உள்ளடக்கம்
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ஒன்றிணைந்து அனைத்தையும்
வெற்றிக�ொள்வோம்

முன்னுரை
அன்பார்ந்த சக சிங்கப்பூரர்களே,
நாம் இவ்வாண்டின் த�ொடக்கத்திலிருந்து
க�ொவிட்-19 கிருமிப் பரவலுடன் ப�ோராடி
வருகிற�ோம். இந்தக் கடுமையான
ப�ோராட்டத்தில் அனைவரும் முனைப்புடன்
ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். கிருமிப்பரவலைத்
தடுத்து உயிர்களைக் காக்க, ந�ோய்ப்
பரவலை முறியடிப்பதற்கான அதிரடித் திட்டம்
உள்ளிட்ட வலுவான நடவடிக்கைகளை
நாங்கள் மேற்கொண்டோம்.
இப்போது, குடும்பங்களும் நண்பர்களும்
மீண்டும் சந்திக்கிறார்கள். கடைகளும்
உணவகங்களும் படிப்படியாக மீண்டும்
திறக்கப்படுகின்றன. வர்த்தகங்கள் மீண்டும்
பணிகளைத் த�ொடங்கியுள்ளன. எல்லாம்
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
நமது ப�ொருளியல் கடுமையாகப்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள்
அடுத்தடுத்து நான்கு வரவுசெலவுத்
திட்டங்களைச் செயற்படுத்தியிருக்கிற�ோம்.
இருப்புநிதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
கடந்தகாலச் சேமிப்புடன், கிட்டத்தட்ட
$100 பில்லியன் செலவு செய்கிற�ோம்.
நிறுவனங்கள், ஊழியர்கள், குடும்பங்கள்
இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தைக்
கடந்துசெல்ல உதவுவதே எங்கள் இலக்கு.
ஆனால், இந்த நெருக்கடி இன்னும்
முடியவில்லை. சில நிறுவனங்கள்
தாக்குப்பிடிக்க மாட்டா. ஆட்குறைப்பும்
வேலையின்மையும் வெகுவாக அதிகரிக்கும்.
தடுப்பூசி தயாராவதற்குக் குறைந்தது
ஓராண்டு அல்லது அதைவிட அதிக
காலமாகலாம்.
க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலுக்கு எதிரான
நமது ப�ோராட்டத்தை நாம் த�ொடரும்
வேளையில், வேலைகளைக் காப்பதே
எங்களது தலையாய முன்னுரிமையாக
இருக்கிறது.
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மக்களை வேலையில் வைத்திருக்கவும்,
வேலை இழந்தவர்கள் மாற்றுவேலைகள்
தேட உதவவும், ப�ொது மற்றும்
தனியார் துறைகள் இரண்டிலும் புதிய
வேலைகளையும் வேலைப்பயிற்சித்
திட்டங்களையும் உருவாக்கவும் தேசிய
அளவிலான முயற்சியை நாங்கள் த�ொடங்கி
இருக்கிற�ோம்.
க�ொவிட்-19 நெருக்கடிக்குப் பிறகு, உலகம்
மிகவும் மாறுபட்டிருக்கும். அவ்வுலகில் நாம்
வலுவுடன் மீண்டெழுவதற்கு, இதுவரை
நாம் செய்து வந்ததைப் பயன்படுத்திக்
க�ொண்டு மேலும் அதிக முனைப்புடன்
செயற்படவேண்டும்.
நாம் எதிர்காலப் ப�ொருளியலுக்குத்
தயார்ப்படுத்திக் க�ொண்டும்
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் மூலம் சிங்கப்பூரர்களை
மேம்படுத்தியும் வருகிற�ோம். நம் நகரையும்
நம் இல்லங்களையும் மேம்படுத்துகிற�ோம்.
உங்களின் த�ொடக்கநிலை எதுவாக
இருந்தாலும், உங்களுக்குத் தரமான
கல்வி, சுகாதாரப் பராமரிப்பு, வீட்டுவசதி
ஆகியவற்றோடு வாழ்க்கையில் சிறக்க
முழு வாய்ப்புக் கிடைப்பதையும் நாங்கள்
உறுதிப்படுத்துவ�ோம். நம் சமுதாயத்தில்
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யாரும் பின்தங்கிவிடாதிருக்க, எளிதில்
பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களை நாங்கள்
எப்போதும் கவனித்துக் க�ொள்வோம்.
ஒன்றிணைந்த சிங்கப்பூர் இயக்கத்தின்
மூலம், சிங்கப்பூரை மேன்மேலும் சிறப்பாக்க
நாங்கள் நம் மக்களின் ய�ோசனைகளையும்
ஆற்றல்களையும் பயன்படுத்துகிற�ோம்.
வரும் மாதங்களிலும் ஆண்டுகளிலும்,
நாம் சிரமமான பல சூழ்நிலைகளையும்
முடிவுகளையும் எதிர்நோக்குவ�ோம்.
நம்மைப் பாதுகாப்பாக வழிநடத்திச்செல்ல,
ஒருவர் மீது ஒருவர் முழு நம்பிக்கை
க�ொண்டுள்ள, மனத்திடம் க�ொண்ட
ஒற்றுமையான மக்களுடன் அணுக்கமாகப்
பணியாற்றும் ஆற்றலும் கடப்பாடும் க�ொண்ட
தலைமைத்துவ அணி நமக்குத் தேவை.
உங்கள் சார்பாக உறுதியாகச் செயற்படவும்,
நம் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண
உங்களுடன் சேர்ந்து பணியாற்றவும்,
நமது பேரார்வங்களைப் பூர்த்தி செய்யவும்,
அரசாங்கத்திற்குப் புதிய கட்டளையும் முழுத்
தவணைக் காலமும் தேவைப்படுகிறது.
இதனால்தான் நான் ப�ொதுத் தேர்தலை
அறிவித்தேன்.

மக்கள் செயல் கட்சி நம் வாழ்க்கையை
மேம்படுத்தவும், அனைவரையும்
பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும், சிங்கப்பூரை
முன்னெடுத்துச் செல்லவும், எப்போதுமே
உங்களுடன் சேர்ந்து செயற்பட்டிருக்கிறது.

