினைகள், அவற்்றறுக்கான அறிகுறிகள் ஆகியவை
பற்்றறி மேலும் தெரிந்்ததுகொ�ொள்ள, தயவுசெய்்த து கீழ் கக
் ாணும் இலவச மின்-கற்றல்
தொ�ொகுப்்பபுகளைப் பார ்வையிடவும் .

aic.sg/mental-wellness-dementia/mental-health-elearning
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நாட்பட்ட நோ�ோய் களை நன்்க கு நிர்வகித்தல்
உங் கள் நாட்பட்ட நோ�ோய் களுக்கான சிக்கல் களின் அபாயத்தைக்
குறைக்க, வழக்கமான பரிசோ�ோதனைகள், சந்்ததிப்்பபுகள் ஆகியவற்்றறின்
பொ�ொருட்்டடு, உங் கள் குடும் ப மருத்்ததுவரை சென்்ற று பார்க்கவும் .
உங்களது சாஸ், மெர ்டேக்கா தலைமுறை
அல்லது முன்�்னனோோடித் தலைமுறை
அட்டையுடன், தீவு முழுவதும் உள்ள
அனைத்்தது சாஸ் மருந்தகங் கள ிலும் ,
உங்களது நாட்பட்ட நோ�ோய் கள ின் பேர ில்
ந ிதியுதவிகள் பெற்்றறிடுங் கள்.
நாட்பட்ட நோ�ோய் ந ிரவகிப்்பபுத்
்
திட்டத்்ததின்
கீழ் உள்ள 20 நாட்பட்ட நோ�ோய் களுக்கான
வெள ிநோ�ோயாள ி சிகிச்சைக்காக,நீ ங் கள்
சாஸ் ந ிதியுதவிகளைப் பெறலாம் அல்லது
உங் கள் மெடிசேவ் தொ�ொகையைப்
பயன்படுதத
் லாம் .
நீ ங் கள், ஓராண்்ட டுக்்ககுள், இரண்்ட டுக்்ககும்
மேற்பட்ட நாட்பட்ட நோ�ோய் களுக்காக
அல்லது சிகக
் ல்கள் நிரம்்பபிய ஒரு
நாட்பட்ட நோ�ோய் க்காக மருத்்ததுவரைக்
காணச் சென்்ற றிருநத
் ால், உங் கள்
மெடிசேவ் கணக்்ககிலிருந்்தது, ஆண்்ட டுக்்ககு
$700 வரை பயன்படுத்தலாம் . மற்ற
நோ�ோயாள ிகள் அனைவரும் , தங்களது
நாட்பட்டநோ�ோய் சிகிச்சைக்காக $500 வரை
பயன்படுத்தலாம் . ஒவ்�்வவொொரு பயன்பாடும் ,
ரொ�ொக்கமாக செலுத்தப்படவேண்்ட டிய 15%
இணைக் கட்டணத்்ததிற்்ககு உட்படுத்தப்படும்.

உங் களுக்்ககுத்
தெரியுமா?
மோ�ோசமாகக்
கட்்டடுப்படுத்தபப
் டும்
நீர ிழிவு நோ�ோய், கால்
பிரச் ்சசினைகளுக்்ககும் பார ்வைக்
குறைபாட்டி
்ட ற்்ககும் வழிவகுக்்ககும் .
குறைந்த ஆண்்ட டுக்்ககு
ஒருமுறையாவது, நீர ிழிவு நோ�ோய்
தொ�ொடர ்பான, உங்கள் கால்,
கண் பர ிசோ�ோதனைகளுக்்ககுச்
சென்்ற று, பிரச் ்சசினைகளைக்
கண்டறியுங்கள்; முன்்ககூட்டி
்ட யே
சிகிச்சை பெருங்கள்.

உங் களுக்்ககுத்
தெரியுமா?

40 வயதிற்்க கும்
மேற்பட்�்டடோோர ில்,
நான்்ககில் ஒருவர, ்
குறைந்த ஒரு
நாட்பட்ட நோ�ோயைக்
கொ�ொண்்ட டிருக்்ககிறார ்
(நீ ர ிழிவு நோ�ோய் , உயர ்
இரத்த அழுத்தம் , உயர ்
இரதத
் க் கொ�ொழுப்்பபு
அல்லது பக்கவாதம்)
ஓன்்ற று அல் லது
அதற்்ககும் மேற் பட்ட
நாட்பட்ட நோ�ோய் கள்
ஏற் படுவதற் கான
அபாயம் , வயதுடன்
அதிகர ிக்்ககிறது.

கால் பரிசோ�ோதனையின் போ�ோது
உங் கள் கால்கள், நிபுணத்்ததுவ சாதனம்
ஒன்்ற றின் மூலம் பரிசோ�ோதிக்கப்படும் . சுகாதாரப்
பராமரிப்்பபு நிபுணர ் ஒருவர,் உங் கள் கால்களை
கவனித்்ததுக்�்ககொொள்வதற்கான குறிப்்பபுகள் குறித்்தது
பகிர்்நந்்ததுகொ�ொள்வார.்

கண
் பரிசோ�ோதனையின் போ�ோது
சுகாதாரப் பராமர ிப்்பபு ந ிபுணர ் ஒருவர, ் பார ்வை
பர ிசோ�ோதனையை மேற்�்ககொொள்வார. ் அவர ்
ந ிபுணத்்ததுவ சாதனம் ஒன்றைப் பயன்படுத்்ததி,
கண் நோ�ோய் ஏதேனும் இருக்்ககிறதா என்பதைக்
கண்டறிவார. ்

உங் கள் நாட்பட்ட நோ�ோயை ந ிரவகிப
்
ப
் தில், உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் உதவி தேவைபப
் டும்
என்்ற று உங் களது மருத்்ததுவர ் கருதினால், தாதிமை ஆலோ�ோசகர ் ஒருவர ிடம், நீ ங் கள்
பர ிந்்ததுரைக்கபப
் டலாம். அவர, ் உங் களது மருந்்தது தொ�ொடர்்பபில் உங் களுக்்ககு உதவுவார ்;
உணவுப் பழக்கம், வாழ்க்கைமுறை சார ்நத
் குறிப்்பபுகளை உங்களுடன் பகிர்்நந்்ததுகொ�ொள்வார. ்
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பகுதி 3: இணைந்்ததிருங் கள், தொ�ொண்்ட டூழியம் புர ியுங்கள்,
புதிய திறன்களைக் கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங்கள்

இணைந்்ததிருங் கள் ,
தொ�ொண்்ட டூழியம்
புரியுங் கள் , புதிய
திறன்களைக்
கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள்
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மூத்�்ததோோரும் கூட, மின்னிலக்கமயமாகலாம்
கற்றல் மூலம் உங் கள் மின்ன ிலக்கப் பயணத்தைத் தொ�ொடங்்க குங் கள்:
தொ�ொடர்்பபுத் திறன்கள் (எ.கா. காணொ�ொளி
அழைப்்பபுகள் ), அரசாங் க மின்னிலக்க
சேவைகள் (சிங் பாஸ்), மின்-கட்டணங் கள்,
மின்னிலக்க வங்்க கி சேவைகள்
ஆகியவற்றை எவ் வாறு பயன்படுத்்ததுதல்.
உங் களுக்்ககு அருகில் உள்ள சிங் கப்்பபூர ்
மின்னிலக்க சமூக நடுவத்்ததிற்்க குச் சென்்ற று
தனிப்பட்ட உதவியை நாடுங் கள் அல்லது
வழிகாட்்டடுதலுடன் கூடிய இணையவழிக்
கற்றலுக்்ககு பதிந்்ததுகொ�ொள்்ளளுங் கள். மேல்
விவரங் களுக்்ககு, imda.gov.sg/SeniorsGoDigital.

B

மூத்�்ததோோருக்கான மிக முக்்ககியமான 3 திறன்பேசி செயலிகள் :

LifeSG

40-க்்ககும் அதிகமான அரசாங் க சேவைகள், சுறுசுறுப்பாக
மூப்படையும் திட்டங் கள், மூத்�்ததோோருக்கான நிதியுதவிகள்,
வேலை வாய்்பப்்பபுகள், திறன் மேம் பாட்்டடுப் பயிற்்சசிகள்,
அரசாங் கத் திட்டங் கள் & நிகழ்்சச் ்சசிகள் பற்்றறிய ஆக
அண்மையய விவரங் கள் ஆகியவற்றைப் பெறுதல்

Healthy365
Healthy365, சுகாதார மேம் பாட்்டடுக் கழகம் வழங்்க கும்

இலவச சுகாதார, நலன் கண் காணிப்்பபுச் செயலி. உங் கள்
நடவடிக்கைகளைக் கண் காணிப்பதன் மூலமும் , மேலும்
ஆரோ�ோக்்ககியமான வாழ் க்கைமுறைக்கான இலக்்ககுகளை
வகுத்்ததுக்�்ககொொள்வதன் மூலமும் பரிசுகளை வெல்்லலும்
வாய் ப்பைப் பெற்்றறிடுங் கள்.

HealthHub

உங் கள், சுகாதாரப் பதிவுகளை சரிபாருங் கள் ; மருத்்ததுவ
சந்்ததிப்்பபுகளைப் பார ்வையிட்்டடு மாற்்றறுங் கள்.

பகுதி 3: இணைந்்ததிருங் கள், தொ�ொண்்ட டூழியம் புர ியுங்கள்,
புதிய திறன்களைக் கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங்கள்

14
C

கம்்ப பியில் லா இணைய சேவை இல் லையா? கவலை வேண
் டாம் !
தகவல்�்ததொொடர்்பபு ஊடக மேம் பாட்்டடு ஆணையத்்ததின் வீடுகளுக்கான
விரிவலை சேவைத் திட்டம் , தகுதிபெறும் சிங் கப்்பபூர ் குடும் பங் களுக்்ககு
நிதியுதவியுடன் கூடிய விரிவலை சேவையை 2 ஆண்்ட டுக்்ககு வழங்்க கும் .
மேல் விவரங் களுக்்ககு, imda.gov.sg/ha இணையப்பக்கத்தை நாடவும் .

தகுதி நிபந்தனைகள்

6

வருமானம்

ஒட்்டடுமொ�ொத்த குடும் ப வருமானம் ≤ $1,900 அல்லது
தனிநபர ் குடும் ப வருமானம் ≤ $650

குடியுரிமை

அதே குடியிருப்்பபு முகவரியில் வசிக்்ககும் குடும் ப
உறுப்்பபினர ்களில், குறைந்தது ஒருவர ் சிங் கப்்பபூரராக
இருக்கவேண்்ட டும்

வீட்்டடு வகை

வீ டமைப்்பபு வளர்்சச் ்சசிக் கழக வீடு

மற்றவை

தகவல்�்ததொொடர்்பபு ஊடக மேம் பாட்்டடு ஆணையத்்ததின்
வீடுகளுக்கான விரிவலை சேவைத் திட்டம் , NEU கணினி
பிளஸ் திட்டம் * ஆகியவற்்றறில் பயன்பெறாதவர ்கள்

NEU கணினி பிளஸ் திட்டம் , மாணவர ்கள் அல்லது உடற்்க குறையுள்ளவர ்களைக் கொ�ொண்ட குறைந்த
வருமானக் குடும் பங் கள், புத்தம் புதிய கணினியை செலவு கட்்டடுப்படியான விலையில் வாங் க
வாய்்பப்்பபு அளிக்்ககிறது.

தகவல்�்ததொொடர்்பபு ஊடக மேம் பாட்்டடு ஆணையத்்ததின் மூத்�்ததோோருக்கான
கைபேசி வசதித் திட்டம் , குறைந்த வருமானம் உடைய மூத்�்ததோோருக்்ககு,
திறன்பேசிகளையும் , கைபேசித் திட்டங் களையும் நிதியுதவியுடன்
வழங்்க குகின்றது.

தகுதி நிபந்தனைகள்
வயது
குடியுரிமை
தற்�்பபோோது
பயன்பெற்்றறு
வரும்
திட்டங் கள்
மற்றவை

60 வயதிற்்க கும் மேற்பட்�்டடோோர ்
சிங் கப்்பபூரர ்
● சமுதாய, குடும் ப மேம் பாட்்டடு அமைச் ்சசின் கொ�ொம்கேர ்
நீ ண்டகால உதவித் திட்டம் , அல்லது;
● சமுதாய, குடும் ப மேம் பாட்்டடு அமைச் ்சசின் கொ�ொம்கேர ்
குறுகிய-நடுத்தர கால உதவித் திட்டம் , அல்லது;
● வீடமைப்்பபு வளர்்சச் ்சசிக் கழகத்்ததின் பொ�ொது வாடகைத் திட்டம்
தகவல்�்ததொொடர்்பபு ஊடக மேம்பாட்டு
்ட ஆணையத்்ததின் வீடுகளுக்கான
விர ிவலை சேவைத் திட்டத்்ததின் கீழ் , திறன்பேசி பெறாதவர. ்

மேற்்க குறிப்்பபிட்ட தகுதி ந ிபந்தனைகளுக்்ககு உட்பட்்டடு, தகவல்�்ததொொடர்்பபு ஊடக
மேம் பாட்்டடு ஆணையத்்ததின் மூத்�்ததோோர ் மின்ன ிலக்கமயமாதல் திட்டத்்ததின் கற்றல்
திட்டங் கள ில் பங்்க குபெற்்றறு, குறிப்்பபிட்ட சமூக மன்றங் கள் / ந ிலையங் கள் அல்லது
பொ�ொது நூலகங் கள ில் அமைந்்ததுள்ள சிங் கப்்பபூர ் மின்ன ிலக்க சமூக நடுவங் கள ில்,
குறைந்தது ஓர ் அடிப்படை மின்ன ிலக்கத் திறனைப் பெற்ற தன ிநபரகள்
்
விண்ணப்்பபிக்கலாம் .

