தன்னுரிமைப் பள்ளிகளுக்கான கல்விச்சேைிப்பு விருதுகள்
அன்பார்ந்த பபற்ச ார்கசள/பாதுகாவலர்கசள ,
ேிங்கப்பூரரான எல்லாப் பிள்மளகளுக்கும் வழங்கப்படும் கல்வி வாய்ப்புகமள சைம்படுத்தவும், பள்ளியில் கல்வியிலும் பாடம் ோரா
நடவடிக்மககளிலும்

ேி ந்து

விளங்க

ைாணவர்கமள

ஊக்குவிக்கவும்

அரோங்கம்

ஆண்டுசதாறும்

கல்விச்சேைிப்பு

விருதுகமள

வழங்குகி து. பிி்ன்வருவன கல்விச்சேைிப்பு விருதுகளுக்கான 3 பபரும் பிரிவுகள்:

(அ) நல்பலாழுக்கத்திலும் விழுைியங்களிலும் உன்னத நிமல



கல்விச்சேைிப்பு நல்பலாழுக்க விருது

(ஆ) பாடம் ோரா நடவடிக்மககளில் உன்னதச் ோதமன



ோதமன, ேி ந்த தமலமைத்துவம் சேமவக்கான கல்விச்சேைிப்பு விருதுகள் (ஈகள்ஸ்)

(இ) பாடம் ோர்ந்த நடவடிக்மககளில் உன்னத நிமல ோதமன





ஆண்டுசதாறும் வழங்கப்படும் கல்விச்சேைிப்பு (தன்னுரிமைப் பள்ளிகள்) உபகாரச்ேம்பளம்
கல்விச்சேைிப்புச் ேி ப்பு உதவித்பதாமக

கல்விச்சேைிப்பு நல்ல முன்சனற் த்திற்கான பவகுைதி

விருதின் வமக

யாருக்கு?

கல்விச்சேைிப்பு

நடத்மதயிலும்

நல்பலாழுக்க

முன்ைாதிரியான

விருது

தனிப்பட்ட

எவ்வளவு?
பேயலிலும்

அது எவ்வாறு அளிக்கப்படுகி து ?
விருதுபபறுபவர்களுக்கு

$500

விழுைியங்கமளயும்

நவம்பர்

பண்புகமளயும்

பவளிப்படுத்தும்

ைாணவர்கள்.

ைாத

அஞ்ேல்

வழியாக

இறுதியில்

தகவல்

அஞ்ேல்

வழியாக

இறுதியில்

தகவல்

பதரிவிக்கப்படும்.

இது

ேிங்கப்பூர் ைாணவர்களில் அதிகபட்ேம்

2% ைாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
ோதமன, ேி ந்த
தமலமைத்துவம்
சேமவக்கான
கல்விச்சேைிப்பு
விருதுகள்

தமலமைத்துவப்

பண்புகமள

பவளிப்படுத்தும்,

ேமூகத்துக்கும்

பள்ளிகளுக்கும்
ஆற்றும்,

நடவடிக்மககளில்
ைாணவர்கள்.

பாடம்

நன்னடத்மத

ைாத

பதரிவிக்கப்படும்.

ோரா

ேி ந்து

சதர்ச்ேி

நவம்பர்

சேமவ
விளங்கும்

ைாணவர்கள்

சதர்வுகளில்

(ஈகள்ஸ்)

நல்ல

விருதுபபறுபவர்களுக்கு

$350

பள்ளித்

பபறுவசதாடு

உள்ளவர்களாகவும்

இருக்கசவண்டும்.
ைாணவர்களில்

இது

ேிங்கப்பூர்

அதிகபட்ேம்

10%

ைாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
ஆண்டு சதாறும்
வழங்கப்படும்

கல்விச்சேைிப்பு
(தன்னுரிைப்

ஒவ்பவாரு

நிமலயிலும்

நன்கு

சதர்ச்ேி பபற் , நன்னடத்மத உமடய
முதல் 5% ைாணவர்கள்

தன்னுரிமைப்

உபகாரச்ேம்பளம் பபறும் ைாணவர்களுக்குப்

பள்ளிகளுக்கான

பள்ளிகள்மூலம் தகவல் பதரிவிக்கப்படும்.

ஆண்டுக் கட்டணத்தில்
அரோங்க/

பள்ளிகள்)

அரோங்க உதவிபபறும்

உபகாரச்ேம்பளம்

பள்ளிகளின்
கட்டணங்கள் சபாக
எஞ்ேிய பதாமக*

கல்விச்சேைிப்புச்

ஒவ்பவாரு

நிமலயிலும்

ேி ப்பு

பிரிவிலும்

முதல்

உதவித்பதாமக

வருவசதாடு

நல்ல

கும வான

பைாத்தக்

ைாதபைான்றுக்கு
வருைானமும்



$350

25%க்குள்

இறுதியில் விண்ணப்பப் படிவத்மதப்

$6,000க்கும்

பபறுவார்கள்.

குடும்ப



$1,500க்கும்

தனிநபர்

உதவித்பதாமகக்குத் தகுதியுள்ள
ைாணவர்கள் அஞ்ேல் வழியாக நவம்பர்

நடத்மதயும்

(அல்லது

கும வான

கல்விப்

உங்கள்

குடும்ப

கும வாக

ேராேரி

வருைானம்

இருந்தால்

$6,000க்கும்

(அல்லது

தனிநபர்

ேராேரி வருைானம் $1,500க்கும் கும வாக

வருைானம்) உள்ள ைாணவர்கள்.

இருந்தால்),

நீங்கள்

படிவத்மத
டிேம்பர்

வட்டின்
ீ

விண்ணப்பப்

நிம வுபேய்து ,

ைாதத்

அதமன

பதாடக்கத்தில் ,

அருசக

உங்கள்

உள்ள

ேமூக

நிமலயத்தில்/ைன் த்தில் ஒப்பமடக்கவும்.



பவற் ிபபற்

விண்ணப்பதாரர்களுக்கு

டிேம்பரில்/ ஜனவரியில்

அஞ்ேல்

வழியாகத் தகவல் பதரிவிக்கப்படும்.

கல்விச்சேைிப்பு
நல்ல
முன்சனற் த்திற்
கான பவகுைதி

*2008-ஆம்

ஆண்டு

முதல்

10%க்குள்

தரநிமலயில்

இருப்பவர்களில்

நல்ல

கண்டிருப்பதுடன்

நல்ல

பவகுைதி

$200

முன்சனற் ம்

பபறும்

ைாணவர்களுக்கு

அஞ்ேல்

வழியாக டிேம்பர் ைாதத் பதாடக்கத்தில் தகவல்

நடத்மதயும்

பதரிவிக்கப்படும்.

உள்ள ைாணவர்கள்

முதல்

உயர்நிமல

ஒன் ில்

சேரும்

ைாணவர்களுக்கு

பவகுைதியாக

$2,400

அல்லது

தன்னுரிமைப்

பள்ளிகளுக்குகான ஆண்டுக் கட்டணத்தில் அரோங்க/அரோங்க உதவிபபறும் பள்ளிகளின் கட்டணங்கள் சபாக வசூலிக்கப்படும் எஞ்ேிய
பதாமகசயா இவற்றுள் எது கும சவா அது வழங்கப்படும்.
உங்கள் ைகன்/ைகள் கல்வியிலும் பாடம் ோரா நடவடிக்மககளிலும் பவற் ிபப

எங்கள் வாழ்த்துகள்.

