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Minister of Finance Mr Lawrence Wong delivered Singapore’s Budget for the new financial 
year on 18 February 2022. After two years of living with COVID-19, Singaporeans can 
now look ahead to a brighter future with Budget 2022, titled ‘Charting Our New Way 
Forward Together’. 

2022年2月18日，财政部长黄循财先生发表新的财政年新加坡财政预算案。国人
与冠病19共存2年后，疫情已经好转。随着2022年，取名为“携手开拓前进
路预算案”的出炉，国人可以期待更美好的未来，全球经济更强劲复苏。

Pada 18 Februari 2022, Menteri Kewangan Encik Lawrence Wong menyampaikan 
Belanjawan Singapura untuk tahun kewangan baharu. Selepas dua tahun bertahan 
dengan COVID-19, rakyat Singapura kini boleh melihat ke hadapan untuk masa depan 
yang lebih cerah dengan Belanjawan 2022 yang bertajuk 'Melakar Hala Tuju Baru Kita 
Bersama'.

18 பிப்ரவரி 2022 அன்று, நிதி அமைச்சர் திரு லா்ரன்ஸ் வவாங் ்சிங்்கபபூரின் புதிய 
நிதியாண்டுக்கான வ்ரவு ச்சலவுத் திட்டத்மத தாக்கல் ச்சயதார். ச்காவிட-19 
்கிருைிபப்ரவல் ைத்தியில்  இ்ரண்டு வரு்டங்்கள் வாழ்ந்து முடிகம்கயில், இபசபாழுது 
்சிங்்கபபூ்ரர்்கள், "ஒன்்ிமைந்து, முன்வனாக்கிய நைது புதிய பாமதமய உருவாககுதல்" 
என்் தமலபமபக ச்காண்்ட 2022 வ்ரவு ச்சலவுத் திட்டத்தினால், ஒரு  பி்ர்கா்சைான 
எதிர்்காலத்மத எதிர்பார்க்கலாம்.

Find Out What Lies In Store For You In
Budget 2022! 
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In a post-pandemic world, Singapore’s Budget 2022 kicks off her vision for the future. 
The Budget will set aside resources to invest in both people and local enterprises, 
ensuring that citizens are able to continually improve themselves and remain 
competitive.

Dalam dunia pasca pandemik, Belanjawan Singapura 2022 memulakan wawasannya 
untuk masa depan. Belanjawan 2022 akan mengetepikan sumber untuk melabur 
dalam sumber daya manusia dan perusahaan tempatan bagi memastikan rakyat 
mampu untuk terus memperbaiki diri dan kekal berdaya saing.

2022年财政预算案为后疫情时代的新加坡开启未来的新篇章。预算案将拨出

资源，为人民和本地企业投入资金，以确保公民能够持续地自我提升，维持

竞争力。

்கிருைிபப்ரவல் பிந்மதய உல்கில், ்சிங்்கபபூரின் படசஜெட 2022 எதிர்்காலத்திற்கான வநாக்கத்மத 
்கருத்தில் ச்காண்டு அடிசயடுத்து மவத்திருக்கி்து. குடிைக்கள் சதா்டர்ந்து தங்்கமை வைம்படுத்திக 
ச்காள்ைவும், வபாடடித்தன்மையு்டன் இருக்கவும் இந்த படசஜெட  ஆதா்ரங்்கமை ஒதுக்கி ைக்கள் 
ைறறும் உள்ளூர் நிறுவனங்்கைின் ைீது முதலீடு ச்சய்கி்து.

Individuals and Families
Individu dan Keluarga个人和家庭

தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள்

$200 education 
top-up 

 Service and 
Conservancy 

Charges Rebate 

$6.6 billion Assurance Package 

20岁及以下国人的教育户头可获
200元填补 

新加坡家庭享有1.5至3.5个月的
杂费回扣  

成年国人可获得700至1600元现

金补助 (期间为2022至2026年） 

55岁及以上符合条件的年长国人可

获得600至900元额外现金补助 (期

间为2023至2025年）

55岁及以上和20岁及以下国人将

获得450元保健储蓄填补 (期间为

2023至2025年）

Rebat S&CC antara 1.5 hingga 3.5 
bulan bagi isi rumah warga Singapura 
yang tinggal di flat HDB 

Tokokan sebanyak $200 kepada akaun 
pendidikan bagi anak-anak yang 
berusia 20 tahun ke bawah 

Wang tunai antara $700 hingga 
$1,600 bagi rakyat Singapura dewasa 
bagi tempoh 5 tahun akan datang

Baucar GST — Tunai antara $600 
hingga $900 bagi warga emas 
berpendapatan rendah bagi tempoh 
3 tahun akan datang

Tokokan MediSave sebanyak $450 
bagi anak-anak berusia ≤20 tahun 
dan warga emas berusia ≥55 tahun 
bagi 3 tahun akan datang

HDB குடியிருபபு்கைில் ்சிங்்கபபூர் 
குடும்பங்்களுககு 1.5 முதல் 
3.5 ைாதங்்கள் வம்ர வ்சமவ, 
ப ்ர ாைரிபபுக்கட்டைங்்கை ில் 
்கழிவு

20 வயது ைறறும் அதறகுக 
கும்வான பிள்மை்களுக்கான 
்கல்விச வ்சைிபபுககு $200 
நி்ரபபுத்சதாம்க

அடுத்த 5 ஆண்டு்கைில் ்சிங்்கபபூ்ரர் 

சபரியவர்்களுககு $700 முதல் $1,600 

வம்ர ச்ராக்கப பைம் வழங்குதல்

அடுத்த 3 ஆண்டு்களுககு தகுதி 

சபற் 55 ைறறும் அதறகு வைறபட்ட 

வயதும்டய  முதியவர்்களுககு $600 

முதல் $900 வம்ர சபாருள் வ்சமவ 

வரிப பறறுச்சசீடடு்கள் 

2023 முதல் 2025 வம்ர 55 வயது ைறறும் 

அதறகு வைறபட்ட முதியவர்்கள், 

20 வயது ைறறும் அதறகுக 

கும்வான குழந்மத்களுககு $450 

நி்ரபபுத்சதாம்க

$100

$100 CDC 
Vouchers 

All children aged 20 and below will 
receive a top-up to their education 
accounts 

1.5 to 3.5 months of S&CC rebate for 
Singaporean households in HDB flats 

All Singaporean households will receive 
additional vouchers this year 

所有新加坡家庭今年可获得100元社

理会领里购物券 

Semua isi rumah warga Singapura 
akan menerima baucar CDC tambahan 
bernilai $100 pada tahun ini

2022ல் அமனத்து ்சிங்்கபபூர்க 
குடும்பங்்களுககும் $100 ்சமூ்க 
வைம்பாடடு ைன்்ப பறறுச்சசீடடு்கள்

Singaporean adults will receive $700 
to $1,600 in cash payouts from 2022 
to 2026 

Eligible seniors aged 55 and above 
will get $600 to $900 GST Voucher  — 
Cash over the next 3 years

A total of $450 in MediSave top-ups 
from 2023 to 2025 for Singaporeans 
20 years old and below or 55 years and 
above 
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Workers

Vulnerable Groups

Pekerja

Golongan Yang Terdedah

员工

弱势群体

ஊழியர்களுக்கு  

எளிதில் பாதிபபடையக்கூடிய குழுக்்களுக்கு 

SkillsFuture Career Transition Programme  

Increased CPF 
contributions

For workers aged 55 to 70  

调高55至70岁年长员工的公积
金缴交率 

Kenaikan kadar sumbangan CPF bagi 
pekerja warga emas berusia 55 hingga 
70 tahun 
55 வயதுககும்  70 வயதுககும் 
இம்டபபட்ட ஊழியர்்களுககுக 
கூடுதல் ைத்திய வ்சைநிதி 
பங்்கைிபபு

Helping lower-
income workers 

渐进式薪金模式扩大到零售业、
餐饮服务业、垃圾处理行业 

Memperluas Model Gaji Progresif 
kepada sektor runcit, perkhidmatan 
makanan dan pengurusan sisa 
்சில்லம் விறபமன, உைவு 
வ்சமவ்கள் ைறறும் ்கழிவுபசபாருள் 
நிர்வா்கம்  ஆ்கிய தும்்கைில் 
பைியாறறும்  ஊழியர்்களுககு 
படிபபடியான ்சம்பை உயர்வு 
அமைபபு மும்

Increased wages for lower-income workers 

加强就业补助计划提升底薪员工的薪金 

Skim Tambahan Pendapatan Daya Kerja 
dipertingkatkan bagi pekerja bergaji 
rendah 

