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1

பகுதி 1: திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டத்தின்
ேமேலாட்ட விவரங்கள்
திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம் எதற்ெகல்லாம் உதவி ெசய்யும்?
சிங்கப்பூrன் கைல, கலாசாரத் துைறகளில் பணியாற்றும் கைலஞகள், கைல நிறுவனங்கள்,
இதர நிபுணகள் ஆகிேயாrன் திறன் ேமம்பாட்டுக்கு கீ ழ்க்கண்ட பயிற்சிகள், திட்டங்களுக்கு
உதவி ெபறலாம்:

•

•

•

தனிநப

நிறுவனம்

ெதாழில்முைறப் பயிற்சி, திறன்

பங்ேகற்பு

ஊழியகள்

ேமம்பாட்டுத் திட்டங்கள்;

மட்டும்

பங்ேகற்க

அல்லது

பணியிடப்

பயிற்சிகள்

உள்ளிட்ட

பயிற்சிகள்

அல்லது

பயிலரங்குகள், பயிற்சிகள்,

வழிகாட்டும்

மாநாடுகள், ஆய்வரங்கங்கள்

கற்றல்

ெதாழில்முைறத் திட்டங்கள்

ெசய்வது

உறுப்பினகள்

2

திட்டங்கள்,

ெதாழில்

திட்டங்களுக்கு

ஏற்பாடு

(உ.தா. சான்றிதழ் அல்லது
ெதாழில்முைறப் பட்டயக் கல்வி
உள்ளிட்ட அங்கீ கrக்கப்பட்ட
கல்விகள் )
•

தங்கியிருந்து பணியாற்றும்
வாய்ப்புகள்

•

ேபாட்டிகளில்1 பங்ேகற்பது

•

பணி சாந்த பயிற்சிகள்:

பங்ேகற்பு

ஊழியகள்

•

பணிசாந்த இைணப் பயிற்சிகள்

மட்டும்

பங்ேகற்க

அல்லது

பணியிடப்

•

பணியிடப் பயிற்சிகள் அல்லது

பயிற்சிகள்

உள்ளிட்ட

பயிற்சிகள்

பயிற்சிகள்

வழிகாட்டும்
கற்றல்

அல்லது

உறுப்பினகள்

திட்டங்கள்,

ெதாழில்

திட்டங்களுக்கு

ஏற்பாடு

ெசய்வது

1

பயிலரங்குகள், பயிற்சிகள் ேபான்ற ெதாழில்முைற ேமம்பாட்டுக்ேகற்ற வாய்ப்புகள் உள்ள

ேபாட்டிகளில் பங்ேகற்பது;

ேபாட்டிகைள நடத்தத் திட்டமிடும் நிறுவனங்கள் பைடப்பு,

பங்ேகற்பு நிதியுதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ேவண்டும்.
2

துைற சாந்த திறன் ேவற்றுைமகைள இட்டுநிரப்பக்கூடிய பயிற்சி நடவடிக்ைககளுக்கு

ஏற்பாடு ெசய்ய விரும்புேவா எங்கைளத் ெதாடபு ெகாள்ளலாம்.
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•

வழிகாட்டும் திட்டங்கள், ெதாழில்

பங்ேகற்பு

ஊழியகள்

அல்லது

உறுப்பினகள்

கற்றல் திட்டங்கள் (கூடுதல்

அல்லது

பங்ேகற்க

அல்லது

பணியிடப்

தகவலுக்கு பின்னிைணப்பு A-ஐப்

வழிகாட்டும்

பயிற்சிகள்

உள்ளிட்ட

பயிற்சிகள்

பாக்கவும்)

திட்டங்கள்,

வழிகாட்டும்

ெதாழில்

கற்றல்

கற்றல்

ெசய்வது

திட்டங்கள்,

ெதாழில்

திட்டங்களுக்கு

ஏற்பாடு

திட்டங்களுக்கு
ஏற்பாடு
ெசய்வது

முன்னுrைமப் பட்டியல்
கைலத்

ெதாழிலில்

பல்ேவறு

கற்றுக்ெகாள்வைதயும்

துைறகளில்

நாங்கள்

பலவற்ைற

ஆதrத்தாலும்,

ெதாடந்துெகாள்வைதயும்

நமது

கைலச்

சூழலில்,

பின்தங்கியிருப்பதாகேவா அல்லது அவசியமானதாகேவா அைடயாளம் காணப்பட்ட பின்வரும்
துைறகளில் நாங்கள் சிறப்பு கவனமளித்து, அைவகளுக்கு முன்னுrைம அளிக்கிேறாம்:

•

கல்விைய ைமயமாகக் ெகாண்ட, சமூகங்களுடன் மற்றும்/அல்லது இைளயருடன்
ேசந்து ெசயல்படும் கைலத் ெதாழில் (எ.கா. ஊக்கத்துைண மற்றும் கற்பிக்கும்
முைற)

•

சிங்கப்பூrன்

சீன,

மலாய்

மற்றும்

இந்தியப்

பாரம்பrயத்ைதப்

பிரதிபலிக்கும்

பாரம்பrயக் கைல வடிவங்கைள ைமயமாகக் ெகாண்ட கைலத் ெதாழில்கள்
•

காண்கைல ெபாறுப்பாளுைம, கைல ைகயாளுைம

•

இலக்கிய ெவளியீடு, ெதாகுப்பு, ெமாழிப்ெபயப்பு மற்றும் புத்தாக்க எழுத்துகள்

•

ெதாழில்நுட்பத்

தயாrப்பு

வடிவைமப்பு,

நிவாகம்

மற்றும்

ெதாழில்நுட்பமுள்ள

கைலகள்

*

•

கைல நிவாகம் (ெதாழில் நிவாகம், தைலைம உட்பட)

•

கைல ஆய்வு, கல விமாசனம் மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல்

ேதசிய கைல மன்றம் இந்த முன்னுrைமப் பட்டியைல அவ்வப்ேபாது மறுஆய்வு ெசய்யும்.

நடவடிக்ைககள், திட்டங்களுக்கான திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவி ெதாடந்து 12 மாதங்களுக்கு
மிகாமல் அளிக்கப்படும்.
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திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவி ஆதrக்காத நடவடிக்ைககள்

•

ெதாடந்து இயங்கும் கைலஞகள், கைலத்துைற ஊழியகளுக்கு ெதாடபில்லாத, உதவாத
நடவடிக்ைககள்

•

கல்வி அைமச்சின் மானியம் ெபறும் ேமல்நிைலக் கல்வித் திட்டங்கள் (உதாரணம்: NITEC,
Higher NITEC, பட்ைடயக் கல்வி, பட்டக்கல்வி).