உங் களுக்்ககு அருகில் உள் ள சிங் கப்்பபூர் மின்னிலக்க சமூக நடுவத்்ததிற்்ககுச்
சென்்ற று உதவி நாடுங் கள் அல் லது 6377 3800 என்ற எண
் ணை அழையுங் கள்.
மேல் விவரங் களுக்்ககு, imda.gov.sg/ma இணையப் பக்கத்்ததிற்்ககுச் செல் லவும் .

பகுதி 3: இணைந்்ததிருங் கள், தொ�ொண்்ட டூழியம் புர ியுங்கள்,
புதிய திறன்களைக் கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங்கள்

15

வீடுகளுக்கான விரிவலை சேவைத் திட்டம் அல்லது கைபேசி வசதித்
திட்டத்்ததிற்்க குத் தகுதி பெறவில்லையா? 60 வயதிற்்க கும் மேற்பட்ட சிங் கப்்பபூரர ்கள்
அல்லது நிரநத
் ரவாசிகள், மூத்�்ததோோருக்கான பிரத்யேக கைபேசித் திட்டங் களுக்்ககு
விண்ணப்்பபிக்கலாம் . தகவல்�்ததொொடர்்பபு ஊடக மேம் பாட்்டடு ஆணையத்்ததின்
மின்னிலக்கமயமாதல் கைபேசித் திட்டங் கள் பற்்றறிய மேல் விவரங் களுக்்ககு
imda.gov.sg/en/seniorsgodigital/Go-Digital-Mobile-Plans என்ற
இணையப்பக்கத்்ததிற்்க குச் செல்்லலுங் கள்

02

தேசிய மூத்�்ததோோர் கல்்வ விக் கழகத்்ததில் , புதியனவற் றைக்
கற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள்
மூத்�்ததோோருக்கான தேசிய கல்்வ விக் கழகம் ,
பல் கலைக்கழகங் கள், பலதுறைத் தொ�ொழில்்நநுட்பக்
கல்்ல லூர ிகள், கலைக் கல்்வ வி ந ிலையங் கள், சமூக
அடிப்படையிலான அமைப்்பபுகள் ஆகியவற்்றறில்
வழங் கப்பெறும் 1,000-க்்ககும் மேற்பட்ட பயிற்்சசி
வகுப்்பபுகளை வழங்்க குகிறது. உங் களுக்்ககு
வழங் கப்பட்டு
்ட ள்ள $500 மதிப்்பபுள்ள ஸ்்ககில் ஸ்ஃபியூச்சர ்
உதவிநிதியைக் கொ�ொண்்ட டு இன்றே பதிந்்ததுகொ�ொள்்ளளுங்கள்!
அடிப்படை கண ின ித் திறன்கள், நளபாக வகுப்்பபுகள்,
தோ�ோட்டக்கலை, சுகாதாரம் , உடலுறுதி போ�ோன்்ற று
பலதரபப
் ட்ட வகுப்்பபுகளுக்்ககு நீங் கள் பதிந்்ததுகொ�ொள்ளலாம் .

03

தொ�ொண்்ட டூழியம் செய் வதன் மூலம் , உங் கள் வாழ் க்கைக்்ககு
புதியதோ�ோர் இலக்கை வகுத்்ததிடுங் கள்

A

மூத்�்ததோோர் தலைமுறை அலுவலகத்்ததின் மூத்�்ததோோர் தலைமுறைத் தூதர் திட்டம்

மூத்�்ததோோரை ஈடுபடுத்்ததி, அவர ்கள் தங் கள் சுகாதாரப் பராமரிப்பை
நிர ்வகிக்கவும் , சுறுசுறுப்பாக இணைந்்ததிருக்கவும் ஊக்்ககுவியுங் கள்.
மூத்�்ததோோரையும் அவர ்களின் பராமரிப்பாளர ்களையும் அவர ்களுக்்ககுத்
தேவைப்படும் உதவித்்ததிட்டத்்ததுடன் இணைத்்ததிடுங் கள்.

aic.sg/sga என்ற இணையப்பக்கத்்ததிற்்க குச் சென்்ற று, நாங் கள் செய்வன
பற்்றறி மேலும் அறிந்்ததுகொ�ொள்்ளளுங் கள்.

B

மேற் படி தொ�ொண்்ட டூழிய வாய்்பப்்பபுகளுக்காக,
giving.sg இணையப் பக்கத்்ததிற்்ககுச் செல் லவும் .
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பகுதி 4: மேலும் குறைவான சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகள் ,
உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் மன நிம் மதியை அளிக்்ககும்

பகுதி 4:

மேலும் குறைவான
சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு
செலவுகள் , உங் களுக்்ககுக்
கூடுதல் மன நிம் மதியை
அளிக்்ககும்
நீ ங் கள் முதுமையடையும்�்பபோோது, உங் களுக்்ககுக்
கூடுதல் சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு ஆதரவு
வேண்்ட டியிருக்்ககும் . எங் களது முன்்ன னுரிமை,
உங் களது சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகளை
நிர ்வகிக்க, உங் களுக்்ககு நிதி ஆதரவு
கிடைப்பதை உறுதிசெய் வதே ஆகும் .

பகுதி 4: மேலும் குறைவான சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகள் ,
உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் மன நிம் மதியை அளிக்்ககும்
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01

வெளிநோ�ோயாளி மருந்தகங் களில் கட்டணங் களைக்
குறைவாக வைத்்ததிருத்தல்
முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினரும் மெர்டேக்கா தலைமுறையினரும் ,
வெள ிநோ�ோயாள ிப் பராமர ிப்்பபுக்காக கூடுதல் ந ிதியுதவிகளுக்்ககுத்
தகுதிபெறுவார்கள்.

7

சிங் கப்்பபூரர்கள்
(முன்�்னனோோடித்
தலைமுறையினர, ்
மெர ்டேக்கா
தலைமுறையினர ்
தவிர்்தத்்தது)

மெர்டேக்கா
தலைமுறையினர்

முன்�்னனோோடித்
தலைமுறையினர்

சாஸ் தன ியார்
மருந்தகங் கள்,
பல் மருந்தகங் கள்
(ந ிதியுதவிகள்
குறிதத
்
விவரங் களுக்்ககு
அடுதத
்
பக்கத்தைப்
பாரக
் ்கவும்)

சாஸ் தன ியார ்
மருந்தகங் கள்,
பல் மருந்தகங் கள்
ஆகியவற்்றறில்
வழங் கப்படும்
சிகிச்சைகளுக்்ககு,
சாஸ் அட்டை வகை
அடிப்படையில்
ந ிதியுதவிகள்

சாஸ் தன ியார ்
மருந்தகங் கள்,
பல் மருந்தகங் கள்
ஆகியவற்்றறில்
வழங் கப்படும்
சிகிச்சைகளுக்்ககு
சிறப்்பபு
ந ிதியுதவிகள்

சாஸ் தன ியார ்
மருந்தகங் கள்,
பல் மருந்தகங் கள்
ஆகியவற்்றறில்
வழங் கப்படும்
சிகிச்சைகளுக்்ககு
சிறப்்பபு
ந ிதியுதவிகள்

பலதுறை
மருந்தகங் கள்

பெர ியவரகளுக
்
்கான,
ந ிதியுதவியுடன்
கூடிய மருந்்ததுகளுக்்ககு
75 விழுக்காடு
வரையிலான
ந ிதியுதவி7

ந ிதுயுதவியுடன்
கூடிய
சேவைகளுக்்ககும்
மருந்்ததுகளுக்்ககும்
கூடுதல் 25
விழுக்காடு கழிவு

ந ிதியுதவியுடன்
கூடிய சேவைகள்,
மருந்்ததுகள்
ஆகியவற்்றறின்
மீதிக் கட்டணத்்ததில்
கூடுதலாக 50
விழுக்காடு கழிவு

பொ�ொது
ந ிபுணத்்ததுவவெள ி
நோ�ோயாள ி
மருந்தகங் கள்

ந ிதியுதவியுடன்
கூடிய சேவைகளுக்்ககு
70 விழுக்காடு
வரையிலான நிதியுதவி;
ந ிதியுதவியுடன்
கூடிய மருந்்ததுகளுக்்ககு
75 விழுக்காடு
வரையிலான
ந ிதியுதவி

ந ிதியுதவியுடன்
கூடிய சேவைகள்,
மருந்்ததுகள்
ஆகியவற்்றறின்
மீதிக் கட்டணத்்ததில்
கூடுதலாக 25
விழுக்காடு கழிவு

ந ிதியுதவியுடன்
கூடிய சேவைகள்,
மருந்்ததுகள்
ஆகியவற்்றறின்
மீதிக் கட்டணத்்ததில்
கூடுதலாக 50
விழுக்காடு கழிவு

பிள்ளைகளும் (18 வயதிற்்ககும் குறைவானவரகள்
்
), மூத்�்ததோோரும் (65 வயதிற்்ககும் மேற்பட்�்டடோோர)் ,
பலதுறை மருந்தகங் களின் பொ�ொது (மருத்்ததுவ, பல்) மருந்தகங் களில், நிதியுதவியுடன் கூடிய
மருந்்ததுகளுக்்ககு, ஏற்கனவே 75 விழுக்காடு நிதியுதவி பெறுகின்றனர.்

18

02

பகுதி 4: மேலும் குறைவான சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகள் ,
உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் மன நிம் மதியை அளிக்்ககும்

சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம்

முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினர, ் மெர ்டேக்கா
தலைமுறையினர ் உள்ள ிட்ட சிங் கப்்பபூர ் குடிமக்களுக்்ககு,
பங்கேற்்க கும் தன ியார ் மருந்தகங் கள், பல் மருந்தகங் கள்
ஆகியவற்்றறில் மருத்்ததுவ, பல் பராமர ிப்்பபு சேவைகளுக்்ககு
ந ிதியுதவிகள் வழங் கப்படுகின்றன.

தகுதி நிபந்தனைகள் :

தனிநபர் மாத வீட்்டடு வருமானம்
(வருமானம் உடைய குடும் பங் களுக்்ககு) 8

வீட்்டடின் வருடாந்்ததிர மதிப்்பபு 9

(வருமானம் இல்லாத குடும் பங் களுக்்ககு)

$2,000-க்்ககு மேல்
$21,000-க்்ககு மேல்

ந ிதியுதவிகள், ஒரு பார்வை:
சாஸ் மருந்தகங் களில்
நிதியுதவிகள்
பரவலான நோ�ோய் கள்
(எ.கா. சளி, இருமல்)

எளிமையான நாட்பட்ட
நோ�ோய்

ஒரு நாட்பட்ட நோ�ோய் க்காக
மருத்்ததுவரை சென்்ற று பார ்த்தல்
(எ.கா. உயர ் இரத்த அழுத்தம் )

சிக்கலான நாட்பட்ட
நோ�ோய் கள்

பல நாட்பட்ட நோ�ோய் களுக்காக
அல்லது சிக்கலான ஒரு நாட்பட்ட
நோ�ோய் க்காக மருத்்ததுவரை சென்்ற று
பார ்த்தல்

தெரிவு செய் யப் பட்ட பல்
மருத்்ததுவ சேவைகள்

சிகிச்சை முறையைப் பொ�ொறுத்து

‘வாழ் நாள் பரிசோ�ோதனை’
திட்டத்்ததின் கீழ்
பரிந்்ததுரைக்கப் படும்
சுகாதாரப் பரிசோ�ோதனை
பரிந்்ததுரைக்கப் பட்ட
தடுப்்பபூசிகள்

8

ஏற்்பபுடையதன்்ற று

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு
$10 வரை நிதியுதவி

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $28
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $112
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $50
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $200
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $40
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $160
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $80
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $320
உச்ச வரம்்பபு

ஏற்்பபுடையதன்்ற று

சிகிச்சை ஒன்்ற றுக்்ககு $50
முதல் $170.50 வரை

தகுதிபெறும்
சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககு $5

(பற்�்ததொொகுதி, பற்றலை, வேர் ்கக்்ககுழிப்
பல் சிகிச்சைக்்ககு மட்்டடும் )

தகுதிபெறும்
சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககு $2

வயது, பாலினம் , தடுப்்பபூசி வரலாறு ஆகிய
நிபந்தனைகளுக்்ககு உட்பட்்டடு, பெரியவர ்களுக்கான
தேசிய தடுப்்பபூசி அட்டவணையின் கீழ்

தன ிநபர ் மாத வீட்்டடு வருமானம் : தன ிநபர ் மாத வீட்்டடு வருமானமானது, ஒட்்டடுமொ�ொத்த மாத வீட்்டடு
வருமானத்தை, ஒரே முகவர ியில் (அடையாள அட்டை அல்லது பிறப்்பபுச் சான்்ற றிதழில் குறிப்்பபிடப்பட்ட
வகையில்) உள்ள குடும் ப உறுப்்பபினரகள
்
ின் மொ�ொத்த எண்ண ிக்கையைக் கொ�ொண்்ட டு வகுப்பதன் வழி
பெறப்படுகிறது. மொ�ொத்த மாத வீட்்டடு வருமானமானது, உங் கள் அடிப்படை சம் பளம் , வரத்
் தகம் / சுயதொ�ொழில்
வருமானம் , மிகை நேர ஊதியம் , படித்�்ததொொகைகள், ரொ�ொக்க மான ியங் கள், தரகு ஊதியம் , மிகை ஊதியம்
ஆகியவற்றை குறிக்்ககின்றது. “குடும் ப உறுப்்பபினர”் என்பவர ் பிரதான விண்ணப்பதாரருக்்ககு இரத்த பந்தம் ,
திருமணம் மற்்றறும் / அல்லது சட்டப்்பபூரவ
் சுவீகாரம் ஆகியவற்றால் உறவானவர ் என்்ற று பொ�ொருள் படும் .

