
BETTER  HEALTH,
BETTER  FUTURE FOR ALL
Ministry of Health Initiatives for 2015

  www.moh.gov.sg/budget2015
March 2015 | All information in this booklet is correct at the time of printing



More affordable medical care

A New Basic Healthcare Sum (BHS)

MediShield Life

INCREASING 
AFFORDABIlIty

•	 	CHAS*	subsidies	and	
Medisave	use	for	4	more	
chronic	conditions

	 - Epilepsy 
 - Osteoporosis 
 - Psoriasis 
 - Rheumatoid Arthritis

Integrated	Shield	Plans	(IP)
 - Standard IP to be introduced 
  in 2016

Household	Check
In a few months, 
you will get a letter 
to explain how to 
check your household 
information in order to 
get the correct amount 
of premium subsidies.

Pay	Your	Premiums	with	Medisave

* CHAS: Community Health Assist Scheme

- To replace the Medisave 
 Contribution Ceiling (MCC)

- No more Medisave Minimum 
 Sum (MMS)

- One limit to help you save what  
 you need for basic, subsidised 
 healthcare in retirement

- BHS is $49,800 for 2016

When you turn 55, you 
do	not	need	to	top	up your 
Medisave Account before 
withdrawing from your CPF.

The BHS will be adjusted 
yearly. The amount will be 
fixed for your life once you 
reach 65 years old.

•	 Drug	subsidies	for 
 subsidised Intermediate and 
 Long-Term Care 
 (ILTC) patients

ENHANCING 
ACCESSIBIlIty

Develop	New

SEMBAWANG	
PRIMARY	

CARE	CENTRE Develop	New

HOUGANG	FAMILY	
MEDICINE	CLINIC	

(FMC)	in	
CI	YUAN	CC

Opened	in	2014

CHANGI	GENERAL	
HOSPITAL	&	
ST	ANDREW’S	

COMMUNITY	HOSPITAL	
INTEGRATED	
BUILDING

By	July	2015

NG	TENG	FONG	
GENERAL	HOSPITAL

2019

CENTRE	FOR	
ORAL	HEALTH	
@ NATIONAL	
UNIVERSITY	
HOSPITAL

Redevelop

YISHUN	
POLYCLINIC

Redevelop

MARINE	PARADE	
POLYCLINIC

Today, 
9 in 10 
HDB dwellers live within 15 minutes of 
a polyclinic or CHAS clinic,  
by public transport.

Develop	New

BUKIT	PANJANG	
POLYCLINIC Additional	Withdrawal	

Limit	(AWL) is the 
amount of Medisave 
you can use for private 
insurance coverage.

Your net MediShield	
Life	Premiums can 
be paid for fully 
using Medisave.

coverage

From	
1	Jan	2016

From	
1	June	2015
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Upcoming	
Developments



More Seniors to Get 
SMF* transport 
Subsidies
To benefit those 
who need mobility 
assistance

Enhancing Primary and Community Care
•	 	Government	support	to	train	more	Family	Medicine	doctors
•	 Preparing	for	greater	mental	health	support	in	the	community

Smart Healthcare
•	 	Greater	use	of	IT	to	manage	care 

- Integrated Systems for better sharing of information between community  
 hospitals and other providers, to provide better patient care

RAISING QUAlIty

tobacco 
Control

Communities

Schools

Better Care of the Aged

Healthy Living Every Day

GEttING READy FOR 
tHE FUtURE

Point-of-sale 
display ban

Reduced sugar content 
in school vending 
machines

Health Hub
Your one-stop portal for 
health content and your 
personal health 
information

Public Consultation
for standardised 
packaging for 
tobacco products

Healthy living @ SG App
To find your nearest exercise 
locations, healthier dining 
options and activities

New Regulations
on emerging 
tobacco products

Training GPs in 
mental health

More community-based 
services

 More support for 
caregivers

Training our Grassroots 
to provide support

Seniors 
package
Special benefits 
for our seniors

lower levy for 
Foreign Domestic 
Workers
To help care for 
your elderly 
at home

Enhanced Nursing 
Home Standards
From this year, 
to provide 
better care 
for your 
loved ones

Action Plan for 
Successful Ageing
To be ready 
this year

* SMF: Seniors’ Mobility and Enabling Fund

BETTER	SUPPORT	FOR	
MENTAL	HEALTH
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2015-ம் ஆண்டுக்கான சு்காதகார அமைச்சின் தசிட்டங்ள்

  www.moh.gov.sg/budget2015
ைகார்ச 2015 | இகம்யேடடில் இ்டம்்பெறும் விவரங்ள் அமனத்தும் அச்சிடும் ்ைேத்தசில் ்ரிேகானமவ

