
உதவி ததவையா?
1800-2828-228
அவையுங்கள்
தினமும் காலை 8 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணி வலர, 
ப�ாது விடுமுலை நாடகள் உட�ட

·	கிளபமண்டி சமூக நிலையம்
·	யூனனாஸ் சமூக மனைம்
·	ஃபூச்சுன சமூக மனைம்
·	பகக் ன�ா வில் சமூக மனைம்
·	ப�ாங் கா நார்த் சமூக மனைம்
·	�வகாங் சமூக மனைம்
·	ஜாைான புசார் சமூக மனைம்
·	காக்கி புக்கிட சமூக நிலையம்
·	கிம் பசங் சமூக நிலையம்
·	பமக்�ர்சன சமூக மனைம்

·	ன�ா �ானயா பவஸ்ட சமூக மனைம்
·	உலு �ாண்டான சமூக மனைம்
·	வாம்்ன�ா சமூக மனைம்
·	உடைண்டஸ் சமூக மனைம்
·	இயூ டீ சமூக மனைம்
·	இனயா சூ காங் சமூக மனைம்
·	பஜங்�ஹுவா சமூக மனைம்

·	பினடாக் சமூக நிலையம்
·	புக்கிட �ாத்ன�ாக் சமூக மனைம்
·	புக்கிட �ாத்ன�ாக் ஈஸ்ட வடடாரம்  

3 வசி்ன�ார் குழு  நிலையம்
·	புக்கிட �ாஞசாங் சமூக மனைம்
·	புவன விஸ்�ா சமூக மனைம்
·	சாங்கி சீபமய் சமூக மனைம்
·	பசாங் �ாங் வடடாரம் 4 வசி்ன�ார்  

குழு நிலையம்
·	சுவா சூ காங் சமூக மனைம்

தஙகி, விவையாடி, ஆராய்க.

படிநிவை 2 
சுற்று்�யண 

அனு�வங்கலளயும் 
ன�திகலளயும் 

ன�ர்ந்ப�டுங்கள்

படிநிவை 1 
இலணயத்தில், பினவரும் �திவுத் 

�ளங்களுக்குச் பசல்லுங்கள்
•  Changi Recommends
•  GlobalTix      •  Klook
•  Traveloka     •  Trip.com

படிநிவை 3
உங்களுலடய சிங்�ாஸ் 
கணக்கிற்குள் பசனறு 

நீங்கள் வாங்கிய சுற்று்�யண 
அனு�வத்திற்கான்்  

�ற்றுச்சீடடின குறியீடலட 
உருவாக்குங்கள்

படிநிவை 4
�ரிவர்த்�லனலய் 

பூர்த்தி பசய்து,  
மின உறுதி்�ாடலட் 

ப�றுங்கள் 

இவையமைழி எளிதில் பயனபடுததைாம 

மினனிைக்க் �ற்றுச்சீடடுகலள இலணயத்தில் �யன�டுத்துவ�ற்கு சிங்�ாஸ் (SingPass) கணக்குத் ன�லவ என��ால், இ்ன�ான� 
சிங்�ாஸ் கணக்லக அலமத்திடுங்கள். னமல் விவரங்களுக்கு go.gov.sg/singpass-guides இலணய் �க்கத்திற்கு பசல்ைவும்.

இனனும் �ை இடங்கள் உள்ளன. முழு் �டடியலை go.gov.sg/srvouchers இலணயத்�ளத்தில் காணைாம்.

அல்ைது தேரில் செனறு உங்கைது அவையாை அடவையுைன உங்களுக்கான 
 மினனிைக்கப் பற்றுச்சீடடு்கவை மீடடுக ச்காள்ளுங்கள்

கடவுச்சீடடு, ன�சிய னசலவ அலடயாள அடலட அல்ைது சிங்�ாஸ் கணக்கு ஆகியவற்றுடனும் அலடயாளத்ல� 
உறுதி்�டுத்�ைாம். �யவுபசய்து அலடயாள் �த்திரத்தின அசலை எடுத்துச் பசல்லுங்கள்.

உங்கைது மினனிைக்கப் பற்றுச்சீடவைச் சிஙபாஸ் மடடும பயனபடுததி மீடபதற்்கான உதவிககு
உங்களது சிங்�ாஸ் கணக்லக அணுக, �யவுபசய்து உங்கள் லக்ன�சிலய எடுத்துச் பசல்லுங்கள். 