பகுதி 4: மேலும் குறைவான சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகள் ,
உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் மன நிம் மதியை அளிக்்ககும்

நீ ங் கள் செலுத்்ததும் கட்டணத் தொ�ொகை, மருந்தகம்
வசூலிக்்ககும் கட்டணத் தொ�ொகையிலிருந்்தது, சாஸ்
ந ிதியுதவிகள் கழிகக
் ப்பெற்ற பின்னர ் இருக்்ககும்
தொ�ொகையைப் பொ�ொறுத்்தது அமையும் . சிகிச்சையைத்
தொ�ொடங்்க கும் முன்னர, ் உங் கள் மருத்்ததுவர ் அல்லது
பல் மருத்்ததுவர ிடம் உத்தேசக் கட்டணங் கள் குறித்்தது
சர ிபார்்தத்்ததுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள்.

$1,201 - $2,000

$1,200-க்்ககும் குறைவு

$13,001 - $21,000

$13,000-க்்ககும் குறைவு
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உங் களுக்்ககுத்
தெரியுமா?
சாஸ் மருந்தகத்்ததில்
பெறப்படும் உங் கள்
சிகிச்சைக்கான
நிதியுதவிகளைப்
பெற, தயவுசெய்்த து,
அங்்க கு செல்்லலும்�்பபோோது,
உங் கள் சாஸ்
அட்டை, முன்�்னனோோடித்
தலைமுறை அட்டை
அல்லது மெர ்டேக்கா
தலைமுறை அட்டை
ஆகியவற்றை
உங் கள் அடையாள
அட்டையுடன்
காண்்ப பிக்கவும் .

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு
$18.50 வரை நிதியுதவி

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு
$23.50 நிதியுதவி

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு
$28.50 நிதியுதவி

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $80
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $320
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $85
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $340
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $90
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $360
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $125
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $500
உச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $130
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $520
ச்ச வரம்்பபு

வருகை ஒன்்ற றுக்்ககு $135
வரை; ஆண்்ட டுக்்ககு $540
உச்ச வரம்்பபு

சிகிச்சை ஒன்்ற றுக்்ககு $11
முதல் $256.50 வரை

சிகிச்சை ஒன்்ற றுக்்ககு $16
முதல் $261.50 வரை

சிகிச்சை ஒன்்ற றுக்்ககு $21
முதல் $266.50 வரை

தகுதிபெறும்
சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககு $2

தகுதிபெறும்
சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககு $2

தகுதிபெறும்
மூத்�்ததோோருக்்ககு இலவசம்

குறிப்்பபிடப்பட்்டடுள்ள மருத்்ததுவப் பிரச் ்சசினைகளைக் கொ�ொண்்ட டுள்ள தகுதிபெறும்
சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககு, பரிந்்ததுரைக்கப்பட்ட தடுப்்பபூசிகளுக்கான நிதியுதவிகள் கிடைக்்ககும் .

9

வீட்்டடின் வருடாந்்ததிர மதிப்்பபு: வீட்்டடின்
வருடாந்்ததிர மதிப்பானது, உங் கள் வீட்்டடின்
சொ�ொத்்தது வர ியைக் கணக்்ககிடுவதற்்க குப்
பயன்படுத்தப்படும் சொ�ொத்்தது மதிப்பாகும் .
வீட்்டடின் வருடாந்்ததிர மதிப்்பபு, ஒவ்�்வவோோர ்
ஆண்்ட டும் உங் களுக்்ககுக் கிடைக்்ககும்
சொ�ொத்்தது வர ிச்சீ
்ச ட்்டடில் இடம்பெற்்றறிருக்்ககும் .

மேல் விவரங் களுக்்ககு, chas.sg
இணையத்தளத்தை நாடவும்
அல்லது 1800-275-2427 எண் ணை
அழைக்கவும் (1800-ASK-CHAS)
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பகுதி 4: மேலும் குறைவான சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகள் ,
உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் மன நிம் மதியை அளிக்்ககும்

03 பெரிய மருத்்ததுவக் கட்டணங் களை சமாளித்தல்
மெடிஷீல்்டடு லைஃப் திட்டமானது, பெரிய மருத்்ததுவக் கட்டணங் களிலிருந்்தது
சிங் கப்்பபூரர ்களைப் பாதுகாக்்ககும் அடிப்படை சுகாதாரக் காப்்பபுறுதித்
திட்டமாகும் 10.
முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினருக்்ககும் மெர்டேக்கா
தலைமுறையினருக்்ககும் சந்தாக் கட்டண நிதியுதவிகள்
(வசதிக்கேற்ப சோ�ோதனை செய்்ய யும் முறைகளுக்்ககு மேற் படியாக):
முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினர,் அவர ்களுடைய வயதைப்
பொ�ொறுத்்தது, அவர ்களது சந்தாக் கட்டணங் களில், 40% முதல் 60%
வரையிலான சந்தாக் கட்டண நிதியுதவிகளைப் பெறுவர.்
மெர ்டேக்கா தலைமுறையினர,் குறைநத
் அல்லது நடுதத
் ர
வருமானம் உடைய குடும் பம் என்ற வகையில் பெறும்
சந்தாக் கட்டண நிதியுதவிகளுக்்ககு மேற்படியாக, 5% கூடுதல்
நிதியுதவிகளைப் பெறுவர11
் . இந்தத் தொ�ொகை, அவர ்கள் 75
வயதை அடைந்த பின்னர ் 10 விழுக்காடாக அதிகரிக்்ககும்.
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மெடிஷீல்்டடு லைஃப் திட்டம் , பொ�ொது, தனியார ் மருத்்ததுவமனைகள் அனைத்்ததிலும் பயன்படுத்தப்படலாம் .
ஆனால், மெடிஷீல்்டடு லைஃப் திட்டத்்ததிற்கான வரம்்பபுகள், பொ�ொது மருத்்ததுவமனைகளில் B2/C-வகை
அறைகளுக்்ககு மட்்டடுமே பொ�ொருந்்ததும் . அவை, உங் கள் மருத்்ததுவக் கட்டணத்்ததில் ஒரு பகுதியை மட்்டடுமே
செலுத்்ததும் . நீ ங் கள், A/B1-வகை அறையில் அல்லது தனியார ் மருத்்ததுவமனையில் தங் க முடிவெடுத்தால்,
உங் களது மெடிஷீல்்டடு லைஃப் வழங்்க குதொ�ொகை, உங் கள் கட்டணத்்ததில் ஒரு சிறு பகுதியை மட்்டடுமே
செலுத்்ததும் . மீதத் தொ�ொகையை செலுத்த, நீ ங் கள் உங் கள் மெடிசேவ் கணக்்ககு அல்லது ரொ�ொக்கப்
பணத்தைப் பயன்படுத்தவேண்்ட டும் .
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$2,800-க்்ககும் குறைவான தனிநபர ் மாதாந்்ததிர வீட்்டடு வருமானத்தைக் கொ�ொண்்ட டிருக்்ககும் குறைந்த –
நடுத்தர வருமானம் உடைய சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககும் $21,000-க்்ககும் குறைவான வருடாந்்ததிர மதிப்பைக்
கொ�ொண்்ட டிருக்்ககும் வீடுகளில் வசிக்்ககும் சிங் கப்்பபூரர ்களுக்்ககும் கிடைக்கப்பெறும் . ஒன்்ற றுக்்ககு மேற்பட்ட
சொ�ொத்்ததுகளை உடைய தனிநபர ்கள், இந்த சிறப்்பபு நிதியுதவிகளுக்்ககுத் தகுதிபெறமாட்டார ்கள்.

பகுதி 4: மேலும் குறைவான சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு செலவுகள் ,
உங் களுக்்ககுக் கூடுதல் மன நிம் மதியை அளிக்்ககும்

04

எவ் வாறு மெடிசேவ் கணக்கைப் பயன்படுத்தலாம்

ஆரோ�ோக்்ககியமாக இருக்க
சுகாதார பரிசோ�ோதனை,
நாட்பட்ட நோ�ோய் நிர ்வகிப்்பபு,
பொ�ொதுவான வெளிநோ�ோயாளி
சிகிச்சைகள் ஆகியவற்்றறுக்்ககு

அறுவை சிகிச்சை அல் லது
மருத்்ததுவமனையில்
அனுமதிக்கப் படுவதற்்ககு

உங் கள் சந்தாக்
கட்டணங் களை செலுத்த
மெடிஷீல்்டடு லைஃப்,
ஒருங்்க கிணைந்த காப்்பபுறுதித்
திட்டங் கள், கேர்்ஷஷீல்்டடு லைஃப்,
எல்டர்்ஷஷீல்்டடு உதவித் திட்டங் கள்

நீ ண
் டகாலப் பராமரிப்்பபிற்்ககு
2020-ஆம் ஆண்்ட டு முதல்,
கடுமையான உடற்்க குறைப்
பிரச் ்சசினைகளுக்்ககு, மெடிசேவ்
கணக்்ககிலிருந்்தது மாதந்�்ததோோறும்
ரொ�ொக்கப் பணம் பெறுதல்

முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினருக்்ககும் மெர்டேக்கா
தலைமுறையினருக்்ககும் வருடாந்்ததிர நிரப்்பபுத் தொ�ொகைகள்
முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினர,் ஆண்்ட டுதோ�ோறும், வாழ்நாள்
முழுமைக்்ககும் மெடிசேவ் கணக்்ககில் நிரப்்பபுத் தொ�ொகைகளைப்
பெறுகின்றனர.்
2019-ஆம் ஆண்்ட டு முதல், மெர ்டேக்கா தலைமுறையினர,் மெடிசேவ்
கணக்்ககில், ஐந்தாண்்ட டுக்்ககு (2023-ஆம் ஆண்்ட டு வரை), ஆண்்ட டுதோ�ோறும்
$200 நிரப்்பபுத் தொ�ொகை பெறுகின்றனர.்
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பகுதி 5: நீ ண
் டகாலப் பராமரிப்்பபிற்்க கும் ,
உடற்்ககுறையுள் ள மூத்்த
� தோோருக்்ககும் கூடுதல் ஆதரவு

பகுதி 5:

நீ ண
் டகாலப்
பராமரிப்்பபிற்்ககும் ,
உடற்்ககுறையுள் ள
மூத்�்ததோோருக்்ககும்
கூடுதல் ஆதரவு

65 வயதிற்்க கும் மேற்பட்ட, சுமார ்
இரண்்ட டில் ஒரு சிங் கப்்பபூரர,் தங் கள்
வாழ் நாளில் கடுமையான இயலாமைக்்ககு
ஆளாகலாம் . தற்�்பபோோது, இயலாமைப்
பிரச் ்சசினைகள் உடைய மூத்�்ததோோர ் தங் களது
நீ ண்டகாலப் பராமரிப்்பபு தேவைகளை
நிர ்வகிக்க, மேம் பட்ட வகையில் ஆதரவு
கொ�ொண்்ட டிருக்்ககிறார ்கள்.

பகுதி 5: நீ ண
் டகாலப் பராமரிப்்பபிற்்க கும் ,
உடற்்ககுறையுள் ள மூத்்த
� தோோருக்்ககும் கூடுதல் ஆதரவு
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மெடிசேவ் பராமரிப்்பபு
மெடிசேவ் கேர,் நீ ண்டகாலப் பராமரிப்்பபுத் தேவைகளுக்்ககுக் கூடுதல்
ஆதரவு அளிக்்ககின்றது.
கடுமையான இயலாமை உடைய 30-க்்ககும் மேற்பட்ட
வயதுடையோ�ோர ் தங் கள் (மற்்றறும் / அல்லது வாழ்க்கைத்
துணையின் ) மெடிசேவ் கணக்்ககிலிருந்்தது பணம் எடுத்்தது தங் கள்
நீ ண்டகாலப் பராமரிப்்பபுத் தேவைகளுக்்ககு செலவழிகக
் லாம்.
கடுமையான இயலாமை உடைய ஒவ்�்வவொொரு
தனிநபரும் மாதந்�்ததோோறும் $200 வரை ரொ�ொக்கமாக பணம்
எடுத்்ததுக்�்ககொொள்ளலாம் . மருத்்ததுவக் கட்டணங் கள் அல்லது
ஏதேனும் நீ ண்டகாலப் பராமரிப்்பபு செலவுகளை ஈடுசெய் ய
அத்�்ததொொகை பயன்படுத்தப்படலாம் .

தகுதி நிபந்தனைகள் :
குடியுரிமை

சிங் கப்்பபூர ் குடிமக்களும் நிரந்தரவாசிகளும்

வயது

30 வயதிற்்க கும் மேற்பட்�்டடோோர ்

இயலாமை

அன்றாட வாழ் க்கைக்கான 6 நடவடிக்கைகளில்
குறைந்தது 3 நடவடிக்கைகளுக்்ககு நிரந்தர உதவி
தேவைப்படுகிறது

மெடிசேவ்
மீதத் தொ�ொகை

மாதந்�்ததோோறும் பணம் எடுக்்ககும் தருணத்்ததில்
குறைந்தபட்ச மீதத் தொ�ொகையாக, குறைந்தது $5,000

மாதந்�்ததோோறும் மெடிசேவ்
கணக்்ககிலிருந்்தது எடுக்க
அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச
தொ�ொகை, பணம் எடுக்்ககும்
தருணத்்ததில் மெடிசேவ்
கணக்்ககில் உள்ள மீதத்
தொ�ொகையைப் பொ�ொறுத்தே
அமையும். உங்களது
மெடிசேவ் கணக்்ககில் மீதத்
தொ�ொகை போ�ோதவில்லை
எனில், நீ ங் கள் உங் களுடைய
வாழ் க்கைத் துணையின்
மெடிசேவ் கணக்கைப்
பயன்படுத்்ததி, மாதந்�்ததோோறும்
ஒட்்டடுமொ�ொத்தமாக $200 வரை
பணம் எடுக்கலாம் .