மேம்பட்ட சுகாதாரம, 

மேம்பட்ட வருஙகாலம அனைவருக்கும



அதிகக் கடடுப்படியாை ேருத்துவப ்பராேரிபபு

புதிய அடிப்பன்ட சுகாதாரப ்பராேரிபபுத் ததானக (BHS)

தேடிஷீல்டு னலஃப

அத ிகக் கடடுப்படியாகும 
கட்டணம

• மேலும 4 நாட்பட்ட மநாயகளுக்கு 
 CHAS* ோைியஙகள் ேற்றும 
 தேடிமேவ் ்பயன்பாடு

 - வலசிப்பு ய�காய் 
 - எலும்பு யதய்வு ய�காய் 
 - ்ருைத்தடிப்பு அழற்சி 
 - வகாத மூட்டழற்சி

ஒருஙகினணநத காபபுறுதித் திட்டஙகள் (IP) 
 - வழக்�சிமல IP தசிட்டம் 2016-ம்  
  ஆண்டு அறசிமு்ப்பெடுத்தப்பெடும். 

குடும்ப விவரம ேரி்பார்பபு

இன்னும் ச்ில ைகாதங்ளில், 
உங்ள் குடும்பெ விவரத்மதச 
்ரிபெகார்த்து, ்ரிேகான ்ட்டண 
ைகானிேத் ்தகாம்்மளப் 
்பெறுவது எப்பெடி என 
விளக்ைளிககும் ்டிதத்மத 
�ீங்ள் ்பெறுவரீ்்ள். 

தேடிமேவ் ்பயன்படுத்தி உஙகள் கட்டணத்னதச் 
தேலுத்துஙகள்

* CHAS: ்மூ் சு்காதகார உதவித் தசிட்டம்

-்ைடிய்வ் ்நதகா உச் வரம்புககுப் (MCC)  
 பெதசிலகா் �்டப்புககு வரு ச்ிறது

- ்ைடிய்வ் குமறநதபெட்த் ்தகாம் (MMS)  
 ச்ிம்டேகாது

- ஓய்வு்காலத்தசில் அடிப்பெம்ட, ைகானிேம்  
 ்பெறும் சு்காதகாரப் பெரகாைரிப்புககு  
 உங்ளுககுத் யதமவப்பெடுவமதச ய்ைசிக்  
 உதவிேகா் ஒயர வரம்புத்்தகாம்

- 2016-ல் அடிப்பெம்ட சு்காதகாரப்  
 பெரகாைரிப்புத் ்தகாம் $49,800

�ீங்ள் 55 வேமத எடடும்யபெகாது, 
உங்ள் ைத்தசிே ய்ை�சிதசி 
ய்ைசிப்மபெ ைீடடுக்்காள்வதறகு 
முன்பெகா் ்ைடிய்வ் ்ணக்சில் 
�ீங்ள் ்பணம நிரப்பத் 
மதனவயில்னல. 

அடிப்பெம்ட சு்காதகாரப் பெரகாைரிப்புத் 
்தகாம் ஒவ்யவகார் ஆண்டும் 
தசிருத்தப்பெடும். �ீங்ள் 65 வேமத 
எடடிேவு்டன் அநதத் ்தகாம் 
ஆயுள் முழுவதறகும் 
�சிமலேகாக்ப்பெடும். 

• ைகானிேம் ்பெறும் இம்டக்கால  
 ைறறும் �ீண்்ட்காலப் பெரகாைரிப்பு  
 (ILTC) ய�காேகாளி்ளுககு
 ேருநது கட்டண 
 ோைியஙகள்