கும்ந்த வருைானம் ச்காண்்ட 

ஊழியர்்களுககு வரு்டாந்த ி்ரச 

்சம்பைத்மத அதி்கரிக்க வைம்படுத்தபபட்ட 

சதாழிலாைர் வருைான உதவித் திட்டம்

Workfare Income Supplement 
enhancements (from 2023) 

Progressive Wage Model to extend to 
workers in retail, food services and 
waste management 

To provide training courses for jobseekers 

技能创前程职业转换计划为求业者提供培训课程 

Program Peralihan Kerjaya SkillsFuture baharu untuk 
menyediakan kursus latihan berlandaskan industri yang 
bermutu tinggi bagi mereka yang mencari pekerjaan 
வவமல வதடுபவர்்களுககுத் தும்்சார்ந்த பயிற்சி்கள் 
வழங்்க ஸ்்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் (SkillsFuture) சதாழில் 
ைாற்த்திற்கான திட்டம்

Enhanced to support second-timer 
families with children in rental 
housing when buying a flat 

加强重新拥屋计划，协助育有孩子
的公共租赁组屋家庭购买组屋，再
次成为屋主 

Skim Perumahan Permulaan Baru 
dipertingkatkan supaya lebih banyak 
keluarga berpendapatan rendah 
dapat membeli flat buat kali kedua

இ்ரண்்டாம் மும் வடீு 
வாங்கும் குடும்பங்்களுககு 
வைம்படுத்தபபட்ட புதுத்சதா்டக்க 
வ்ீடமைபபுத் திட்டம்

To support children from less 
privileged backgrounds 

 提升”(UPLIFT) 与扶持弱势家
庭的儿童

Rangkaian Masyarakat UPLIFT untuk 
membantu kanak-kanak daripada 
keluarga kurang bernasib baik 

கும்ந்த ்சலும்க சபற் 
பின்னைியிலிருந்து வரும் 
குழந்மத்களுககு ஆத்ரவைிக்க, 
அபலிஃபட (UPLIFT) எனும் 
்சமூ்கக ்கட்டமைபபு 

Fresh Start Housing Scheme  UPLIFT Community Network 

“
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WHAT YOUR 
MPs SAID IN 
PARLIAMENT

细读您的议员在国会的发言

Apa yang AP Anda Bangkitkan di 
Parlimen
நாைாளுமன்றததில் உங்களின 
நாைாளுமன்ற உறுபபபினர்கள் கூ்றியடை 

Mr Derrick Goh 
on supporting SMEs 

Budget 2022 is a clear step forward. It demonstrates 
the government’s commitment towards a fairer 
society where the better off amongst us contribute 
more with a progressive and resilient tax system. The 
GST hike, higher carbon taxes and wealth taxes as 
sources of funds are not immediately imposed  and 
this budget has provided more clarity and certainty 
for individuals and firms to plan ahead. 

Our plan is to ensure that no one individual or 
business will be left behind as we ride the wave to a 
more complex, more digital and greener world.

2022年财政预算案是开拓前进道路的第一步。它显示
政府迈向更公平社会的决心, 确保新加坡的税制公平和累
进，拥有更多财富的人缴更高的税。消费税上调，更高的
碳税及增加高收入群体的税率所带来的财政收入是中长期
方案的性质。这个预算案让个人与企业对于未来的前景更
清楚及明确，可以更好地规划未来。

我们的宗旨是确保在迈向世界变得更复杂、更数据化及绿化
的同时，不会把任何人或者企业会抛在后面。

Belanjawan 2022 merupakan langkah ke hadapan yang 
jelas. Ia membuktikan komitmen pemerintah ke arah 
membangunkan masyarakat yang lebih adil di mana golongan 
lebih berkemampuan dalam kalangan kita menyumbang 
lebih banyak menerusi sistem cukai yang progresif dan 
berdaya tahan. Kenaikan GST, cukai karbon dan cukai 
kekayaan sebagai sumber dana tidak dilaksanakan serta-
merta, dan belanjawan ini telah memberikan lebih kepastian 
dan kejelasan kepada para individu serta firma-firma untuk 
merancang lebih awal bagi menghadapi masa depan.

Rancangan kami adalah untuk memastikan tiada 
seorang individu atau perniagaan akan ketinggalan 
ketika mengharungi gelombang ke arah dunia yang lebih 
kompleks, lebih digital dan lebih hijau. 

படசஜெட 2022 ஒரு சதைிவான முன்னடிசயடுபபாகும். 
படிபபடியா்க உயர்த்தபபடும் வரி ைறறும் ைீள்தி்ன் 
ைிக்க வரி ்கட்டமைபபின் அடிபபம்டயில் நம்மைவி்ட 
ச்சல்வமும்டவயார் கூடுதலா்க வரி ச்சலுத்துவர். இது 
ஒரு நியாயைான ்சமூ்கத்மத உருவாக்க அ்ர்சாங்்கத்தின் 
அர்பபைிபமப நிரூபிக்கி்து. நிதி ஆதா்ரத்திற்கான 
சபாருள் வ்சமவ வரி (ஜெி.எஸ்.தி) உயர்வு, கூடுதலான 
்கரியைில வாயு வரி்கள் ைறறும் ச்சாத்து வரி உயர்வு ஆ்கிய 
நிதி மூலங்்கள் உ்டனடியானமவ அல்ல. வைலும், இந்த 
ைாற்ங்்கமை தனிநபர்்களும் நிறுவனங்்களும் முன்கூடடிவய 
திட்டைிடுவதறகு, அதி்க சதைிமவயும் உறுதிமயயும் இந்த 
படசஜெட அைித்துள்ைது. 

இந்த ைி்கவும் ்சிக்கலான, ைின்னிலக்க ைறறும் பசுமை வநாக்கம் 
ச்காண்்ட உல்கத்மத ்சைாைித்து பயைிககும் வவமையில்,   எந்த 
ஒரு தனிநபவ்ரா அல்லது வைி்க நிறுவனவைா பின்தங்்கி்டக 
கூ்டாது என்பமத உறுதி ச்சயவவத எங்்கள் திட்டம் ஆகும். 

              

我们要成为具包容性的社会，尊重与容忍不同观点
尤为重要。政府因此仍然保留刑事法典第377A节
条文，但并没有采取相关的法律行动。

同性恋、双性恋与跨性别者依然有安宁地生活的
权力，不受他人攻击或恐吓。同样的，任何因宗
教信仰，即使与同性恋、双性恋与跨性别社群的
价值观背道而驰，所引起的攻击，都不能被容忍。

实施公共政策需要做出抉择。我的观点是许多新加坡
人的生命与生计将受影响。这也是我们采取强硬措施
的原因。

我国的犯罪率维持在低水平是因为我们遏制毒品的滥用。

新加坡在许多指标都取得良好的成绩，如国际咨询公
司盖洛普的调查及全球最安全城市排名。但是我们如
果改变刑法，我们不能指望犯罪率继续偏低。

Kami berusaha untuk menjadi masyarakat yang 
inklusif, di mana sikap saling menghormati dan 
bertolak ansur terhadap pandangan dan amalan yang 
berbeza adalah penting. Oleh itu, pemerintah telah 
mengambil pendekatan bahawa walaupun s377A kekal 
dalam buku perundangan, penguatkuasaan proaktif 
tidak akan dilakukan. 

Individu LGBT+ berhak untuk hidup dengan aman, tanpa 
diserang atau diancam. Begitu juga, sebarang serangan 
terhadap mana-mana kumpulan lain, berdasarkan agama 
atau kepercayaan agama mereka, walaupun kepercayaan 
tersebut bertentangan dengan nilai yang dipegang oleh 
golongan LGBT+, tidak boleh diterima. 

சவவவவறு ்கருத்து்களுககும் நம்டமும்்களுககும் 
ப்ரஸ்ப்ர ைரியாமதயும் ைறறும் ்ச்கிபபுத்தன்மையும் 
அமனவம்ரயும் உள்ை்டக்கிய ஒரு ்சமூ்கத்திறகு ைி்கவும் 
முக்கியம். அபபடிபபட்ட ஒரு ்சமூ்கைா்க இருக்க நாங்்கள் 
முயல்்கிவ்ாம். எனவவ, s377A ்சட்டபபுத்த்கங்்கைில் 
சதா்டர்ந்து இருந்தாலும், அதன் அடிபபம்டயில் எந்த 
ஒரு ச்சயலூக்க அைலாக்கமும் இருக்காது என்் 
அணுகுமும்மய அ்ர்சாங்்கம் எடுத்துள்ைது. 