மெடிசேவ்
மீதத்�்ததொொகை

மாதந்�்ததோோறும்
எடுக்கப் படும்
தொ�ொகை

$20,000-க்்ககும்
மேல்

$200

$15,000-க்்ககும்
மேல்

$150

$10,000-க்்ககும்
மேல்

$100

$5,000-க்்ககும்
மேல்

$50

$5,000-க்்ககுக்
குறைவு

ஏதும் கிடையாது
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கேர்்ஷஷீல்்ட டு லைஃப்
கடுமையான இயலாமை உடைய சிங் கப்்பபூரர்களுக்்ககு அடிப் படை நிதி
ஆதரவு வழங்்க கும் நீ ண
் டகாலப் பராமரிப்்பபுக் காப்்பபுறுதித் திட்டம் . 1979-ஆம்
ஆண்்ட டுக்்ககும் முன்னர் பிறந்த சிங் கப்்பபூரர்கள் அல் லது நிரந்தரவாசிகள் ,
கடுமையான இயலாமை இல் லாமல் இருந்தால் , கேர்்ஷஷீல்்ட டு லைஃப்
திட்டத்்ததில் , 2021-ஆம் ஆண்்ட டின் இறுதிவாக்்ககில் சேர முடிவெடுக்கலாம் .
சந்தாக் கட்டணங் கள் முழுவதும்
மெடிசேவ் கணக்்ககிலிருந்்தது
செலுத்தப்படலாம்

அரசாங் கம் வழங்்க கும்
சந்தாக் கட்டண
நிதியுதவிகள்

வாழ் நாள்
முழுமைக்்ககுமான ரொ�ொக்க
வழங்்க குதொ�ொகை

உலகளாவிய
காப்்பபுறுதி

வழங்்க குதொ�ொகைகள், 67 வயது வரை அல் லது வெற்்றறிகரமாக
தொ�ொகை கோ�ோரப்படும் வரையில் , காலப்�்பபோோக்்ககில் அதிகரிக்்ககும்

A

சந்தாக் கட்டண ஆதரவுத் திட்டங் கள்.
குறைநத
் – நடுத்தர வருமானம் உடைய சிங் கப்்பபூரரகள்
்
அல்லது
நிரந்தரவாசிகளுக்்ககு வசதிக்கேற்ப சோ�ோதனை செய்்யயும் முறையின் கீழ் ,
20 விழுக்காடு வரையிலான சந்தாக் கட்டண நிதியுதவிகள்
2021-ஆம் ஆண்்ட டின் இறுதி முதல் இரண்்ட டு ஆண்்ட டுக்்ககுள், கேர்்ஷஷீல்்டடு
லைஃப் திட்டத்்ததில் சேர முன்�்னனோோடித் தலைமுறையினரும்
மெர ்டேக்கா தலைமுறையினரும் முடிவெடுத்தால், $4,000 வரையிலான
அனுகூலங் களைப் பெறுவார ்கள்.
குடும் ப ஆதரவு, சந்தாக் கட்டண நிதியுதவிகள் கிடைக்கப்பெற்ற
போ�ோதிலும் சந்தாக் கட்டணங் களை செலுத்த இயலாதோ�ோருக்்ககு கூடுதல்
சந்தாக் கட்டண ஆதரவு வழங் கப்படும் . சந்தாக் கட்டணங் கள்
செலுத்த இயலாமல் போ�ோன காரணத்தால், யாரும் காப்்பபுறுதியை
இழந்்ததுவிடமாட்டார ்கள்.

B

கேர்்ஷஷீல்்ட டு லைஃப் சந்தாக் கட்டணங் கள்
கேர்்ஷஷீல்்டடு லைஃப் திட்டத்்ததில் சேரும் மூத்�்ததோோர,்
10 ஆண்்ட டுக்்ககு சநத
் ாக் கட்டணங் கள் செலுத்்ததுவர.்
உங் கள் உத்தேச சநத
் ாக் கட்டணங் கள் பற்்றறிய
தகவல்களுக்்ககு:
1946-ஆம் ஆண்்ட டுக்்ககும் 1979-ஆம் ஆண்்ட டுக்்ககும்
இடைபட்ட காலத்்ததில் பிறந்தவர ்கள்,
careshieldlife.gov.sg/premium-calculator என்ற
இணையப்பக்கத்்ததில், கேர்்ஷஷீல்்டடு லைஃப்
சந்தாக் கட்டண கணிப்பானை நாடலாம் .
1946-ஆம் ஆண்்ட டுக்்ககு முன்னர ் பிறந்தவர ்கள்,
தயவுசெய்்த து, 1800-222-3399 என்ற எண்ணில்
சுகாதாரப் பராமரிப்்பபுக்கான உடனடித்
தொ�ொலைபேசி எண் ணை அழைக்கவும் .

சிங் கப்்பபூரர ்கள்
தங் கள் மெடிசேவ்
தொ�ொகையைப்
பயன்படுத்்ததி,
தங் களது கேர்்ஷஷீல்்டடு
லைஃப் சந்தாக்
கட்டணங் களையும்
தங் கள் குடும் ப
உறுப்்பபினர ்களது
(எ.கா. வாழ் க்கைத்
துணை, பெற்�்றறோோர,்
பிள்ளைகள்,
உடன்்ப பிறந்�்ததோோர ்
அல்லது
தாத்தா-பாட்்டடி)
கட்டணங் களையும்
செலுத்தலாம்
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தகுதி நிபந்தனைகள்:
கடுமையான
இயலாமை12
(எல்டர்்ஷஷீல்்டடு
திட்டத்்ததுடன் )

கடுமையான
இயலாமை12
(எல்டர்்ஷஷீல்்டடு
திட்டமின்்ற றி)

கடுமையான
இயலாமை இல் லை
(எல்டர்்ஷஷீல்்டடு
திட்டத்்ததுடன்
அல்லது திட்டமின்்ற றி)

எல்டர ்ஃபண்ட்
திட்டத்்ததிற்்க கு
விண்ணப்்பபித்தல்
மற்்றறும் / அல்லது
மெடிசேவ் கேர ்
கணக்்ககிலிருந்்தது
ரொ�ொக்கப் பணம்
எடுத்தல்

1979-ஆம் ஆண்்ட டில்
அல்லது அதற்்க கு
முன்னர ் பிறந்த
சிங் கப்்பபூரர ்கள்
கடுமையான
இயலாமை இல்லாமல்
இருந்தால், 2021ஆம் ஆண்்ட டின்
இறுதிவாக்்ககில்,
கேர்்ஷஷீல்்டடு லைஃப்
திட்டத்்ததில் சேர
முடிவெடுக்கலாம்
அல்லது தங் களது
தற்�்பபோோதைய
எல்டர்்ஷஷீல்்டடு
திட்டத்தை
மேம் படுத்்ததிக்
கொ�ொள்ளலாம் .

கேர்்ஷஷீல்்ட டு
லைப்
திட்டத்்ததில்
சேர்வதற் கான
தகுதியுடைமை

மூத்�்ததோோர்
என்ன
செய் யலாம் ?

எல்டர்்ஷஷீல்்டடு
திட்டத்்ததிலிருந்்தது
பணம் பெறுதல்
மற்்றறும் / அல்லது
மெடிசேவ் கேர ்
கணக்்ககிலிருந்்தது
ரொ�ொக்கப் பணம்
எடுத்தல்

இழப்்பபீடு கோ�ோரும் செயல்்ம முறை குறித்த மேல் விவரங் களுக்்ககு
aic.sg/financial-assistance என்ற இணையப் பக்கத்்ததிற்்ககுச் செல் லவும் .
12

கடுமையான இயலாமையானது, அன்றாட வாழ் க்கைக்கான 6 நடவடிக்கைகளில், குறைந்தது 3
நடவடிக்கைகளை செய் ய இயலாமல் போ�ோவதைக் குறிக்்ககின்றது.

உண�
சாப் ��தல்

நடத்தல் அல் ல�
நடமா�தல்

உைட உ�த்�தல்

�ளித்தல்

க�வைற
ெசல் �தல்

ப�க்ைக���ந்�
நாற் கா�க்�ம் ,
நாற் கா����ந்�
ப�க்ைகக்�ம் இடம
மா�தல்

கேர்்ஷஷீல்்ட டு லைஃப்
திட்டம் பற்்றறிய மேல
விவரங் களுக்்ககு,
தயவுசெய்்த து
careshieldlife.gov.sg
என்ற
இணையத்தளத்தை
நாடுங் கள்.
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எல் டர்ஃபண
் ட்
கேர்்ஷஷீல்்டடு லைஃப், எல்டர்்ஷஷீல்்டடு, மூத்�்ததோோருக்கான இடைக்கால
இயலாமை உதவித் திட்டம் ஆகியவற்றால் பயன்பெற முடியாத, மெடிசேவ்
கணக்்ககுகளில் குறைவான மீதத் தொ�ொகையைக் கொ�ொண்்ட டிருக்்ககும் ,
கடுமையான இயலாமை உடைய, 30 வயதிற்்க கும் மேற்பட்ட சிங் கப்்பபூரர ்கள்
எல்டர ்ஃபண்ட் திட்டத்்ததிற்்க கு விண்ணப்்பபிக்கலாம் . தகுதிபெறும்
சிங் கப்்பபூரர ்கள் கடுமையான இயலாமை உள்ள வரையில், மாதந்�்ததோோறும்
$250 வரை பெற இயலும் .
தகுதி நிபந்தனைகள் :
குடியுரிமை & வயது

தகுதியுடைமை

வழிகாட்்டடும் நிதி
அடிப் படையிலான
தகுதி நிபந்தனைகள்

சிங் கப்்பபூரர,் 30 வயதிற்்க கும் மேற்பட்�்டடோோர ்
• கேர்்ஷஷீல்்டடு லைஃப் அல்லது எல்டர்்ஷஷீல்்டடு
கொ�ொள்கைதாரராக இருக்கக்்ககூடாது, அல்லது
எல்டர்்ஷஷீல்்டடு திட்டத்்ததிலிருந்்தது தொ�ொகை பெற்்றறு வரும்
நபராக தற்�்பபோோது இருக்கக்்ககூடாது
• மூத்�்ததோோருக்கான இடைக்கால இயலாமை உதவித்
திட்டத்்ததிற்்க கு தகுதி பெறக்்ககூடாது, அல்லது
அத்்ததிட்டத்்ததிலிருந்்தது உதவி பெற்்றறு வரும் நபராக
தற்�்பபோோது இருக்கக்்ககூடாது
• மாதாந்்ததிர தனிநபர ் வீட்்டடு வருமானம் , $1,200-க்்ககும்
குறைவாக இருத்தல் வேண்்ட டும் ; மற்்றறும்
• மெடிசேவ் கணக்்ககில் $10,000-க்்ககுக் குறைவான மீதத்
தொ�ொகை
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உள் கட்டமைப்்பபும் சாதனங் களும்

04

துணைபுர ியும் சாதனங் களுக்கான மூத்�்ததோோர் நடமாட்ட , உதவி ந ிதி,
தன்ன ிச்சையாக வாழ, துணைபுர ியும் சாதனங் கள் தேவைப்படும்
மூத்�்ததோோருக்்ககு ந ிதியுதவிகள் அள ிக்்ககின்றன:

A

துணைபுரியும் சாதனங் களின் வகைகள் 13:

13

நடக்க உதவும்
சாதனங் கள்

அடிப் படை சக்கர
நாற் காலி / தள்்ளளு
நாற் காலி

குளியல்
நாற் காலி

மோ�ோட்டார்
சக்கர நாற் காலி
/ ஸ்்க கூட்டர்

அழுத்த நிவாரண
பாய்

மருத்்ததுவமனைக்
கட்்டடில்

அழுத்த நிவாரண
இருக்கை

வயதானவர்களு
க்்ககுடைய நாற் காலி

காது கேட்்ககும்
கருவிகள்

மூக்்ககுக்
கண
் ணாடிகள்

சிறப்்பபு சாதனம் (உறிஞ்்ச சும் குழாய் கள்,
பிராண வாயு செறிகருவிகள், உயர்்தத்்ததி,
மாற்்றறுப் பலகைகள் / வார )்

முதியோ�ோர ் நடமாட்ட நிதியுதவியானது, ஒவ்�்வவோோரு சாதனத்்ததிற்கான பிரிவின் முதல் விண்ணப்பத்்ததிற்்க கு
அல்லது முன்னதாக அனுமதி அளிக்கப்பெற்ற முதியோ�ோர ் நடமாட்ட சாதனம் ஒன்றை மாற்்றறுவதற்கான
(அச்சாதனம் மாற்றப்பட்்டடுவதற்கான கால அவகாசம் எட்டப்பட்ட நிலையில்) விண்ணப்பத்்ததிற்்க குப்
பொ�ொருந்்ததும் . இருவகை விண்ணப்பங் களுக்்ககும் , சாதனத்்ததிற்கான தேவை மதிப்்பபீட்டைப்
பொ�ொறுத்தமட்்டடில் நிதியுதவி வழங்்க குவதற்கான அனுமதி பிறப்்பபிக்கப்படும் .
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தகுதி நிபந்தனைகள் :
விண
் ணப்பதாரர ின்
குடியுர ிமையும்
வயதும்

60 வயதிற்்க கும் மேற்பட்ட சிங் கப்்பபூரரகள்
்

பராமர ிப்்பபு
பெறுபவர ின்
வசிப்்பபிடம்

சிங் கப்்பபூர ில். நீ ண்டகாலப் பராமர ிப்்பபு வழங்்க கும்
குடியிருப்்பபு அமைப்்பபில் அல்ல (எ.கா. தாதிமை இல்லம்)

துணைபுர ியும்
சாதனத்்ததிற் கான
தேவை

தகுதிபெற்ற மதிப்்பபீட்டாளர ் ஒருவரால், சாதனத்்ததின்
தேவை, வகை ஆகியவை குறித்்தது மதிப்்பபீடு
செய்யப்படவேண்்ட டும்.