அருகானேனய 
மேம்படுத்துக ிம�ாம

புதசிதகா்க 
்ட்டப்பெடும்

தேம்பவாங 
அடிப்பன்ட 
்பராேரிபபு 
நினலயம

புதசிதகா்க 
்ட்டப்பெடும்

ஹவ்காங 
குடும்ப ேருத்துவ 

நினலயம, ே ீ
யுவான ேமூக 
ேன�த்தில்

2014-ல் தசிறக்ப்பெடும்

ோஙகி த்பாது 
ேருத்துவேனையும 
தேயினட அனடரூஸ் 

ேமூக 
ேருத்துவேனையும 
ஒருஙகினணநத 

கட்ட்டம

2015 ஜூமல 
ைகாதத்தசிறகுள்

இங த்டங ஃத்பாங 
த்பாது 

ேருத்துவேனை

2019

மதேியப 
்பல்கனலக்கழக 

ேருத்துவேனையில் 
்பல் சுகாதார 
நினலயம

்ீரமைத்துக 
்ட்டப்பெடும்

ஈசூன 
்பலதுன� 
ேருநதகம 

்ீரமைத்துக 
்ட்டப்பெடும்

ேரீன ்பமரடு 
்பலதுன� 
ேருநதகம

இன்று, 

10-ல் 9
வவீ் (HDB) குடிேிருப்பெகாளர்்ள், பெலதுமற ைருநத்த்தசிறகு 
அல்லது CHAS ைருநத்த்தசிறகுப் ்பெகாதுப் யபெகாககுவரத்தசில 
15 �சிைசி்டங்ளுககுள் ்்ல்லககூடிே 
தூரத்தசில் வகாழ்சிறகார்்ள். 

புதசிதகா்க 
்ட்டப்பெடும்

புக்கிட ்பாஞோங 
்பலதுன� 
ேருநதகம

கூடுதல் ைீடபுத்்தகாம் 
வரம்பு (AWL) என்பெது 
தனிேகார் ்காப்புறுதசிககு 
�ீங்ள்பெ 
ேன்பெடுத்தககூடிே 
்ைடிய்வ் ்தகாம்மேக 
குறசிக்சிறது.

உங்ளது �சி ர ்ைடிஷீல்டு 
மலஃப் ்ட்டணங்மள 
்ைடிய்வ் பெேன்பெடுத்தசி 
முழுமைேகா்ச 
்்லுத்தசிவி்டலகாம்
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எதசிர்வரும் 
யைம்பெகாடு்ள்

முதல் 

1 ஜூன் 2015

முதல் 

1 ஜைவரி 2016 

கூடுதல் தைியார் 

காபபுறுதி 

காப்பபீடடுத்ததா

தேடிஷீல்டு னலஃப 

காப்பபீடடுத்ததானக



அதிகோை மூத்மதாருக்கு 
SMF* ம்பாக்குவரத்து 
கட்டணச்ேலுனககள் 
�்டைகாடுவதறகு உதவி 
யதமவப்பெடுயவகாருககு 
பெேனளிககும். 

மேம்பட்ட அடிப்பன்ட ேற்றும ேமூகப ்பராேரிபபு

• அதிகோை குடும்ப ேருத்துவ ேருத்துவர்களுக்குப ்பயிற்ேி அளிக்க அரோஙகம ஆதரவு 

• ேமூகத்தில் மேனமேலும மேம்பட்ட ேைநல ஆதரவு வழஙக ஆயத்தம

ோேர்த்தியோை சுகாதாரப ்பராேரிபபு

•  ்பராேரிபன்ப நிர்வகிக்க தகவல் ததாழில்நுட்பம அதிகோகப ்பயன்படுத்தப்படும. 
- ய�காேகாளிககு யைம்பெட்ட பெரகாைரிப்பு வழங்சி்ட, ்மூ் ைருத்துவைமன்ளுககும்  
 ைறற சு்காதகாரச ய்மவ �சிமலேங்ளுககும் இம்டேில் யைம்பெட்ட த்வல்  
 பெரிைகாறறத்தசிறகுத் துமண புரியும் ஒருங்சிமணநத ்்ேலகாக் முமற. 

தரத்னத உயர்த்துக ிம�ாம 

புனகயினல 
கடடுப்பாடு

ேமூகஙகள்

்பள்ளிகள்

முதிமயாருக்கு மேம்பட்ட ்பராேரிபபு

திைமும ஆமராக்கியோை வாழக்னக

வருஙகாலத்த ிற்கு 
ஆயத்தம

விறபெமன 
இ்டத்தசில் 
்காட ச்ிககு 
மவப்பெதறகுத் 
தம்ட

பெள்ளி்ளின் பெகான 
விறபெமனச ்காதனங்ளில் 
ேைீி குன�வாை ்பாைஙகள்

சுகாதார னேயம 
சு்காதகாரத் த்வல்்ளும் உங்ளது 
தனிப்பெட்ட சு்காதகார விவரங்ளும் 
்பெறககூடிே ஓரி்ட 
இமணேத்தளம். 

