த ொடக்கப் பள்ளிகளுக்கொன கல்விச்சேமிப்பு விருதுகள்
அன்பொர்ந்

தபற்ச ொர்கசள/பொதுகொவலர்கசள ,

ேிங்கப்பூரரொன எல்லொப் பிள்ளளகளுக்கும் வழங்கப்படும் கல்வி வொய்ப்புகளள சமம்படுத் வும், பள்ளியில் கல்வியிலும் பொடம் ேொரொ
நடவடிக்ளககளிலும்

ேி ந்து

விளங்க

மொணவர்களள

ஊக்குவிக்கவும்

அரேொங்கம்

ஆண்டுச ொறும்

கல்விச்சேமிப்பு

விருதுகளள

வழங்குகி து. பிி்ன்வருவன கல்விச்சேமிப்பு விருதுகளுக்கொன 3 தபரும் பிரிவுகள்:

(அ) நல்தலொழுக்கத் ிலும் விழுமியங்களிலும் உன்ன



நிளல

கல்விச்சேமிப்பு நல்தலொழுக்க விருது

(ஆ) பொடம் ேொரொ நடவடிக்ளககளில் உன்ன ச் ேொ ளன



ேொ ளன, ேி ந்

(இ) பொடம் ேொர்ந்





ளலளமத்துவம் சேளவக்கொன கல்விச்சேமிப்பு விருதுகள் (ஈகள்ஸ்)

நடவடிக்ளககளில் உன்ன

நிளல ேொ ளன

கல்விச்சேமிப்பு உபகொரச்ேம்பளம்
கல்விச்சேமிப்புச் ேி ப்பு உ வித்த ொளக
கல்விச்சேமிப்பு நல்ல முன்சனற் த் ிற்கொன தவகும ி

விரு ின் வளக

யொருக்கு?

கல்விச்சேமிப்பு

நடத்ள யிலும்

நல்தலொழுக்க

முன்மொ ிரியொன

விருது

எவ்வளவு?
தேயலிலும்

- $200

விழுமியங்களளயும்
பண்புகளளயும்
மொணவர்கள்.

த ொடக்கநிளல 1-3

னிப்பட்ட
தவளிப்படுத்தும்

இது

மொணவர்களில்

த ொடக்கநிளல 4-6

அது எவ்வொறு அளிக்கப்படுகி து?
விருதுதபறுபவர்களுக்கு அஞ்ேல்
மொ

இறு ியில்

வழியொக நவம்பர்

கவல் த ரிவிக்கப்படும்.

- $350

ேிங்கப்பூர்

2%

அ ிகபட்ேம்

மொணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
ேொ ளன, ேி ந்
ளலளமத்துவம்
சேளவக்கொன
கல்விச்சேமிப்பு
விருதுகள்
(ஈகள்ஸ்)

ளலளமத்துவப்

பண்புகளள

தவளிப்படுத்தும் ,

ேமூகத்துக்கும்

பள்ளிகளுக்கும்

நல்ல

ஆற்றும்,

விருதுதபறுபவர்களுக்கு அஞ்ேல்
இறு ியில்

வழியொக நவம்பர்

- $250

மொ

கவல் த ரிவிக்கப்படும்.

த ொடக்கநிளல 5-6

விருதுதபறுபவர்களுக்கு அஞ்ேல் வழியொக நவம்பர்

சேளவ

பொடம்

ேொரொ

நடவடிக்ளககளில்
விளங்கும்

த ொடக்கநிளல 4-6

ேி ந்து

மொணவர்கள்.

மொணவர்கள்

பள்ளித்

ச ர்வுகளில்

ச ர்ச்ேி தபறுவச ொடு நன்னடத்ள
உள்ளவர்களொகவும்
இருக்கசவண்டும்.
மொணவர்களில்

இது

ேிங்கப்பூர்

10%

அ ிகபட்ேம்

மொணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
கல்விச்சேமிப்பு

ஒவ்தவொரு

உபகொரச்ேம்பளம்

ச ர்ச்ேி

நிளலயிலும்
தபற் ,

நன்கு

நன்னடத்ள

- $350

மொ

இறு ியில்

கவல் த ரிவிக்கப்படும்.



உ வித்த ொளகக்குத்

உளடய மு ல் 10% மொணவர்கள்.
கல்விச்சேமிப்புச்

ஒவ்தவொரு நிளலயிலும் கல்வியில்

த ொடக்கநிளல 1-3

ேி ப்பு

மு ல்

- $200

உ வித்த ொளக

25%க்குள்

வருவச ொடு

நல்ல நடத்ள யும் மொ தமொன்றுக்கு

$6,000க்கும்
குடும்ப

குள வொன

வருமொனமும்

$1,500க்கும்
ேரொேரி

குள வொன
வருமொனம்)

தமொத் க்

த ொடக்கநிளல 4-6

- $250

கு ியுள்ள மொணவர்கள்

அஞ்ேல் வழியொக நவம்பர் இறு ியில்
விண்ணப்பப் படிவத்ள ப் தபறுவொர்கள்.



உங்கள்

குடும்ப

குள வொக

(அல்லது

ேரொேரி

னிநபர்

வருமொனம்

இருந் ொல்),

உள்ள

$6,000க்கும்

(அல்லது

னிநபர்

$1,500க்கும்

குள வொக

விண்ணப்பப்

படிவத்ள

நீங்கள்

நிள வுதேய்து ,

மொணவர்கள்.

வருமொனம்

இருந் ொல்

அ ளன

டிேம்பர்

மொ த்

த ொடக்கத் ில், உங்கள் வட்டின்
ீ
அருசக உள்ள
ேமூக

நிளலயத் ில்/மன் த் ில்

ஒப்பளடக்கவும்.



தவற் ிதபற்

விண்ணப்ப ொரர்களுக்கு

டிேம்பரில்/ ஜனவரியில்

அஞ்ேல் வழியொகத்

கவல் த ரிவிக்கப்படும்.

கல்விச்சேமிப்பு
நல்ல

மு ல்

10%க்குள்

ரநிளலயில்

இருப்பவர்களில்

நல்ல

முன்சனற் ம்

முன்சனற் த் ிற்

கண்டிருப்பதுடன்

நல்ல

கொன தவகும ி

நடத்ள யும் உள்ள மொணவர்கள்.

த ொடக்கநிளல 2-3

- $100
த ொடக்கநிளல 4-6

தவகும ி தபறும் மொணவர்களுக்கு அஞ்ேல் வழியொக
டிேம்பர்

மொ த்

த ொடக்கத் ில்

த ரிவிக்கப்படும்.

- $150

உங்கள் மகன்/மகள் கல்வியிலும் பொடம் ேொரொ நடவடிக்ளககளிலும் தவற் ிதப

எங்கள் வொழ்த்துகள்.

கவல்