வசதிக்கேற்ற
சோ�ோதனை

மாதாந்்ததிர தன ிநபர ் வீட்்டடு வருமானம் $2,000க்்ககும் குறைவு அல்லது வருமானம் இல்லாத
குடும் பங் களுக்்ககு வீட்்டடின் வருடாந்்ததிர மதிப்்பபு $13,000க்்ககும் குறைவு.

மோ�ோட்டார்
சாதனங் களுக்கான
கூடுதல் தகுதி
ந ிபந்தனைகள்

• விண்ணப்பதாரருக்்ககு முழுநேர பராமர ிப்பாளர ்
ஒருவர ் இருக்கக்்ககூடாது அல்லது அந்தப்
பராமர ிப்பாளர ் நலிவடைந்்ததிருப்பதால், அவரால்
விண்ணப்பதாரர ின் பராமர ிப்்பபுத் தேவைகளுக்்ககு
ஆதரவள ிக்க இயலவில்லை
• விண்ணப்பதாரரால், சாதாரண சக்கர நாற்காலியை
தன்ன ிச்சையாக பயன்படுத்த இயலாது
• விண்ணப்பதாரர, ் மனதளவிலும் உடலளவிலும்
மோ�ோட்டார ் சாதனத்தைப் பாதுகாப்பாகப்
பயன்படுத்தக்்ககூடியவராக இருக்கவேண்்ட டும்.

இந்தத் திட்டம் பற்்றறி மேலும் அறிந்்ததுகொ�ொள்ள,

aic.sg/financial-assistance/seniors-mobility-enabling-fund
எனும் இணையப்பக்கத்தை நாடவும் .

B

வீடமைப்்பபு வளர்்சச்்சசிக் கழகத்்ததின் சுறுசுறுப்பான மூத்�்ததோோருக்கான
மேம் பாட்்டடுத் திட்டம் , வீடுகளில் கீழே விழும் சம் பவங் களைத்
தவிர்க்க, அதிக நிதியுதவியுடன்8 கூடிய வீட்்டடு மறுசீரமைப்்பபுப்
பணிகளை வழங்்க குகிறது.
வீட்்டடு மறுசீரமைப்்பபுப் பணி வகைகள் :
வழுக்்ககி
விழுவதைத்
தவிர்க்கவல் ல
தரை

இரண்்ட டு குள ியல் அறைகள் அல்லது கழிவறைகள ில்
உள்ள தரைக் கற்களுக்்ககு வழுக்்ககி விழாமல்
இருப்பதற்கான பராமர ிப்்பபுப் பண ிகள் 14.

கைப்்பபிடிகள்

முதல் கழிவறைக்்ககு 8 அல்லது 10 கைப்்பபிடிகள்;
இரண்டாவது கழிவறைக்்ககு 6 கைப்்பபிடிகள் 14.
வீட்்டடில் மற்்றறும் / அல்லது பிரதான வாசலில் 5 சறுக்்ககுகள்
வரை14

சறுக்்ககுகள்

• ஒற்றைப் படியைக் கொ�ொண்ட சறுக்்ககு

• எடுத்்ததுச் செல்லக்்ககூடிய சறுக்்ககு (பல படிகளைக்
கொ�ொண்ட பிரதான வாசல்) அல்லது தேவைக்கேற்ப
மேல் விவரங் களுக்்கவடிவமைக்
கு, 1800-225-5432
எனசறுக்்க
்ற எண்
ணை
அழைக்கொ�ொண்ட
கவும் .
கப்படும்
கு (பல
படிகளைக்
பிரதான வாசல்).
14

இந்த சீரமைப்்பபுப் பணிகள், சிங் கப்்பபூர ் குடிமக்களுக்்ககு, வீட்்டடு வகையைப் பொ�ொறுத்்தது 95
விழுக்காடு வரையிலான நிதியுதவிகளுடன், அதிக அளவில் வழங் கப்படுகின்றன.

பகுதி 5: நீ ண
் டகாலப் பராமரிப்்பபிற்்க கும் ,
உடற்்ககுறையுள் ள மூத்்த
� தோோருக்்ககும் கூடுதல் ஆதரவு

பல படிகளைக் கொ�ொண்ட,
எடுத்்ததுச் செல்லக்்ககூடிய
சறுக்்ககு

பல படிகளைக் கொ�ொண்ட,
தேவைக்கேற்ப
வடிவமைக்கப்படும் சறுக்்ககு

ஒற்றைப் படியைக்
கொ�ொண்ட சறுக்்ககு

29

வழுக்்ககி விழாமல்
இருக்கவல்ல தரை

சக்கர நாற்காலியை
உயர்்தத்்ததும் சாதனம் 15

கைப்்பபிடிகள்
15

சுறுசுறுப்பான மூத்�்ததோோருக்கான
மேம் பாட்்டடுத் திட்டத்்ததில்
இடம்பெறாத ஒரு முன்�்னனோோடித்
திட்டம் .உயர்்தத்்ததும் சாதனம்

தகுதி நிபந்தனைகள் :
வீட்்டடு
உரிமையாளரின்
குடியுரிமை

சிங் கப்்பபூரர ்

வீட்்டடு வகை

வீடமைப்்பபு வளர்்சச் ்சசிக் கழக வீடு மட்்டடுமே.

பராமரிப்்பபு
பெறுபவரின்
வயது, இயலாமை

அன்றாட வாழ் க்கையின் 6 நடவடிக்கைகளில், குறைந்தது
1 நடவடிக்கைக்காவது, நிரந்தர உதவி தேவைப்படும் ,
குறைந்தது 65 வயது அல்லது 60 முதல் 64 வயதுக்்ககு
இடைபட்டவர ்கள்.

குறிப்்பபு: வீட்்டடு உரிமையாளர ் அல்லது குடும் ப உறுப்்பபினர ் 60 முதல் 64
வயதுக்்ககு இடைபட்டவராக இருந்்தது, அன்றாட வாழ் க்கைக்்ககுத் தேவையான
நடவடிக்கைகளில் ஒன்்ற றுக்்ககும் மேற்பட்டவற்்றறுக்்ககு உதவி தேவைப்படும் எனில்,
செயல்பாட்்டடு மதிப்்பபீட்்டடு அறிக்கை தேவைப்படும் .
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பகுதி 6:

மூத்�்ததோோருக்கான
பராமரிப் பாளர்களை
ஆதரித்தல்
2030-ஆம் ஆண்்ட டுக்்ககுள், நான்்ககில்
ஒரு சிங் கப்்பபூரர,் 65 வயதுக்்ககு
மேற்பட்டவாராக இருப்பர.் மூத்�்ததோோரின்
பராமரிப்பாளர ்களை ஆதரிக்க
வேண்்ட டியதன் அவசியத்தை, நமது
அரசாங் கம் அங்்க கீகரிக்்ககிறது.

பகுதி 6: மூத்�்ததோோருக்கான பராமர ிப்பாளர்களை ஆதர ித்தல்
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மூத்�்ததோோருக்கான பராமர ிப்பாளர்களை ஆதர ித்தல்
பராமர ிப்பாளர் பயிற்்சசி மான ியம்
பராமரிப்பாளர ் பயிற்்சசி மானியமானது, பராமரிப்பாளர ் பயிற்்சசி
வகுப்்பபுகளுக்்ககுச் செல்வதன் தொ�ொடர்்பபில், பராமரிப்பாளர ்களுக்்ககு
ஆண்்ட டுதோ�ோறும் வழங் கப்படும் $200 நிதியுதவி ஆகும் 916
(aic.sg/caregiving/caregiver-training-course).

தகுதி நிபந்தனைகள் :

B

குடியுரிமை

சிங் கப்்பபூரர ்கள் அல்லது நிரந்தரவாசிகள்

பராமரிப்்பபு
பெறுபவரின்
வசிப்்பபிடம்

சிங் கப்்பபூரில் வசிக்்ககிறார.் தாதிமை இல்லத்்ததில்
வசிக்கவில்லை.

பராமரிப்்பபு
பெறுபவரின்
வயது,
இயலாமை

குறைந்தது 65 வயது அல்லது பின்வரும் வகையில்
இயலாமை உள்ளவராக சான்றளிக்கப்படுபவர ் –
சிங் கப்்பபூரில் பதிவுசெய் யப்பட்ட மருத்்ததுவர,் மருத்்ததுவரின்
அறிக்கை, செயல்பாட்்டடு மதிப்்பபீட்்டடு அறிக்கை அல்லது
மூத்�்ததோோருக்கான இடைக்கால இயலாமை உதவித்
திட்டம் / எல்டர்்ஷஷீல்்டடு ஒப்்பபுதல் கடிதம் .

பராமரிப் பாளர்

வெளிநாட்்டடு இல்லப் பணிப்பெண்ணாக இருக்கலாம்
அல்லது எந்தவொ�ொரு குடும் ப உறுப்்பபினராகவும்
இருக்கலாம் . வெளிநாட்்டடு இல்லப் பணிப்பெண்
அல்லது குடும் ப உறுப்்பபினர ் வெற்்றறிகரமாக பயிற்்சசியை
நிறைவுசெய் யவேண்்ட டும் .

இல் லப் பராமர ிப்்பபு மான ியம்
வீட்்டடுப் பராமரிப்பாளர ் மானியமானது, மிதமான இயலாமை
கொ�ொண்ட தனிநபர ்களுக்்ககு ஆதரவளிக்்ககும் $200 மதிப்்பபுள்ள
மாதாந்்ததிர ரொ�ொக்க வழங்்க குதொ�ொகை ஆகும் . பராமரிப்்பபு
செலவுகளை சமாளிக்க, அது பயன்படுத்தப்படலாம் .

தகுதி நிபந்தனைகள் :

16

குடியுரிமை

சிங் கப்்பபூரர. ் நிரந்தரவாசியானவருக்்ககு உடனடிக்
குடும் ப உறுப்்பபினராக (பெற்�்றறோோர ் / பிள்ளை /
வாழ்க்கைத் துணை) ஒரு சிங்கப்்பபூரர ் இருகக
் வேண்்ட டும்.

பராமரிப்்பபு
பெறுபவரின்
வசிப்்பபிடம்

சிங் கப்்பபூரில் வசிக்்ககிறார.் தாதிமை இல்லத்்ததில்
வசிக்கவில்லை.

பராமரிப்்பபு
பெறுபவரின்
வயது,
இயலாமை

வயது நிபந்தனை ஏதுமில்லை. அன்றாட
வாழ் க்கைக்கான 6 நடவடிக்கைகளில் குறைந்தது 3
நடவடிக்கைகளுக்்ககு நிரந்தர உதவி தேவைப்படுதல்.

வசதிக்கேற்ற
சோ�ோதனை

மாதாந்்ததிர தனிநபர ் வீட்்டடு வருமானம் $2,800-க்்ககும்
குறைவு, அல்லது வீட்்டடின் வருடாந்்ததிர மதிப்்பபு $13,000க்்ககும் குறைவு.

பராமரிப்்பபு பெறும் ஒவ்�்வவொொருவருக்்ககும் ஒவ்�்வவொொரு நிதியாண்்ட டிலும் (நடப்்பபு ஆண்்ட டு, ஏப்ரல் மாதம் முதல்,
அதற்கடுத்த ஆண்்ட டு, மார ்ச் மாதம் வரை) அதிகபட்சமாக $200 நிதியுதவி வழங் கப்படும் . பதிவு செய்்ய யும்
தருணத்்ததில், பங்கேற்பாளர ் குறைந்தது $10 செலுத்தவேண்்ட டும் .
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வெளிநாட்்டடுப் பணிப் பெண
் தீர்வை சலுகை
வெளிநாட்டு
்ட இல்லப் பணிப்பெண் தீர ்வை சலுகை, பராமரிப்பாளர ்
செலவுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது. மாதத்்ததிற்்க கு வழக்கமான $300
வெள்ளி தீர ்வைக்்ககுப் பதிலாக, தகுதிபெறும் வெளிநாட்்டடு இல்லப்
பணிப்பெண்ணின் முதலாளிகள், மாதந்�்ததோோறும் $80 மட்்டடுமே
செலுத்தவேண்்ட டும் .

முதலாளிகள் , தகுதிபெறும் சிங் கப்்பபூரர் ஒருவருடன் சேர்்நந்்தது
வாழ் ந்தால் , தீர்வை சலுகைக்்ககுத் தகுதி பெறலாம் :
குழந்தை

16 வயதிற்்க குக் குறைவாக இருக்கவேண்்ட டும் .
(தீர ்வை சலுகை உடனடியாக வழங் கப்படும்).

மூத்�்ததோோர்

குறைந்தது 67 வயதாக இருக்கவேண்்ட டும் .
(தீர ்வை சலுகை உடனடியாக வழங் கப்படும்).

இயலாமை
உடையவர்

சிங் கப்்பபூர ில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மருத்்ததுவர ் /
மருந்்ததுமுறை மருத்்ததுவ வல்்லலுநர, ் அன்றாட
வாழ் க்கைக்்ககுத் தேவையான 6 நடவடிக்கைகள ில்,
குறைந்தது 1 நடவடிக்கைக்காவது சிறிது உதவி தேவை
என்்ற று சான்றள ிக்கவேண்்ட டும் .

இயலாமை உடையோ�ோருக்கான தீர ்வை சலுகை, ஒருங்்க கிணைந்த
பராமர ிப்்பபு அமைப்்பபின் மூலம் விண்ணபப
் ம் செய் யப்படும்�்பபோோது
வழங் கபப
் டுகிறது.
வெள ிநாட்்டடு இல்லப் பண ிப்பெண் ஒருவருக்கான தீர ்வை
சலுகை, வீட்்டடில் உள்ள தகுதிபெறும் ஒருவர ின் அடிப்படையில்
வழங் கபப
் டுகிறது. அதிகபட்சமாக, ஒரு வீட்்டடிற்்க கு வெள ிநாட்்டடு இல்லப்
பண ிப்பெண் கள் இருவருக்்ககு அத்்ததீர ்வை சலுகை அதிகபட்சமாக
வழங் கப்படலாம்.

