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WORK & TRAIN. MORE TO GAIN!

Dear Sir or Madam
More to gain, when you work and train! Benefit from the Workfare Training Support (WTS) scheme as
you start on your lifelong learning journey.
1.
We are pleased to inform you that you qualify for 95% subsidy of your course fee if you sign up for
WTS-eligible training courses1 between 1 July 2014 and 30 June 2015.
2.
If you sign up for any WTS qualifying courses on your own (i.e. without the support of your employer),
simply present your NRIC and any one (1) of the following original documents to your training provider to
receive the subsidy2:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

This WTS notification letter;
Latest Workfare Income Supplement (WIS) notification letter;
Latest Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) tax notification letter;
Latest SingPost receipt for CPF income declaration;
Any one (1) of your last three (3) months’ employer payslips;
Employment letter/contract dated not more than 3 months before course registration.

3.

You may also receive other benefits under the WTS scheme:

i.
ii.
iii.

A Training Commitment Award (TCA) of up to $400 a year
Fully subsidised basic English literacy and numeracy skills training
A training allowance if you sign up for WTS-eligible course without employer’s support.

4.
Take advantage of the WTS scheme to upgrade your skills and improve your ability to take on better
jobs today!

Yours faithfully

Ng Cher Pong
Chief Executive
Singapore Workforce Development Agency
For the full list of WTS-eligible courses and training providers, please visit the WDA Course
Directory at http://www.wda.gov.sg/training_search.Please check with your Training Provider on the
course fee payable and payment mode before finalising your training plan.
2
Terms and conditions apply. Please see enclosed brochure for the eligibility. Please see
enclosed brochure for the eligibility conditions and information on how to benefit from the WTS
scheme. You can also call our hotline at 1800-5368-33.
1
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Tuan/Puan yang dihormati
Lebih faedah untuk diraih, apabila anda bekerja dan menjalani latihan! Dapatkan manfaat daripada
skim Sokongan Latihan Daya Kerja (WTS) sambil anda memulakan perjalanan pembelajaran sepanjang
hayat anda.
1. Sukacita kami memaklumkan kepada anda bahawa anda layak untuk subsidi 95% dari yuran kursus
anda jika anda mendaftar untuk kursus-kursus latihan yang layak-WTS1 antara 1 Julai 2014 dan 30 Jun 2015.
2. Jika anda mendaftar untuk mana-mana kursus kelayakan WTS secara sendiri (iaitu tanpa sokongan
majikan anda), anda hanya perlu menunjukkan Kad Pengenalan anda dan salah satu (1) daripada dokumen
asal berikut kepada penyedia latihan anda untuk menerima subsidi2 tersebut:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
3.

Surat pemberitahuan WTS ini;
Surat pemberitahuan Tambahan Pendapatan Daya Kerja (WIS) terkini;
Surat pemberitahuan cukai Penguasa Hasil Dalam Negeri Singapura terkini;
Resit SingPost terkini bagi pengisytiharan pendapatan CPF;
Salah satu (1) daripada slip gaji anda bagi tiga (3) bulan terakhir;
Surat pekerjaan/kontrak bertarikh tidak lebih dari 3 bulan sebelum pendaftaran kursus.

Anda juga boleh menerima faedah-faedah lain di bawah skim WTS:
i.
ii.
iii.

Anugerah Komitmen Latihan (TCA) sehingga $400 setahun
Subsidi penuh bagi latihan kecelikan Bahasa Inggeris asas dan numerasi
Elaun latihan jika anda mendaftar untuk kursus yang layak-WTS tanpa sokongan majikan.

4. Ambil kesempatan daripada skim WTS hari ini untuk meningkatkan kemahiran anda dan memperbaiki
keupayaan anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik!

Yang benar

Ng Cher Pong
Ketua Eksekutif
Agensi Pembangunan Tenaga Kerja Singapura
Untuk senarai penuh kursus-kursus yang layak-WTS dan penyedia latihan, sila lawati
Direktori Kursus WDA di http://www.wda.gov.sg/training_search. Sila periksa dengan Penyedia
Latihan anda tentang yuran kursus yang perlu dibayar dan kaedah pembayaran sebelum membuat
keputusan muktamad bagi pelan latihan anda.
2
Tertakluk pada terma dan syarat. Sila lihat risalah yang disertakan bagi syarat-syarat
kelayakan dan maklumat bagaimana untuk mendapatkan manfaat daripada skim WTS. Anda juga
boleh hubungi talian kami di 1800-5368-33.
1
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尊敬的先生或女士

工作并且同时接受培训，能让您受益更多！就业培训计划让您在终身学习的旅程中获得更多的培训
援助。
1． 在就业培训计划1的补助下您可享有95%的课程学费津贴。请在2014年7月1日和2015年6月30日之
间报读此计划所资助的课程。
2.
如果您是自行报读就业计划所支持的课程（即没有获得雇主支持的培训），请向提供培训的公
司出示您的身份证，以及下列其中一份文件原件，即可获得津贴2：
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
3.

