ஒரு குழந்தைக்காக
அறக்கட்டதையில்
தைக்கப்பட்டிருக்கும் பணத்தைக்
தகயாளுைல்
(தகவல் தாள் 3)

24 Feb 2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

பயனாைர்கள் குழந்தைகைாக இருந்ைால் என்னைாகும்?
நாங்கள் மசேநி பணம், சோத்துக்களில் இருக்கும் பணம் அல்லது ஒரு சமாட்டார் வாகன விபத்திற்காக வழங்கப்படும் இழப்பீட்டின் மூலம்
கிடடக்கும் பணத்டதப் பகிர்ந்தளிக்கும் சபாது, ேிலசநரங்களில் நாங்கள் அளிக்க சவண்டிய அப்பணம் ஒரு குழந்டதக்கானதாக இருக்கும்.
கீ சழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வயதுகளுக்கு இணங்க அக்குழந்டத பணத்டதப் சபறத் தகுதிசபறும் வடர, நாங்கள் அக்குழந்டதக்காக
அப்பணத்டத அறக்கட்டடளயில் டவத்திருப்சபாம்.
பணத்ைின் ைதக
வாரிசுதாரர் நியமனம் சேய்யப்பட்ட மசேநி பணம்
வாரிசுதாரர் நியமனம் சேய்யப்படாத மசேநி பணம்
சோத்துக்களின் பணம்
சமாட்டார் வாகன விபத்திலிருந்து கிடடத்த பணம் இழப்பீடு

ையது
18
21
21
21

ஒரு பணிக் காயத்திற்கான இழப்பீடு (சுய)
அரோங்கத்தின் இறப்புப் பணிக்சகாடட

18
18

அறக்கட்டடளயில் டவக்கப்பட்டிருக்கும் பணத்டத நீங்கள் என்ன சேய்கிறீர்கள்?
அறக்கட்டடளயில் டவக்கப்பட்டிருக்கும் பணத்டத நாங்கள் நிரந்தர டவப்புகள் மற்றும் கடன ீட்டுப் பத்திரங்கள் சபான்ற பாதுகாப்பான நிதி
ோர்ந்த முதலீடுகளில் முதலீடு சேய்சவாம். குழந்டத பருவ வயடத (18 அல்லது 21 வயது) அடடயும் சபாது, நாங்கள் அவருக்கு
அப்பணத்டதயும், ஈட்டிய வட்டிடயயும் (எங்கள் கட்டணங்கடளக் கழித்துக்சகாண்டு) வழங்குசவாம்.
சபற்சறார் அல்லது ேட்டப்படியான காப்பாளர், குழந்டதயின் கணக்கு அறிக்டகடயப் பின்வரும் எங்கள் இடணயத்தளத்தில் காணலாம்:
https://eservices.mlaw.gov.sg/PTO/welcome.xhtml.

அறக்கட்டடளயில் டவத்திருக்கும் பணத்டத முதலீடு சேய்வதற்கு நீங்கள் விதிக்கும் கட்டணங்கள் எடவ?
அறக்கட்டடளயில் டவத்திருக்கும் பணத்டத
கட்டணம் கீ சழ வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முதலீடு

ஈட்டிய ைட்டித் தைாதக

கட்டணம்

முதல் $1,000 -க்காக
அடுத்த $1,000 -க்காக
அடுத்த $1,000 -க்காக
$3,000 -க்கும் அதிகமான சதாடககளுக்காக

5.50%
4.50%
3.50%
2.25%

சேய்வதன்

மூலம்

ஈட்டப்படும்

இந்தக் கட்டணங்களில் ஜிஎஸ்டி உள்ளடங்கும். இவற்டற விட்டுக்சகாடுக்க முடியாது.

வட்டித்

சதாடகயின்

மீ து

நாங்கள்

விதிக்கும்

இப்சபாது அந்தக் குழந்டதயின் ஒசர சபற்சறார் அல்லது காப்பாளராக நான் இருப்பதால் மற்றும்
அக்குழந்டதடய வளர்ப்பதற்கு நான் சபாருளாதாரச் ேிரமங்கடளக் சகாண்டிருப்பதால், அறக்கட்டடளயில்
டவக்கப்பட்டிருக்கும் பணத்டத உங்களால் விடுவிக்க முடியுமா?
சபண்களுக்கான ோேனத்தின் பிரிவுகள் 68 மற்றும் 70-இன் கீ ழ், ஒரு குழந்டதயால் தன்டனப் பராமரித்துக்சகாள்ள முடியாது எனில்,
அவடரப் சபணிப் பராமரிப்பது அல்லது அவரது பராமரிப்புக்காகப் பங்களிப்பது சபற்சறார் அல்லது காப்பாளரின் கடடமயாகும்.
நீங்கள் ஒரு குழந்டதயின் சபற்சறார் அல்லது ேட்டப்படியான காப்பாளர் எனில் மற்றும் அக்குழந்டதடய வளர்ப்பதற்கு நீங்கள்
சபாருளாதாரச் ேிரமங்கடளச் ேந்திக்கிறீர்கள் எனில், எங்களிடம் உள்ள குழந்டதயின் பணத்திலிருந்து பராமரிப்புச் சேலவுத்சதாடககடளப்
சபற நீங்கள் எங்களிடம் விண்ணப்பம் சேய்யலாம்.
பராமரிப்புச் சேலவுத்சதாடக எவ்வளவு என்படத முடிவுசேய்வதற்கு, நாங்கள் பின்வருனவற்டறக் கருத்தில் எடுத்துக்சகாள்சவாம்.
1.
2.
3.
4.