•

முழுேநரப் பட்டக்கல்வி (உதாரணம்: இளங்கைலப் பட்டக்கல்வி, முத்நிைலப் பட்டக்கல்வி
அல்லது முைனவ). அது ேபான்றக் கல்விக்கான உதவி ேதைவப்படுேவா ேதசிய கைல
மன்றத்தின் உபகாரச் சம்பளத்துக்கு விண்ணப்பிக்க ேவண்டும்.

•

ேதசிய கைல மன்றத்தின் மற்ற திட்டங்கள், நிதியுதவிகளின் கீ ழ் உதவி ெபறும்
நடவடிக்ைககள்

•

ஊழியரணி ேமம்பாட்டு நிறுவனம் உள்ளிட்ட பிற அரசாங்கத் திட்ட மானியங்களின் கீ ழ்
உதவிெபறும் நடவடிக்ைககள்

•

ஏற்ெகனேவ ெதாடங்கப்பட்டு நடந்து ெகாண்டிருக்கும் நடவடிக்ைககள்

திறன் ேமம்பாட்டுக்கு ேதசிய கைல மன்றம் எவ்வாறு ஆதரவளிக்கிறது?
ேதசிய கைல மன்றம் 3 முக்கிய வழிகளில் உங்கள் திறன் ேமம்பாட்டுக்கு ஆதரவளிக்கிறது:
1.

உபகாரச்சம்பளம்
கைல,

கலாசாரத்

துைறயில்

ஆக்கபூவமான

மாற்றங்கைள

வழிநடத்துவதில்

முைனந்து ெசயல்பட தைலசிறந்த தனி நபகளுக்கு ேதசிய கைல மன்றம் உபகாரச்
சம்பளம்

அளிக்கிறது.

ேமலும்,

இவகள்

கைலத்

ெதாழில்

அல்லது

நிவாகத்துடன்

ெதாடபுள்ள, முழுேநர, இளநிைல அல்லது முதுநிைல பட்டக்கல்வி பயிலுபவகளாக
இருக்க

ேவண்டும்.

ேதசிய

கைல

மன்றத்தின்

உபகாரச்சம்பளங்கள்

பற்றிய

ேமல்விவரங்கள் அறிய, www.nac.gov.sg/scholarships என்னும் இைணயதளத்ைதப் பாக்கவும்.
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பயிற்சித் திட்டங்களும் கூட்டாண்ைமகளும்
கைல நிவாகம், கைலக் கல்வி, காப்பாளுைம, ெதாழில்நுட்பமுள்ள நாடக அரங்கம்
ேபான்ற துைறகளில் பயிற்சிக் கழகங்களுடன் ேசந்து ேதசிய கைல மன்றம், பயிற்சித்
திட்டங்கைள உருவாக்குகிறது. அேதாடு, பயிற்சி ெபறுபவrன் ேவைலக்கான சம்பளம்,
பயிற்சிக் கட்டணம் ஆகியவற்றுக்கும் ஆதரவளிக்கிறது. உங்கள் கைலத்ெதாழில் சாந்த
பயிற்சித் திட்டங்கள் பற்றிய ேமல்விவரங்கள் அறிய www.nac.gov.sg/training

என்னும்

இைணயதளத்ைதப் பாக்கவும்.
கைலத்துைறக்குத்
விரும்பும்

திறன்

ேமம்பாட்டுத்

நிறுவனங்களுடன்

தளங்கைளயும்

கூட்டாண்ைம

இருக்கிேறாம்.

கைலத்துைறயில்

நிலவும்

ைவக்கக்கூடிய,

கட்டைமக்கப்பட்ட

மற்றும்

திட்டங்கைளயும்
மட்டுேம

ேமம்படுத்த

நாங்கள்

எதிபாக்கப்படுகிறது
ஆவமிருந்தால்,

என்பது

தயவுெசய்து

அைமக்கவும்
திறன்

பற்றி
ேதசிய

கூட்டாளியிடம்

மன்ற

தkத்து
அல்லது

ஆதரவளிப்பது

ேமல்விவரங்கள்
கைல

தயாராக

தளங்கைளயும்

அைமக்க

பயிற்சிக்

நாங்கள்

வழங்க

பற்றாக்குைறையத்

தkவிரமான

மற்றும்/அல்லது

பrசீலிப்ேபாம்.

திட்டங்கைளயும்

குறித்து

என்ெனன்ன

அறிய

உங்களுக்கு

அதிகாrகளில்

ஒருவருடன்

ேபசவும்.

2.

திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவி
இந்த

நிதியுதவி

உங்களது

நிபுணத்துவ

ேமம்பாட்டுக்கு

எவ்வாறு

ஆதரவளிக்கும்

என்பைத அறிய ெதாடந்து படிக்கவும்!

திறன் ேமம்பாட்டு நிதி எந்தக் கட்டம் வைர நிதியுதவி வழங்கும்?
தனிநப

நிதியுதவி

லாப ேநாக்கம்

லாப ேநாக்கம்

இல்லாத அல்லது

ெகாண்ட

குழு நிறுவனங்கள்

நிறுவனங்கள்

70% வைர

70% வைர

30% வைர

$20,000

$75,000

$75,000

கிைடக்கக்கூடிய ெசலவு
விகிதங்கள்
நிதியாண்டின் உச்சபட்சத்
ெதாைக
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திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம் எந்ெதந்த
ெசலவுகளுக்கு ஆதரவளிக்கும்?
1.

ஊழியகள்/உறுப்பினகைள

பயிற்சி

நடவடிக்ைக/திட்டத்திற்கு

அனுப்பத்

திட்டமிடும்

தனிநப அல்லது நிறுவனங்களுக்கு
•

பயிற்சி/பயிலரங்குக் கட்டணம்
பயிற்சிக் கட்டணம், பயிலரங்குக் கட்டணம், மாநாட்டுக் கட்டனம், ேபாட்டிப் பதிவுக்
கட்டணம்

ஆகியைவ

இதில்

அடங்கும்.