LGBT+ தனிநபர்்கள் தாககுதல்்களுககு ஆைா்காைல் 
அசசுறுத்தபப்டாைல் அமைதியா்க வாழ்வதறகு 
உரிமையுண்டு. அவதவபால, ைதம் அல்லது ைத 
நம்பிகம்க்கள் ்சார்ந்த குழுக்கள் ைீது, அவர்்கைின் 
நம்பிகம்க்கள் LGBT+ தனிநபர்்கைின் நம்பிகம்க்களுககு 
எதி்ரா்க இருபபினும், அவர்்கள் ைீது LGBT+ நபர்்கள் 
தாககுதல்்கவைா அசசுறுத்தல்்கவைா ஏறபடுத்துவமத ஏற்க 
முடியாது. 

Public policy requires making choices. My view 
is that a large number of Singaporean lives and 
livelihoods will be at risk. That is why we have taken 
a tough line on this.   

Crime has been kept low in Singapore because the 
drug abuse situation has been kept low.  

Singapore does well in measures on safe cities, such 
as the Gallup survey and the Safe Cities Index. 
However, if we change the laws, we cannot expect 
crime to remain low.  

Dasar awam memerlukan kita membuat pilihan. 
Pandangan saya adalah sebilangan besar nyawa dan 
mata pencarian warga Singapura akan terancam. 
Itulah sebabnya kami telah mengambil tindakan tegas 
mengenai perkara ini.

Kadar  jenayah kekal rendah di Singapura kerana situasi 
penyalahgunaan dadah telah dikekalkan rendah.

Singapura berjaya dalam penilaian bandar selamat, 
seperti di dalam tinjauan Gallup dan Indeks Bandar 
Selamat. Walau bagaimanapun, jika kita mengubah 
undang-undang, kita tidak boleh mengharapkan kadar  
jenayah kekal rendah.

சபாதுக ச்காள்ம்கயில் வதர்வு்கள் ச்சயவது அவ்சியம். 
சபரும்பாலான ்ச ிங்்கபபூ்ரர்்கைின் உயிர்்களும் 
வாழ்வாதா்ரங்்களும் அபாயத்திறகு உள்ைாகும்  என்பது என் 
்கருத்தாகும். அதனால்தான் இந்த விஷயத்தில் நாங்்கள் 
ஒரு ்கடுமையான வபாகம்க எடுத்துள்வைாம். 

்சிங்்கபபூரில் வபாமதபபுழக்கம் ்கடடுபபாடடு நிமலமையில் 
இருபபதால் குற்ங்்களும் கும்ந்த எண்ைிகம்கயில் 
உள்ைது. 

்காலுப ்கைகச்கடுபபு (Gallup Survey) ைறறும் பாது்காபபான 
ந்க்ரங்்கைின் கு்ியடீு (Safe Cities Index) வபான்் பாது்காபபான 
ந்க்ரங்்கமை உறுதி ச்சயய எடுக்கபபடும் ந்டவடிகம்க்கைில் 
்சிங்்கபபூர் ்சி்பபா்க ச்சயல்படு்கி்து. இருபபினும், 
்சட்டங்்கமை ைாற்ினால், குற்ங்்கள் கும்யும் என்று 
எதிர்பார்க்க முடியாது. 

Minister K 
Shanmugam  
on Section 377A (s377A) 
of the Penal Code 

Our strict anti-drug approach

We seek to be an inclusive society, where mutual 
respect and tolerance for different views and 
practices are paramount. The government has thus 
taken the approach that while s377A remains on 
the books, there will be no proactive enforcement.  

LGBT+ individuals are entitled to live peacefully, 
without being attacked or threatened. Likewise, 
any attack on any other group, based on their 
religion or religious beliefs, even if those beliefs 
run counter to values held by LGBT+ groups, will 
not be acceptable.
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Ms Carrie Tan 
on better mental 
health for Singapore’s 
caregivers

In charting a new way forward together, we need 
to protect the well-being of those who take on the 
work of caring for others because people can only 
provide quality care to others when they themselves 
are well, physically, mentally and emotionally.  

Two things are vital in ensuring quality care: 
adequate capacity and adequate recognition. 

A mentally healthy nation is a strong nation. The 
mental health of those who take on the brunt of care 
work in our country is an immediate priority. We 
need to help redistribute their care load. In this year 
ahead, I urge for more attention and resources be 
given to look after the mental health of our caregivers.

在携手开拓前进路时，我们必须照顾那些从事关怀别
人的看护者们，因为一个体力、精神及情感健全的看
护者才能够给予高素质的相关服务。

确保高素质的看护服务有2个因素 — 足够资源及认同。

一个心理健康的国家是强韧的。我们应该聚焦我国看
护者们的心理健康，帮助他们重新规划看护负担。我
恳请政府调动资源，把重心放在如何照顾看护者们的
心理健康。

Dalam melakar hala tuju ke hadapan bersama, kita perlu 
melindungi kesejahteraan para pengasuh kerana mereka 
hanya boleh memberikan penjagaan berkualiti kepada 
orang lain apabila mereka sendiri sihat dari segi fizikal, 
mental dan emosi.

Dua perkara penting dalam memastikan penjagaan 
berkualiti: keupayaan dan pengiktirafan yang mencukupi.

Masyarakat yang sihat mentalnya ialah masyarakat  yang 
kuat. Kesihatan mental golongan yang menanggung 
beban kerja penjagaan di negara kita manjadi keutamaan 
kini. Kita perlu membantu mengagihkan semula beban 
penjagaan mereka. Pada tahun mendatang ini, saya 
menggesa agar lebih banyak perhatian dan sumber 
diberikan untuk menjaga kesihatan mental para 
pengasuh kita.

ஒன்்ிமைந்து முன்வனாக்கி ஒரு புதிய பாமதயில் 
அடிசயடுத்து மவககும்வபாது,     ைற்வர்்கமைப 
ப்ராைரிககும் பைிமய வைறச்காள்பவர்்கைின் 
நல்வாழ்மவ நாம் பாது்காக்க வவண்டும். ஏசனன்்ால் 
அவர்்கள் உ்டல் ரீதியா்கவும், ைன ரீதியா்கவும் ைறறும் 
உைர்ச்சி ரீதியா்கவும் ஆவ்ராக்கியைா்க இருந்தால் 
ைடடுவை ைற்வர்்களுககு த்ரைான ்கவனிபமப வழங்்க 
முடியும். 

த்ரைான ப்ராைரிபமப உறுதி ச்சயவதில் இ்ரண்டு 
விஷயங்்கள் முக்கியம்: வபாதுைான தி்ன் ைறறும் 
வபாதுைான அங்்கசீ்கா்ரம். 

ைனநலத்தில் ஆவ்ராக்கியைா்க இருககும் வத்சம் ஒரு 
வலிமையான வத்சைாகும். நம் நாடடில் ்கடுமையான 
ப்ராைரிபபுப பைிமய வைறச்காள்பவர்்கைின் ைன 
ஆவ்ராக்கியத்திறகு உ்டனடி முன்னுரிமை அைிக்கவவண்டும். 
அவர்்கைின் ப்ராைரிபபுச சுமைமய ைறுப்கிர்வு ச்சயய 
நாம் உதவ வவண்டும். இந்த வரு்டத்தில், எங்்கள் 
ப்ராைரிபபாைர்்கைின் ைன ஆவ்ராக்கியத்மதப ப்ராைரிபபதில் 
்கவனிபபதில் அதி்க ்கவனத்மதயும் ைறறும் அதறகுத் 
வதமவபபடும் வைங்்கமையும் வழங்்கபப்ட வவண்டும் 
என்று நான் வலியுறுத்து்கிவ்ன்.   

I am asking that the government introduce a cap 
on the number of cases that each social worker can 
take on, provide funding for dedicated headcounts 
and resources for research work, and provide more 
funding for dedicated headcounts and resources 
for community work.  
For all these recommendations, we need to make sure 
that they are not just rolled out as guidelines but that 
FSCs follow and implement them with the help of MSF.  
Our social workers are our social safety net but they 
truly want to be more than that, to not just address 
the symptoms of problems but address the root of 
the problem, to go down into the community to co-
create solutions and address the real needs of the 
community.  

我请求政府为每位社工所能处理的个案设定顶额，为
专业人员提供更多的资金，也为科研及社区工作提供
更多资源。

我们必须确保这些建议不仅仅是指导方针。更重要的
是让家庭服务中心，在新加坡社会及家庭发展部的帮
助下，能落实计划。

我们的社工是我们的社会安全网，但他们向往的不只
是解决问题的征兆，而是正视问题的根本及社区真正
的需要，深入社区共创解决方案。

Saya meminta pemerintah memperkenalkan had 
kepada bilangan kes yang boleh dikendalikan oleh 
setiap pekerja sosial, menyediakan pembiayaan 
untuk kakitangan dan sumber khusus untuk kerja 
penyelidikan, dan menyediakan lebih banyak 
pembiayaan untuk kakitangan dan sumber khusus 
untuk kerja kemasyarakatan.
Kita perlu memastikan semua saranan ini bukan sahaja 
dikeluarkan sebagai garis panduan tetapi FSC akur dan 
melaksanakannya dengan bantuan MSF. 
Para pekerja sosial merupakan jaringan keselamatan 
sosial kita. Bahkan, mereka benar-benar mahu menjadi 
lebih daripada itu, bukan sahaja untuk menangani 
gejala sesuatu masalah tetapi menangani punca masalah 
tersebut, mencipta penyelesaian bersama anggota 
masyarakat serta menumpukan perhatian terhadap 
keperluan sebenar masyarakat. 