கிருமிப்பரவலை முறியடித்து, நமக்கும் நமது
பிள்ளைகளுக்கும் இன்னும் ஒளிமயமான
எதிர்காலத்தை அமைத்திடுவ�ோம்.

இப்போது நம் வாழ்க்கையும், நம்
வேலைகளும், நம் எதிர்காலமும்
முன்னெப்போதுமில்லாத அளவுக்கு
இடருக்கு உள்ளாகியுள்ளன.

உங்கள் உளமார்ந்த

அன்புகூர்ந்து எனக்கும் எனது மக்கள்
செயல் கட்சி அணிக்கும் வாக்களியுங்கள்.
நாம் ஒன்றிணைந்து க�ொவிட்-19

மக்கள் செயல் கட்சி தலைமைச் செயலாளர்
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வாழ்நாளின்
ஆகப்பெரிய
நெருக்கடியை
ஒன்றிணைந்து
எதிர்கொள்வோம்
நாம் ஒரே மக்களாகவும் ஒரே
தேசமாகவும் பல நெருக்கடிகளை
ஒன்றிணைந்து சமாளித்திருக்கிற�ோம்:
·• ·1965-ல் மலேசியாவிடமிருந்து பிரிவினை
·• ·1970-களில் பிரிட்டிஷ் படைமீட்பு
·• ·1980-களில் ப�ொருளியல் மந்தநிலை
·• ·1990-களில் ஆசிய நிதி நெருக்கடி
·• ·2000-களில் செப்டம்பர் 11, சார்ஸ், உலகளாவிய
நிதி நெருக்கடி
இவை ஒவ்வொன்றும் நமக்குப் பெரும்
மிரட்டலாக இருந்தன. ஒவ்வொரு முறையும்,
மக்கள் செயல் கட்சி (மசெக) உங்களுடன்,
சிங்கப்பூருக்கு, உங்களுக்குப் பக்கபலமாக
இருந்தது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும்,
இந்த நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வதற்கும்,
அதிலிருந்து வலுவுடன் மீண்டெழுவதற்கும்,
சிங்கப்பூரர்களுடன் த�ோள�ோடு த�ோள் நின்று
நாங்கள் செயற்பட்டோம்.
க�ொவிட்-19 ஒரு தலைமுறைக்கும் மேற்பட்ட
காலத்தில் நாம் எதிர்கொள்ளும் மிக
ஆபத்தான நெருக்கடி. இது ஒரு ப�ொதுச்
சுகாதார நெருக்கடி மட்டுமல்ல, கடுமையான
உலகளாவியப் ப�ொருளியல் நெருக்கடியும்
கூட. பல வேலைகள் இழக்கப்படும். சில
த�ொழில்நிறுவனங்கள் மூடப்படும். நமது
சமூக மீள்திறன் ச�ோதிக்கப்படும். எதிர்காலம்
சிரமமானதாக இருக்கும்.
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எப்போதும்போல, மசெக
சிங்கப்பூரர்களுக்குத் துணைநின்று,
ஒருமைப்பாட்டுடன் சேவையாற்றும்..
உங்களைய�ோ சிங்கப்பூரைய�ோ நாங்கள்
ஒருப�ோதும் கைவிடமாட்டோம். இந்தப்
புயலை அனைவரும் பாதுகாப்பாகக்
கடந்துசெல்ல உங்களுடன் சேர்ந்து
பணிய�ோற்றுவ�ோம். இந்த நெருக்கடிக்குப்
பிந்திய சிங்கப்பூரின் எதிர்காலத்திற்கும்
நாங்கள் தெளிவான திட்டங்கள்
வகுத்திருக்கிற�ோம். நம் மக்களில்
முதலீடு செய்து, நமது ப�ொருளியலை
மறுகட்டமைத்து, நமது சமுதாயத்தை
வலுப்படுத்துவ�ோம். ஒன்றிணைந்து, நாம்
முன்பைவிட வலுவாக மீண்டெழுவ�ோம்.
இந்தக் க�ொள்கை அறிக்கை, நம் வாழ்க்கை,
நம் வேலைகள், நம் எதிர்காலத்திற்கான
எங்கள் திட்டங்களை விவரிக்கிறது.

ஒன்றிணைந்து
பாதுகாப்பாகவும்
ஆர�ோக்கியமாகவும்
இருப்போம்
ப�ொதுச் சுகாதாரமும்
பாதுகாப்பும் அவசரப் பணியாக
நீடிக்கும்
நாங்கள்:
·• ·நமது சுகாதாரப் பராமரிப்புத்
த�ொழிலர்களுக்கும், முன்னிலையில்
செயற்படும் அமைப்புகளுக்கும்
வலுவான ஆதரவும் சாதனங்களும்
அளித்து, அனைவருக்கும் உன்னதமான
சுகாதாரப் பராமரிப்பை வழங்குவ�ோம்.
நாங்கள் ப�ொது மருத்துவமனைகளில்
க�ொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கு
இலவச உள்நோயாளிச் சிகிச்சை
அளிக்கிற�ோம். ம�ொத்தத்தில், நமது
அண்மைய வரவுசெலவுத் திட்டங்களில்
சுகாதார அமைச்சுக்கு $20 பில்லியன்
ஒதுக்கியுள்ளோம்

ந�ோய்ப்பரவல் அபாயத்தைக்
குறைத்து, ப�ொதுச்
சுகாதாரத்தைப் பாதுகாக்க,
நாங்கள்:
·• ·முகக்கவசங்கள் ப�ோன்ற பாதுகாப்புப்
ப�ொருட்கள் அனைவருக்கும் கிடைப்பதை
உறுதிப்படுத்துவ�ோம்
·• ·அன்றாட வாழ்க்கையில் பாதுகாப்பான
முறையில் கலந்துறவாடப் புதிய
நியதிகளை நிலைநாட்டுவ�ோம்
·• ·எஸ்ஜி தூய்மை இயக்கம் உள்ளிட்ட பெரிய
அளவிலான தேசிய முனைப்பின் மூலம்
ப�ொதுச் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவ�ோம்.

