அன
் றாடச்

எங்களது
ஸ
் கில்ஸ
் ஃபியூச் சர்
பட்டியல், சிறப்பாகத்
தயாரிக்கப்பட்ட
பலதரப்பட்ட
திட்டங்களையும்
வளங்களையும்
வழங்குகிறது. மாறிவரும்
வேலைத் தேவைகளுக்கு
ஏற்ப, சிங்கப்பூரர்கள்
அனைவரும் புதுத்திறன்
கற்பதற்கு அல்லது
திறனை மேம்படுத்திக்
க�ொள்வதற்கு இவை
துணை புரியும்.
நீ ங்கள் ஒரு மாணவராக, வேலை
செய்பவராக அல்லது
பணியிடைக்கால
வாழ் க்கைத�்தொழிலராக
இருந்தால், வாழ் நாள் கற்றலுக்கும்
திறன் வல்லமைக்கும் இதனை
உங்கள் வழிகாட்டியாகப்
பயன்படுத்துங்கள்.

சிறப்பம்சங
் கள
்

3

சிங
் கப்பூரர்கள
் அனைவருக்கும்
உங்கள் வாழ் க்கைத�்தொழிலை மேம்படுத்த
விதவிதமான வழிகளைக் கண
் டறியுங்கள்.
1

கல
் வி, வாழ்க்கைத் த�ொழில
்
வழிகாட்டல
்

கல்வி, வாழ்க்கைத�்தொழில் வழிகாட்டல்
ஆல�ோசகர்களைச் சந்தித்து, கல்வி,
வாழ்க்கைத�்தொழில் தெரிவுகள் பற்றி தெரிந்து
க�ொள்ளுங்கள். மாணவர்கள் உயர்நிலைக்
கல்விக்குப் பிந்திய கல்விப் பாதைகள் பற்றி
தெரிந்து க�ொள்ளலாம். த�ொழில்நுட்பக்
கல்விக்கழகம், பலதுறைத் த�ொழில்கல்லூரி,
த�ொடக்கக் கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில்
பயில�்வோர், பலதரப்பட்ட வாழ்க்கைத�்தொழில்
தெரிவுகளைக் கண
் டறியலாம்.
skillsfuture.gov.sg/ecg

2

4

திறன
் சார்ந்த பணிச்சட்டங்கள் வேலைநியமனம்,
வாழ்க்கைத�்தொழில் பாதைகள், வேலைகள்,
வேலைப் ப�ொறுப்புகள், தற�்போதுள்ள மற்றும்
புதிதாகத் தலையெடுத்துவரும் திறன
் கள், கல்வி
மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்கள் பற்றிய அண
் மைத்
தகவல்களை வழங்குகிறது.
skillsfuture.gov.sg/skills-framework

எதிர்காலப் ப�ொருளியலுக்குத்
தேவைப்படும் திறன
் கள
் குறித்த
அறிக்கை

5

ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை
ந�ோக்கிச் செல்லும் உங்கள் பயணத்திற்கு
ஆயத்தப்படுத்துங்கள்.
7

6

கூட்டுத்

திட்டங
் கள
்

புதிய பட்டதாரிகளுக்கும் வேலை
செய
் யும் இளவயதினருக்கும்
வாழ் நாள் கற்றலுடன் உங்கள் வேலைத்
திறன்களை வளர்க்கும் புதிய
அனுபவங்களைப் பெறுங்கள்.

திறன
் கள
் , பயிற்சி ஆல�ோசனை
சேவைகள
்

உங்களது வாழ்க்கைத�்தொழில் நிலைமாற்றத்திற்கு
அல்லது முன
் னேற்றத்திற்கு ஆதரவளிக்கும்
திறன
் களையும் பயிற்சித் தேவைகளையும் நீ ங்கள்
அடையாளம் காண வழிகாட்டும் 30 முதல் 45 நிமிட
நேரடி ஆல�ோசனை இலவசமாக வழங்கப்படும்.
go.gov.sg/myskillsfuture-sta