கற்றல்

ேநாக்கங்களுக்குப்

ெபாருத்தமாக

இருப்பின், திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் இைணத் திட்டங்களுக்கான ெசலவும்
ஆதரவு ெபறலாம்
• ேமற்பா:ைவயாள:/வழிகாட்டியின் மதிப்பூதியம்
நடவடிக்ைக அல்லது திட்டத்தில் கற்றலுக்கு உதவும் ெதாழில்முைற வழிகாட்டிைய
நkங்கள் நியமித்துக்குக் ெகாள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ெதாைக இது.
• பயிற்சிக்கான ெபாருட்கள் வாங்கும் ெசலவு
புத்தகங்கள், கைலப் ெபாருட்கள் உள்ளிட்ட ெபாருட்கள்
ேதைவப்படும்

என்று

காட்ட

ேவண்டும்.

நடவடிக்ைக/ திட்டத்துக்குத்

ேதைவப்படும்

இடத்தில்

பயிற்சி

ஏற்பாட்டாளகள் ெவளியிட்டிருக்கும் பட்டியைல துைண ஆவணமாக சமப்பிக்கவும்.
• வளாக, கருவிகள் வாடைக
குறிப்பிட்ட

வளாகத்திற்கான/கருவிகளுக்கான

சிறப்புத்

ேதைவைய

ேமற்பாைவ

அல்லது பயிற்சி நடவடிக்ைக/ திட்டத்துக்குத் ேதைவப்படும் என்று காட்ட ேவண்டும்.
அத்துடன், ெவளியிடப் பயிற்சிக்கு அனுப்பும் நிறுவனங்களுக்கும்.
• நிறுவனப் பணியில் உள்ள ஊழிய: பணிக்குச் ெசல்லாததற்கான ஈட்டுத் ெதாைக
ெதாடந்து பணியில் நkடிக்கும் ஊழிய பயிற்சியில்

ஈடுபடும் காலத்தில்

பணிக்குச்

ெசல்லாததற்கான ஈட்டுத் ெதாைக அந்த ஊழியrன் மாத, மணிேநர ஊதியத்தில் 70%
வைரக்கும் அல்லது மணிேநர ஊதியம் என்றால் $7.50 /ஒரு மணிேநரத்துக்கும் மாத
ஊதியம் என்றால் $1,400/ ஒரு மாதத்துக்கும் இதில் எது குைறேவா அைத ேதசிய
கைல மன்றம் ெகாடுக்கும். விவரங்களுக்கு பின்னிைணப்பு Bஐப் பாக்கவும்.
பயிற்சிக்கு அனுப்பப்படும் ஊழியrன் அண்ைமய ஊதிய ரசீைத ேதசிய கைல
மன்றம் ேகட்கக் கூடும்.
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2.

வைரயறுக்கப்பட்ட திட்டத்துக்கு பயிற்றுவிப்பாளைர நிறுவனங்கள்

•

பயிற்றுவிப்பாள: கட்டணம்
வைரயறுக்கப்பட்ட திட்டத்துக்கு பயிற்றுவிப்பாளைர நிறுவனம் நியமிக்கும் ேபாது இது
ெபாருந்தும்

•

ேமற்பா:ைவயாள:/வழிகாட்டியின் மதிப்பூதியம்
நடவடிக்ைக அல்லது திட்டத்தில் கற்றலுக்கு உதவும் ெதாழில்முைற வழிகாட்டிைய
நkங்கள் நியமித்துக்குக் ெகாள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ெதாைக இது. பின்னிைணப்பு Aஐப்
பாக்கவும்.

• பயிற்சி நடவடிக்ைகக்கு ஏற்பாடு ெசய்யும் ேபாது ஆகும் உள்கட்டுமான,
ெபாருட்களுக்கான ெசலவுகள்
வளாகத்துக்கான வாடைக
பயிற்சி,

நடவடிக்ைக

ஏற்பாடு

ெசய்யப்படும்

வளாகத்துக்கான

வாடைக

இதில்

அடங்கும். ஏற்ெகனேவ ேதசிய கைல மன்றத்தின் குடியிருப்புத் திட்ட, கைலகளுக்கான
இடத்ைதப்

பயன்படுத்தும்

பயிற்சி/

நடவடிக்ைககளுக்கு

வாடைக

அளிக்கப்பட

மாட்டாது.
• ெபாருட்கள் / உள்கட்டுமான ெசலவுகள்
பயிற்சி, நடவடிக்ைகக்கு ஏற்பாடு ெசய்ய அச்சிடப்படும் ெபாருட்களுக்கான ெசலவுகள்,
வளாகத்தில்

ஏற்ெகனேவ

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

உள்கட்டுமான

ேமம்பாட்டுக்கான

ெசலவுகள் இதில் வரும்.
• சந்ைதப்படுத்தும் ெசலவுகள்
பயிற்சி,

நடவடிக்ைகக்கு

சந்ைதப்படுத்தும்
பங்ேகற்பாளகள்

ஏற்பாடு

ெசலவுகள்
பங்ேகற்கும்

இதில்

ெசய்ய

அச்சிடப்பட்டு

வரும்.

நிறுவனத்துக்கு

நடவடிக்ைககளுக்கு

மட்டும்

விநிேயாகிக்கப்படும்
ெவளியில்
இது

உள்ள

ெபாருந்தும்.

நிறுவனத்துக்குள், ஊழியகள்/உறுப்பினகளுக்காக நடக்கும் நடவடிக்ைக, பயிற்சிகளுக்கு
இது ெபாருந்தாது.
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• கூடுதல் மனிதவள ெசலவுகள்
பயிற்சி, நடவடிக்ைகக்கு ஏற்பாடு ெசய்யத் ேதைவப்படும் தற்காலிக ஊழிய, கூடுதல்
பணி

ஊதியம்,

ஊதியம்/கட்டணம்
ஏற்ெகனேவ

பணி

கூடுதல்

ேதசிய

ஊழியகளுக்கு
ஊதியம்/கட்டணம்

சாந்த

கைல

திறன்

அல்லது

மனிதவள

கூடுதல்

ெசலவுகளுக்கு

மன்றத்தின்
ேமம்பாட்டு

ேநரத்ைதப்

முக்கிய

இது

வழங்கப்பட்டதற்கான

ெபாருந்தும்.

நிதியுதவியின்

நிதியுதவியின்

கீ ழ்

முைறயான

ெபாறுத்த
கீ ழ்

ஆனால்,

பணியாற்றும்

ஆதரவு

இைண

கூடுதல்

கிட்டாது.