·• ·க�ொவிட்-19 பரிச�ோதனைகளையும்
த�ொடர்புகளின் தடங்களைக்
கண்டறியும் ஆற்றலையும்
முடுக்கிவிடுவ�ோம்
·• ·க�ொவிட்-19 சிகிச்சைகள், தடுப்பூசிகள்
ஆகியவற்றுக்கான ஆய்வு மற்றும்
மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்வோம்.
இவை தேவைப்படும் சிங்கப்பூரர்கள்
அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி
செய்வோம்.
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நாங்கள்:
·• ·வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு உடல்நலப்
பரிச�ோதனைகளை நடத்தி முடித்து
அவர்கள் பாதுகாப்பாக வேலைக்குத்
திரும்ப வழி செய்வோம்
• ·வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்குப் புதிய
நடைமுறைகள�ோடும் மேம்பட்ட
தரங்கள�ோடும் கூடுதலான தங்கும்
விடுதிகளைக் கட்டுவ�ோம்

ஒன்றிணைந்து வேலைகளை
உருவாக்கி, திறன்களை
வளர்த்துக்கொள்வோம்

ப�ொருளியல் க�ொள்கையில், வேலைகளே எங்களது தலையாய முன்னுரிமை

க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலின் உடனடி பாதிப்பிலிருந்து
ஊழியர்களைப் பாதுகாக்க, பின்வருவனவற்றை நாங்கள்
வழங்குகிற�ோம்:
• ·நீங்கள் உங்கள் வேலைகளைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள உதவியாக, வேலை
ஆதரவுத் திட்டத்தின் (JSS) கீழ் சம்பள நிதி உதவிகள்
• ·சுயத�ொழில் செய்வோருக்கும் தற்சார்புத் த�ொழிலருக்கும் SIRS திட்டத்தின் கீழ்
வருமான நிவாரணம்
• ·ஆட்குறைப்புக்கு ஆளான அல்லது குறிப்பிடத்தக்க வருமான இழப்புக்கு உள்ளான
ஊழியர்களுக்கு, தற்காலிக நிவாரணத் திட்டம் (TRS), க�ொவிட்-19 ஆதரவு மானியம்
(CSG) ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் நிதி உதவி

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited.

உலகளாவிய ப�ொருளியலும் நமது
ப�ொருளியலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்
நிலையில், த�ொழில் நிறுவனங்கள்
மூடப்படுவதையும் வேலை இழப்புக்களையும்
நாம் எதிர்பார்க்கவேண்டும்.

அனைத்து ஊழியர்கள்

சிங்கப்பூரர்களை வேலையில்
வைத்திருப்பதற்காக
வேலைகளைப் பாதுகாக்கவும்
உருவாக்கவும் நாங்கள்
எல்லா முயற்சிகளையும்
எடுப்போம். அதே சமயத்தில்,
புதிய வாய்ப்புகளையும்
வளரும் துறைகளையும்
பயன்படுத்திக்கொள்ள
உங்களுக்குத் திறன் பயிற்சி
அளிப்போம். நாங்கள்:

• எல்லா வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக
நகர்களிலும் வாழ்க்கைத்தொழில் கிளை
நிலையங்களை அமைப்போம்

• ·இப்பணியை மேற்பார்வையிட
தேசிய வேலைவாய்ப்பு மன்றத்தை
அமைத்திருக்கிற�ோம்
• ·100,000 புதிய வேலை வாய்ப்புகளை
உருவாக்குவ�ோம். எஸ்ஜி ஒற்றுமை
வேலைகள் மற்றும் திறன்கள் திட்டத்தின்
கீழ் இடம்பெறும் வேலைகள், வேலைப்
பயிற்சித் திட்டங்கள், பணியிடைக்காலத்
திட்டங்கள், பயிற்சி வகுப்புகள் ஆகியன
இதில் அடங்கும்
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நீங்கள் வேலை வாய்ப்புகளைப்
பெறுவதற்கு உதவியாக,
நாங்கள்:

• ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சரின் அடுத்த
கட்டத்துடன் வாழ்க்கைத்தொழில்
மாற்றத் திட்டங்கள், திறன் மேம்பாட்டுத்
திட்டங்கள், சிறப்புத் தேர்ச்சி
ஆகியவற்றை அதிகரிப்போம்
• நியாயமான பரிசீலனைக் கட்டமைப்பின்
(Fair Consideration Framework)
கீழ் வேலை தேடுவ�ோருக்கான
பாதுகாப்புகளை வலுப்படுத்துவ�ோம்
• முதலாளிகள் உள்ளூர் ஊழியர்களை
வேலைக்கு அமர்த்த அல்லது
மாற்றுவேலை க�ொடுக்க நிதி
ஊக்குவிப்புகளை வழங்குவ�ோம்

40 – 60 வயதுடைய
ஊழியர்கள்
நாங்கள் 40 முதல் 60 வயதுடைய
சிங்கப்பூரர்களின் வேலை
நியமனத்தை ஊக்குவிக்க
பின்வருபவற்றை வழங்குவ�ோம்:
• ·கூடுதலான ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சி
உதவி நிதி மற்றும் அதிகளவு நிதி
உதவிபெறும் மறுதிறன் பயிற்சித்
திட்டங்கள்
• ·நீங்கள் நடு வயதில் புதிய
வாழ்க்கைத்தொழில் த�ொடங்க 
உதவியாகப் பயிற்சித் திட்டங்கள்

மூத்த ஊழியர்கள்
நாங்கள் பின்வருபவற்றின்
வழி மூத்த ஊழியர்களை
வேலைக்கு அமர்த்த
ஊக்கமளிப்போம்:
• மூத்த ஊழியருக்கான வேலை
நியமன உதவித்தொகை
• மறுவேலை நியமனத்திற்கான
மானியங்கள்
• வேலைகளை மறுவடிவமைக்க 
நிறுவனங்களுக்கும்
த�ொழில்துறைகளுக்கும் ஆதரவு

• ·உங்களை வேலைக்கு அமர்த்த 
முதலாளிகளுக்குச் சிறப்புச் சலுகைகள்
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வேலை தேடும் இளையர்கள்
வேலைச் சந்தைக்குள் அடியெடுத்து வைக்கும் இளைய
சிங்கப்பூரர்களுக்கு உதவ, நாங்கள்:
·• ·புதிய பட்டதாரிகளுக்கான வாழ்க்கைத்தொழில் ஆதரவை வலுப்படுத்துவ�ோம்
·• ·நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து கட்டமைக்கப்பட்ட வேலைப்பயிற்சித் திட்டங்களை
உருவாக்குவ�ோம்
·• ·வேலைச்சந்தை மீண்டு வருகையில் நீங்கள் கூடுதல் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும்
அறிவாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ளவும் இலவசத் த�ொடர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி
வழங்குவ�ோம்
·• ·திறனாளர்களை உலகமயமாதலுக்குத் தயார்ப்படுத்தும் திட்டத்தின் மூலம் வட்டார
வாய்ப்புகளுக்கும், பயணம் செய்வது மீண்டும் பாதுகாப்பானதாக ஆகும்போது  
வெளிநாட்டு வேலைப் பயிற்சிகளுக்கும் உங்களைத் தயார்ப்படுத்துவ�ோம்  

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited.