D

உடற்்ககுறையுள்�்ளளோோருக்கான பராமரிப் பாளர்களுக்்ககுரிய வரி
நிவாரணம்
உடற்்ககுறையுள் ள உடன்்ப பிறந்�்ததோோர் ந ிவாரணம் :
• உடற்்க குறையுள்ள உடன்்ப பிறந்�்ததோோரை பராமர ித்்தது வரும்
தகுதிபெறும் தன ிநபரகளுக்்க
்
கு $5,500
உடற்்ககுறையுள் ள பெற்�்றறோோர் ந ிவாரணம் (சார்்நந்்ததிருப்�்பபோோர்
இருவர் வரை):
• வர ி செலுத்்ததுபவர, ் சார்்நந்்ததிருப்�்பபோோருடன் வசிக்காவிட்டால்,
சார்்நந்்ததிருப்�்பபோோர ் ஒருவருக்்ககு $10,000
• சார்்நந்்ததிருப்�்பபோோருடன் வசிப்பவரகளுக்்க
்
கு, சார்்நந்்ததிருப்�்பபோோர ்
ஒருவருக்்ககு $14,000
உடற்்ககுறையுள் ள பிள்ளை ந ிவாரணம் :
• உடற்்க குறையுள்ள பிள்ளைகளை பராமர ித்்தது வரும் தகுதிபெறும்
குடும்பங் களுக்்ககு $7,500
உடற்்ககுறையுள் ள வாழ் க்கைத்்ததுணை ந ிவாரணம் :
• உடற்்க குறையுள்ள வாழ் க்கைத்்ததுணையை பராமர ித்்தது வரும்
தகுதிபெறும் தன ிநபரகளுக்்க
்
கு $5,500
தகுதியுடைமைக்கான ந ிபந்தனைகள் பொ�ொருந்்ததும் . மேல் விவரங் களுக்்ககு,
iras.gov.sg என்ற இணையத்தளத்்ததிற்்க குச் செல்லவும் அல்லது 1800-356-8300 என்ற
எண் ணை அழைக்கவும் .

பகுதி 6: மூத்�்ததோோருக்கான பராமர ிப்பாளர்களை ஆதர ித்தல்

E
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இடை ஓய்்வ வுப் பராமரிப்்பபு
பராமரிப்பாளர ்கள் இடை ஓய்்வ வுப் பராமரிப்பைத் தெரிவு செய் யலாம் –
அவர ்களது பராமரிப்்பபுக் கடமைகளிலிருந்்தது தற்காலிக நிவாரணம் .
அவரகளது
்
மாதாந்்ததிர தனிநபர ் வீட்்டடு வருமானம் $2,800-க்்ககும் குறைவாக
இருந்தால், அவர ்கள் இடை ஓய்்வ வுப் பராமரிப்்பபு நிதியுதவிகளுக்்ககுத்
தகுதிபெறலாம் 17.

இடை ஓய்்வ வுத் தெர ிவுகள் :
நிலைய
அடிப் படையிலான
இடை ஓய்்வ வுப்
பராமரிப்்பபு

தாதிமை இல் ல
அடிப் படையிலான
இடை ஓய்்வ வுப்
பராமரிப்்பபு

வீட்்டடு அடிப்படையிலான
இடை ஓய்்வ வுப் பராமரிப்்பபு

ஒரு நாளில், சில
மணி நேரம் மட்்டடும்
ஓய்்வ வு தேவைப்படும்
பராமரிப்பாளர ்களுக்்ககு.

நீ ண்டகாலத்்ததிற்்க கு
ஓய்்வ வு தேவைப்படும்
பராமரிப்பாளர ்களுக்்ககு
– 7 முதல் 30 நாட்கள்
வரையில்.

இரவு நேரப் பராமரிப்்பபுக்
கடமைகளிலிருந்்தது ஓய்்வவு
எடுத்்ததுக்�்ககொொள்ளவேண்்ட டிய
பராமரிப்பாளரகளுக்்க
்
கு
அல்லது தாதிமைப்
பராமரிப்்பபு
தேவைப்படுவோ�ோருக்்ககு.

சிறிது கண் காணிப்்பபு
அல்லது அன்றாட
பராமரிப்்பபு
நடவடிக்கைகளில்
உதவி தேவைப்படும்
பராமரிப்்பபு
பெறுபவர ்களுக்்ககு.

மேலும் நலிவடைந்த,
தாதிமைத் தேவைகள்
உடைய பராமரிப்்பபு
பெறுபவர ்களுக்்ககு.

மனநோ�ோய் உடைய,
அறிவுசார ் பாவனைப்
பயிற்்சசி தேவைப்படும்
பராமரிப்்பபு
பெறுபவர ்களுக்்ககு.

சேவை வழங்்க குநரகள
்
ின் முழுப் பட்்டடியல், விண்ணப்்பபிக்்ககும் முறை ஆகியவற்்றறுக்்ககு
aic.sg/caregiving/getting-respite எனும் இணையப்பக்கத்தை நாடவும் .

F

மற் ற வளங் கள்
இந்த பராமர ிப்பாளர் சிற் றேடுகளை எங் கள் ஒருங்்க கிணைந்த
பராமர ிப்்பபு அமைப்்பபின் தொ�ொடர்்பபு ந ிலையங் கள ில் 18
பெற்்றறுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள் அல் லது or aic.sg/resources/brochures
எனும் இணையப்பக்கத்்ததிற்்ககுச் சென்்றறு அவற்்றறின் பிரதிகளை
பதிவிறக்கம் செய்்த துகொ�ொள்்ளளுங் கள்.
• மூத்�்ததோோரை பராமர ித்தல் 101
• அன்றாட வாழ் க்கைக்கான நடவடிக்கைகள்
• மன உளைச்சலைத் தவிர ்ப்பதற்கான ஒரு பராமர ிப்பாளர ின்
கையேடு
• உடல் அமைப்்பபுமுறைகள்: அமைப்்பபுமுறை, நடத்தல், இடம் மாறுதல்
• பராமர ிப்்பபுக்கான அடிப்படைப் பயிற்்சசி
• மனநோ�ோயுடன் வாழ் தல் ’ – பராமர ிப்பாளரகளுக்
்
கான வளமைத்
தொ�ொகுப்்பபு
• மனநோ�ோய் உடையவரகளுக்
்
கான பராமர ிப்பாளரகளுக்்க
்
குர ிய
நடமாடும் கையேடு
• மனநலப் பிரச் ்சசினைகள் உடைய பராமர ிப்பாளரகளுக்
்
கான
பயிற்்சசித் தாட்கள்
17
18

குடும் ப அடிப்படையில் மேற்�்ககொொள்ளப்படும் வசதிக்கேற்ப சோ�ோதனை செய்்ய யும்
முறை, இதனை உறுதிப்படுத்த அவசியம் .
ஒருங்்க கிணைந்த பராமர ிப்்பபு அமைப்்பபின் தொ�ொடர்்பபு ந ிலையங் களுக்கான முழுப்
பட்்டடியலுக்்ககு, தயவுசெய்்த து aic.sg/about-us/aic-link என்ற இணையப்பக்கத்தைப்
பாரக
் ்கவும்.
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பகுதி 7: பராமர ிப்்ப பு சேவைகள்

பகுதி 7:

பராமரிப்்பபு
சேவைகள்
உங் கள் அன்்ப புக்்ககுரியவர ்கள்,
நிபுணத்்ததுவ தாதியர,்
பராமரிப்பாளர ்கள் ஆகியோ�ோரால்
கவனித்்ததுக்�்ககொொள்ளப்படுவதை
பராமரிப்்பபு சேவைகள் உறுதிசெய்்ய யும் .

பகுதி 7: பராமர ிப்்ப பு சேவைகள்
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வீட்்டடில் பராமரிப்்பபு
பழக்கப்பட்ட ஒரு சூழலில் இருப்பது, உங் கள் அன்்ப புக்்ககுர ியவருக்்ககு அவரது
உடலும் மனமும் குணமடைவதற்்க குத் தேவையான மிகச் சிறந்த ஆதரவை
அள ிக்்ககின்றது. அவரகள்
்
வீட்்டடில், குடும் பத்்ததிற்்க கு நெருக்கமாக இருக்கலாம் .
தாதிமை ஆதரவு, வீட்டைச் சுற்்றறிலும் கூடுதல் உதவி போ�ோன்ற வீட்்டடுப்
பராமர ிப்்பபு சேவைகள், அவரகள்
்
இருந்த இடத்்ததிலிருந்தே பெறலாம் .
வீட்்டடில் மருத்்ததுவம் : நாட்பட்ட நோ�ோய் களை சமாளிப்பதில் உதவி
தேவைப்படுவோ�ோருக்்ககு.
இல் லத் தாதிமை: காயத்்ததிற்்க குக் கட்்டடுப் போ�ோடுதல், ஊசி போ�ோடுதல்,
உணவுக் குழாய் களை மாற்்றறுதல் முதலான தாதிமை உதவி
தேவைப்படுவோ�ோருக்்ககு.
தனிப்பட்ட இல் லப் பராமரிப்்பபு: அன்றாட வாழ் க்கைக்்ககுத்
தேவையான நடவடிக்கைகள், மற்ற இலகு ரகப் பணிகள்
ஆகியவற்்றறுக்்ககு உதவி தேவைப்படுவோ�ோர.்
இல் ல அடிப் படையிலான சிகிச்சை: செயல்பாட்்டடுத் திறமைகளை
மீண்்ட டும் பெற மறுவாழ்்வவுச் சேவைகள் தேவைப்படுவோ�ோருக்்ககு.
மருத்்ததுவத் துணை, போ�ோக்்ககுவரத்்ததுப் பிரிவு மருத்்ததுவ சந்்ததிப்்பபுகளுக்்ககுத்
தனியே செல்வதில் சிரமத்தை எதிர்�்நநோோக்்ககும் மூத்�்ததோோருக்்ககு உடன்
செல்லவும் போ�ோக்்ககுவரத்்தது சேவை வழங் கவும் (மருத்்ததுவமனைகள்
அல்லது பலதுறை மருந்தகங் களுக்்ககு மட்்டடும் செல்்லலும்
பயணங் களுக்்ககு மட்்டடுமே.)

‘Meals On Wheels’ (MOW), உதவ பராமரிப்பாளர ் ஒருவர ் இல்லாமல்,
உணவு வாங் க அல்லது சமைக்க இயலாத மூத்�்ததோோருக்்ககு உணவை
விநியோ�ோகம் செய்்க கின்றது.
B

நிலையத்்ததில் பராமரிப்்பபு
பகல் நேரப் பராமரிப்்பபு: சுகாதார, மறுவாழ்்வவு சேவைகளுடன்,
உங் கள் அன்்ப புக்்ககுரியவரின் ஆரோ�ோக்்ககியத்தை மேம் படுத்த உதவும்
சமூக நடவடிக்கைகளை வழங்்க கும் ஓர ் இடம் . போ�ோக்்ககுவரத்்ததுக்்ககு
ஏற்பாடு செய் யப்படலாம் .
பகல் நேர மறுவாழ்்வவு சேவை: உங் கள் அன்்ப புக்்ககுரியவர ்கள், அன்றாட
வாழ் க்கைக்கான நடவடிக்கைகளை மீண்்ட டும் செய் வதற்கான
சிகிச்சைகளை (உடற்பயிற்்சசி மூலம் சிகிச்சை, செயல்வழி சிகிச்சை,
பேச் ்சசு சிகிச்சை) வழங்்க குகிறது.
மனநோ�ோய் பகல் நேரப் பராமரிப்்பபு: மனநோ�ோய் தொ�ொடர ்பான
பராமரிப்்பபுத் தேவைகளை நிவர்்தத்்ததி செய்்ய யும் பகல் நேரப் பராமரிப்்பபு
நிலையம் .

C

உள் ளிருப்்பபுப் பராமரிப்்பபு
சமூக மருத்்ததுவமனை: மருத்்ததுவமனையிலிருந்்தது விடுவிக்கப்பட்ட
பின்னர,் குறுகிய காலத்்ததிற்்க குத் தொ�ொடர ் பராமரிப்்பபு தேவைப்படும்
மூத்�்டட்்ஹஹோோருக்்ககு பராமரிப்்பபு வழங்்க குகிறது.
தாதிமை இல் லம் : குறைவான அல்லது அறவே பராமரிப்பாளர ்
ஆதரவு இல்லாத, தாதிமைப் பராமரிப்்பபும் அன்றாட வாழ் க்கைக்கான
பெரும் பாலான நடவடிக்கைகளுக்்ககு உதவியும் தேவைப்படும்
மூத்�்ததோோருக்கான நீ ண்டகாலக் குடியிருப்்பபு பராமரிப்்பபு வசதி.
புகலிடம் , மூத்�்ததோோர் இல் லம் : சுயமாக நடமாடக்்ககூடிய, ஆனால்,
குடும் பம் அல்லது பராமரிப்பாளர ் இல்லாத மூத்�்ததோோருக்்ககு.
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பகுதி 8:

முன்்க கூட்்டடியே
திட்டமிடுதல்
முதிய வயதில் தேவைப்படும் பராமரிப்்பபுத்
தேவைகளுக்்ககு முன்்ககூட்்டடியே
திட்டமிடுவது, குடும் பத்்ததின் சுமையைக்
குறைப்பதுடன், மூத்�்ததோோரின் ஆசைகள்
மதிக்கப்படுவதையும் உறுதிசெய்்ய யும் .
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01

மேம் பட்ட பராமர ிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல்
மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல், உங் கள் வருங் கால
சுகாதாரத்்ததிற்்க கும் தனிப்பட்ட பராமரிப்்பபிற்்க கும் திட்டமிடும்
செயல்்மமுறை ஆகும் . உங் கள் அன்்ப புக்்ககுரியவர ்களுக்்ககும்
சுகாதாரப் பராமரிப்்பபுக் குழுவிற்்க கும் , உங் கள் விழுமியங் கள்
பற்்றறியும் , அவை எவ் வாறு உங் களது சுகாதாரப் பராமரிப்்பபுத்
தெரிவுகளை நிர ்ணயிக்்ககின்றன என்பது பற்்றறியும் தெரிவிக்க,
அது உங் களுக்்ககுத் துணைபுரியும் . உங் களுக்கான முடிவுகளை
நீ ங் களே எடுக்க முடியாமல் போ�ோகும் நிலையில், நீ ங் கள் எவ் வாறு
பராமரிக்கப்பட விரும்்பபுகிறீர ்கள், யார ் உங் களுக்காக பேச
முன்வரவேண்்ட டும் (நியமிக்கப்பட்ட சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு பேச்சாளர )்
ஆகியவை இவற்்றறில் அடங்்க கும் . மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான
திட்டமிடுதல், உங் கள் சுகாதாரப் பராமரிப்்பபுக் குழுவும் , உங் கள்
அன்்ப புக்்ககுரியவரகளும
்
் , உங்கள் நலனில் பேரில் செயல்பட வழிகாட்்டடும் .