ஆவணங்கள்

ேகாரப்படலாம்.
• ஊழியrன் பயிற்சிக் கட்டணத்தில் 70% வைரக்கும், அதாவது $1,400 வைர ேதசிய
கைல மன்றம் வழங்கும்.
ஊழியைர

நிறுவனம்

திட்ட

நடவடிக்ைக

தவிர

பயிலரங்கு,

ெவளிநாட்டுப்

பயிலரங்குகள் ேபான்ற கூடுதல் நடவடிக்ைககளுக்கு அனுப்பினால் ேதசிய கைல
மன்றம் ஆதரவளிக்கும். ஊழிய பணிக்குச் ெசல்லாததற்கான ஈட்டுத் ெதாைக இதில்
வராது. விவரங்களுக்கு பின்னிைணப்பு Bஐப் பாக்கவும்.
(i)

பயிற்சி ெபறுேவா, ெதாழில் கற்ேபா, பணியிடப்பயிற்சி ெபறுேவா எந்த
அளவிற்கு சிறப்பாகப் பணியாற்றியுள்ளன.

(ii) அந்தக் கூடுதல் நடவடிக்ைக திட்ட நடவடிக்ைகயுடன் எந்த அலவிற்கு ஒத்துப்
ேபாகிறது.

8

3.

ெவளிநாட்டில் ஏற்பாடு ெசய்யப்படும் நடவடிக்ைக அல்லது பயிற்றுவிப்பாள:
ெவளிநாட்டில் வசிப்பவ: என்றால்
•

நடவடிக்ைக, திட்ட வளாகத்திற்குப் ேபாய் வரும், வந்து ெசல்லும் விமானக் கட்டணம்,
ரயில் கட்டணம், சாைலப்ேபாக்குவரத்துக் கட்டணம், படகுக் கட்டணம்

•

உபகரணங்கள், ெபாருட்கைள நடவடிக்ைக வளாகத்திற்குக் ெகாண்டு ெசல்லும்
ேபாக்குவரத்துச் ெசலவு. நடவடிக்ைக, திட்டத்துக்கு மிகவும் இன்றியைமயாதது என்றால்
மட்டுேம இது வழங்கப்படும்.

• விசா
• பயணக் காப்பீடு
• தங்குமிடம்

•

நடவடிக்ைக, திட்டம் ெதாடங்குவதற்கு முந்ைதய நாள் முதல் இரவு முதல்
நாள் இரவு வைர நிதியுதவி கிைடக்கும். எ.கா.
ெதாடங்கி

டிசம்ப

5ஆம்

ேததி

இறுதி

டிசம்ப 2ஆம் ேததி நடவடிக்ைக/திட்டம்

முடியுெமன்றால்

டிசம்ப

1ஆம்

ேததி

இரவுக்கு

ேவண்டிய தங்குமிடச் ெசலவு நிதியுதவியில் அடங்கும். டிசம்ப 5ஆம் ேததி இரவு
நிதியுதவியில் அடங்காது.
• அன்றாடச் ெசலவுகள் , உணவு, ேபாக்குவரத்துச்ெசலவுகள்
4.

நிதியுதவி கிைடக்காத ெசலவுகள்
• ெசாத்துகளின் ெசலவு (எ.கா. கணினி வன்ெபாருள், வாகனம், அைறகலன், இைசக்கருவி )
• ஏற்ெகனேவ

ேதசிய கைல மன்றம் அல்லது ேவறு அரசாங்க அைமப்பின் மானியம்

ெபற்ற பயிற்சி ஊழிய பணிக்குச் ெசல்லாததற்கான ஈட்டுத் ெதாைக நடவடிக்ைககள்,
திட்டங்களுக்கு (எ.கா.

பயிற்சிக்கட்டணம்,)
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பகுதி 2: தகுதிகள்
திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம் எைத ஆதrக்கிறது?
இந்த நிதியுதவி 12 மாதங்களுக்கு ேமல் நkட்டிக்காத பயிற்சி நடவடிக்ைககைள ஆதrக்கிறது.
நkங்கள்

ஒரு

கைல

நிறுவனமாக

இருந்தால்,

உங்கள்

அலுவலகைள

ேமம்படுத்தும்

நடவடிக்ைககைள ஆதrக்கவும், உங்கள் நிறுவனத்திற்கு புதிய திறனாளகைள உருவாக்கவும்
இந்த நிதியுதவித் திட்டம் துைணபுrயும். எடுத்துக்காட்டாக:
• நிறுவனத்திற்கு உள்ேளேய பயிற்சி (எ.கா. நிபுணகைள அல்லது
பயிற்றுவிப்பாளகைள அமத்துதல்)
•

அலுவலகளுக்குப் பணி இைணப்பு (மற்ற உள்ளூ, ெவளிநாட்டு
அைமப்புகேளாடு இைணப்பது)

• மாணவப் பயிற்சியாள திட்டங்கள் (எ.கா. மாணவகளுக்கும் ேவைல
மாறுேவாருக்கும், ெசய்யும் ேவைலயிேலேய கற்றுக்ெகாள்ளும் வாய்ப்புகள்)*
•

அறிவுைரயளிப்பு மற்றும் ெதாழில் பயிற்சியாள திட்டங்கள் *

நkங்கள் தனிப்பட்ட கைலப் பைடப்பாளராக அல்லது நிபுணராக இருந்தால், உங்கள் பணிக்கு
அவசியமான

திறன்கைளயும்

நடவடிக்ைககைள
திட்டங்களாக,

இந்த

அல்லது

அறிவாற்றைலயும்

நிதியுதவி

ெபறுவதற்கு

ஆதrக்கும்.

உங்களுக்காகேவ

அைவ

வகுக்கப்பட்ட

நkங்கள்

ேமற்ெகாள்ளும்

கட்டைமக்கப்பட்ட

நடவடிக்ைககளாக

பயிற்சித்

இருக்கலாம்,

எடுத்துக்காட்டாக:
• நிபுணத்துவ டிப்ேளாமா / சான்றிதழ் வகுப்புகள்
• மாநாடுகள் / கருத்தரங்குகள்
• பயிலரங்குகள் / திறனாள வகுப்புகள்
• தங்கிப் பணிபுrதல்கள்
• பணி இைணப்புகள்
• அறிவுைரயளிப்பு / ெதாழில் பயிற்சியாள*
*