்சமூ்க வ்சமவயாைர்்கள் தாங்்கள் வைறச்காள்ைககூடிய 
வழககு்கைின் எண்ைிகம்க்களுககு ஒரு அைமவ  
அ்ர்சாங்்கம் அ்ிமு்கபபடுத்த வவண்டும். வைலும், ஆயவுப 
பைி்களுக்கா்க அறபைிக்கபபடும் ைனித வைத்திறகும் 
ைறறும் ஆதா்ரங்்களுககும் ஆயவுபைி்களுககும் நிதி வழங்்க 
வவண்டும். வைலும் ்சமூ்கப பைி்களுக்கா்க அறபைிக்கபபடும் 
ைனித வைத்திறகும் ைறறும் வைங்்களுககும் ைறறும் 
ஆதா்ரங்்களுககும் கூடுதல் நிதி வழங்்க வவண்டும் என்று 
நான் வ்கடடுகச்காள்்கிவ்ன். 

இந்தப பரிந்தும்ர்கள் அமனத்திறகும், வழி்காடடுதல்்கைா்க 
ைடடுவை அமைத்துவி்டாைல் நாம் பார்த்துகச்காள்ைவவண்டும். 
இந்தப பரிந்தும்ர்கமை குடும்பச வ்சமவ நிமலயங்்கள் 
்சமுதாய, குடும்ப வைம்பாடடு அமைச்சின் உதவிவயாடு 
பின்பற்ி ச்சயல்படுத்தவமத உறுதி ச்சயயவவண்டும். 

எங்்கள் ்சமூ்க வ்சமவயாைர்்கள் நைது ்சமூ்க பாது்காபபு 
வமலயமைபபாைர்்கள். ஆனால் அவர்்கள் உண்மையிவலவய 
அதறகு அபபால்படடு இருக்க விரும்பு்கி்ார்்கள். 
பி்ரச்சமன்கைின் அ்ிகு்ி்கமை ைடடும் தீர்க்காைல், 
பி்ரச்சமனயின் மூலக்கா்ரைத்மத நிவர்த்தி ச்சயது, 
்சமூ்கத்தின் அடித்தைத்திறகுச ச்சன்று ்சமூ்கத்தில் ஊடுருவி 
தீர்வு்கமை உருவாக்கவும், ்சமூ்கத்தின் உண்மையான 
வதமவ்கமை நிவர்த்தி ச்சயயவும் விரும்பு்கி்ார்்கள். 

The fight against COVID-19 has been long and 
hard. But the past two years have also shown us that 
Singaporeans share common aspirations for a caring 
and inclusive society, and want to contribute to 
making Singapore a better home for all.

We are committed to supporting vulnerable citizens, 
meeting the diverse needs of all Singaporeans, and 
creating vibrant and endearing spaces. 

We will do so in close partnership with citizens and 
the community to make sure that Singapore continues 
to be a place that all of us can truly call home.

我们在对抗冠病的过程中，经历了不少波折。但是
国人这2年显示我们有共同的理想，塑造更具关怀
与包容的社会，并共同努力让新加坡成为大家更美好
的家园。

我们致力于支持弱势公民，满足国人不同的需要，并
且创造充满活力、亲切感的空间。

为了达到以上的目标，我们会与新加坡公民及社区紧
密合作，确保新加坡继续是大家美好的家园。

Perjuangan menentang COVID-19 mengambil masa 
yang lama dan sukar. Namun, tempoh dua tahun yang 
lalu telah menunjukkan bahawa rakyat Singapura 
berkongsi aspirasi yang sama untuk mewujudkan 
masyarakat yang prihatin dan inklusif, serta ingin 
menyumbang untuk menjadikan Singapura sebuah 
kediaman yang lebih baik untuk semua.

Kami komited untuk menyokong warga rentan, 
memenuhi pelbagai keperluan semua rakyat Singapura, 
serta mewujudkan ruang yang bertenaga dan penuh 
kasih sayang. 

Kami akan laksanakan semua ini dengan kerjasama 
erat bersama rakyat dan masyarakat untuk memastikan 
Singapura terus menjadi tempat tinggal yang terbaik 
dan dibanggakan kita semua. 

ச்காவிட-19 ்கிருைிபப்ரவலுககு எதி்ரான வபா்ராட்டம் ஒரு 
நீண்்ட ்கடுமையான வபா்ராட்டம். ஆனால் ்க்டந்த இ்ரண்டு 
வரு்டங்்கள் ்சிங்்கபபூ்ரர்்கள் ஒரு பரிவுைிக்க, அமனவம்ரயும் 
உள்ை்டக்கிய ஒரு ்சமூ்கத்மத உருவாககுவதில் 
சபாதுவா்கவவ நாட்டம் உள்ைபவர்்கள் என்பமதயும், 
்சிங்்கபபூர் அமனவருககும் ஒரு ்சி்ந்த வ்ீடா்க அமைவதில் 
பங்்கைிக்க விரும்பு்கி்ார்்கள் என்பமதயும் நைககுக 
்காடடு்கி்து. 

எைிதில் பாதிபபம்டமயக கூடிய குடிைக்களுககு 
ஆத்ரவைிபபதறகும், அமனத்து ்சிங்்கபபூ்ரர்்கைின் பல்வவறு 
வதமவ்கமைப பூர்த்தி ச்சயவதறகும், துடிபபான ைறறும் 
அன்பான இ்டங்்கமை உருவாககுவதறகும் நாங்்கள் 
்க்டமைபபடடுள்வைாம். 

இதமன நாங்்கள் குடிைக்களு்டனும் ைறறும் ்சமூ்கத்து்டனும் 
சநருங்்கிய கூடடு்வவாடு அைல்படுத்தி  ்சிங்்கபபூர், 
சதா்டர்ந்து நம் அமனவருககும் வடீு என்று அமழக்கககூடிய 
ஒரு இ்டைா்க தி்கழ மவபவபாம். 

Assoc Prof 
Muhammad 
Faishal Ibrahim 
on supporting vulnerable 
citizens and forging   
community partnerships 

Mr Louis Ng
on providing more 
help for social 
workers 
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• Equip investigators with the right cyber and 
commercial crime expertise, and to augment skill 
sets with new technologies

• Deepen community engagement to defend against 
cybercrime

• Implement community policing to give adequate 
attention to citizens when they face troubles that 
threaten their sense of well-being and peace

• Researching perpetrators to understand what 
incentives would work in tandem with the ‘stick’ to 
ensure compliance 

• Offer shelter for perpetrators only as a last resort

• Melengkapi para penyiasat dengan 
kepakaran jenayah siber dan komersial, serta 
mempertingkatkan set kemahiran dengan 
teknologi baharu 

• Memperdalam penglibatan masyarakat dalam 
usaha pencegahan jenayah siber

• 

• 

• Melaksanakan pengawasan masyarakat untuk 
memberikan perhatian secukupnya kepada 
rakyat apabila mereka menghadapi masalah yang 
mengancam kesejahteraan dan keamanan mereka

• Menyelidik pelaku jenayah untuk memahami 
insentif yang akan berfungsi seiring dengan 
'tongkat pemukul' untuk memastikan pematuhan

• Menawarkan tempat perlindungan untuk pelaku 
jenayah hanya sebagai langkah terakhir

குடிைக்கைின் நல்வாழ்வு ைறறும் அமைதியின் 
உைர்மவ அசசுறுத்தும் வம்கயில் ஏறபடும் 
பி்ரச்சமன்கமை எதிர்ச்காள்ளும் வபாது ்சமூ்கக 
்கண்்காைிபமப அைல்படுத்தி அவர்்களுககு வபாதுைான 
்கவனத்மதத் அைிக்கவவண்டும் 
ஊககுவிபபு்கமையும் தண்்டமன்கமையும் ம்கவ்கார்த்து 
்சட்டத்மத ைீறுபவர்்கமை ்சட்டத்வதாடு எவவாறு 
இைங்்கச்சயவமதப பற்ி ்சட்டத்மத ைீறுபவர்்கமை 
ஆ்ராயதல்  
இறுதி முயற்சியா்க ைடடுவை ்சட்டத்மத 
ைீறுபவர்்களுககு அம்டக்கலம் வழங்்கபபடுவது   