எவ் வாறு விண
் ணப்்பபிப் பது?
படிநிலை 1: எண
் ணிப் பார்த்தல்
வாழ் க்கையில், உங் களுக்்ககு எது முக்்ககியம் என்பதை எண்ணிப்
பாருங் கள்.
படிநிலை 2: கலந்்தது பேசுதல்
நம் பகமான ஒருவரை உங் களது பேச்சாளராகத் தேர ்ந்தெடுங் கள்.
உங் கள் குடும் பத்்ததினர ் அல்லது நம் பகமான நண் பர ்களே மிகச்
சிறந்தவர ்கள்.
படிநிலை 3: பதிவு செய் தல்
மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல் தொ�ொடர்்பபில் உதவியாளர ்
ஒருவருடன் சந்்ததிப்்பபுக்கான முன்பதிவை செய்்த துகொ�ொண்்ட டு, கலந்்தது
பேசவும் ; மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல் தொ�ொடர்்பபில்
உங் கள் விருப்பங் களைப் பதிவு செய் யவும் .
●	மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல், தேர ்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பொ�ொது மருத்்ததுவமனைகள், பலதுறை மருந்தகங் கள், சமூக
அமைப்்பபுகள் ஆகியவற்்றறில் மேற்�்ககொொள்ளப்படலாம் .
● நீ ங் கள், ஒரு மருத்்ததுவமனை அல்லது பலதுறை மருந்தகத்்ததில்
நோ�ோயாளியாக இருந்தால், உங் கள் மருத்்ததுவரிடம் பரிந்்ததுரைக்காகக்
கேட்்டடுப் பாருங் கள்.
படிநிலை 4: மறுபரிசீலனை செய் தல்
உங் களுடைய மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுகான திட்டம் , உங் களைப்
பற்்றறிய ஒரு பிரதிபலிப்்பபு. உங் கள் வாழ் க்கை மாறும்�்பபோோது, நீ ங் கள்
புதிய முடிவுகளை எடுக்கக்்ககூடும் . அவ் வாறு நீ ங் கள் செய் தால்,
உங் கள் மேம் பட்டா பராமரிப்்பபுக்கான திட்டத்தை மாற்றவும் , உங் கள்
அன்்ப புக்்ககுரியவர ்களுக்்ககுத் தெரியப்படுத்தவும் மறவாதீர ்கள்.

மேல் விவரங் களுக்்ககு, ஒருங்்க கிணைந்த பராமரிப்்பபு
அமைப்்பபின் தொ�ொடர்்பபு நிலையங் களுக்்ககுச்
செல் லவும் அல் லது aic.sg/care-services/acp-directory
என்ற இணையப் பக்கத்்ததிற்்ககுச் சென்்ற று மேம் பட்ட
பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல் சேவை
வழங்்க குபவர்களின் பட்்டடியலைப் பார்க்கவும் .
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நீ ண
் டகால அதிகாரப் பத்்ததிரம்
நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரமானது, திட்டமிடுதலுக்்ககு முந்்ததிய
முக்்ககியமான ஆவணம் . அந்த ஆவணம் , நீ ங் கள், உங் களது சொ�ொந்த
முடிவுகளை எடுக்க இயலாத வகையில் மனநலன் திறமையை
இழந்்ததுவிட்டால், உங் களது தனிப்பட்ட நலன் மற்்றறும் / அல்லது
சொ�ொத்்தது, விவகாரங் கள் தொ�ொடர்்பபில் உங் கள் சார ்பாக முடிவெடுக்க,
நீ ங் கள் நம்்பபும் ஒருவருக்்ககு சட்டபூர ்வமாக அதிகாரம் அளிக்்ககும் .
எவ் வாறு விண
் ணப்்பபிப் பது?
உங் கள் நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரத்தை உருவாக்்ககுவது
சுலபமான செயல்.
● படிநிலை 1: உங் கள் டோ�ோனீயாக, நீ ங் கள் யாரை நியமிக்க
விரும்்பபுகிறீர ்கள் என்பதையும் , அவருக்்ககு என்ன அதிகாரங் கள்
கொ�ொடுக்கப் போ�ோகிறீர ்கள் என்பனவற்றையும் எண்ணிப் பாருங் கள்.
நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரத்தைப் பூர்்தத்்ததி செய் யவும் .
● படிநிலை 2: உங் களது நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரத்்ததிற்்க கு
சான்றளிக்க, சான்றளிப்பவர ் ஒருவரை சென்்ற று பார ்க்கவும் .
அவர,் தற்�்பபோோது பணியில் உள்ள வழக்கறிஞர,் சான்றளிக்கப்பட்ட
மருத்்ததுவர ் அல்லது பதிவுசெய் யப்பட்ட மனோ�ோதத்்ததுவ நிபுணர ்
ஆகியோ�ோராக இருக்கலாம் .
● படிநிலை 3: பூர்்தத்்ததி செய் யப்பட்ட உங் கள் நீ ண்டகால அதிகாரப்
பத்்ததிரத்தை, பொ�ொது காப்பாளர ் அலுவலகத்்ததிடம் பதிவுசெய் ய
விண்ணப்்பபிக்கவும் . உங் கள் நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரத்்ததிற்கான
விண்ணப்பக் கட்டணங் களை (தேவையிருப்்பபின் ) செலுத்தவும் .
உங் கள் நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரம் பதிவுசெய் யப்பட, 3 வாரம்
கட்டாயம் காத்்ததிருக்கவும் .
மூத்�்ததோோர ் மனநலன் இழந்்ததுவிட்ட நிலையில், முன்னதாக நீ ண்டகால
அதிகாரப் பத்்ததிரம் பதிவுசெய் யாமல் இருந்்ததுள்ளார.் அத்தகைய
சூழலில், அந்த மூத்�்ததோோரின் அன்்ப புக்்ககுரியவர ்களுக்்ககு, அவரது சார்்பபில்
முடிவெடுக்்ககும் உரிமை உடனடியாக வழங் கப்படாது. அவர ்கள்,
அந்த மூத்�்ததோோருக்காக முடிவுகள் எடுக்க, ஒரு துணை அதிகாரியை
நியமிப்பதற்காக, நீ திமன்றங் களுக்்ககு விண்ணப்்பபிக்கவேண்்ட டும் .

நீ ண
் டகால அதிகாரப் பத்்ததிரம் , டோ�ோனீக்்ககு சட்டபூர்வ அதிகாரம்
அளிக்்ககின்றது. மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல் , சுகாதாரப்
பராமரிப்்பபுத் தெரிவுகள் குறித்்தது விவரிக்்ககின்றது. ஒரே நபரை உங் களது
டோ�ோனீயாகவும் , நியமிக்கப் பட்ட உங் கள் சுகாதாரப் பராமரிப்்பபு
பேச்சாளராகவும் கொ�ொண்்ட டிருப் பது மிகச் சிறந்ததாகும் .
மேல் விவரங் களுக்்ககு, msf.gov.sg/opg எனும்
இணையப் பக்கத்தை நாடவும் அல் லது 1800-226-6222 என்ற
எண
் ணில் பொ�ொது காப் பாளர் அலுவலகத்்ததின் உடனடி
தொ�ொலைபேசி சேவையை அழைக்கவும் .

உங் களுக்்ககுத் தெரியுமா?
My Legacy வழி, நீ ங் கள் மேம் பட்ட பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல்,
நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரம் , முன்்ககூட்்டடியே திட்டமிடுவதற்கான
மற்ற வழிகள் ஆகியவை பற்்றறி நீ ங் கள் அறிந்்ததுகொ�ொள்ளவேண்்ட டிய
அனைத்தையும் அறிந்்ததுகொ�ொள்ளலாம் .
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நீ ங் கள், உங் களுடைய உயில், நீ ண்டகால அதிகாரப் பத்்ததிரம் , மேம் பட்ட
பராமரிப்்பபுக்கான திட்டமிடுதல், மத்்ததிய சேமநிதி நியமனம் , ஈமச் சடங்்க கு
தொ�ொடர்்பபிலான விருப்பங் கள் ஆகியவை குறித்்தது திட்டமிடுவதற்கான
மின்னிலக்கத் தளமே, My Legacy.
உங் கள் ஆவணங் களை, ஒரே இடத்்ததில், பத்்ததிரமாக பதிவேற்றம் செய்்த து
வைத்்ததுக்�்ககொொள்்ளளுங் கள். பாதுகாப்பாகவும் , எளிதில் சென்்ற று பார ்க்கவும்
அது துணைபுரியும் .

உங் களுக்்ககு நம் பகமான நபர ்களுடன் முக்்ககியமான தகவல்களைப்
பகிர்்நந்்ததுகொ�ொள்்ளளுங் கள்.
Mylegacy.gov.sg எனும் இணையப் பக்கத்தை நாடவும் .

03

மத்்ததிய சேம நிதி
ஓய்்வ வுக்காலத் திட்டமிடுதல் அச் ்சசுறுத்தக்்ககூடும் . உங் களுடைய
பொ�ொன்னான ஆண்்ட டுகள் குறித்்தது எவ் வாறு திட்டமிடுவது,
உங் களுக்்ககு போ�ோதுமான சேமிப்்பபுகள் இருக்்ககுமா போ�ோன்ற கேள்்வவிகள்
உங் களுக்்ககு இருக்கலாம் . மசேநி கொ�ொண்்ட டு, நீ ங் கள் எவ் வாறு கூடுதல்
மனநிம் மதியைக் கொ�ொண்்ட டிருக்கலாம் என்்ற று தெரிந்்ததுகொ�ொள்்ளளுங் கள்.

A

வாழ் நாள் முழுவதும் மாதாந்்ததிர வழங்்க குதொ�ொகைகள்
பெற்்றறிட, மசேநி லைஃப் திட்டத்்ததில் சேர்்நந்்ததிடுங் கள்.
நாம் எவ் வளவு பணம் சேமித்்ததிருக்்ககிறோ�ோம் என்பது நமக்்ககுத் தெரியும் .
ஆனால், நாம் ஒவ்�்வவொொருவரும் எவ் வளவு காலம் உயிர ் வாழ்�்வவோோம்
என்்ற று யாராலும் ஊகிக்க முடியாது. தொ�ொழில்்நநுட்பம் , சுகாதாரம்
ஆகியவற்்றறில் அதிகரித்்தது வரும் மேம் பாடுகளுடன், நாமும் நமது
தாத்தா-பாட்்டடி அல்லது பெற்�்றறோோரின் தலைமுறையைக் காட்்டடிலும்
நீ ண்ட காலம் உயிர ் வாழக்்ககூடும் .
மசேநி லைஃப் திட்டத்தைக் கொ�ொண்்ட டு, நமக்்ககு ஓய்்வ வுக்காலத்்ததில்
மனநிம் மதி இருக்கக்்ககூடும் . மசேநி லைஃப் திட்டமானது, தேசிய
அளவிலான நீ ண்டகால வருடாந்்ததிர காப்்பபுறுதித் திட்டம் . அது, நமது
சேமிப்்பபுகள் முடிந்த பின்னரும் கூட, நாம் உயிர ் வாழ்்க கின்ற வரையில்,
மாதாந்்ததிர வழங்்க குதொ�ொகைகளை அளிக்்ககும் .
நீ ங் கள் மசேந ி லைஃப்19 திட்டத்்ததில் சேரவில்லை என ில், உங் களுக்்ககு 80
வயது ஆகும் முன்னர, ் எந்நேரம் வேண்்ட டுமானாலும் அதில் சேரவதற்்க
்
கு
விண்ணப்்பபிக்கலாம் அல்லது ஓய்்வவுக்காலத் தொ�ொகைத் திட்டத்்ததில்
தொ�ொடர்்நந்்ததிருக்க முடிவெடுக்கலாம் . அதன்படி, உங் களது ஓய்்வவுக்காலக்
கணக்்ககில் உள்ள சேமிப்்பபுத் தொ�ொகை முடியும் வரையில், உங் களுக்்ககு
மாதாந்்ததிர வழங்்க குதொ�ொகைகள் கிடைக்்ககும் .