குறைந்த வருமானம்
ஈட்டும் ஊழியர்கள்

இயலாமைகள்
உள்ள ஊழியர்கள்

குறைந்த வருமானம்
ஈட்டும் சிங்கப்பூரர்களின்
வேலைகளையும்
வருமானத்தையும் நாங்கள்
பின்வருபவற்றின் மூலம்
மேம்படுத்துவ�ோம்:

நாங்கள் இயலாமைகள்
உள்ளவர்களை வேலைக்குச்
சேர்த்துக்கொள்ள
முதலாளிகளுடன் சேர்ந்து
பணியாற்றுவ�ோம்.
உடற்குறையுள்ளோருக்கான
வேலை நியமன உதவித்தொகையும்
இதில் அடங்கும்.

·• ·மேம்பட்ட வேலைநலன் ஆதரவு
·• ·படிப்படியான சம்பள உயர்வு
முறையை இன்னும் பல 
த�ொழில்துறைகளுக்கு நீட்டிப்போம்
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ஒன்றிணைந்து
நமது ப�ொருளியலை
உருமாற்றி,
மேம்படுத்துவ�ோம்

க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலின் உடனடி
பாதிப்புகளுக்கு இடையில் த�ொழில்
நிறுவனங்களை நிலைப்படுத்த, நாங்கள்:
• ர�ொக்கப் புழக்கத்திற்கும், செலவுகளுக்கும், கடன்
பெறுவதற்கும் உதவி புரிகிற�ோம்
• வாடகை நிவாரணத்திற்காகச் சட்டங்களை
நிறைவேற்றின�ோம்
• ஆக அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்ட விமானத்துறை,
ஹ�ோட்டல்கள், பயணத்துறை, சில்லறை விற்பனை 
ப�ோன்ற துறைகளுக்குக் கூடுதல் உதவி வழங்குகிற�ோம்
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இந்த உடனடி நெருக்கடிக்கு அப்பால்
நாங்கள் க�ொவிட்-19 நிலவரத்திற்குப்
பிந்திய ப�ொருளியலுக்கு ஆயத்தமாகிக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம். அது எப்படி
இருக்கும் என்பது யாருக்கும் உறுதியாகத்
தெரியாது. ஆனால், நமது நிறுவனங்களை
உருமாற்றவும் ஊழியர்களை மேம்படுத்தவும்
எங்களிடம் முற்போக்கான திட்டங்கள்
உள்ளன. எது எப்படி இருந்தாலும், நாங்கள்
துடிப்பும் மீள்திறனும் துரிதமாக இயங்கும்
தன்மையும் மிக்க ப�ொருளியலைக்
கட்டமைப்போம்.

நாங்கள்:
·• ·எல்லா த�ொழில்துறைகளிலும்
மின்னிலக்க உருமாற்றத்தைத்
துரிதப்படுத்துவ�ோம்
·• ·நிறுவனங்கள் புத்தாக்கத்துடன்
சூழலுக்கேற்பத் தங்களை
மாற்றியமைத்துக்கொள்ள உருமாற்றம்
மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் வழி உதவி
புரிவ�ோம்
·• ·SMEகளுக்கான மின்னிலக்கமயமாதல்
திட்டம், த�ொழில்நிறுவனங்களுக்கான
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் உதவி நிதி, மற்ற
மானியங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் சிறிய,
நடுத்தர நிறுவனங்களுக்குக் கூடுதல்
ஆதரவளிப்போம்

·• ·புதிய வளர்ச்சித் துறைகளை
மேம்படுத்துவ�ோம் – எடுத்துக்காட்டாகப்
புத்தாக்கம் மற்றும் த�ொழில்நுட்பம்,
உயிரியல் மருத்துவம், தகவல்தொடர்புத்
த�ொழில்நுட்பம், நிபுணத்துவச்
சேவைகள், மின்னிலக்கச் சேவைகள்,
இணையப் பாதுகாப்பு, உணவு உற்பத்தி,
மருத்துவப் பராமரிப்பு, கல்வி ப�ோன்றவை.

நாங்கள்:
·• ·பாதுகாப்பான பயணத்திற்காக
மற்ற நாடுகளுடன் பச்சைத் தட
ஏற்பாடுகளைச் செய்வோம்
·• ·அனைத்துலக ஒத்துழைப்பை நாடி,
நமது வர்த்தகக் கட்டமைப்புகளை
விரிவுபடுத்தி, புதிய சந்தைகளைத் தேடிச்
செல்வோம்
·• ·உலகளாவிய மின்னிலக்கப்
ப�ொருளியலில் துடிப்புடன்
பங்குபெறுவ�ோம்
·• ·நமது உணவு, அத்தியாவசியப்
ப�ொருள்களுக்கான மூலங்களைப்
பன்மயமாக்கி, மீள்திறன் மிக்க
விநிய�ோகத் த�ொடர்புகளை
உருவாக்குவ�ோம்
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ஒன்றிணைந்து
பராமரிப்பும்
ஆதரவும்
அளிப்போம்
உங்களுக்கு நல்ல வருமானம்
கிடைப்பதற்காக வளர்ச்சியைத் தூண்டி,
வேலைகளை உருவாக்குவத�ோடு,
தேவைப்படும்போது சமூக, நிதி ஆதரவும்
அளிப்போம்.