 • 教导调查员正确的网络犯罪和商业犯罪的
专业知识，并加强他们运用新科技的能力

 • 深化社区凝聚力，共同防御网络犯罪的侵袭

 • 实施社区巡逻制度，及时协助担心自己人身
安全的居民

 • 研究犯罪者的心态，了解如何应用奖励及
惩罚，来达到奉公守法的效果

 • 为犯罪者提供住宿作为最后的途径

Mr Derrick Goh:

Ms Carrie Tan:

Security  |  治安
Keamanan  |  பாது்காபபு 

Women / Families  |  女性/家庭 
Wanita / Keluarga  |  பபண்கள்/குடும்பங்கள் 

Social Welfare  |  社会关怀
Kebajikan Sosial  |  சமூ்கநலம் 

• Cater more space in our land planning for 
restoration and rehabilitative care for those who 
require support and stabilisation before they can 
fully return and reintegrate into society 

• Implement an automatic 12-month grace period 
before adjusting rent in public rental flats

• Extend and standardise ComCare assistance post-
employment

• Provide childcare sick leave for all working parents 
on a per child basis

• Help lower-income fathers take their paternity 
leave 

• Introduce parent-care leave for all workers 
• Legislate breastfeeding breaks at work  
• Increase the minimum number of lactation rooms 

currently required and lower the GFA threshold

• HDB will prioritise flat allocations for those with 
urgent housing needs

• Launch a second Community Care Apartments, a 
senior-friendly housing with care services that can 
be customised according to seniors’ needs, in 2022 

Ms Carrie Tan: Mr Louis Ng:

Assoc Prof Muhammad 
Faishal Ibrahim:

• Menyediakan lebih banyak ruang dalam 
perancangan tanah kami untuk pemulihan 
dan penjagaan pemulihan bagi mereka yang 
memerlukan sokongan dan penstabilan sebelum  
boleh kembali sepenuhnya dan berintegrasi semula 
ke dalam masyarakat

• Laksanakan tempoh tangguh automatik selama 12 
bulan sebelum mengubah dan menyesuaikan sewa 
di flat sewa awam

• Memanjangkan dan menyeragamkan bantuan 
ComCare selepas persaraan

• Memberi cuti sakit penjagaan kanak-kanak 
kepada semua ibu bapa yang bekerja berdasarkan 
bilangan anak

• Membantu para bapa yang berpendapatan rendah 
mengambil cuti paterniti mereka

• Memperkenalkan cuti penjagaan ibu bapa untuk 
semua pekerja

• Melakar perundangan untuk waktu rehat bagi 
penyusuan di tempat kerja

• Meningkatkan bilangan minimum bilik 
penyusuan yang diperlukan dan menurunkan 
ambang GFA

• HDB akan mengutamakan peruntukan flat bagi 
mereka yang mempunyai keperluan perumahan 
yang mendesak

• Melancarkan Apartmen Penjagaan Masyarakat yang 
kedua, iaitu perumahan mesra warga emas dengan 
perkhidmatan penjagaan yang boleh disesuaikan 
mengikut keperluan mereka, pada tahun 2022

ஆத்ரவும் நிமலத்தன்மையும் வதமவபபடுபவர்்கள் 
முழுமையா்கத் ்சமூ்கத்திறகு திரும்பி ைீண்டும் 
ஒருங்்கிமைக்கபபடுவதறகு முன், அவர்்கைின் 
ைறு்சசீ்ரமைபபுககும்  ைறுவாழ்வுககும் வதமவயான 
ப்ராைரிபபுக்கா்க நம் நிலத்தில் அதி்க இ்டத்மத 
ஒதுககுதல்  
சபாது வா்டம்க குடியிருபபு்கைில் வா்டம்கமய 
்சரிச்சயவதறகு முன் தானா்கவவ ஒரு 12-ைாத ்கால 
அவ்கா்சத்மத அைலாககுதல் 
வவமலநியைனத்திறகு பின்னும் ்சமூ்கநல நிதி 
(ச்காம்வ்கர்) உதவிக ்காலத்மத நீடிக்கச ச்சயதல் 

பைிபுரியும் அமனத்து சபறவ்ாருககும் தங்்கைின் 

குழந்மத எண்ைிகம்கயின் அடிபபம்டயில் குழந்மத 

விடுபபு அைித்தல் 

கும்ந்த வருைானம் ச்காண்்ட தந்மத்கள் 

தந்மதக்கான விடுபபு எடுக்க உதவியைித்தல்  

அமனத்து சதாழிலாைர்்களுககும் சபறவ்ார் 

ப்ராைரிபபு விடுபமப அ்ிமு்கபபடுத்துதல் 

பைியி்டத்தில் தாயபபால் ச்காடுபபதற்கான 

்சட்டைாககுதல்   

தறவபாது வதமவபபடும் பாலூடடும் அம்்கைின் 

கும்ந்தபட்ச எண்ைிகம்கமய அதி்கரித்தல் ைறறும் 

சைாத்த தம்ரப ப்ரபபைவு (GFA) வ்ரம்மப கும்த்தல் 

அவ்ச்ரைா்க வடீு வதமவபபடுபவர்்களுககு வடீு்கமை 
ஒதுக்க வ்ீடமைபபு வைர்ச்சிக ்கழ்கம் (எச.டி.பி) 
முன்னுரிமை அைிககும் 
2022ல் மூத்வதார்்கைின் வதமவகவ்கறப 
தனிபபயனாக்கககூடிய ப்ராைரிபபுச வ்சமவ்கள் ச்காண்்ட 
மூத்வதார் நலன்்கருதும் வ்சதிககு ஏறப இ்ரண்்டாவது 
்சமூ்கப ப்ராைரிபபு அடுககுைாடி வடீு்கமைத் சதா்டங்குதல் 

 • 土地规划可考虑创造更多空间建立中途之
家，让那些需要支持与稳定生活的人们恢复
身心平衡后，重入社会

 • 调整政府租贷组屋的租金之前，实施长达
12个月的宽限期

 • 为就业后人士，延长并划一社会关怀的援助

 • 按子女的人数，推出病儿假，好让有工作的
夫妇有时间照顾孩子

 • 帮助低收入的父亲申请陪产假
 • 为所有员工推出育儿假
 • 立法实施母乳喂哺友善工作时间
 • 增加哺乳室的最低合法数量，下调现有必
需建设哺乳室的总楼面面积

 • 建屋发展局对于急需住房的人士可优先批准
他们的组屋申请

 • 2022年推出第2所社区关怀组屋，根据年
长人士的需要，提供亲乐龄人士的服务

புலனாயவாைர்்களுககு ்சரியான இமையம் 

ைறறும் வைி்க குற் நிபுைத்துவத்மத 

சப்ச ச்சயதல், வைலும் புதிய 

சதாழில்நுடபங்்களுக்கான  தி்ன்்கமை 

அதி்கரித்தல்  

வைி்க குற்சச்சயல்்கைிலிருந்து  பாது்காக்க 

்சமூ்க ஈடுபாடம்ட ஆழைா்க ஈடுப்டசச்சயதல் 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Environment  |  环境 
Persekitaran  |  சுற்றுச்சூழல்  

Economy  |  经济  |  Ekonomi  |  பபாருளியல் Mental Health  |  心理健康
Kesihatan Mental  |  மனநலம் 

Others  |  其他
Lain-lain  |  மற்்றடை்கள் 

• Further implementation of non-financial measures 
to support SMEs in their recovery

• Review Demand Aggregation model to enhance 
inclusivity and fairer competition for SMEs

• Equip and incentivise Trade Associations and 
Chambers of Commerce (TACs) to better support 
SMEs

• Roll out more No Smoking Zones and prohibit 
smoking in more places

• Charge for single-use carrier bags to extend beyond 
supermarkets

Mr Derrick Goh:

Mr Louis Ng:

WHAT YOUR MPs SAID 
IN PARLIAMENT
细读您的议员在国会的发言

Apa yang AP Anda Bangkitkan di 
Parlimen
நாைாளுமன்றததில் உங்களின 
நாைாளுமன்ற உறுபபபினர்கள் 
கூ்றியடை 

• Limit teachers’ working hours and workload
• Offer flexible working arrangements for all teachers
• Set a cap on the number of cases social workers can 

take on

• Devote more resources to build up Singaporeans’ 
socio-emotional awareness and health

Mr Louis Ng:

Ms Carrie Tan:

• Amend Misuse of Drugs Act to introduce a new 
framework to regulate new psychoactive substances

• Digital Literacy Masterplan for inmates to gain 
basic digital skills in prison, so that they are better 
prepared for the job market upon release

Assoc Prof Muhammad 
Faishal Ibrahim:

Minister K Shanmugam:

• Pelaksanaan selanjutnya untuk langkah bukan 
kewangan demi menyokong SME dalam pemulihan 
mereka

• Mengkaji model Agregasi Permintaan untuk 
meningkatkan inklusiviti dan persaingan yang 
lebih adil untuk SME

• Melengkapkan dan memberi insentif kepada 
Persatuan Perdagangan dan Dewan Perniagaan 
(TAC) untuk menyokong SME dengan lebih baik

• Hadkan waktu bekerja dan beban kerja guru
• Menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel 

kepada semua guru
• Tetapkan had bilangan kes yang boleh 

dikendalikan oleh pekerja sosial

• Mengadakan lebih banyak Zon Bebas Rokok dan 
melarang merokok di lebih banyak tempat

• Bayaran untuk beg sekali pakai melampaui pasar 
raya

்சி்ிய, நடுத்த்ரத் சதாழில்்கள்்கைின் (எஸ்.எம்.ைி) 
ைீட்சிககு ஆத்ரவைிக்க நிதி அல்லாத திட்டங்்கமை 
அைல்படுத்துதல் 
எஸ்.எம்.ைி-்கைின்  உள்ை்டக்கத்மதயும் நியாயைான 
வபாடடிமயயும் வைம்படுத்த, டிைாண்ட அஃ்கிவ்ர்கடடின் 
ைா்டல்-ஐ (Demand Aggregation Model) ைறுஆயவு ச்சயதல் 
எஸ்.எம்.ைி-்கமை ஆதரிக்க, வர்த்த்கச ்சங்்கங்்கள் 
ைறறும் சதாழில் ்சமப்கள் (TACs) ஆ்கியவற்ிறகு 
தி்ன்்கமை வைர்பபவதாடு ைறறும் ஊககுவிபபுத் 
சதாம்க அைித்தல் 

ஆ்சிரியர்்கைின் வவமலப புரியும் வந்ரக்காலம் ைறறும் 

பைி்சசுமை அைவுககு வ்ரம்பிடுதல்  

அமனத்து ஆ்சிரியர்்களுககும் நீககுபவபாக்கான பைி 

ஏறபாடு்கமை வழங்குதல்  

்சமூ்கப பைியாைர்்கள் ம்கயாளும் வழககு்கைின் 

எண்ைிகம்கககு வ்ரம்பிடுதல் 

பும்கபபிடித்தல் தம்ட ச்சயயபபட்ட இ்டங்்கமைக 

கூடுதலாககுதல், ைறறும் அதி்க இ்டங்்கைில் 

பும்கபிடிபபமதத் தம்டச்சயதல்  

ஒவ்ர பயன்பாடடுககு உபவயா்கபபடுத்தும் பிலாஸ்டிக 

மப்களுக்கான ்கட்டைத்மத வப்ரங்்காடிககு அபபால் 

ைற் ்கம்ட்கைிலும் ச்காண்டு ச்சல்லுதல் 

 • 继续实施非经济措施帮助中小型企业恢复 
 • 审核需求聚合模型，加强包容性，确保中小

型企业在更公平的环境下争取合同
 • 赋予商会与商团更多的资源及奖励措施，更

好地支持中小型企业

 • 限制老师的工作时间与工作量
 • 为所有老师提供灵活的工作安排
 • 设立社工所能管理的个案顶限

 • 投入更多资源建设国人对于社会情绪意
识与身心健康的觉知

• Memperuntukkan lebih banyak sumber untuk 
meningkatkan kesedaran sosio-emosi dan kesihatan 
rakyat Singapura

• ்சிங்்கபபூ்ரர்்கைின் ்சமூ்க-உைர்ச்சி விழிபபுைர்மவயும் 

ஆவ்ராக்கியத்மதயும் வைர்பபதறகு அதி்க வைங்்கமை 

ஒதுககுதல் 

 • 修改滥用毒品法令，制定新的制度管制精活
性物质

• Meminda Akta Penyalahgunaan Dadah untuk 
memperkenalkan rangka kerja baharu bagi
mengawal bahan psikoaktif baharu

• புதிய ம்சகவ்கா-ஆகடடிவ வபாமதபசபாருட்கமைக 
்கடடுபபடுத்துவதறகு புத ிய ்கட்டமைபமப 
அ்ிமு்கபபடுத்த, வபாமதபசபாருள்்கைின் தவ்ான 
பயன்பாடடுக்கான ்சட்டத்மத திருத்துதல் 

 • 为囚犯制定了数码通识总蓝图，让他们在
监狱里获取基本的数码知识，有助他们出
狱后为就业市场做出更好的准备

• Pelan Induk Celik Digital bagi para banduan 
untuk memperoleh kemahiran digital asas di 
penjara, supaya mereka lebih bersedia untuk 
pasaran kerja selepas dibebaskan

• ்சிம்கம்கதி்கள் ்சிம்யிலிருந்து சவைிவந்தவு்டன் 
வவமலச ்சந்மதககு ்சி்பபா்க ஆயத்தைா்க 
்சிம்யிவலவய அவர்்கள் அடிபபம்ட டிஜெிட்டல் 
தி்ன்்கமைப சபறுவதறகு டிஜெிட்டல் லிட்ட்ர்சி 
ைாஸ்்டர்பிைான் 

 • 推出更多禁烟区，在更多场所禁止吸烟
 • 即用即丢塑胶袋的收费制度不只是在超级
市场实施，其他地方也可考虑收费

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Make A Difference
GROWING UP TO

义顺仔长大后奉献爱心，
改善社区生活
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韓智为从出生至今，一直住在义顺，视义顺社区为孕育他的摇篮。他时常回
馈社区，捐赠必需品给弱势居民，因此而荣获2021年最有爱心义顺仔亚军
荣衔。

这项奖项见证他自从冠病19疫情肆虐以来，倾尽全力为社区奉献。自2020年
开始，身为义工的智为，为住在租贷组屋，较贫困的居民举办过一系列的捐
赠活动，包括派发口罩、消毒液及橘子。这些物品都是他自掏腰包购买的。

他表示：“我在2018年已经开始做义工。但是，真正促使我要努力提升居
民生活素质的时刻，是我在2020年挨家挨户分发口罩的时候。当我看见许
多人连基本的日常活动都无法完成时，我庆幸自己所拥有的一切。”

2020年初的冠病19疫情，让智为意识到自己有义务帮助弱势居民。他观
察到一些居民不能抽空离开家领取口罩。他因此与妻子一起到义顺的租贷
组屋派发1万5千个口罩。智为隔年与妻子共同把消毒液放进个别的爱心礼
包，然后再分发给社区的弱势居民。

32岁的智为目前在保安行界工作。谈到他的贡献，他谦虚地解释，摘取荣
衔得归功于许多人默默地帮助他，包括妻子与朋友们。智为说： “对于获
奖，我感到既惊讶又自豪。我非常感谢妻子与獅城揚威文化團。我的妻子继
续在许多捐赠活动陪伴着我，支持我，而獅城揚威文化團则为义工活动提供
器材。”

智为觉得获奖激励他为社区付出更多的努力。今年，他打扮成财神爷，派发
橘子给弱势居民。

居民们发自内心深处的微笑和感激时时提醒智为为社区奉献的初心。“每当我
听到居民说，哇，今年好特别，有财神爷降临分橘子，我就感到特别地开心。”

智为想鼓励义顺居民一起帮助较贫困的居民。“我觉得我们不应该计较给
多给少。即使你没有捐钱，也可以抽出时间做义工。我希望我们能帮助周
遭的人们。”

A true-blue son of Nee Soon, Velton Han has lived in this town all his life. Velton, 
having been awarded 2nd runner-up in 2021’s Yishunite of the Year, gives back to the 
community regularly by distributing various sundries to less privileged residents.

The award comes as a culmination of his extensive work volunteering in the community 
since the start of the COVID-19 pandemic. Since 2020, Velton has organised giveaways 
and events for needy residents in rental flats — giving out masks, hand sanitisers and 
mandarin oranges, all of which he paid for using his own money.

“I started actively volunteering in 2018, but it was only when I gave out masks door to 
door in 2020 that I was truly inspired to make a difference. Seeing many people who 
weren’t even able to perform daily tasks, it made me thankful for what I had.”

It was the onset of the COVID-19 pandemic in early 2020 that inspired Velton to start 
helping the less fortunate. Noting that some residents may find it difficult to leave 
their homes to get masks, Velton, alongside his wife, went around rental flats in Nee 
Soon to distribute 15,000 masks. The following year, Velton and his wife packed hand 
sanitisers into individual care packs before handing them out to the less fortunate in 
our community. 