மேம்படுத்தப்பட்ட வேலை
அனுபவத் திட்டங
் கள
்
த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழக, பலதுறைத்
த�ொழில்கல்லூரி மாணவர்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட
உள்ளகப் பயிற்சியில் சேர்ந்து, வேலைப் பயிற்சி
மூலம் கற்றுக் க�ொள்ளலாம். உங்களது த�ொழில்நுட்ப,
மென
் திறன
் களை வளர்த்துக் க�ொள்வத�ோடு,
த�ொழில்துறை அனுபவமும் பெறலாம்.
skillsfuture.gov.sg/enhancedinternships

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர்
ஆல�ோசனைத் திட்டம்

வாழ்க்கைத�்தொழில் திட்டமிடல், திறன
் மேம்பாடு
ஆகியவற்றின
் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து,
உங்களது திறன
் களையும் வாழ்க்கைத�்தொழிலையும்
மேம்படுத்திக�்கொள்ள ஆதரவளிக்கும் பல்வேறு
அரசாங்கத் திட்டங்கள் பற்றி மேலும் தெரிந்து
க�ொள்ளுங்கள்.
skillsfuture.gov.sg/advice

துவக்கங
் கள
்

மாணவர்களுக்கு

இந்த அறிக்கையில், அதிக வளர்ச்சி அடைந்துவரும்
மூன
் று முக்கிய துறைகளுக்குத் தேவைப்படும்
திறன
் களும் வேலைகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இந்த அறிக்கையைப் பயன
் படுத்தி, அடுத்த ஒன
் று
முதல் மூன
் று ஆண
் டுகளுக்கான திறன
் மேம்பாட்டுப்
பயணத்தைத் திட்டமிடுங்கள்.
skillsfuture.gov.sg/skillsreport

MySkillsFuture
மை ஸ
் கில்ஸ
் ஃபியூச்சர் என
் பது உங்கள் கல்வி,
பயிற்சி, வாழ்க்கைத�்தொழில் வழிகாட்டல்
அனைத்திற்குமான ஓரிட இணையவாசல்.
அதிகமாகத் தேவைப்படும் திறன
் களை
அடையாளம் காணவும், ஸ
் கில்ஸ
் ஃபியூச்சர் பயிற்சி
உதவி நிதிக்குத் தகுதிபெறும் பயிற்சித்
திட்டங்களைக் கண
் டறியவும் இதைப்
பயன
் படுத்துங்கள். உங்களது தற�்போதைய
திறன
் களை அடையாளம்காட்டி, ப�ொருத்தமான
பரிந்துரைகளைப் பெறவும் இது உதவும். உங்களது
ஸ
் கில்ஸ
் ஃபியூச்சர் பயிற்சி உதவி நிதியை நீ ங்கள்
க�ோரலாம். அத�ோடு, மற்ற திட்டங்களுக்கும்
விண
் ணப்பம் செய
் யலாம்.
myskillsfuture.gov.sg

திறமையான

திறன
் சார்ந்த பணிச்சட்டங
் கள
்

8

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் வேலைபடிப்புத் திட்டங
் கள
்

சிங்கப்பூர் ஸ
் கில்ஸ
் ஃபியூச்சர் அமைப்பும்
த�ொழில்துறையும் நியமித்த உயர்கல்விக்
கழகங்களும் தனியார் பயிற்சிக் கழகங்களும்
நடத்தும் டிப�்ளோமா, மேல்நிலை டிப�்ளோமா,
பட்டக்கல்வித் திட்டங்கள் ஆகியவற்றுடன
்
வேலை-கல்வி வாய
் ப்புகளையும் பாதைகளையும்
ஆராயுங்கள்.
skillsfuture.gov.sg/workstudy

த�ொகுப்புத்

பணியிடைக்கால
வாழ்க்கைத�்தொழிலர்களுக்கு
தேவையான திறன்களை
வளர்த்துக�்கொள்ளும் வாய்ப்புகளைப்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
9

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் பணி
நிலைமாற்றத் திட்டம்

பணியிடைக்காலத்தில் வாழ்க்கைத�்தொழில்
மாறுவ�ோருக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்தப்
பயிற்சி, வேலையமர்வுத் திட்டம்,
த�ொழில்துறைக்குத் தேவையான திறன
் களை
வளர்த்துக�்கொள்ள ஆதரவளிக்கிறது. வேலைத்
தகுதியை மேம்படுத்திக் க�ொள்ளவும், புதிய
துறைகளுக்கு அல்லது புதிய வேலைகளுக்கு
மாறிச் செல்லவும் இத்திட்டம் துணை புரிகிறது.
skillsfuture.gov.sg/sctp
10