குறி்பு: அலடயாள அடலட / கடவுச்சீடடு / ன�சிய னசலவ அலடயாள அடலடலய் �யன�டுத்தி இவவிடங்களில் மீடக முடியாது. 

·	மரீன �னரட சமூக மனைம்
·	�ாசிர் ரீஸ் ஈஸ்ட சமூக மனைம்
·	ரிவர்னவல் சமூக நிலையம்
·	�மான ஜூனராங் சமூக மனைம்
·	ப�ம்�னிஸ் ஈஸ்ட சமூக மனைம்
·	ப�ம்�னிஸ் படரஸ் குடியிரு்�ாளர்  

ப�ாடர்புக் கடடலம்பு நிலையம்
·	� சிராங்கூன சமூக மனைம்
·	தினயாங் �ாரு சமூக நிலையம்
·	ன�ா �ானயா பசனடரல் சமூக மனைம்

மினனிைக்க் �ற்றுச்சீடடுகலள பராக்கமாக மாற்ைனவா அல்ைது மறுவிற்�லன 

பசய்யனவா முடியாது. சிங்க்பூர் �யணத்துலைக் கழகம் நியமித்துள்ள �திவுத் 

�ளங்களின வாயிைாக மடடுனம அவற்லை்் �யன�டுத்� முடியும். மினனிைக்க் 

�ற்றுச்சீடடுகளின �யன�ாடடுக்கு விதிமுலைகளும் நி�ந்�லனகளும் உண்டு.

தமலும  
சதரிந்துச்காள்ளுங்கள் 

go.gov.sg/srvouchers

Telestation Go Wireless 
(Changi Recommends)

·	அங் னமா கினயா �்  மாடி B1 
·	பினடாக் மால், மாடி 1
·	சிடடி ஸ்குனவர் மால், மாடி 1 
·	�வகாங் மால், மாடி 3 

அஞெல் அலுைை்கங்களில் GlobalTix
·	தெம்பனிஸ் தென்ட்ரல்
·	ெஞ்ெோங் ்பகோர்
·	்ெோ ்போ்�ோ தென்ட்ரல்
·	டவுனர்
·	உ்ட்லண்்டஸ் தென்ட்ரல்

·	அங் ம�ோ கிம�ோ சென்ட்ரல் 
·	பிம�ோக் சென்ட்ரல் 
·	புக்கி்ட ம�்ரோ சென்ட்ரல் 
·	சுவோ சூ கோங் சென்ட்ரல் 
·	கிளச�னடி சவஸ்்ட 

·	கிராஃபர்ட்
·	     ரராங் பாயின்ட்
·	மரீன் பரரட்
·	பபாதரதாங் பாசிர்
·	பெங்்ாங் பென்ட்ரல்

உள்ளூர் சுற்று்�யணத் துலைக்கு ஆ�ரவளிக்கும் அரசாங்க முலன்பின ஒரு �குதியாக, சிங்க்பூலர மீண்டும் ரசி்��ற்கான 
S$100 (S$10 x 10) மினனிைக்கச் சுற்றுைா் �ற்றுச்சீடடுகள் வழங்க்�டவிருக்கினைன. 2020-இல் 18 வயதுக்கு னமைான ஒவபவாரு 
சிங்க்பூரருக்கும் இந்�் �ற்றுச்சீடடுகள் கிலடக்கும். உங்கள் குடும்�த்தில் 18 வயதுக்குக் குலைவானவர்கள் இருந்�ால், அதிக�டசம் 
ஆறு சிறுவர்கள் அல்ைது இலளயர்கள் வலர, ஒவபவாரு நுலழவுச்சீடடுக்கும் S$10 �ள்ளு�டி ப�ைைாம். இந்�் �ற்றுச்சீடடுகலள 
1 டிசம்�ர் 2020 மு�ல் 31 டிசம்�ர் 2021 வலர �குதிப�றும் உள்ளூர் சுற்றுைாத் �ைங்கள், ன�ாடடல்கள், சுற்று்�யணங்கள் 
ஆகியவற்றுக்கு் �யன�டுத்திக் பகாள்ளைாம்.

http://go.gov.sg/singpass-guides
http://go.gov.sg/srvouchers
http://go.gov.sg/srvouchers