குடும்பங்கள்
நாங்கள் ப�ொருளியல் முடக்கத்தின்போது வீட்டுச் செலவுகளைச்
சமாளிக்க குடும்பங்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவளித்தோம்:
·• ·ஒற்றுமைக்கான வழங்குத�ொகை 
·• ·ஒற்றுமைக்கான பயனீட்டுக்கட்டண நிதி உதவி
·• ·ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர்ப் பெற்றோருக்கும் ர�ொக்க வழங்குத�ொகை
·• ·50 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிங்கப்பூரர்களுக்கு ர�ொக்க வழங்குத�ொகை

வாழ்க்கைச் செலவைச் சமாளிக்க நாங்கள் த�ொடர்ந்து
உங்களுக்கு உதவுவ�ோம்.
·• ·பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவுத் த�ொகுப்புத்திட்டம் – அன்றாடச் செலவுகளுக்காக 
·• ·மேம்படுத்தப்பட்ட வீட்டுவசதி மானியங்கள் – வீவக வீடுகள் வாங்குவதற்காக
·• ·ப�ோக்குவரத்துப் பற்றுச்சீட்டுகள் – ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்துக்காக 
·• ·கல்வி நிதி உதவிகள் – மேம்படுத்தப்பட்ட கல்வி உதவி நிதி, கல்வி உபகாரச் சம்பளம்,
ப�ோக்குவரத்து, உணவு மற்றும் பள்ளிக் கட்டண நிதி உதவிகள். த�ொழில்நுட்பக் 
கல்விக்கழகக் (ITE) கட்டணத்திற்கு 100% நிதி உதவி. சிங்கப்பூர் த�ொழில்நுட்பக் 
கல்விக் கழகத்திலும் (SIT)  சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்திலும் (SUSS)
முழுநேரப் ப�ொதுப் பட்டப் படிப்புகளுக்குக் குறைவான கட்டணம்
• சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிதி உதவிகள் – 80% வரை ப�ொதுச் சுகாதாரப் பராமரிப்பு
நிதியுதவிகள் மற்றும் சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம் (CHAS)
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பள்ளிக்கு முந்திய கல்வி
நாங்கள் குழந்தைப் பருவக் கல்வி நிலையங்களை க�ொவிட்-19
கிருமிப்பரவலிலிருந்து பாதுகாப்பானவையாக்குவ�ோம். இதன்வழி, பாலர்கள்
த�ொடர்ந்து கற்கவும், தங்கள் பிள்ளைகள் நன்கு பராமரிக்கப்படுகின்றனர் என்ற
மனநிம்மதியுடன் பெற்றோர்கள் வேலை செய்யவும் இயலும்.

நாங்கள்:
• பாலர் பள்ளிக் கல்வியைத் த�ொடக்கப்பள்ளி அளவுக்குக் கட்டுபடியானதாக்க,
நிதி உதவிகளை மேம்படுத்துவ�ோம்
• அரசாங்க ஆதரவுபெறும் பாலர் பள்ளி இடங்களை 80 விழுக்காடாக
அதிகரித்து, கல்வி அமைச்சு பாலர் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை 60 ஆக
இரட்டிப்பாக்குவ�ோம்
• இளம்பருவ வளர்ச்சிக்கான தேசியக் கல்விக் கழகத்தின் மூலம் பாலர்
பள்ளிக் கல்வித் தரத்தை உயர்த்துவ�ோம்
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மாணவர்கள்
நம் மாணவர்கள் நீண்டகாலப்
பாதிப்படைவதைத் தடுக்க, இந்தப்
பள்ளி ஆண்டை இழக்காதிருப்பதில்
நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிற�ோம்.
கிருமிப்பரவலுக்கு இடையிலும் நாங்கள்
பள்ளிகளைப் பாதுகாப்பானவையாக
வைத்திருந்து, த�ொடர்ந்து கல்வி கற்க வழி
செய்வோம்.

நாங்கள்:
·• பலவீனமான பின்னணிகளைச் சேர்ந்த,
இந்த நெருக்கடியால் ஆக அதிகமாகப்
பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு அதிக
ஆதரவும் வழிகாட்டுதலும் அளிப்போம்
·•	தேசிய மின்னிலக்க அறிவுத்திறன்
திட்டத்தைத் துரிதப்படுத்துவ�ோம்.
உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள்
ஒவ்வொருவருக்கும் கணினிச்
சாதனத்தை வழங்கி மின்னிலக்க
வசதியில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வைக்
களைவ�ோம்

• துரிதமாக மாறும் எதிர்காலத்திற்கான
அறிவாற்றலையும் திறன்களையும்
மாணவர்கள் பெறும் வகையில்
கல்விச் சீர்திருத்தங்களைத்
விரைவுபடுத்துவ�ோம்
• உயர்கல்வியைச் சீரமைத்து பலதுறைக்
கற்றல் முறையை அறிமுகப்படுத்துவ�ோம்.
இதற்குத் துணையாக, சிறப்புத்
துறைகளில் வாழ்நாள் கற்றலை
வழங்குவ�ோம்
·• நமது இளையர்களை மனவியல்
மீள்திறனும் நற்பண்புகளும்
க�ொண்ட நேர்மையான, பரிவுமிக்க
தனிமனிதர்களாகத் தயார்ப்படுத்த,
நற்குண, குடியியல் கல்விப்
பாடத்திட்டத்திற்கு மறுமலர்ச்சி
ஊட்டுவ�ோம்.
·•	கல்வியாளர்களுக்கான
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் திட்டத்துடன் நமது
ஆசிரியர்களின் நிபுணத்துவத் திறனை
மேம்படுத்துவ�ோம்

·• வீட்டிலிருந்து கற்பதைக் கல்வியின்
முக்கிய அங்கமாக்குவ�ோம்

சிறப்புக் கல்வித் தேவைகள்
சிறப்புக் கல்வித் தேவைகள் உள்ள பிள்ளைகளின்
குடும்பங்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
நாங்கள்:
·• சிறப்புக் கல்வித் தேவைகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை வளர்த்து,
சமூகத்தில் அவர்கள் மேலும் அரவணைக்கப்படுவதை ஊக்குவிப்போம்
·• சிறப்புக் கல்வியை மேலும் கட்டுபடியானதாக்குவ�ோம்
·• வெவ்வேறு வகையான சிறப்புத் தேவைகளுக்குப் புதிய சிறப்புக் கல்விப்
பள்ளிகளைத் திறப்போம்
·• சிறப்புக் கல்வித் தேவைகள் உள்ள மாணவர்களுக்கு 18 வயதுக்குமேல்
கிடைக்கும் வேலை மற்றும் பராமரிப்புத் தெரிவுகளை அதிகரிப்போம்
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மூத்தோர்
நம் நாட்டுக்குப் பெரும் பங்காற்றியுள்ள
நமது மூத்தோர்மீது நாங்கள் அன்பும்
அக்கறையும் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்..
அவர்கள் நல்ல ஆர�ோக்கியத்துடன்
ச�ௌகரியமாக ஓய்வுபெறவேண்டும்
என்பது எங்கள் விருப்பம்.