就业培训计划也能让您在其他方面获益：
i.
ii.
iii.

4.

此封就业培训计划通知书；
最新的就业入息补助计划(WIS)通知书；
新的新加坡国内税务局 （IRAS）报税通知书；
最新公积金局收入申报书的新加坡邮政收据；
过去三个月中，其中一个月的雇主工资单；
课程报读前三个月内发出的雇用通知或合约。

每年高达$400的持续技能提升奖
100% 的英语以及计算能力基本课程学费津贴
若在没有雇主的支持下，报读合格的就业培训计划课程，您将能获得培训津贴

请善加利用就业培训计划提升技能，寻找更好的工作机会！

黄子鹏谨启
新加坡劳动力发展局局长
1
请浏览 http://www.wda.gov.sg/training_search新加坡劳动力发展局课程目录，查看所有获
得就业培训计划资助的课程及其提供者。请先向您的培训课程提供者查问学费数额及支付方式，再决
定是否报读。
2
附带条件与条款。请参考随函附上的小册子，获取申请资格详情，以及如何从就业培训计划中
受益的条款和资讯。您也能拨打热线1800-5368-333。
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அன்புடையீர்,

அன்
புடையீர்,
நீங்க ள் வ ேல ை செய்து

பய ிற்சி ப ெறு ம்ப ோது ம ேல ும் ஆத ாய ம் பெற ல ாம்! உ ங்கள் வாழ் நா ள்
கற்றல் பயணத்த ைத் தொ டங்க ுக ை யி ல், வ ேல ை நலன் ப யிற்சி ஆதரவ ுத் ( WT S) தி ட்டத்தி லிர ு ந்த ு
நன்மை கள ைப் பெற்றி ட ுங்கள்.
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ள்
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ிற்சி
ப ெறு
ம்ப2014
ோது
ேல ும்
ஆத
ாய
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தெரிவித்
த
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ிறோம்
.
நன்மை கள ைப் பெற்றி ட ுங்கள்.
2.

நீங்க ள் ஏதேனும்

WTS

தகுதிபெறும் பயிற்சி

வகுப்புகளுக்காக

நீ ங்க ளாகவே பதிவுசெய்து

கொள்கிறீரநீ
்கங
ள் ்க
எனில்
(அதாவது,
உங்க ளுடைய
ஆதரவு
இல்லாமல்1 நிதி
உதவியை2014
பெறுவதற்
கு 30 ஜூன் 2015 வரை சேர்ந் தால் ,
1.
ள் WTS
தகுதிபெற்
ற முதலாளியின்
பயிற்சி வகுப்
புகளில்
ஜூலை
முதல்
உங்க ளுடைய அடையாள அட்
டை மற்றும் பின்வரும் ஆவணங்க ளில் ஏதேனும் ஒன்றை (1) உங்க ளுடைய பயிற்சி
உங்
குநரிடம்
ள் பயிற்
சிக் ககட்
வழங்க
அளியுங்
ள்.2 டணத்தில் 95% நிதி உதவி பெறத் தகுதி பெறுவீ ர்கள் என்பதை உங்க ளுக்கு மகிழ் ச்சியுடன்
தெரிவித்
துக்
கொள்கிறோம்.1
i.
இந்த WTS அறிவிக்கைக் கடிதம்;
ii.

சமீபத்திய வேலைநலன் துணை வருமானத் (WIS) திட்ட அறிவிக்கைக் கடிதம்;

iii. நீங
சமீ்க
பள்
த்திய சிங்
க ப்பூர் உள்நாட்
டு வருவாய்
ஆணையத்தின் வரி
அறிவிக்
கடிதம்ப; ுகளுக்காக நீ ங்க ளாகவே பதிவுசெய்து
2.
ஏதேனும்
WTS
தகுதிபெறும்
பயிற்
சி கைக்
வகுப்
iv. கிறீ
ம.சே.நி.
வருமான
அறிவிப்
புக்கான உங்
SingPost
ரசீது;
கொள்
ர்ககள்
எனில்
(அதாவது,
கபளுடைய
முதலாளியின்
v.
உங்
ளுடைய
கடைசி
மூன்று (3) மாத
சம்
ளக் குறிப்புச்
சீட்டில் ஏதாவதும்ஆதரவு
ஒன்று (1); இல்லாமல் நிதி உதவியை பெறுவதற்கு
உங்க ளுடைய
மற்றும்
வரும்
ஆவணங்
ககளில்
ஏதேனும்
vi.
வேலை  அடையாள
நியமனக்   கடிதம்அட்
/ஒப்
படந்ை
தமானது,  
பயிற்சபின்
ிப்   பதிவுக்
கு   3  
மாதங்களுக்
ு   மேல்
   முந்தியதாக   ஒன் றை (1) உங்க ளுடைய பயிற் சி
2
இருக்அளியுங்
கக்  கூடாது.  
வழங்குநரிடம்
க ள்.
3.