பும்ேிமல ்பெகாருட்ளின் 
அடம்டப்்பெடடிமே 
வழக்ப்பெடுத்துவது குறசித்து 
த்பாதுேக்களி்டம 
கலநதாமலாேனை

ேிஙகபபூரில் சுகாதார வாழக்னக தேயலி
உங்ளுககு அரு ச்ிலுள்ள உ்டறபெேிற ச்ி 
வ்தசி ள், ஆயரகாக ச்ிே உணவுக ்ம்ட்ள், 
�்டவடிகம்்ள் ஆ ச்ிேவறமறப் பெறறசி 
�ீங்ள் ்தரிநது்்காள்ளலகாம். 

புதசிதகா்த் தமல்ேடுககும் 
பும்ேிமல ்பெகாருட்ளுககுப் 
புதிய கடடுப்பாடடு விதிகள்

த்பாது ேருத்துவர்களுக்கு 
ேைநல ேிகிச்னேயில் ்பயிற்ேி

்பராேரிப்பாளர்களுக்குக் 
கூடுதல் ஆதரவு

ேமூக அடிப்பன்டயில் கூடுதல் 
மேனவகள்

ஆதரவு வழஙக அடித்தளத் 
தனலவர்களுக்குப ்பயிற்ேி 

தவற்�ிகரோை 
முதுனேக்காை தேயல்திட்டம

இவ்வகாண்டு 
தேகாரகா ச்ிவிடும்

மேம்படுத்தப்பட்ட  
தாதினே இல்லத் தரஙகள் 
இவ்வகாண்டு முதல், உங்ள் 
அன்புககுரிேவர்்ளுககு 
யைம்பெட்ட பெரகாைரிப்பு 
வழஙகுவதற்கா் 
�்டப்புககு வரு ச்ிறது. 

மூத்மதாருக்காை 
உதவித்ததாகுபபு 
�ைது மூத்யதகாருககுச 
ச்ிறப்பு அனுகூலங்

தவளிநாடடு இல்லப 
்பணியாளருக்குக் 
குன�வாை தரீ்னவ 
உங்ள் வடீடிலுள்ள 
முதசிேவரின் 
பெரகாைரிப்புககு 
உதவி. 

* SMF: மூத்யதகார் �்டைகா்ட, இேங் உதவும் �சிதசி 

ேைநலன ம்பண 
மேம்பட்ட ஆதரவு



கு�ிபபுகள்
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让所有国人更健康, 
 未来更美好

卫生部2015年新措施



让人更负担得起的医疗护理服务

全新的基本保健存款 (BHS)

终身健保

更容易负担得起医药费

•	 可利用社保援助计划	*	所提供的	
	 津贴以及保健储蓄存款来支付	
	 另外四种慢性疾病的医疗费用

 - 癫痫症 
 - 骨质疏松症 
 - 银屑癣 
 - 风湿性关节炎

综合健保双全计划

 - 2016年推出划一综合健保双全保单

确认家庭住户资料

再过几个月，您将收到一份 
信件，信件将向您解释如何
查找和确认您的家庭住户 
资料，以确保您所获得的 
保费津贴数额正确无误。

利用保健储蓄支付保费

* CHAS: 社保援助计划

- 取代保健储蓄存款顶限

- 取消保健储蓄最低存款

- 设下一个顶限，帮助您更清楚了解自己所应 
 累积的保健储蓄款额，以应付退休后的基本 
 受津贴医疗开支

- 2016年的基本保健存款设定为$49,800

当您年满55岁时，您无须填补 
保健储蓄户头，就可领取普通 
和特别户头的部分公积金存款。

基本保健存款额将每年进行调
整。不过一旦您满65岁， 
当局将不会再调整这笔款额

• 接受中长期护理的受津贴病人 
 可获得药物津贴

就医更方便

建设全新

三巴旺基层医疗
护理中心 建设全新

后港全科医疗诊
所，设在茨园 
民众俱乐部内 2014年启用

樟宜综合医院与 
圣安德烈社区医院联合

管理的康复综合院 

2015年7月

黄廷方综合医院
2019年

国大医院 
口腔卫生中心

翻新

义顺综合诊所

翻新

马林百列 
综合诊所

目前，

每10个政府组屋住户中
有9个的住家 
附近有政府综合诊所，或参与社保援助计划的私人诊所， 
即使需要搭乘公共交通工具，顶多 
只需15分钟便能抵达诊所就医。

建设全新

武吉班让 
综合诊所 额外提款顶限	(AWL)	