உங்களின் வருமானம், சோத்து மற்றும் பிற நிதி ோர்ந்த வள ஆதாரங்கள்.
உங்களின் நிதித் சதடவகள் மற்றும் சபாறுப்புகள்.
நிதித் சதடவகள் மற்றும் குழந்டதயின் வயது.
குழந்டதக்குக் கல்வி அல்லது பயிற்ேி அளிக்கப்படும் முடற அல்லது அவற்டற அளிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முடற.

அறக்கட்டடளயின் ஆகசமாத்த மூலதனம் ,க்குக் குடறவாக அல்லது அதற்குச் ேமமாக இருந்தால்- 50,000$ ஆனால் ,க்கு அதிகமாக- 25,000$
25,000$ குழந்டதயின் அறக்கட்டடளயில் இருந்து பணத்டதத் திரும்பப் சபறுவதற்கான வரம்புஆக இருக்கும்அறக்கட்டடளயின்
.
அந்த அறக்கட்டடளயில் இருந்தும் பணத்டதத் திரும்பப் சப ,க்கு சமல் இருந்தால்- 50,000$ ஆகசமாத்த மூலதனம்றுவதற்கான வரம்பு
அறக்கட்டடளயின் ஆகசமாத்த மூலதனத்தில்
%50ஆக இருக்கும் ,பணத்டதத் திரும்பப் சபறுவதற்கான வரம்பு எட்டப்பட்ட உடன் .
குழந்டதயின்
நன்டமக்காக
சமற்சகாண்டு
ஏசதனும்
பராமரிப்புச்
சேலவுத்சதாடககடள
அளிப்படத
அல்லது
சமற்சகாண்டு
சேலவினங்கடள ஈடுசேய்வடத சபாது அறங்காவலர் நிறுத்துவார்இந்த வரம்புகள் எவ்வாறு சேயல்படுத்தப்படும் என்படதக் கீ சழ
.
:சகாடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணங்கள் விளக்குகின்றன
உதாரணம்

- 1ஆகசமாத்த அறக்கட்டடளயின் மூலதனம் க்குக் குடறவாக இருந்தால்- 50,000$ ஆனால் ,க்கு அதிகமாக- 25,000$

அறக்கட்டடளயின் ஆகசமாத்த மூலதனம்
வழங்கப்படக் கூடிய அதிகபட்ே சதாடக

$30,000
$25,000

உதாரணம்
- 2ஆகசமாத்த அறக்கட்டடளயின் மூலதனம்
அறக்கட்டடள மட்டுசம கிடடக்கப் சபறுகிறது என்றால்
அறக்கட்டடளயின் ஆகசமாத்த மூலதனம்
வழங்கப்படக் கூடிய அதிகபட்ே சதாடக

%50 பணத்டதத் திரும்பப் சபறுவதற்கு ,க்கு அதிகமாக இருந்தாலும்- 50,000$

$80,000
$40,000

உங்கள் குழந்டத முதிர்பருவத்டத எட்டும் சவடளயில் அவர் ஒரு அர்த்தமுள்ள சதாடகடயப் சபற்றுவாழ்வில் ேிறப்பான துவக்கத்டதப் ,
அவரது நலன்கடளப் பாதுகாப்பதற்கு இத்தடகய வரம்புகள் ,சபற முடிவடத உறுதிசேய்வதன் மூலம்விதிக்கப்பட சவண்டுசமன்று ேட்டம்
சகாருகிறது.

நான் எவ்ைாறு ஒரு குழந்தையின் பராமரிப்புச் தெலவுத்தைாதகக்காக ைிண்ணப்பிப்பது?
நீங்கள் பராமரிப்புச் சேலவுத்சதாடகக்காக
விண்ணப்பத்டதச் சேய்ய சவண்டியிருக்கும்.

https://eservices.mlaw.gov.sg/PTO/welcome.xhtml

எனும்

இடணயத்தளத்தில்

ஒரு

கணினிவழியான

நீங்கள் எங்களின் கணினிவழியான விண்ணப்பப் படிவத்டத அணுகுவதற்கு, உங்களின் ேிங்பாடையும் தயாராக டவத்திருக்க
சவண்டியிருக்கும். உங்களிடம்
ேிங்பாஸ்
இல்டலசயன்றால்,
நீங்கள்
https://www.singpass.gov.sg
எனும்
இடணயத்தளத்தில்
உங்கள்
ேிங்பாைுக்காக விண்ணப்பம் சேய்யலாம். நீங்கள் ேிங்பாடைப் சபறத் தகுதிசபறவில்டல எனில், நீங்கள் https://pto.mlaw.gov.sg எனும் எங்கள்
இடணயத்தளம் வாயிலாக ஒரு புகுபதிடக அடடயாளம் மற்றும் மடறச்சோல்லுக்காக விண்ணப்பம் சேய்யலாம்.