அறிவுைரயளிப்பு,

ெதாழில்

பயிற்சியாள,

ேவைலயிேலேய

கற்றுக்ெகாள்ளல்

நடவடிக்ைககளுக்கு, ஒவ்ெவாருவருக்கும் தனியாக வடிவைமக்கப்பட்ட ஆதரவு ெபறலாம்

1 - உங்கள் நடவடிக்ைகக்கு பல பாடத்திட்டங்கள் உள்ளன என்றாலும் (எ.கா: ஒவ்ெவாரு
பாடத்திட்டத்திலும் பல்ேவறு பங்ேகற்பாளகள் இருக்கலாம் அல்லது அேத பங்ேகற்பாள(கள்),
கீ ழிருந்து ேமல் வைரக்கும் பல நிைலகளில் உள்ள பாடத்திட்டங்களில் படிப்படியாக பங்ேகற்கலாம்)
அல்லது 12-மாதங்களுக்கு ேமற்பட்டு நkடித்தாலும் (எ.கா: 18-மாத நிபுணத்துவ டிப்ேளாமா
பாடத்திட்டம்), உங்கள் முதல் பாடத்திட்டத்தின் முடிவில் அல்லது 12 மாதங்கள் முடிவில், இதில்
எது முன்னேதா அப்ேபாது, உங்கள் நடவடிக்ைகயின் பலன்கள் மற்றும் திறைம ஆகியவற்ைற
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மறுபrசீலைன ெசய்த பிறேக, உங்கள் நடவடிக்ைகக்கு ெதாடந்து நிதியுதவி அளிப்பது பற்றி ேதசிய
கைல மன்றம் முடிெவடுக்கும்.

திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம் எைத ஆதrக்கவில்ைல?
ஏற்கனேவ
அைமப்புகள்

ேதசிய

கைல

வழங்கும்

மன்றத்தின்

பயிற்சி

மற்ற

ஆதரவாேலா,

திட்டங்களாேலா,
உங்களது

அல்லது

நிபுணத்துவ

மற்ற

அரசாங்க

ேமம்பாட்டிற்கு,

நிதி

கிைடத்திருக்கலாம் என்பதால், கீ ேழ உள்ளைவகைள, திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம்
ஆதrக்கவில்ைல:

•

முழுேநர இளநிைல அல்லது முதுநிைல பட்டப்படிப்பு (மாறாக ேதசிய கைல மன்ற
உபகாரச் சம்பளத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும்);

•

ஏேதனும்

அரசாங்க

அைமப்பால்

நிதியுதவி

அளிக்கப்பட்ட

பயிற்சி

நடவடிக்ைககள்

மற்றும் திட்டங்கள் ஆகியவற்றில் நிதியுதவிக்கு உள்ளடக்கப்பட்ட ெசலவினங்கள் (எ.கா
பயிற்சிக் கட்டணம், பயிற்சி ெபறுபவrன் ேவைலக்கான சம்பளம்).
* உங்கள் நடவடிக்ைக ேதசிய கைல மன்ற நிதியுதவிக்குத் தகுதி ெபறுகிறதா என
உங்களுக்கு உறுதியாகத் ெதrயாவிட்டால், www.nac.gov.sg/grants/contact என்னும்
இைணயதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் ேதசிய கைல மன்ற அதிகாrகளில்
ஒருவருடன், தயவு ெசய்து, ேபசவும்.

•

குழு அல்லது குழுமங்களின் ெபரும்பான்ைமயின சிங்கப்பூரகள் அல்லது
நிரந்தரவாசிகளாக இருப்பது அல்லது குழுவினrன் சட்ட, நிதிப் ெபாறுப்ைப
விண்ணப்பிப்பவ ஏற்பது.

யா: இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது?

•

சமயம் சாந்த இலக்குகைளக் ெகாண்ட நிறுவனம்

•

நிலுைவயில் இருக்கும் தனிநப அல்லது நிறுவனத்தின் ேதசிய கைல மன்றத்தின் பைழய
நிதியுதவித் திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு அறிக்ைககள்.

•

விண்ணப்பிக்கும்ேபாது ேதசிய கைல மன்றத்திடம் கடன் பாக்கி ைவத்திருக்கும் தனிநப
அல்லது நிறுவனம்.
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பகுதி 3: விண்ணப்பம் மற்றும் பrசீலைன முைறகள்
திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பம் ெசய்வது?
https://stars.nac.gov.sg என்னும் இைணயதளத்தில் உங்கள் விண்ணப்பங்கைளப் ெபறலாம். கூடுதல்
விவரங்களும் இைணயதளத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தயவுெசய்து, உங்கள் விண்ணப்பத்ைத NAC_capabilitydevt_grant@nac.gov.sg என்னும் மின்னஞ்சல்
முகவrக்கு அனுப்பவும்.

.

உங்கள் விண்ணப்பத்ைத அனுப்புவதற்குமுன், பின்வருபைவ
இைணக்கப்பட்டிருப்பைத உறுதிப்படுத்தவும்:
• நிதியுதவித் திட்ட விண்ணப்பப் படிவம்
• சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய தரப்பினrன் சுய விவரத்ெதாகுப்பு
• திறன் ேமம்பாட்டு நடவடிக்ைக / திட்டம் குறித்த விவரக்குறிப்பு
• வரவுெசலவுத் திட்டம்

ந_ ங்கள் எந்தத் ேததிக்குள் விண்ணப்பிக்க ேவண்டும்?
திறன்

ேமம்பாட்டு

ெசய்யலாம்.

நிதியுதவித்

உங்கள்

ெகாள்ளேவண்டிய

திட்டத்திற்கு

விண்ணப்பத்ைதத்

முக்கிய

ேததிகளும்

ஆண்டுக்கு

ஆறு

முைற

தயாெசய்யும்ேபாது

காலகட்டங்களும்

விண்ணப்பம்

நkங்கள்

பின்வரும்

நிைனவில்

அட்டவைணயில்

காட்டப்பட்டுள்ளன:
இந்தத்ேததிகளுக்கு இைடயில்

விண்ணப்பத்துக்கான

அல்லது பிறகு நைடெபறும்

கைடசி ேததி

முடிவு அறிவிப்பு

திட்டங்கள்:
15 ஜூைல - 14 ெசப்டம்ப

15 ஏப்ரல்

15 ஜூன்

15 ெசப்டம்ப - 14 நவம்ப

15 ஜூன்

15 ஆகஸ்ட்

15 நவம்ப - 14 ஜனவr

15 ஆகஸ்ட்

15 அக்ேடாப

15 ஜனவr – 14 மாச்

15 அக்ேடாப

15 டிசம்ப

15 மாச் – 14 ேம

15 டிசம்ப

15 பிப்ரவr

15 ேம – 14 ஜூைல

15 பிப்ரவr

15 ஏப்ரல்

அைனத்து விண்ணப்பங்களும் விண்ணப்பத்துக்கான கைடசி ேததியில் நள்ளிரவுக்கு முன்பு,
அதாவது இரவு மணி 23:59 க்கு முன்னால் சமப்பிக்கப்பட ேவண்டும். தாமதமாகப் ெபறப்படும்
விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படமாட்டா.
உறுதிப்படுத்தல்,

திட்டத்திற்கான

அைழப்புக்குக்

காத்திருந்தாலும்

உrய

ேததிக்குள்

விண்ணப்பங்கைள சமப்பிக்க ேவண்டும். இருந்தாலும், ஏற்பாட்டாளகளின் உறுதிப்படுத்தல்,
திட்டத்திற்கான
நிதியுதவி

அைழப்புக்குக்

உங்களுக்கு

காத்திருப்பதாகக்

வழங்கப்பட்டால்

உrய

குறிப்பிட

ேவண்டும்.