பயன
் மிக்க
சிறப்பு
திட்டங
் கள
்

திட்டங
் கள
்

பணியிடைக்கால வேலைக்கான
ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் ஆதரவுத்
த�ொகுப்புத்திட்டம்

வேலை செய
் யும் பெரியவர்கள
்
அனைவருக்கும்
நீ ங்கள் திறன் வல்லமை பெற, பின்வரும்
பயன்மிக்கத் திட்டங்களைப்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
12

25 வயதும் அதற்கு மேலான வயதுமுள்ள
சிங்கப்பூரர்கள் த�ொடக்கமாக $500 உதவி நிதி
பெறுகிறார்கள். இந்தப் பயிற்சி உதவி நிதி
காலாவதியாகாது. நீ ங்கள் பலதரப்பட்ட பயிற்சி
வகுப்புகளுக்கு இதைப் பயன
் படுத்தலாம்.
தகுதிபெறும் சிங்கப்பூரர்கள் 2020-ல் கூடுதலாக
$500 உதவி நிதி பெறுகிறார்கள். இது 31 டிசம்பர்
2025 அன
் று காலாவதியாகிவிடும்.
skillsfuture.gov.sg/credit
13

இந்தத் த�ொகுப்புத்திட்டம், 40 முதல் 50 வயதுகளில்
இருக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்காக அதிகமான பணி
நிலைமாற்ற வாய
் ப்புகளை உருவாக்கித் தருகிறது.
வேலையில் நிலைத்திருக்கவும் நல்ல வேலைகளில்
சேரவும் இந்த ஆதரவுத் த�ொகுப்புத்திட்டத்தைப்
பயன
் படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
skillsfuture.gov.sg/midcareersupportpackage
11

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் இடைப்பருவ
வாழ்க்கைத�்தொழில
் கள
்
மேம்பட்ட உதவி நிதி
40 வயது முதலான சிங்கப்பூரர்கள், கல்வி
அமைச்சு நிதியளிக்கும் பயிற்சித்
திட்டங்களுக்குக் குறைந்தது 90% உதவி நிதியும்,
சிங்கப்பூர் ஸ
் கில்ஸ
் ஃபியூச்சர் அமைப்பு
ஆதரவளிக்கும் சான
் றுபெற்ற திறன
் பயிற்சி
வகுப்புகளுக்கு 90% வரையிலான உதவி நிதியும்
பெறுவார்கள்.
skillsfuture.gov.sg/enhancedsubsidy

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் பயிற்சி
உதவி நிதி

எங
் களுடன
் த�ொடர்பிலிருங
் கள
்

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் வல
் லுநர்
ஆதரவுத் திட்டம்

உங்களது திறன
் வல்லமையை வெளிப்படுத்தி,
வாழ்நாள் கற்றலை ஆதரித்து, மற்றவர்களுக்கு
வழிகாட்டி அங்கீ காரம் பெறுங்கள். ஆதரவுத்
திட்டத்திற்குத் தகுதி பெறுவ�ோரின
் திறன
்
வல்லமை பயணத்திற்குத் தலா $10,000
வரையிலான ர�ொக்கத் த�ொகை வழங்கப்படும்.
skillsfuture.gov.sg/fellowships
14

ஸ
் கில
் ஸ
் ஃபியூச்சர் பயிற்சித்
த�ொடர்

தேவை அதிகரித்துவரும் அதிநவ ீன உற்பத்தி,
தரவுப் பகுப்பாய
் வு, இணையப் பாதுகாப்பு ப�ோன
் ற
8 வகையான திறன
் களைக் கற்பிக்கும்
குறுகியகாலப் பயிற்சித் திட்டங்களிலிருந்து
தேர்ந்தெடுங்கள். வெவ
் வேறு திறன
் ஆற்றல்
க�ொண
் டவர்களுக்கு ஏற்ப பயிற்சித் திட்டங்கள்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
skillsfuture.gov.sg/series
மே 2022 இல
் அச்சிடப்பட்டது

வாழ்நாள
் கற்றலும்
திறன
் வல
் லமையும்
வழங
் கும் பட்டியல
்