指的是可用来支付 
私人医疗保险保费的 
保健储蓄顶限。

您可用保健储蓄来 
支付终身健保的 
全部保费。

2015年6月1日起

2016年1月1日起

综
合

健
保

双
全

计
划

即将设立的新设施

让所有国人更健康, 
 未来更美好

额外私人医疗保险	
所提供的	

额外受保项目

终身	
健保



更多乐龄人士可获乐龄	
助行基金（SMF）*		
交通津贴
这将惠及那些因行动不便
而需要援助的年长者

加强基层和社区医疗护理

•	 	政府将提供支援培训更多全科医疗医生
•	 为保持国人心理健康，做好加强社区支援的准备

智慧医疗

•	 	更大幅度地使用资讯科技来加强医疗护理服务	
- 设立共用系统让社区医院和其他看护机构共享病人资料，提升病人护理素质

提高医疗素质

烟草管制

社区内

学校内

为年长国人提供更好的护理

每天坚守健康生活习惯

为将来做好准备

烟草展示禁令

降低学校贩卖机饮料的
糖份含量

保健资讯网
为您提供一站式的保健
资讯以及让您查看 
个人保健资料

展开公共咨询
探讨让烟草产品采用 
统一包装

健康生活应用程序
供您查找您附近有哪些运动
设施、较健康餐饮选择以及
保健活动

推出新条例
管制新款烟草产品

培训更多从事心理健康
护理的家庭医生

设立更多 
社区护理服务

为看护者 
提供更多援助

培训基层领袖，
让他们有能力提供支援

SG50	乐龄配套
为我们的乐龄人士 
提供特别优惠

支付较低的外籍女佣税
以减轻您照顾家中年长 
家人的负担

升级版疗养院标准
今年推出，为您家人 
提供更好的护理

* SMF: 乐龄助行基金

投入更多支援	
保持国人的心理健康

老龄化课题行动计划
将在今年出炉
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LEBIH SIHAT, LEBIH CERAH 
MASA DEPAN BAGI SEMUA
Inisiatif-inisiatif Kementerian Kesihatan bagi 2015



Penjagaan perubatan yang lebih dimampui

Jumlah Penjagaan Kesihatan Asas Yang Baru (BHS)

MediShield Hayat

MENAMBAH KEMAMPUAN

•	 	Subsidi	CHAS*	dan	penggunaan	
Medisave	bagi	4	lagi	
keadaan	kronik

	 - Sawan Otak
 - Kerapuhan Tulang
 - Penyakit Kulit
 - Penyakit Sendi Tulang

Pelan-pelan	Perlindungan	Bersepadu	(IP)
 - Pelan-pelan Perlindungan Bersepadu  
  standard akan diperkenalkan pada 2016

Pemeriksaan	Keluarga
Dalam masa beberapa bulan, 
anda akan terima surat yang 
menerangkan bagaimana 
untuk memeriksa maklumat 
mengenai keluarga anda 
agar anda mendapat jumlah 
subsidi premium yang betul.

Bayar	Premium	Anda	dengan	Medisave

* CHAS: Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat

- Untuk menggantikan Had Sumbangan  
 Medisave (MCC)

- Tiada lagi Jumlah Minimum Medisave (MMS)

- Satu had untuk membantu anda   
 menjimatkan belanja yang anda perlu  
 bayar bagi penjagaan kesihatan  
 bersubsidi asas semasa persaraan

- BHS bagi 2016 adalah $49,800

Apabila anda mencapai usia 
55 tahun, anda tidak	perlu	buat	
tokokan pada Akaun Medisave 
anda sebelum mengeluarkan wang 
daripada CPF anda.

BHS akan disesuaikan setiap tahun. 
Jumlahnya akan ditetapkan untuk 
anda buat seumur hidup sebaik 
sahaja anda mencapai 
umur 65 tahun.