ஆவணங்கைள

திறன்

சமப்பித்த

ேமம்பாட்டு

பிறகு

முதல்
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தவைண நிதியுதவி ஒதுக்கப்படும். (உதாரணம்: உறுதிப்படுத்தல், திட்டத்திற்கான அைழப்புக்
கடிதம், ஏற்பக்கடிதம்).

உங்கள் விண்ணப்பம் எவ்வாறு பrசீலிக்கப்படும்?
விண்ணப்பத்தில் கீ ழ்கண்டவற்ைற விளக்க ேவண்டும்:
•

கைலகளில் உங்களின் பங்கு

•

ேமம்பாட்டு இலக்குகளில் உங்கள் திறன்கள்

•

அந்த இலக்குகைல அைடய திட்டத்தின் ேபாது என்னெவல்லாம் ெசய்ய இருக்கிறkகள்

•

உங்கள் திட்ட நடவடிக்ைகைய எவ்வாறு ெதாடந்து கண்காணிப்பீகள், கற்றவற்ைற
எவ்வாறு கைலகளில் ெபாருத்துவகள்
k

சம

முக்கியத்துவம்

ெகாண்ட

பின்வரும்

பrசீலைன

விதிகள்

எங்கள்

பrசீலைனக்கு

வழிகாட்டும்:
1. திட்ட

அறிக்ைகயில்

ெசால்லப்பட்ட

நிபுணத்துவ

ேமம்பாடு,

கைலத்துைறயில்

உள்ள

இைடெவளிைய எவ்வளவு தூரம் குைறக்கும்
•

திட்ட அறிக்ைகயில் ெசால்லப்பட்ட நடவடிக்ைகயால், பரந்த கைலத்துைறக்கு,
விண்ணப்பதாரரால் பலன் ஏற்படும் என்பது ெதளிவாகப் புலப்படுகிறதா?

•

கைலத்துைறயில் அைடயாளம் காணப்பட்ட திறன் இைடெவளிைய / கைலத்துைறயின்
ேதைவைய, நடவடிக்ைக பூத்தி ெசய்கிறதா?

2. திட்ட

அறிக்ைகயில்

ெசால்லப்பட்ட

நடவடிக்ைக,

விண்ணப்பதாரrன்

திறன்

ேமம்பாட்டு

பலன்கைள எந்த அளவுக்கு நிைறேவற்றும்.
•

திட்ட

அறிக்ைகயில்

ெசால்லப்பட்ட

நடவடிக்ைக

எவ்வளவு

வலுவானதாகவும்

ஒத்திைசவாகவும் உள்ளது?
•

திட்ட அறிக்ைகயில் ெசால்லப்பட்ட நடவடிக்ைககள், ெசால்லப்பட்ட குறிக்ேகாள்களுக்கு
எவ்வளவு ெபாருத்தமானைவ?

•

இந்த

ெசயல்முைறயில்

ெசால்லப்பட்ட

சம்பந்தப்பட்ட

நடவடிக்ைகைய

முக்கிய

முடிப்பதற்குத்

தரப்பினrடம்,
ேதைவயான

திட்ட

அறிக்ைகயில்

அனுபவம்

/

ஆற்றல்

இருக்கிறதா?
•

திறன்,

குறித்தகாலத்தில்,

திட்டம்,

வளங்களின்

பயன்பாடு,

மதிப்பீடு

ேபான்றவற்றின்

அடிப்பைடயில் குறித்த வரவுெசலவுத் திட்டத்தில் நைடமுைறப் படுத்துவது •

3.

சிங்கப்பூrன்

கைலச்

சூழலுக்குப்

பங்களிப்பதில்

விண்ணப்பதாரrன்

கடந்த

கால

அனுபவமும் ஆற்றலும்
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•

உள்ளூ கைலச் சூழலுக்கு பங்களிக்க, விண்ணப்பதாரருக்கு வலுவான கடந்தகால
நிபுணத்துவ அனுபவமும் ெபாறுப்புணச்சியும் இருக்கிறதா?

•

உள்ளூ கைலச் சூழலுக்கு பங்களிக்க, விண்ணப்பதாரருக்கு வலுவான கடந்தகால
நிபுணத்துவ அனுபவமும் ெபாறுப்புணச்சியும் இருக்கிறதா?

•

உள்ளூ சூழைல ேமன்ேமலும் ேமம்படுத்தி, நிைலயான பங்களிப்பு வழங்கக்கூடிய
ஆற்றைல விண்ணப்பதார ெவளிப்படுத்துகிறாரா?

உங்கள்

நிதியுதவித்

ேதைவப்பட்டால்,
ஒருவருடன்

திட்ட

விண்ணப்பத்ைதத்

தயவுெசய்து,

ேபசவும்.

உங்கள்

ேதசிய

துrதப்படுத்த

கைல

ேகாrக்ைக

மன்ற

எங்கள்

உதவி

நிதியுதவித்

நியாயமாகவும்,

திட்ட

எங்கள்

உங்களுக்குத்
அதிகாrகளில்

சாத்திய

வரம்புக்கு

உட்பட்டும் இருந்தால் உதவி ெசய்ேவாம்.

ந_ ங்கள் விண்ணப்பம் ெசய்த பிறகு என்ன நடக்கும்?

கிைடக்கப்ெபறும்
பrசீலிக்கும்.

விண்ணப்பங்கள்

எங்களுக்கு

அைனத்ைதயும்

ேமல்விவரங்கள்

ேதசிய

கைல

ேதைவப்பட்டால்,

மன்றம்

தkவிரமாகப்

உங்களது

தைலைம

விண்ணப்பதாரருடன் ெதாடபு ெகாள்ேவாம். உங்கள் விண்ணப்பத்ைத உள்ேளேய இருக்கும்
அல்லது

உள்

மற்றும்

மதிப்பாய்வாளகள்
கைலத்துைறயின
பrசீலைன

ெவளி

மதிப்பாய்வாளகள்

அமத்தப்பட்டால்,
ஆகிேயா,

ெகாண்ட

ெதாழில்துைற

பrசீலைன

விதிகளின்

குழு

பrசீலிக்கும்.