The 32-year-old, who works in the security industry, was modest when talking about 
his efforts and attributed his award to a whole host of people who have helped him 
on the way, from his wife to his friends. Commenting on the award, Velton said, “I’m 
definitely surprised but also honoured to receive the award. Credit should also go to my 
wife and the Team Yang Wei Singapore lion dance troupe. My wife, for continuously 
supporting me throughout various giveaways, and the lion dance troupe, for providing 
equipment for volunteering events.” 

The award further motivated Velton to do more for his community. For Chinese New 
Year this year, he dressed up as the God of Fortune and handed out mandarin oranges 
to the less privileged. 

The smiles and reactions he received from residents serve as a reminder as to why he 
continues to volunteer. “When I hear the residents say, ‘Wah, this year so special, got 
Cai Shen Ye come and visit to give oranges,’ it makes me feel happy.” 

Velton would like to urge Nee Soon residents to do what they can to help those in need. 
“No contribution is too small, even if you cannot give money, you can also contribute 
through your time. I hope that we can help the people around us.”
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January 29 marked a momentous day in Nee Soon. Nee Soon GRC Adviser Louis Ng, along 
with town councillors and residents, gathered to witness the opening of Chye Kay Village 
Heritage Garden. The early hour did nothing to dampen the spirits of residents, who gathered 
excitedly for the occasion.

Mr Louis Ng, who oversaw the project alongside former residents of Chye Kay Village, was 
on hand to officially open the heritage garden, located between Block 264 and 293 at Yishun 
Street 22. The heritage garden sits on the site of the former Chye Kay Village, near the former 
Lee Cheng School. 

Residents and visitors to Chye Kay Village Heritage Garden can enjoy a walk down memory 
lane through signages featuring key landmarks and milestones of the aforementioned village, 
including Chye Kay Village Community Centre and Lee Cheng School, extracted from a 
graphic book titled ‘Retracing footsteps home…Chye Kay Village’.

Containing a collection of stories of Chye Kay Village from the 1960s and 70s, designed and 
illustrated by Mr Sunny Ng,  the book aims to preserve a piece of history by documenting the 
lives of former residents of the kampung.

Chye Kay Village was a small, nondescript farming village in Yishun, gaining fame for their 
rearing of tropical fish, before giving way to the urban development of modern-day Yishun 
Town. Despite its relatively small size, the nostalgic memories of Chye Kay Village remained 
long in the minds of its residents.

Building Anew 
TO REMEMBER THE PAST
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As the villagers walked around the heritage garden, they recounted anecdotes of their time in 
Chye Kay Village, laughing about times gone by. “Nobody knew about the history of Chye Kay, 
which was a pity. When speaking with the villagers, they are full of stories about the place, and 
it would be a shame if this was lost,” remarked Mr Louis Ng when asked about the heritage trail, 
adding that “it was almost three years ago, pre-pandemic, that the project started”.

“Heritage is an important part of our culture and should not be forgotten,” he continued, explaining 
the importance of keeping touch with our roots and remembering where we come from.

This is but a first step in embracing the history and heritage of Nee Soon. With plans to paint 
a mural of the façade of Lee Cheng School on the surrounding blocks, as well as the eventual 
construction of an exact replica of Chye Kay Community Centre to serve as the focal point of the 
community, this is, in his words, “not the end, but the start”.

“Nobody knew about the history of Chye Kay, 
which was a pity. When speaking with the 
villagers, they are full of stories about the 

place, and it would be a shame if this was lost.”

"Heritage is an important part of our 
culture and should not be forgotten.”
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With effect from 12 June 2022, residents can head 
to their nearest Cash for Trash station in Yishun! 

Blk 110 Yishun Ring Road

Blk 124 Yishun Street 11

Blk 316 Yishun Ave 9

Blk 415 Yishun Ave 11

Blk 644 Yishun Street 61

Blk 718 Yishun Street 71

Chong Pang

NSE

NSL

NSC

NSS

Every Sunday
8:00am - 1:00pm

Every Sunday
8:00am - 1:00pm

Every Sunday
8:00am - 1:00pm

Every Sunday
8:00am - 1:00pm

Every Sunday
8:00am - 1:00pm

514 Yishun St 51 Multi-
Purpose Hall

Blk 841 Yishun St 81

Yishun is a neighbourhood in Singapore designated as a Dementia-Friendly Community (DFC). The government, 
private merchants, community organisations, as well as health and social care partners are involved in making the Yishun 
community more inclusive for persons living with dementia.

Like other DFCs in Woodlands and Kebun Baru, Yishun has dementia Go-To Points. One such point at the Sree Narayana 
Mission Nursing Home is 24/7, ensuring that there is round-the-clock support for persons living with dementia in Yishun.

Notably, the now nationwide Forget Us Not collaborative campaign involving Lien Foundation, Khoo Teck Puat Hospital 
(KTPH) and Dementia Singapore, which first started as a ground-up initiative in 2016 at KTPH, has conducted education 
and training sessions for personnel both islandwide and in Yishun, where KTPH is located. Furthermore, staff at KTPH’s 
call centre and Yishun Community Hospital, including more frequently front-facing staff such as security personnel and 
those stationed at public-facing areas of the hospitals, have undergone dementia training.

The neighbourhood also features blocks repainted with distinctive colours and block numbers to help persons living with 
dementia differentiate between them, enhancing the ease with which they navigate the area. Murals of fishes, trees and 
pineapples reminiscent of Yishun’s history were also created to build a sense of the area’s identity amongst residents.

Yishun Integrated Transport Hub, which opened in 2019, is an example of how infrastructure can be designed with an 
eye on including persons living with dementia. It features a more elder- and dementia-inclusive physical environment, 
with larger and more easy-to-read directional signs, barrier-free bus boarding and alighting points, and a quiet room for 
commuters to access a quiet and calming environment. A dementia Go-To Point allows members of the public to guide 
persons living with dementia to a designated place where these persons can find assistance. Staff are also trained to identify 
and assist persons who display signs of dementia.

Another group on board with efforts to care for persons living with dementia is the Yishun North Neighbourhood Police 
Centre’s Citizens-on-Patrol team. Members of the citizen volunteer team are trained to detect, respond, and assist persons 
living with dementia while on patrol.

This is an extract from the 'Dementia-Friendly Neighbourhoods' article on DementiaHub.SG.

Dementia -Friendly
NEIGHBOURHOODS IN YISHUN

LEARN MORE

Singapore’s first one-stop  
resource portal on dementia 

DementiaHub.SG is brought to you by:

www.dementiahub.sg
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Dr Jasmine Siang is a licensed behavioural specialist and psychotherapist with more than 12 years of 
experience in Individuals, Couples and Family Therapy. Her expertise includes abuse, anxiety, eating 
disorders, relationships, emotional issues, trauma, etc. 
She firmly believes change is always possible and healing is an art. It takes time. It takes practice. It takes trust.

This column is not intended to serve as a substitute for any financial, medical, legal or other professional advice.
If you have specific concerns or an urgent situation in which you require professional, psychological or medical help, you should seek 
help from a licensed professional, physician or mental health professional.

Ask
Jasmine

Dear Timothy,
From what you have described, it sounds 
most likely to be burnout. However, do 
know that you do not have to suffer alone. 
Reach out to your support system, whether 
in your professional or personal life. 
Communicate with them by sharing and 
discussing your concerns. 

By raising concerns over your recent mental state, you have 
already displayed self-awareness of the issue at hand. This is a 
good first step. You then have to ask yourself: what steps have I 
taken to relax and unwind? Have they been working?  Everyone 
has different ways of handling stress; you will have to find what 
works for you. Try out different relaxation methods and find one 
that suits you. 

Jasmine Siang, 
Behavioural Specialist/Psychotherapist

Dear Jasmine,
I used to be very fired up and passionate 
about the work I do. There's a major 
project that I'd dreamt of doing. But lately 
I'm very drained and unmotivated. I am 
even considering dropping the project. I 
have started looking to switch industries 
and start painting instead. What's going 
on? Is this just burnout?