•	 Subsidi	ubat-ubatan	bagi  
 pesakit bersubsidi yang  
 menerima Penjagaan 
 Jangka Pertengahan 
 dan Jangka Panjang

MENINGKAtKAN AKSES

Membangunkan
PUSAT	

PENJAGAAN	ASAS	
SEMBAWANG
Yang	Baru

Membangunkan
PUSAT	PERUBATAN	
KELUARGA	HOUGANG

Yang	Baru
di	BALAI	RAKYAT	

CI	YUAN
Dibuka	pada	2014

BANGUNAN		
BERSEPADU	HOSPITAL	

BESAR	CHANGI	&	
HOSPITAL	MASYARAKAT	

ST	ANDREW’S

Menjelang	
Julai	2015

HOSPITAL	BESAR	
NG	TENG	FONG 2019

PUSAT	KESIHATAN	
	ORAL	DI	HOSPITAL	

UNIVERSITI	NASIONAL

Membangunkan	
Semula

POLIKLINIK	
YISHUN

Membangunkan	
Semula

POLIKLINIK	
MARINE	PARADE

Pada hari ini, 
9 dalam 10 
penghuni flat HDB tinggal dalam jarak masa 
15 minit dari poliklinik atau klinik CHAS, 
dengan pengangkutan awam.

Membangunkan
POLIKLINIK	

BUKIT	PANJANG
Yang	Baru

Had	Pengeluaran	
Tambahan	(AWL) adalah 
jumlah Medisave yang 
anda boleh gunakan 
untuk mendapatkan 
perlindungan insurans 
daripada syarikat 
insurans swasta.

Premium	MediShield	
Hayat bersih anda boleh 
dibayar sepenuhnya 
dengan menggunakan 
Medisave.

Dari	
1	Jan	2016

Dari	
1	Jun	2015

Pe
la
n	
Pe

rl
in
du
ng
an
	B
er
se
pa
du

Pembangunan-
pembangunan	
Yang	Akan	Datang

Perlindungan	insurans	
tambahan	yang	

disediakan	oleh	syarikat	
insurans	swasta

Perlindungan	
insurans	oleh	

MediShield	Hayat



lebih Banyak Warga tua 
akan Mendapat Subsidi 
Pengangkutan SMF*
Untuk mereka yang 
memerlukan bantuan 
mobiliti

Meningkatkan Penjagaan Asas dan Masyarakat

•	 	Sokongan	pemerintah	untuk	melatih	lebih	banyak	doktor	Perubatan	Keluarga
•	 Menyediakan	sokongan	kesihatan	mental	yang	lebih	besar	dalam		masyarakat

Penjagaan Kesihatan Bijak

•	 	Penggunaan	IT	untuk	mengurus	penjagaan	kesihatan 
- Sistem Bersepadu untuk perkongsian maklumat yang lebih baik antara 
 hospital-hospital masyarakat dan penyedia khidmat lain, untuk penjagaan 
 pesakit yang lebih baik

MENINGKAtKAN MUtU

Kawalan 
tembakau

Masyarakat

Sekolah

Penjagaan Yang Lebih Baik bagi Warga Tua

Hidup Sihat Setiap Hari

larangan 
mempamerkan 
rokok di tempat 
bayar

Kandungan gula 
dikurangkan 
dalam minuman dari 
mesin layan diri di sekolah

Hab Kesihatan
Portal sehentian bagi 
kandungan kesihatan dan 
maklumat kesihatan 
peribadi anda

Konsultasi Awam
bagi pembungkusan 
standard bagi produk-
produk tembakau

Aplikasi Gaya Hidup Sihat @ SG
Untuk mengetahui lokasi-lokasi 
senaman yang terdekat, pilihan-
pilihan makan di luar rumah dan 
kegiatan-kegiatan yang lebih sihat

Peraturan Baru 
untuk produk-produk 
tembakau yang 
baru muncul

Melatih doktor swasta 
dalam kesihatan mental

Lebih banyak perkhidmatan 
berasaskan masyarakat

Lebih banyak sokongan bagi 
penjaga warga tua di rumah

Melatih para anggota akar umbi kita 
untuk memberi sokongan

Pakej Warga tua
Faedah-faedah 
khas untuk  
warga tua kita

levi yang lebih 
Rendah bagi Pembantu 
Rumah Asing
Untuk membantu 
menjaga orang tua 
anda di rumah

Piawaian yang 
Dipertingkatkan Bagi 
Rumah Rawatan
Dari tahun ini, untuk 
menyediakan 
penjagaan yang 
lebih baik untuk 
orang-orang yang 
anda kasihi

Pelan tindakan bagi 
Penuaan yang Berjaya
Akan siap 
pada tahun ini

* SMF: Dana Mobiliti & Pengupayaan Warga Emas

SOKONGAN	YANG	
LEBIH	BAIK	BAGI	

KESIHATAN	MENTAL

BERSIAP SEDIA UNtUK 
MASA DEPAN
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