ஆேலாசககள்,

அடிப்பைடயில்

ெவளி

வல்லுநகள்,

விண்ணப்பங்கைளப்

ெசய்து அவகளின் கருத்துக்கைள அளிப்பாகள்.

மன்றத்திடம் சமப்பிக்கப்படும் திட்ட அறிக்ைககள் அைனத்தும் அந்தரங்கமாகக் காக்கப்படும்
என

உறுதியளிக்கிேறாம்.

உங்கள்

விண்ணப்பத்ைத

அேதேபால,

எங்களின்

பrசீலிப்பதற்குமுன்

மதிப்பாய்வுக்

அந்தரங்க

குழுவில்

ஒப்பந்தங்களால்

உள்ளவகளும்,
கட்டுப்படுத்தப்

படுவாகள்.
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பகுதி 4: உங்களுக்குத் திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவி
வழங்கப்பட்டால்
உங்கள்

விண்ணப்பம்

ெவற்றிெபற்றால்,

நிதியுதவியின்

அளைவப்

ெபாறுத்து,

உங்களது

அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் அங்கீ கrக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் இரண்டு அல்லது மூன்று
பகுதிகளாக நிதியுதவி ேசக்கப்படும். கீ ழ்க்கண்ட அட்டவைணயில் சுருக்க விவரம் காணலாம்.
நிதியுதவி அளவு

முதல் பகுதி

2வது பகுதி

3வது பகுதி

$10,000க்கும்

நிதியுதவி

திட்டப்பணிைய

-

குைறவு

ஏற்கப்பட்டவுடன் 80%

ெவற்றிகரமாக முடித்து திட்ட
அறிக்ைக சமப்பித்தவுடன்
20%

$10,000 அல்லது

நிதியுதவி

திட்டப்பணிைய

திட்ட அறிக்ைகையத்

அதற்கு ேமல்

ஏற்கப்பட்டவுடன் 50%

ெவற்றிகரமாக முடித்தவுடன்

சமப்பித்தவுடன் 20%

30%

உங்கள் முன்ேனற்றத்ைத ேதசிய கைல மன்றம் எவ்வாறு மதிப்பீ டு ெசய்யும்?
உங்களுடன்
ெபாறுப்பு

ெதாடபுெகாண்டு,

ேமலாள

மாதங்களுக்கு

ேமல்

ேதசிய

உங்கள்

முன்ேனற்றத்ைதப்

கைல

மன்றத்தில்

நkடித்தால்,

உங்கைளச்

புrந்துெகாள்வதில்

இருப்பா.

சந்தித்து

உங்கள்

உங்கள்

ஆவமுள்ள

நடவடிக்ைக

நடவடிக்ைகயின்
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கற்றல்

பலன்கைள மறுஆய்வு ெசய்த பிறகு, நிதியளிப்பு ெதாடரப்படுமா என்பைதப் பrசீலிப்ேபாம்.

உங்கள் திட்டப்பணி நிைறவைடந்ததும் என்ன நடக்கும்?

•

உங்கள்

திட்டப்பணிைய

அறிக்ைககள்

முடித்தவுடன்,

ெகாண்ட

திட்டப்பணி

சுய

மதிப்பீட்டு

அறிக்ைகையத்

அறிக்ைக

மற்றும்

சமப்பிக்குமாறு

கணக்கு

உங்களிடம்

ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். (ேதசிய கைல மன்ற விண்ணப்பப்படிவத்தில்).

•

நடவடிக்ைககள்,
அணுக்கமாக

திட்டங்களுக்கு

கவனித்து

ஏற்பாடு

நிறுவன

ெசய்யும்

மதிப்பீட்டு

ஏற்பாட்டாளகள்

அறிக்ைகயுடன்

பங்ேகற்ேபாைர

கருத்துக்

கணிப்புப்

படிவங்கைளயும் சமப்பிக்க ேவண்டும்.

•

நிறுவனங்களுக்கான மதிப்பீட்டு அறிக்ைக (நிறுவனங்களுக்கு)

•

ஒரு

ேமற்பாைவயாளrன்

/வழிகாட்டியின்

அறிக்ைகயும்

எங்களுக்குத்

ேதைவப்படும்.

(வழிகாட்டுதல், கற்றல், பணியிடக் கற்றல்)
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•

இறுதிக் கணக்கறிக்ைக

•

புைகப்படங்கள், காெணாளிப் படங்கள் ேபான்ற நkங்கள் பகிந்துெகாள்ள விரும்பும் ஏேதனும்
ெபாருட்களும்

எங்களுக்குத்

அறிக்ைகயும்,

அதனுடன்

ேதைவ.

ேதைவப்பட்டால்

புைகப்படங்கள்,

ெபாதுவாக,

காெணாளிப்

படங்கள்

எழுத்துபூவமான
ேபான்ற

நkங்கள்

பகிந்துெகாள்ள விரும்பும் ஏேதனும் ெபாருட்களும் எங்களுக்குத் ேதைவ. ேதைவப்பட்டால்,
ஒரு கருத்துப்பகிவு அமைவ நடத்துமாறும் ேதசிய கைல மன்றம் உங்களிடம் ேகட்டுக்
ெகாள்ளக்கூடும்.
சகாக்களும்

இதனால்,

நkங்கள்

பயனைடவாகள்.

கற்றுக்ெகாண்டதிலிருந்து

நkங்கள்

ேவறு

விதமாக

உங்கள்

சமூகத்திலிருக்கும்

உங்கைள

ெவளிக்காட்ட

விரும்பினால், எங்களிடம் கலந்து ேபசுங்கள். உங்களது நிபுணத்துவ ேமம்பாட்டுக்கு, திட்ட
நடவடிக்ைக எவ்வாறு பங்களித்திருக்கிறது என்பைத நன்கு புrந்துெகாள்ள, ேதசிய கைல
மன்றம் உங்களுடன் ெதாடபுெகாண்டு, உங்கள் கற்றல் அனுபவம் குறித்த ஒரு கருத்துக்
கணிப்ைப பூத்தி ெசய்யுமாறு ேகட்டுக் ெகாள்ளலாம்.
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பின்னிைணப்பு A: ேமற்பாைவயாளகள் /
வழிகாட்டிகள், பணியிடப் பயிற்சிகள்
ேமற்பாைவ / வழிகாட்டி என்றால் என்ன? அனுபவம் மிக்கவ, அனுபவம் குைறந்தவ ஆகிய
இருேவறு

தனிநபகளுக்கு

இைடேய

தனிப்பட்ட

முைறயில்

ஏற்படுத்தப்படுவது.