நமது மூத்தோருக்கு இன்னும்
அதிக மனநிம்மதி அளிக்க,
நாங்கள் பின்வருவனவற்றை
வழங்கியிருக்கிற�ோம்:
• முன்னோடி மற்றும் மெர்டேக்கா
தலைமுறைத் த�ொகுப்புத்திட்டங்கள்
·•	கேர்ஷீல்டு லைஃப்
·• மூத்தோர் நடமாட, இயங்க உதவி
நிதி
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நாங்கள்:
·• மூத்தோருக்கான சமூகக்
கட்டமைப்பின் மூலமானவை
உட்பட, ஆதரவுக் கட்டமைப்புகளை
வழங்குவ�ோம்
·• ப�ொது உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள்,
நீச்சல் குளங்கள் ஆகியவற்றுக்கு
இலவச நுழைவு உள்ளிட்ட
பலவற்றுடன் மூத்தோர்
ஆர�ோக்கியமாகவும் துடிப்பாகவும்
இருக்க உதவுவ�ோம்
•	வெள்ளிக்கு வெள்ளி
அடிப்படையிலான ஓய்வுகாலச்
சேமிப்புத் திட்டம், மேம்படுத்தப்பட்ட
மூத்தோர் ஆதரவுத் திட்டம்,
மூத்தோர் வீட்டுவசதி ப�ோனஸ்,
குத்தகையைத் திரும்ப வாங்கும்
திட்டம் ஆகியவற்றின் வழி
ஓய்வுகாலத்தில் இன்னும் அதிக
நிதியியல் பாதுகாப்பளிப்போம்

சுகாதாரப் பராமரிப்பு
அனைவருக்கும் மேம்பட்ட மருத்துவச் சிகிச்சையும் பராமரிப்பும்
கிடைக்கும் வகையில் நமது சுகாதாரப் பராமரிப்பின் க�ொள்ளளவை
விரிவுபடுத்துவ�ோம்.

நாங்கள்:
·•	பலதுறை மருந்தகங்களின் எண்ணிக்கையை இன்றைய 20-ல் இருந்து
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 32 ஆக அதிகரிப்போம். பீஷான், பிடாடரியில்
கட்டப்படும் புதிய பலதுறை மருந்தகங்கள் இதில் அடங்கும்
• சிங்கப்பூர் ப�ொது மருத்துவமனையை மறுமேம்பாடு செய்வோம். தேசியப்
பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையைப் புதுப்பிப்போம்
•	ந�ொவீனா சமூக மருத்துவமனையை 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் கட்டி
முடிப்போம். கிழக்கு வட்டாரத்தில் சமூக மருத்துவமனையுடன்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட புதிய மருத்துவமனையை 2030-ஆம்
ஆண்டுக்குள் கட்டுவ�ோம்.
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள், நம் மக்கள் த�ொகையில் காற்பகுதியினர்
65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள். நமது மூத்தோரைக்
கவனித்துக்கொள்ள, சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கு நாம் அதிகமாகச் செலவிட
வேண்டியிருக்கும்.
இதற்கு நிதியளிக்க, அரசாங்கத்தின் அடுத்த தவணைக் காலத்தின்போது
ப�ொருள், சேவை வரி 7 விழுக்காட்டில் இருந்து 9 விழுக்காடாக
உயர்த்தப்படவேண்டும். ஆனால், 2022-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் இந்த வரி
உயர்த்தப்படாது.

ப�ொருள், சேவை வரி உயர்வை சிங்கப்பூரர்கள்
சமாளிக்க உதவுவதற்கு நாங்கள்:
·•	பெரும்பாலான குடும்பங்களுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கும், குறைந்த
வருமானக் குடும்பங்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கும் ப�ொருள்,
சேவை வரி உயர்வைச் செலுத்தும் $6 பில்லியன் உறுதிம�ொழித்
த�ொகுப்புத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவ�ோம்.
·• நிரந்தரப் ப�ொருள், சேவை வரிப் பற்றுச்சீட்டுத் திட்டத்தை
மேம்படுத்துவ�ோம்
·• அரசாங்க நிதி உதவி பெறும் சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கும் கல்விக்கும்
அரசாங்கம் த�ொடர்ந்து ப�ொருள், சேவை வரியை ஏற்றுக்கொள்ளும்
·• கூடுதல் உதவி தேவைப்படுவ�ோருக்குச் சமூக உதவி வழங்குவ�ோம்
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ஒன்றிணைந்து
வலுவான,
மீள்திறன்மிக்க
சமுதாயத்தைக்
கட்டமைப்போம்

சமூக மீள்திறன்
க�ொவிட்-19 புதிய சமூக இடைவெளிகளை
எடுத்துக்காட்டியப�ோதிலும், நம்மிடமுள்ள
சிறந்த குணங்களை வெளிக்கொணர்ந்து,
சிங்கப்பூரரின் அன்பான இதயத்தையும்
வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