Yours  sincerely,
Timothy

For women and sexual assault care:
Association of Women for Action and 
Research (AWARE): 1800 777 5555
For marital relationships:
Care Corner Counselling Centre: 6353 1180
For mediation and dispute resolution:
Eagles Mediation and Counselling Centre: 6788 8220

For children- and youth-related issues: 
WINGS Counselling Centre: 6383 5745
For mental health issues: 
Shan You Counselling Centre: 
6741 9293 / 6745 9293

Help is always 
available

Have a concern?
Simply scan this QR code 

and submit your entry 
here to be shortlisted.
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FROM ALL OF US AT

NEE SOON TOWN COUNCIL

Tel: 6758 0129
Email: feedback@nstc.org.sg

 Nee Soon Town Council

 neesoontc

 Nee Soon Town Council

 NeeSoonTC

Meet-the-People Sessions
Address: Blk 850 Yishun St 81, #01-94, Singapore 760850
Tel: 6759 3413 | WA: +65 9634 5259
Email: CarrieTanNSS@gmail.com 
Operating hours: Mondays 7.30pm - 9.30pm  (except PH & eve of PH)
      CarrieTanCares        carrietancares

NEE SOON SOUTH
Ms Carrie Tan Huimin
MP for Nee Soon GRC
Vice-Chairperson of Nee Soon Town Council

Meet-the-People Sessions
Address: Blk 107 Yishun Ring Road, #01-207, Singapore 760107
Tel:  6758 3039 | WA: +65 9350 9004
Email:  mps@chongpang.org
Operating hours: Tuesdays 7.30pm onwards (except PH & eve of PH)
      K Shanmugam Sc         kshanmugam_        K Shanmugam

CHONG PANG
Mr K Shanmugam
Minister for Home Affairs and Minister for Law
MP for Nee Soon GRC
Adviser to Nee Soon Town Council

LOCATE US
Yishun 
Blk 290 Yishun St 22, S(760290)
Nee Soon Central 
Blk 751 Yishun St 72, #01-186, S(760751)
Nee Soon South 
Blk 845 Yishun St 81, #02-00, S(760845)
Nee Soon Link
Blk 411 Yishun Ring Rd, #01-1819, S(760411)

Essential Maintenance Service Unit
(EMSU)
After office hours: 1800 241 7711

Meet-the-People Sessions
Address: Blk 609 Yishun St 61, #01-235, Singapore 760609
Tel: 6752 2532
Email: MPS.NSC@gmail.com
Operating hours: Mondays 7pm onwards (except PH & eve of PH)
      muhammad.faishal.ibrahim1        muhammadfaishalibrahim

NEE SOON CENTRAL
Assoc Prof Muhammad Faishal Ibrahim
Minister of State for Ministry of Home Affairs and 
Ministry of National Development
MP for Nee Soon GRC
Adviser to Nee Soon Town Council

NEE SOON EAST
Mr Louis Ng Kok Kwang
MP for Nee Soon GRC
Adviser to Nee Soon Town Council

Meet-the-People Sessions
Address: Blk 227 Yishun St 21, #01-520, Singapore 760227
Tel: 6755 1946 
Email: Louisng4nse@gmail.com,  nee.soon.east.mps@pap.org.sg
Operating hours: Mondays 7.30pm - 9pm
(first 4 Mondays of the month, except PH & eve of PH) 
            louisngkokkwang

Meet-the-People Sessions
Address: Blk 461 Yishun Ave 6, #02-01, Singapore 740461
Email: derrickgohsh.mps@gmail.com
Operating hours: Mondays 7.30pm - 9.30pm
(first 4 Mondays of the month, except PH & eve of PH) 
             derrickgohsh

NEE SOON LINK
Mr Derrick Goh Soon Hee
MP for Nee Soon GRC
Chairman  of Nee Soon Town Council

Sudoku
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Answer

Join the dots to wish all Join the dots to wish all 
our Buddhist residents a our Buddhist residents a 
Happy Vesak DayHappy Vesak Day
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MAKING AN 
IMPACT
IN OUR TOWN

为义顺社区
发光发热

Nee Soon News 15



Assigned to operate the SG Cares Volunteer Centre @ Yishun in August 2020, 
CampusImpact has been hard at work improving the lives of the less privileged, both 
in our town and islandwide. Located at Block 151 Yishun Street 11, SG Cares Volunteer 
Centre @ Yishun looks to connect individual volunteers and organisations, such as 
schools and corporations, across Singapore to opportunities in ground-up movements 
and social service organisations.  

Denise Foo, Volunteer Manager at SG Cares Volunteer Centre @ Yishun, described the 
role of CampusImpact as threefold, “We play three main roles: the first to grow the pool 
of existing volunteers, the second to broker and facilitate existing partnerships to meet 
the needs of the community, and lastly to build volunteer management capabilities.” 

In addition to listing various volunteering opportunities on its giving.sg page as well 
as its various social media pages, CampusImpact also relied on referrals from existing 
volunteers to recruit new volunteers. 

Organisations such as schools or corporations looking for Values-in-Action projects or 
corporate social responsibility initiatives can approach CampusImpact, who will then link 
them up with relevant agencies looking for volunteers to take part in activities ranging 
from elderly befriending to arts and crafts lessons. Beneficiaries of these programmes 
include children, youth, people with special needs, and the elderly.  

Lastly, CampusImpact also looks to improve the quality of volunteers by providing them 
with training, for example, on how to engage with children, in order to fully equip them 
with the necessary skills to perform well in their role as a volunteer. CampusImpact 
works with agencies such as Heartware Network, who run workshops to teach volunteers 
how to improve their communication skills with the elderly. 

Working in the Community

Taking over the SG Cares Volunteer Centre @ Yishun during the Circuit Breaker 
presented a hurdle for CampusImpact right off the blocks. To adhere to safety 
management measures from the COVID-19 pandemic, many engagements were done 
virtually. However, as Denise shared with a smile, the seniors did well to adapt. 

“Initially, it was quite difficult for them to adapt to using a mobile device. However, over 
time, they familiarised themselves with it. With help from digital learning workshops 
from the likes of Heartware Network, we were able to equip them with the skills needed 
to be more digitally ready.” 

Having an existing presence, along with a rapport built over a number of years, have 
proven to be useful in helping SG Cares Volunteer Centre @ Yishun integrate into the 
current network of social service offices in Yishun. “Our role is to complement them 
and help wherever we can. I think in the years since we’ve started out here, we’ve got 
to know the community, and learnt that our kampung in Yishun is definitely friendly, 
easy-going, and always willing to help,” shared Denise.  

In a final message to potential volunteers, the affable Denise had this to say, “It's not 
the amount that you can give, but it’s actually the courage to try. To first tell yourself 
that you are able to give back through your time or your talent. If you come to SG 
Cares Volunteer Centre @ Yishun, we will try our best to find a match for you.” Readers 
interested in volunteering opportunities can check out their giving.sg, Facebook and 
Instagram pages. 

自2020年8月以来，在义顺关爱新加坡义工综合中心负责日常运作的i青少年，一直非常
努力地改善居住在义顺及遍布全岛的弱势群体的生活水平。位于义顺11街，大牌151的义
顺关爱新加坡义工综合中心不仅联结全国义工们及团体如学校及机构，也发掘互相合作的
机会。这些合作契机遍布由基层发起的运动和社会关爱机构。

带领义顺关爱新加坡义工综合中心的义工团队经理Denise Foo, 解释说：“我们身负3个
使命。第一是扩充目前的义工团队。第二是探讨如何促使现有的合作关系来满足社区的需
求。最后，我们要培养管理义工团队的能力。”

i青少年在征召义工方面，除了在giving.sg网页和社交媒体页面发表许多当义工的机会，也
同时鼓励目前活跃的义工们引进新成员。

寻找“德育在于行动”或者是贯彻企业社会责任计划的学校或机构可联系i青少年。接着，它
会连接正在征召义工的相关机构，参与种种活动，如与年长人士交友与互动、手工制作
课程等等。这些活动及课程的受惠者包括孩童、青年、特需人士及年长者。

最后，i青少年也探讨培训义工们，加强他们与孩童互动能力与其他技术，好让他们能胜任当
义工的角色。i青少年也和各种组织如心件工程合作，一起开班教导义工们如何更好地与年
长者沟通的技巧。

在社区里耕耘，热心服务居民

阻断措施实施期间，许多实体活动停办，对i青少年来说，是个巨大的考验。为了大家
的安全，许多活动都从实体转移到虚拟直播或线上形式进行。Denise笑说，年长人士
都能配合措施，表现出极强的适应能力。

他们最初挺难适应长时间运用手机。渐渐地，他们开始熟悉手机的运用。心件工程也
开办数码教学工作坊，让年长者更容易掌握数码技能，与时俱进。”

义顺关爱新加坡义工综合中心多年与社区建立的和睦关系，有助与社会服务中心
接轨。Denise分享说：“我们的角色是尽量完善社会服务中心们的服务领域，并且帮
助它们。我想这些年我们在邻里扎根，已经相当了解社区居情，也感受义顺的甘榜精
神提倡睦邻、随和及乐于助人的相处之道。”

对于想投入义工行列的义顺居民，友善的Denise语重心长地说；“回馈社区并不是您
可以贡献多少，而是取决于敢于尝试的勇气。你必须先肯定自己，能奉献时间或者是才
华。如果您来到新加坡义工综合中心，我们会尽全力替您寻找合适的配对。”有兴趣当
义工的读者们可查询他们的giving.sg网页，及面簿和Instagram (IG)页面。

”
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