19

நீ ங் கள், 1958-ஆம் ஆண்்ட டில் அல்லது அதற்்க குப் பின்னர ் பிறந்த சிங் கப்்பபூரர ் அல்லது நிரந்தரவாசியாக
இருந்்தது, உங் களுக்்ககு 65 வயது ஆகும் 6 மாதத்்ததிற்்க கு முன்னர,் உங் கள் ஓய்்வ வுக்காலக் கணக்்ககில் குறைந்தது
$60,000 இருந்தால், நீ ங் கள் மசேநி லைஃப் திட்டத்்ததில் தானாகவே சேர்்தத்்ததுக்�்ககொொள்ளப்படுவீர ்கள்.
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உங் கள் ஓய்்வ வுக்கால வாழ் க்கைமுறையைத் தேர ்ந்தெடுப்பதற்்க கு,
உங் களுகக
் ான சரியான மசேநி லைஃப் திட்டத்தைத் தேர ்ந்தெடுப்பது முக்்ககியம் .
தேர ்ந்தெடுப்பதற்்க கு 3 வெவ்வேறு திட்டங் கள் உள்ளன – நிலையாய் உயரும் ,
வழக்கத் மற்்றறும் அடிப்படைத் திட்டம் .
ந ிலையாய்
உயரும்்ததிட்டம்

வழக்கத் திட்டம்

அடிப்படைத் திட்டம்

(இயல்்பபுந ிலை)

(விருப்்பபுர ிமைத் தெர ிவு)

ஆண்்ட டுகள் செல்லச்
செல்ல, செலவுகள்
அதிகர ிக்்ககும் என்ற
கவலை உங் களுக்்ககு
இருநத
் ால், ஒவ்�்வவோோர ்
ஆண்்ட டும் வாழ் க்கை
முழுவதும் அதிகர ிக்்ககும்
மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகள்
உங் களுக்்ககுத் தேவை.

நீ ங் கள், ஒரு ந ிலையான
வரவுசெலவுத்
திட்டத்தைக்
கொ�ொண்்ட டிருக்க
விரும்்பபினால் – அதாவது,
வரும் ஆண்்ட டுகள ில்,
செலவுகள் மேலும்
அதிகர ித்தாலும் கூட,
உங் களால் குறைவான
பொ�ொருட்களை வாங்்க கி
சமாள ிக்க முடியும் .

நீ ங் கள் குறைவான
மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகளுடன்
தொ�ொடங்்க குவதற்்க குத்
தயங் கவில்லை
என ில் – பின்னர, ்
அவை படிப்படியாகக்
குறையும்

மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகள்
குறைவாகத்
தொ�ொடங்்க கினாலும் ,
ஆண்்ட டுக்்ககு 2%
அதிகரிக்்ககும்

மேலும்
அதிகமான
மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகள்

குறைவான
மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகள் 20

(அதிகர ித்்தது
வரும் வாழ் க்கைச்
செலவினத்்ததிற்்ககு எதிரான
பாதுகாப்்பபு)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3 திட்டங் களிலும் , நீ ங்கள் உயிர் வாழ்்ககின்ற
வரையில் வழங்்க குதொ�ொகைகளைப் பெறுவீர்கள் ;
உங் கள் இறப்்பபிற்்ககுப் பின்னர், மசேநி லைஃப் சந்தாத்
தொ�ொகையில் மீதமுள் ள பணம் உங் களைச்
சார்ந்தவர்களுக்்ககு, உங் களது மசேநி கணக்்ககில் உள் ள
மீத சேமிப்்பபுகளுடன் திரும் பக் கொ�ொடுக்கப் படும் .
வெவ் வேறு மசேநி லைஃப் திட்டங் கள் பற்்றறி மேல் விவரம்
தெரிந்்ததுகொ�ொள் ள, விரைவுத் தகவல் குறியீட்டை வருடவும் .

உங் களது ஓய்்வ வுக்காலத் தேவைகளுக்்ககு மிகப் பொ�ொருத்தமான
மசேநி லைஃப் திட்டத்தை நீ ங் கள் தெரிவுசெய் த பின்னர,் நீ ங் கள்
விரும்்பபும் வாழ் க்கைமுறைக்்ககு தேவைப்படும் மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகளைக் கணக்்ககிடுவதே அடுத்த படிநிலை.
நீ ங் கள் விரும்்பபும் வழங்்க குதொ�ொகைகளைப் பெற, எவ் வளவு
ஓய்்வ வுக்கால சேமிப்்பபுகள் உங் களுக்்ககுத் தேவைப்படும் என்பதையும் ,
உங் கள் இலக்கை அடைய உங் கள் மசேநி எவ் வாறு உங் களுக்்ககுத்
துணைபுரியும் என்பதையும் நிர ்ணயிக்க, மசேநி யின் திட்டக்
கருவியைப் பயன்படுத்்ததுங் கள்.

பகுதி 8: முன்்ககூட்டி
்ட யே திட்டமிடுதல்

நீ ங் கள் மேலும் அதிகமான, மாதாந்்ததிர
வழங்்க குதொ�ொகைகளைப் பெற விரும்்பபினால், உங் கள்
ஓய்்வ வுக்காலக் கணக்்ககில் ரொ�ொக்கப்பணம் அல்லது மசேநி
கணக்்ககிலிருந்்தது பணம் மாற்்றறுதல் மூலம் பணத்தை
நிரப்்பபி, உங் கள் ஓய்்வ வுக்கால சேமிப்்பபுத் தொ�ொகையில்,
ஆண்்ட டுக்்ககு 6%* வரையிலான வட்்டடியைப் பெற்்றறிடுங் கள்.

மசேநி திட்டக்
கருவி

20

21

B

மசேநி
தொ�ொகை நிரப்்பபுதல்

உங் களது ஒட்்டடுமொ�ொத்த மசேநி மீதத்�்ததொொகை $60,000-க்்ககுக் குறைவாக
இருக்்ககும்�்பபோோது, அடிப்படைத் திட்டத்்ததின் மாதாந்்ததிர வழங்்க குதொ�ொகை
படிப்படியாகக் குறையும் . குறைவான கூடுதல் வட்்டடி பெறப்படுவதே
இதற்்க குக் காரணம் .
விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் பொ�ொருந்்ததும் .

வழங்்க குதொ�ொகைக்கான உங் கள் தகுதிபெறும் வயது முதல்
எப்�்பபோோது வேண்்ட டுமானாலும் வழங்்க குதொ�ொகைகளைப் பெறத்
தொ�ொடங்்க குங் கள்.
வழங்்க குதொ�ொகைக்கான உங் கள் தகுதிபெறும் வயது, உங் கள்
பிறந்த ஆண்டைப் பொ�ொறுத்்தது அமையும் .

பிறந்த ஆண்்ட டு

வழங்்க குதொ�ொகைக்கான
தகுதிபெறும் வயது

1944-ஆம்
ஆண்்ட டுக்்ககு முன்னர ்

60

1944 முதல்
1949 வரை

62

1950 & 1951

63

1952 & 1953

64

1954-ஆம் ஆண்்ட டும்
அதற்்க குப் பின்னரும்

65

41
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உங் கள் வழங்்க குதொ�ொகைகளைத் தொ�ொடங்்க கும் படி, உங் கள்
சிங் பாஸ் கணக்கைப் பயன்படுத்்ததி, இணையவழி கோ�ோரிக்கையை
சமர்்பப்்பபித்்தது, மசேநி கழகத்்ததிற்்க கு உத்தரவிடுங் கள்.
ஓய்்வ வுக்காலத்
தொ�ொகைத் திட்டத்்ததில்
இருப் பவர்களுக்்ககு:

மசேநி லைஃப்
திட்டத்்ததில் தானாக
உள் ளடக்கப் பட்டவர்கள்
அல் லது சேர விரும்்ப புபவர்கள் :

உங் களுக்்ககு உடனடி தேவை ஏதும் இல்லை எனில், நீ ங் கள்,
உங் களுடைய மாதாந்்ததிர வழங்்க குதொ�ொகைகளை 7022 வயது வரை
ஒத்்ததிவைக்கலாம் . நீ ங் கள் தாமதமாகத் தொ�ொடங்்க கினால், உங் களது
வழங்்க குதொ�ொகைகள் மேலும் அதிகமாக இருக்்ககும் . மசேநி லைஃப்”
திட்டத்்ததின் கீழ் , நீ ங் கள் ஒத்்ததிவைக்்ககும் ஒவ்�்வவோோர ் ஆண்்ட டுக்்ககும் ,
உங் களது மாதாந்்ததிர வழங்்க குதொ�ொகைகள் ஆண்்ட டுக்்ககு 7% வரை
அதிகரிக்்ககும் .
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நீ ங் கள் 70 வயதுக்்ககுள் எங் களுக்்ககுத் தெரியப்படுத்தாவிட்டால், நாங் கள் உங் களது
வழங்்க குதொ�ொகைகளை தானாகவே தொ�ொடங்்க கிவிடுவோ�ோம் .

மேலும் அதிகமான மனந ி

உங் கள் மசேநி சேமிப்்பபுகளை, உங் கள் விருப்பப்படி பகிர ்ந்தளிக்க,
நீ ங் கள் மசேநி-க்கான நியமனத்தை செய்்த திடவேண்்ட டும் .
இயல்்பபுநிலையாக, உங் கள் அன்்ப புக்்ககுரியவர ்கள் அந்தத்
தொ�ொகையை, ரொ�ொக்கமாக, 6 வாரங் களில் பெற்்றறிடுவர.்
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நீ ங் கள் மசேநி வாரிசுதாரர ் நியமனத்தை செய் யவில்லை
எனில், உங் கள் மசேநி கணக்்ககில் உள்ள சேமிப்்பபுகள்,
அதிகாரத்்ததுவ அறக்காப்பாளர ் அலுவலகத்்ததிற்்க கு
மாற்றப்பட்்டடு, வாரிசுரிமை அல்லது முஸ்்ல லிம் மரபுரிமை
சட்டங் களுக்்ககு இணங் க, பகிர ்ந்தளிக்கப்படும் . உங் களைச்
சார்�்நந்்ததோோரை அடையாளம் கண்்ட டு, சரிபார ்ப்பதற்்க கு நேரமும்
முயற்்சசியும் தேவைப்படும் என்பதால், ஒட்்டடுமொ�ொத்த
செயல்்மமுறையும் கூடுதல் காலம் பிடிக்கலாம் (6 மாதம்
வரையில்); நிர ்வாகக் கட்டணமும் ஒன்்ற றும் வசூலிக்கப்படும் .
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மசேநி-க்கான உங் கள் மசேநி வாரிசுதாரர ் நியமனத்தை,
சிங் பாஸ் பயன்படுத்்ததி இணையம் வழி செய் யலாம் அல்லது
மசேநி சேவை அலுவலக்கத்்ததிற்்க குச் செல்ல முன்பதிவு
செய்்த துகொ�ொள்ளலாம் . நீ ங் கள், இணையம் வழி எவ் வாறு வசதியாக
இதனைச் செய் யலாம் என்பது பின்வருமாறு:

பின்வருபனவற் றைத் தயாராக
வைத்்ததிருங் கள் :
1.

உங் கள் சிங் பாஸ்

2.

உங் கள் நியமனதாரர ்களின்
அடையாள அட்டை விவரங் கள்

3.

இரண்்ட டு சாட்்சசியங் களின் அடையாள
அட்டை விவரங் கள் (உங் கள்
சாட்்சசியங் கள் ஒவ்�்வவொொருவருக்்ககும்
செல்்லலுபடியாகும் சிங் பாஸ்
இருக்கவேண்்ட டும் )

இணையவழி நியமனப் படிவத்தைப்
பூர்்தத்்ததி செய் ய, விரைவுத் தகவல்
குறியீட்டை வருடவும் . மாறாக,
நீ ங் கள் cpf.gov.sg/makeCPFNom என்ற
இணையப்பக்கத்்ததிற்்க குச் செல்லலாம் .

நீ ங்கள் , உங் களுடைய நியமனத்தை
தாக்கல் செய் த பின்னர்:
● உங் கள் சாட்்சசியங் கள்
இருவரும் , குறுந்தகவல் மற்்றறும் /
அல்லது மின்னஞ்சல் வழி
தெரியப்படுத்தப்படுவார ்கள்.
● இரண்்ட டு சாட்்சசியங் களும் , my cpf
இணையவழிச் சேவைகளுக்்ககு 7
நாட்களுக்்ககுள் சென்்ற று, தங் கள்
சிங் பாஸ்யைப் பயன்படுத்்ததி, நியமனம்
செய் வதற்கான உங் கள் எண்ணத்தை
உறுதிப்படுத்தவேண்்ட டும் .
● உங் கள் சாட்்சசிகள் இருவரும்
சாட்்சசியத்்ததிற்கான முறைமைகளை
நிறைவுசெய் த பின்னர,் உங் களது
நியமனம் , மத்்ததிய மசேநி கழகத்தால்
செயல்படுத்தப்படும் .
● மசேநி கழகம் , உங் களது நியமனத்்ததின்
நிலை குறித்்தது, குறுந்தகவல் மற்்றறும் /
அல்லது மின்னஞ்சல் வழி
தெரியபப
் டுத்்ததும்.
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எங் கேளா�
ெதாடர்�ெகாள் �ங் கள்
www.aic.sg ெசல் ல�ம்
1800 650 6060 அைழக்க�ம்
ஒ�ங் �ைணந்த பராமர ிப்� அைமப்�ன்
ெதாடர ்�க�க்�ச ் ெசல் ல�ம்

aic.sg/sgo
facebook.com/silvergenerationoffice
�ற �க்�யமான ெதாடர்�கள்
• � / �ங் கப்�ர ் ��ைமத் தற் காப்�ப் பைட /
அவசரகால ம�த்�வ வண்�: 995
• காவல் �ைற அவசரப் �ரி�: 999
• காவல் �ைற உடன�த் ெதாைலேப� ேசைவ:
1800-255-0000
• அவசரத்�ற் கல் லாத ம�த்�வவண்�: 1777
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