நாங்கள் நமது சமூகப்
பிணைப்பை வலுப்படுத்துவ�ோம்.
நாங்கள்:
• யாரும் பின்தங்கிவிடாமல், அனைவரும்
ஒன்றிணைந்து முன்னேறக்கூடிய
வலுவான, பரிவான, ஒற்றுமையான
சமூகத்தைக் கட்டமைப்போம்.
• மீள்திறனை வளர்த்து, சமூக
முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்தி,
சமத்துவமின்மைக்குத் தீர்வு காண்போம்
• வீழ்பவர்கள் வலுவுடன் மீண்டெழுவதற்கு
உதவி புரிவ�ோம்.
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நாங்கள்:
• நமது சமூகப் பாதுகாப்பு வலைகளை
மேம்படுத்தி, நீடித்து நிலைக்கத்தக்க
ஆதரவை வழங்குவ�ோம்
•	தேவை உள்ளோருக்கு உதவி வழங்க,
குடிமக்கள�ோடும் அமைப்புகள�ோடும்
இணைந்து செயல்படுவ�ோம்
• எஸ்ஜி கேர்ஸ் கட்டமைப்பின் வாயிலாக
ஒவ்வொரு நகரிலும் பராமரிப்புச்
சமூகங்களை அமைத்து, தேவைகளைத்
த�ொண்டூழியர்கள�ோடும் வளங்கள�ோடும்
இணைப்போம்
• மன நலனில் முக்கியக் கவனம்
செலுத்துவ�ோம்
• மின்னிலக்கப் பயன்பாட்டில் அனைவரும்
இணைந்திருப்பதை ஊக்குவித்து,
எளிதில் பாதிப்படையக்கூடிய
பிரிவினர் இணையம்வழி ஆதரவையும்
வளங்களையும் அடைவதற்குத் துணை
புரிவ�ோம்

நாங்கள் நமது சமூகச் சேவை
அமைப்புகளை வலுவாக்கி,
ஆதரவளிப்போம்:
• நிதி வழங்கீட்டையும்
நன்கொடைகளுக்கான
இணைநிதியையும் உயர்த்துவ�ோம்
• சமூக சேவை அமைப்புகள் தங்கள்
செயற்பாடுகளையும் சேவை வழங்கும்
முறையையும் உருமாற்ற உதவுவ�ோம்

நாங்கள்:
• வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நம் பலமாக
இருக்கும் பல கலாச்சார, பல சமய 
சமுதாயத்தைக் கட்டமைப்போம்
• நம் மக்களின் கலை, கலாச்சார,
விளையாட்டு ஆர்வங்களுக்கு
ஆதரவளிப்போம்

நிதியியல் மீள்திறன்
க�ொவிட்-19-ஐ எதிர்த்துப் ப�ோராட, நாங்கள் நான்கு வரவுசெலவுத் திட்டங்கள் வழி
கிட்டத்தட்ட $100 பில்லியன் செலவிடுகிற�ோம். நடப்பு உபரிகளையும் கடந்தகால
நிதியிருப்புகளையும் இதற்காகப் பயன்படுத்தி, இந்த நெருக்கடியைச் சிங்கப்பூரர்கள்
கடந்து செல்லவும் எதிர்காலத்திற்கு அவர்களைத் தயார்ப்படுத்தவும் ஆதரவளிக்கிற�ோம்.
இதன் முழுப்பலனையும் நாம் அடைவதை உறுதி செய்வோம்.

நாங்கள்:
• இந்தப் பணத்தைப் பயன்படுத்தி சிங்கப்பூரர்களுக்காகவும் சிங்கப்பூருக்காகவும்
வளர்ச்சியையும் பலன்களையும் விரைவுபடுத்துவ�ோம்.
• நிதியியல் விவேகத்தைக் கடைப்பிடித்து, எங்களால் முடியும்போது நிதியிருப்பை மீண்டும்
நிரப்புவ�ோம்
• முன்னோடி, மெர்டேக்கா தலைமுறைகள் நமக்காகச் செய்ததைப் ப�ோலவே, நம்
பிள்ளைகளுக்கும் எதிர்காலத் தலைமுறைகளுக்கும் வருங்காலத்தைப் பாதுகாப்போம்
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நீடித்து நிலைத்திருக்கும்
வகையில் ஒன்றிணைந்து
வாழ்வோம்
நமது செயல்கள் சுற்றுப்புறத்தில் எத்தகைய
விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை
க�ொவிட்-19 நமக்கு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.
நாங்கள் நீடித்து நிலைத்திருக்கும்
தன்மையை வாழ்க்கை முறையாக்குவ�ோம்.

நாங்கள்:

நாங்கள்:

•	கட்டடக் கூரைகளிலும்
நீர்த்தேக்கங்களிலும் மேலும்
அதிகமான சூரியஒளிப் பலகைகள
நிறுவியும், துவாஸ் நெக்சஸில் உணவுக்
கழிவை எரிசக்தியாக மாற்றியும், தூய
எரிசக்தியை மேலும் அதிகமாக உற்பத்தி
செய்வோம்

• வீடமைப்பு வளர்ச்சிக்
கழகத்தின் பசுமை நகரங்கள்
திட்டத்துடன் நீடித்து
நிலைக்கத்தக்க வாழ்க்கைக்கான
புதிய கருத்தாக்கங்களை
அறிமுகப்படுத்துவ�ோம்

• சுற்றுப்புறத்தை மாசுபடுத்தும் வாயு
உமிழ்வுகளைக் குறைப்போம்
•	கரியமில வாயுவை உறிஞ்சும்
தன்மையைப் பேணிக்காக்க ஒரு
மில்லியன் மரங்களை நடுவ�ோம். புதிய
சதுப்புநிலப் பகுதிகளை உருவாக்குவ�ோம்

நாங்கள் நகர்ப்பகுதியில்
இயற்கையை அதிகமாகப்
புகுத்துவ�ோம்: நாங்கள்:
• அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 200
ஹெக்டேர் இயற்கைப் பூங்காக்களையும்
140 ஹெக்டேர் நகர்ப்புறப் பூங்காக்கள்
மற்றும் த�ோட்டங்களையும் அமைப்போம்.
• ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் 10 நிமிடம்
நடந்துசெல்லும் தூரத்தில் ஒரு
பூங்கா இருக்கும் வகையில், நமது
பசுமைத் தாழ்வாரங்களையும் பூங்கா
இணைப்புகளையும் மேம்படுத்துவ�ோம்
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• இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டம்,
அக்கம்பக்கப் புதுப்பிப்புத்
திட்டம், குடியிருப்புப்
பேட்டைகளை உருமாற்றும்
திட்டம் ஆகியவற்றுடன் நமது
குடியிருப்புப் பேட்டைகளுக்குப்
புத்துயிரூட்டுவ�ோம்.
•	பருவநிலை மாற்றம், உயரும்
கடல்நீர் மட்டம் ஆகியவற்றிலிருந்து
பாதுகாத்துக்கொள்ள,
கடல�ோரத்திலும் உள்நிலத்திலும்
வெள்ளப் பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளை வலுவாக்குவ�ோம்
• “30க்குள் 30” விரைவு உத்தியுடன்
உள்ளூர் உணவு உற்பத்தியைக்
கணிசமாக அதிகரிப்போம். அத�ோடு,
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களின்
நீண்டகால உள்ளூர் உற்பத்தி
ஆற்றல்களை மேம்படுத்துவ�ோம்