இதுவும்

ெதாழில்முைறயானது என்ற ேபாதிலும் முைறயான ஒப்பந்தம் எதுவும் இல்லாமல், ஊதியம்
இல்லாமல்,

எதிகால

ேவைல

வாய்ப்பு

இல்லாமல்,

முைறயான

சான்றிதழ்

இல்லாமல்

இருக்கும். புத்தாக்கமும் கைலயும் உள்ள இடங்களில் பயிற்சிக்காக இது ேபான்ற ஏற்பாடுகள்
ெசய்யப்படுவதுண்டு.
பணியிடப் பயிற்சி என்றால் என்ன? நிறுவனம் ஒன்றுடன் இைணக்கப்பட்டு பணியிடங்களில்
கற்றல்

பயிற்சி

காட்டிலும்
பயிற்சி

சற்ேற

ஏற்பாடு

முைறயான
தான்

முைறயானது.
ெசய்யப்படும்.

இது
சில

ேபான்ற
சமயம்

ேமற்பாைவ
பிற

ெதாழில்முைற

/

வழிகாட்டி

துைறகளிேலா
வல்லுநகள்

ஏற்பாட்ைடக்

ெவளிநாட்டிேலா

ேமற்பாைவக்குப்

கூட
பிறகு

சான்றிதழ் வழங்கப்படும். ேமற்பாைவ / வழிகாட்டி ஏற்பாட்ைடப் ேபான்றது

என்றாலும்

முக்கியமாகும்.

அளிக்கப்படும்.

விைளவுகள்,
ெதாழில்முைற

பயிற்சி

ேநரம்

வல்லுநகள்

ேபான்றைவ

ேதைவயான

ேமற்பாைவக்குப்

பிறகு

இடங்களில்
முைறயான

சான்றிதழுக்கும் வழிவிடும். பயிற்றுவிப்பாளருக்கு தகுதியும் சான்றிதழும் இருந்தால், அவ
ெதாழில்முைறயாக கட்டணம் ேகட்கத் தகுதி ெபறுவா.
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பின்னிைணப்பு B: ஊழிய பணிக்குச் ெசல்லாததற்கான
ஈட்டுத் ெதாைக, பயிற்சி சலுைக
ஊழிய: பணிக்குச் ெசல்லாததற்கான ஈட்டுத் ெதாைக

உங்கள் நிறுவனத்துக்குக் கிைடக்க

எங்களால் உதவ முடியும்
பயிற்சி சலுைக ெபறத் தகுதியுைடய தனிநப:கள்:

•

சிங்கப்பூரகள் நிரந்தரவாசிகள்;

•

பகுதியாகேவா முழுைமயாகேவா உங்கள் நிறுவனம் ஏற்கும் கட்டணம் (உதாரணம்:
பயிற்சிக் கட்டணம்);

•

உங்கள் நிறுவனத்தின் முழுேநர, பகுதிேநர ஊழியகள்

•

பயிற்சி காலத்தில் ெதாடந்து ஊதியம் ெபறும் ஊழியகள்;

வழங்கீ டுகள்
ஊழியrன் மாத, மணிேநர ஊதியத்தில் 70% வைரக்கும் அல்லது மணிேநர ஊதியம் என்றால்
$7.50 /ஒரு மணிேநரத்துக்கும் மாத ஊதியம் என்றால் $1,400/ ஒரு மாதத்துக்கும் இதில் எது
குைறேவா அைத ேதசியக் கைல மன்றம் ெகாடுக்கும். பயிற்சிக்கு அனுப்பப்படும் ஊழியrன்
அண்ைமய ஊதிய ரசீைத ேதசிய கைல மன்றம் ேகட்கக் கூடும்.
பயிற்சி ெதாைக
ேவைலயில் கற்பதற்கு நிறுவனம் ேதந்ெதடுக்கும் ஊழியருக்கு ேதசிய கைல மன்றம் பயிற்சி
ெதாைக மானியம் அளிக்கும்.
இதற்குத் தகுதி ெபற:
தகுதி
• சிங்கப்பூ அல்லது நிரந்தரவாசி;
• பணியில் இருக்கும் காலத்தில் ஊதியம் ெபறும் உறுப்பினகள்
• நிறுவத்தில் முைறயான முழுேநர அல்லது பகுதிேநரப் பணியில் இருப்பது
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வழங்கீ டுகள்
பயிற்சி ெபறும் ஊழியrன் மாத, மணிேநர ஊதியத்தில் 70% வைரக்கும் அல்லது மணிேநர
ஊதியம்

என்றால்

$7.50

/ஒரு

மணிேநரத்துக்கும்

மாத

ஊதியம்

என்றால்

$1,400/

ஒரு

மாதத்துக்கும் இதில் எது குைறேவா அைத ேதசிய கைல மன்றம் ெகாடுக்கும். பயிற்சிக்கு
அனுப்பப்படும் ஊழியrன் அண்ைமய ஊதிய ரசீைத ேதசியக் கைல மன்றம் ேகட்கக் கூடும்.
பயிற்சி

ெபறுேவா,

ெதாழில்

கற்ேபா,

பணியிடப்பயிற்சி

ெபறுேவா

கூடுதல்

நடவடிக்ைககளுக்குச் ெசன்றால் திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவி ஆதரவளிக்குமா?
12 மாதங்களுக்கு மிகாமல்

இருந்தால்

திட்ட

நடவடிக்ைகயுடன் (பயிலரங்கு,

ெவளிநாட்டுப்

பயிலரங்கு) கூடுதல் நடவடிக்ைககளுக்கு திறன் ேமம்பாட்டு நிதியுதவி ஆதரவளிக்கும். உங்கள்
நடவடிக்ைகக்கு ெதாடந்து நிதியுதவி அளிப்பது பற்றி ேதசிய கைல மன்றம் முடிெவடுக்கும்:
(i) பயிற்சி ெபறுேவா, ெதாழில் கற்ேபா, பணியிடப்பயிற்சி ெபறுேவா எந்த அளவிற்கு
சிறப்பாகப் பணியாற்றியுள்ளன .
(ii) அந்தக் கூடுதல் நடவடிக்ைக திட்ட நடவடிக்ைகயுடன் எந்த அளவிற்கு ஒத்துப்ேபாகிறது.
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