நான் உங்களுக்கு என்தனன்ன ஆைணங்கதை அனுப்ப வைண்டும்?
உங்களால் குழந்டதடய வளர்க்க இயலவில்டல என்பதற்கான ோன்டறயும் (உதாரணமாக, உங்களின் மாதாந்தரச் ேம்பளப் பட்டியல்கள்),
குழந்டதயின் நிதித் சதடவகள் சதாடர்பான ஆவணங்கடளயும் நீங்கள் அளிக்க சவண்டியிருக்கும்.
நாங்கள் பணம் வழங்குவதற்கு, குழந்டதயுடன் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு சேமிப்புக் கணக்கின் ோன்டறயும் நீங்கள் எங்களுக்கு அளிக்க
சவண்டியிருக்கும். கணக்குதாரர்களின் சபயர்களுடன் கூட்டு வங்கிக் கணக்கு எண்டணக் சகாண்ட வங்கி அறிக்டகயின் நகடல நாங்கள்
ஏற்றுக்சகாள்சவாம்.

பராமரிப்புச் தெலவுத்தைாதக எவ்ைாறு ைழங்கப்படும்?
பராமரிப்புச் சேலவுத்சதாடகயானது, ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூடல மற்றும் அக்சடாபர் என மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுடற டஜசரா
வாயிலாக, குழந்டதயுடன் சபற்சறார் அல்லது ேட்டப்படியான காப்பாளரால் பராமரிக்கப்படும் ஒரு கூட்டுச் வெமிப்புக் கணக்கில் வரவு
டவக்கப்படும்.

பராமரிப்புச் தெலவுத்தைாதகக்கும் வமல் கூடுைலாகச் தெலைானால் நான் அத்தைாதகதயத் ைிரும்பப்
தபற முடியுமா?
பராமரிப்புச் சேலவுத்சதாடகடயக் சகாண்டு குழந்டதயின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வுச் சேலவுகடளப் பூர்த்திசேய்ய முடியவில்டல எனில்,
அவற்றுக்காக நாங்கள் குழந்டதயின் பணத்திலிருந்து உங்களுக்குத் திருப்பித் தரக்கூடும். நாங்கள் ஒவ்சவாரு சவண்டுசகாடளயும்
நிகழ்வின் அடிப்படடயில் பரிேீ லிக்கிசறாம்.

கூடுைல் தெலவுகதைத் ைிரும்பப் தபறுைைற்கு நான் என்ன தெய்ய வைண்டியிருக்கும்?
பணம்
சேலுத்தியதற்கான
ோன்டறக்
காண்பிக்கின்ற
ஆவணங்கடள
நீங்கள்
உங்கள்
வழக்கு
சவண்டியிருக்கும்.
பணம் சேலுத்தியதற்கான சபாதுவான ோன்றாவணங்கள்:
1. குழந்டதயின் பள்ளியிடமிருந்து பள்ளிக் கட்டணங்கடளக் காண்பிக்கின்ற ஒரு ஒப்புதல் கடிதம்; மற்றும்
2. பள்ளிக்கு வழங்கிய சதாடகடயக் காண்பிக்கின்ற இரேீதுகள்.

அதிகாரிக்கு

அனுப்பிடவக்க

கூடுைல் தெலவுகதைச் தெய்ைைற்கு என்னால் இயலைில்தல என்றால் என்னைாகும்?
உங்கள் குழந்டதயின் பணத்திலிருந்து சேலவுகளுக்காகப் பணம் வழங்குவதற்கு நாங்கள் ஒப்புக்சகாண்டால், நாங்கள் பள்ளிக்கு சநரடியாகப்
பணம் வழங்குசவாம்.
இதணயத்ைைம்:
https://pto.mlaw.gov.sg
தைாதலவபெி:
சதாடலசபேி: 1800-2255-529
சதாடலப்பிரதி: (65) 6224-2858
முகைரி:
The URA Centre (East Wing)
45 Maxwell Road #07-11
Singapore 069118
மின்-உைைியாைர் (இ-தெல்பர்) இயங்கும் வநரங்கள்:
திங்கள் முதல் சவள்ளி வடர: காடல 8.30 மணி முதல் மாடல 5.00 மணி வடர