நம் நகரத்தை
ஒன்றிணைந்து
நிர்மாணிப்போம்

சிங்கப்பூரை மேம்படுத்த நாங்கள் துணிச்சலான
திட்டங்கள் வகுத்திருக்கிற�ோம். க�ொவிட்-19
இத்திட்டங்களைத் தாமதப்படுத்தினாலும், முன்னோக்கிச்
செல்வதை நாங்கள் நிறுத்தமாட்டோம். ஆண்டுக்கு
ஆண்டு, உங்களுடன் சேர்ந்து செயல்பட்டு பல
திட்டப்பணிகளை நிறைவேற்றுவ�ோம்:
• அறிவார்ந்த தேசம் மற்றும் 5ஜி கட்டமைப்பு
• துவாஸ் பெருந்துறைமுகம்
• சாங்கி முனையம் 5
• அகன்ற தென் நீர்முகப்பு மற்றும் பாய லேபார் மறுமேம்பாடு
•	ப�ொங்கோல் மின்னிலக்க வட்டாரம் மற்றும் ஜூர�ோங் ஏரி வட்டாரம்
• குறுக்கு ரயில்பாதை, தாம்சன்-ஈஸ்ட் க�ோஸ்ட் ரயில்பாதை ஆகியவற்றுடன்
நமது ரயில் கட்டமைப்புகள் இரட்டிக்கப்படும்.
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ஒன்றிணைந்து ஒரு
புதிய எதிர்காலத்தை
உருவாக்குவ�ோம்
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க�ொவிட்-19 உலகெங்கிலும்
இடைநிறுத்தத்தையும் மறுதுவக்கத்தையும்
விளைவித்துள்ளது. மனித வரலாற்றின்
இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில், நமது
எதிர்காலத்திற்கு மறுஉருவம் க�ொடுத்து
மறுவடிவமைக்க ஒரு தனித்துவமான
வாய்ப்பு நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறது.

அரசாங்கத்திற்கும் சிங்கப்பூரர்களுக்கும்
இடையில் ஆழமான பங்காளித்துவத்தை
வளர்க்கவும், நம் நாட்டுக்கான
திட்டங்களை வகுத்துச் செயற்படுத்தவும்
ஒன்றிணைந்த சிங்கப்பூர் இயக்கத்தைத்
த�ொடங்கியுள்ளனர். மாற்றமடைந்துள்ள
இன்றைய உலகில் இது முன்பைவிட அதிக
முக்கியமாகியுள்ளது.

மக்கள் செயல் கட்சியின் நான்காம்
தலைமுறைத் தலைவர்கள்,
நாங்கள் க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலுக்குப் பிந்திய
உலகில் சிங்கப்பூருக்கான புதிய பாதையைத்
திட்டமிட உங்களுடன் சேர்ந்து செயற்படுவ�ோம்.
நமது கூட்டு ய�ோசனைகள், பலங்கள், ஆற்றல்கள்
ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி:
• வலுவான ப�ொருளியலாக மீண்டெழுவ�ோம்
• வலுவான சமுதாயமாக மீண்டெழுவ�ோம்
• வலுவான மக்களாக மீண்டெழுவ�ோம்
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Overcoming Mengatasi
Krisis Bersama
Together
We are sailing into the storm of
a century. But we will face it with
unity, resilience, solidarity and
fortitude. We will work with you to
seize new opportunities, re-shape
our future and build a sparkling city
of tomorrow. We will overcome this
crisis, triumph over adversity and
emerge stronger. We will do all this
and more, because we have the
Singapore spirit and each other.
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Kita sedang mengharungi badai taufan
ekonomi paling teruk sekurun ini. Tetapi
kita akan menghadapinya dengan
perpaduan, daya tahan, kesepakatan
dan kecekalan. Kami akan bekerjasama
dengan anda untuk memanfaat peluang
baru dan membentuk semula masa
depan kita. Kami akan membina bersama
sebuah bandar baru yang bersinar terang
dan berkilau indah. Kita akan mengatasi
krisis ini, meraih kemenangan dan
muncul dengan lebih kuat dan teguh.
Inilah tekad kami. Kita yakin akan capai
semua ini malah lebih dari itu. Ini kerana
kita terus bersatu hati dan semangat ke
Singapuraan kita terus berkobar.

ஒன்றிணைந்து
அனைத்தையும்
வெற்றிக�ொள்வோம்
ஒரு நூற்றாண்டு காணாத சூறாவளிக்குள்
நாம் செல்கிற�ோம். ஆனால், ஒற்றுமை,
மீள்திறன், ஒருமைப்பாடு, வலிமை
ஆகியவற்றுடன் அதனைச் சந்திக்க
நாம் தயாராக இருக்கிற�ோம். புதிய
வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, நமது
எதிர்காலத்திற்குப் புதுவடிவம் க�ொடுத்து,
ஒளிமயமான வருங்கால நகரை நிர்மாணிக்க
உங்களுடன் சேர்ந்து செயற்படுவ�ோம். நாம்
இந்த நெருக்கடியைக் கடந்துசென்று,
இன்னலுக்கிடையில் வெற்றியடைந்து,
வலுவுடன் மீண்டெழுவ�ோம். இதையும்
இதற்கு மேலும் நம்மால் சாதிக்க முடியும்.
அதற்குக் காரணம் நமது சிங்கப்பூர்
உணர்வும் நாமுமே.

共同克服困难
迎接雨过天晴
我们面临的是一场世纪风暴。尽管
如此，我们会以坚韧团结、同舟共
济的精神毅然向前。我们会与您携
手抓紧新机遇，重塑我们的未来，
建设一个闪耀的都市。我们将克服
危机、排除万难，从而变得更为坚
强。有您的支持、您的信任，我们
必定不负使命，鞠躬尽瘁。
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