நீங்க ள் WTS திட்ட த்தின் கீழ் பிற நன்மைகளையும் கூட பெறலாம்:

i.
இந்த WTS அறிவிக்கைக் கடிதம்;
வருடத்
திற்
ு $400
வரையில் பயிற்துணை
சிக் கடப்பாட்வருமானத்
டுத் தொகை (WIS)
(TCA) திட்ட அறிவிக்கைக் கடிதம் ;
ii.ஒரு
சமீபத்
தகிய
வேலைநலன்
அடிப்படைக் கல்வியறிவு மற்றும் எண் திறன்க ள் பயிற்சிக்கு முழு நிதியுதவி
iii.சுயமாகக்
சமீப
தடியணம்
சிங்
க ப்பூர்
டு வருவாய்
தின்    வரி
அறிவிக்
கைக் கடிதம்;
   த்
கட்
   செலுத்
தி   உள்
ஒரு  நாட்
பயிலுநராக  
நீங்க ள்   ஆணையத்
WTS-‐தகுதிபெறும்
பயிற்
சி  
iv.வகுப்ம.சே.நி.
வருமான ரஅறிவிப்
ுக்கான
SingPost
ரசீது;
புக்குத்  தகுதிபெறுகிறீ
்க ள்  எனில்ப
,  ஒரு  பயிற்
சி  உதவித்
தொகை  
v.
உங்க ளுடைய கடைசி மூன்று (3) மாத சம்பளக் குறிப்புச் சீட்டில் ஏதாவதும் ஒன்று (1);
4.
உங்க ளுடைய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும், இன்றே சிறந்த வேலைகளைப் பெறுவதற்கான
திறனை மேம்vi.
படுத்திக்வேலை  
கொள்வநியமனக்
தற்கும். WTS
திட்ட த்திலிருந்
ுத
ஆதாயத்
தைப் பெற்
றிடுங்
!
   கடிதம்
/ஒப்பதந்
மானது,  
பயிற்
சிப்க  ள்பதிவுக்
கு   3   மாதங்களுக்கு   மேல்   முந்தியதாக  
இருக்கக்  கூடாது.  
i.
ii.
iii.

தங்க ள் நம்பிக்
குரிய
3.
நீகஙைக்
்க ள்
WTS திட்ட த்தின் கீழ் பிற நன்மைகளையும் கூட பெறலாம்:

i.

ஒரு வருடத்திற்கு $400 வரையில் பயிற்சிக் கடப்பாட்ட ுத் தொகை (TCA)
மற்றும் எண் திறன்க ள் பயிற்சிக்கு முழு நிதியுதவி
செலுத்தி   ஒரு   பயிலுநராக   நீங்க ள்   WTS-‐தகுதிபெறும்   பயிற்சி  
வகுப்புக்குத்  தகுதிபெறுகிறீர்க ள்  எனில்,  ஒரு  பயிற்சி  உதவித்தொகை  

Ng Cher Pong
முதன்மை நிர்ii.வாகி அடிப் படைக் கல்வியறிவு
சிங்க ப்பூர் iii.
ஊழியர் அணி
மேம்பாட்டு
சுயமாகக்
   வாரியம்
கட்டணம்  

4.
உங்க ளுடைய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும், இன்றே சிறந்த வேலைகளைப் பெறுவதற்கான
திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வ தற்கும். WTS திட்ட த்திலிருந்து ஆதாயத்தைப் பெற்றிடுங்கள்!
தங்க ள் நம்பிக்கைக்குரிய
Ng Cher Pong
முதன்மை நிர்வாகி
சிங்க ப்பூர் ஊழியர் அணி மேம்பாட்டு வாரியம்
                                                                                                                          
1

WTS தகுதிபெற்ற பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் பயிற்சி வழங்குநர்களின் முழுமையானப் பட்ட ியலுக்கு,

தயவுசெய்து WDA பயிற்சி வகுப்பு விவரத் திரட்டை http://www.wda.gov.sg/training_search என்ற இணையத்தளத்தில்
பார்வையிடவும்.

உங்களுடைய

வேண்டிய பயிற்சி வகுப்புக்

பயிற்சித்

திட்டத்தை முடிவு செய்வதற்கு முன்னர், நீங்கள் செலுத்த

கட்டணம் மற்றும் கட்டணத்தைச்

செலுத்த வேண்டிய

முறை ஆகியவை

குறித்து உங் களுடைய பயிற்சி வழங்குநரிடம் சரிபார்க்கவும் .
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விதிமுறைகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட்டது. தகுதி விதிமுறைகளுக்கு, அன்புகூர்ந்த ு இதனுடன்

இணைக்கப்பட்டுள்ள தகவல் சிற்றேட்டைப் பார்க்கவும் . தகுதி விதிமுறைகளுக்கும் WTS திட்டத்தின் மூலம்
எப்படிப் பயனடைவது என்பது பற்றிய தகவலுக்கும் அன்புகூர்ந்த ு இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தகவல்
சிற்றேட்டைப் பார்க்கவும். நீங்கள் எங்கள் நேரடித் தொலைபேசி எண் 1800-5368-33 -ஐயும் அழைக்கலாம்.

