
  

   

 

 

Application forms are available from the school or MOE website.  You can return the completed form 
to the school and the school will inform you of the outcome.

If you need additional help, you can approach your child’s school for further financial assistance. 
Schools can also help students from low-income households to (1) own a new computer at an 
affordable price through IMDA’s NEU PC Plus Programme#+ [www.imda.gov.sg/neupc] or (2)  gain 
internet access through IMDA’s Home Access programme# [www.digitalaccess.gov.sg]. For 
enquiries, please contact 6377 3800 or e-mail: info@imda.gov.sg.

ADDITIONAL HELP REQUIRED? PARENTS WITH CHILDREN IN DIFFERENT SCHOOLS 
You need to submit only one application form for all your school-going children to one of their 
schools.  The school which receives the application form will inform you of the outcome for all 
the children.   

PRIMARY 6 STUDENTS GOING TO SECONDARY 1 IN 2022
Primary 6 students can apply for MOE FAS at their primary school for 
Secondary 1 next year.   

#Subject to eligibility and availability. +Applicable to Primary and JC/Pre-U students. Secondary students are provisioned 
with Personal Learning Device through MOE’s Personalised Digital Learning Programme from 2021.

*If the FAS application approval is not from January, the transport subsidy will be pro-rated accordingly from the 
month after your application is approved to December of the same year.
^Subsidies for school meals purchased and consumed in school.

Item Academic Level
Primary Secondary Pre-U

School Fees Not applicable Full subsidy of $5.00 
per month

Full subsidy of $6.00 
per month

Standard  
Miscellaneous Fees

Full subsidy of  
$6.50 per month

Full subsidy of $10.00 
per month

Full subsidy of $13.50 
per month

Textbooks Free textbooks Not applicable

School Attire Free school attire Not applicable

Transport Subsidy*

60% of monthly school 
bus fares for students 
taking school bus; or

$15 transport subsidy 
per month from month of 
approval, up to $180 per 
annum for students taking 
public transport

$15 transport subsidy per month from month 
of approval, up to $180 per annum for students 
taking public transport

School Meal Subsidy^

Subsidy for 7 meals per 
5-day school week from 
month of approval, for up 
to 40 school weeks per 
annum

Subsidy for 10 meals 
per 5-day school 
week from month of 
approval, for up to 
40 school weeks per 
annum

Not Applicable

Bursary Not applicable $1,000.00 per annum

HOW TO APPLY?

The Ministry of Education provides financial assistance to Singaporean students from our Government and Government-Aided Schools who need financial assistance for their studies.

For more information, visit www.moe.gov.sg/financial-matters/financial-assistance/ 

Other information

INCOME CRITERION BENEFITS

$2,750
OR BELOW

Gross Monthly 
Household Income

$690
OR BELOW

Per Capita Income

Per Capita
Income =

Total Gross Monthly 
 Household Income
No. of Household Members

OR

MOE FINANCIAL ASSISTANCE 
SCHEME (FAS) 2022  



  

   

 

 

Borang permohonan boleh didapatkan daripada pihak sekolah atau laman web MOE. Anda boleh 
menghantar borang yang telah dilengkapkan kepada pihak sekolah. Keputusan permohonan anda 
akan dimaklumkan oleh pihak sekolah.

Jika anda memerlukan bantuan tambahan, hubungilah pihak sekolah anak anda untuk mendapatkan 
bantuan kewangan yang lebih lanjut. Pihak sekolah juga boleh membantu para pelajar dari keluarga  
berpendapatan rendah untuk (1) memiliki komputer baharu pada harga yang dimampui  melalui 
Program NEU PC Plus IMDA#+ [www.imda.gov.sg/neupc] atau (2) mendapatkan akses internet melalui 
program Home Access IMDA# [www.digitalaccess.gov.sg]. Untuk pertanyaan, sila hubungi 6377 3800 
atau e-mel: info@imda.gov.sg.

Perlukan Bantuan Tambahan? IBU BAPA DENGAN ANAK-ANAK DI SEKOLAH YANG BERBEZA
Anda hanya perlu menghantar satu borang permohonan untuk semua anak yang bersekolah di 
salah satu sekolah mereka. Sekolah yang menerima borang permohonan akan memberitahu 
anda tentang keputusan permohonan untuk kesemua anak-anak anda.

PELAJAR DARJAH 6 YANG AKAN MEMASUKI MENENGAH 1 PADA TAHUN 2022
Pelajar Darjah 6 boleh memohon FAS MOE di sekolah rendah mereka untuk
Menengah 1 pada tahun berikutnya.#Tertakluk pada kelayakan dan ketersediaan. +Untuk pelajar sekolah rendah dan Prauniversiti. Pelajar sekolah menengah 

diperuntukkan dengan Peranti Pembelajaran Peribadi melalui Program Pembelajaran Digital Peribadi MOE dari tahun 2021.

*Jika kelulusan permohonan FAS bukan bermula pada bulan Januari, subsidi pengangkutan akan dikira secara prorata 
dengan sewajarnya dari bulan selepas permohonan anda diluluskan hingga bulan Disember pada tahun yang sama.
^Subsidi untuk makanan sekolah yang dibeli dan dimakan di sekolah.

Item
Tahap Akademik

Rendah Menengah Prauniversiti

Yuran Sekolah Tidak berkenaan Subsidi penuh sebanyak 
$5.00 sebulan

Subsidi penuh sebanyak 
$6.00 sebulan

Yuran Pelbagai Standard Subsidi penuh sebanyak 
$6.50 sebulan

Subsidi penuh sebanyak 
$10.00 sebulan

Subsidi penuh sebanyak 
$13.50 sebulan

Buku teks Buku teks percuma Tidak berkenaan

Pakaian Sekolah Pakaian sekolah percuma Tidak berkenaan

Subsidi Pengangkutan*

60% daripada tambang 
bas sekolah bulanan untuk 
pelajar yang menaiki bas 
sekolah; atau
Subsidi pengangkutan 
sebanyak $15 sebulan dari 
bulan kelulusan sehingga 
$180 setahun untuk pelajar 
yang menggunakan 
pengangkutan awam

Subsidi pengangkutan sebanyak $15 sebulan dari 
bulan kelulusan, sehingga $180 setahun untuk pelajar 
yang menggunakan pengangkutan awam

Subsidi Makanan 
Sekolah^

Subsidi untuk 7 kali makan 
setiap minggu setiap 5 
hari persekolahan dari 
bulan kelulusan sehingga 
40 minggu persekolahan 
setahun

Subsidi untuk 10  kali 
makan setiap minggu 
setiap 5 hari persekolahan 
dari bulan kelulusan 
sehingga 40 minggu 
persekolahan setahun

Tidak Berkenaan

Dermasiswa Tidak berkenaan $1,000.00 setahun

Bagaimanakah cara permohonan?

Kementerian Pendidikan memberikan bantuan kewangan kepada pelajar Singapura daripada Sekolah Pemerintah dan Sekolah Bantuan Pemerintah yang memerlukan bantuan kewangan untuk pendidikan mereka.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi www.moe.gov.sg/financial-matters/financial-assistance/

Maklumat lain

KRITERIA PENDAPATAN MANFAAT

$2,750
ATAU LEBIH RENDAH

Pendapatan Bulanan Kasar 
Keluarga 

$690
ATAU LEBIH RENDAH

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan 
Per Kapita =

Jumlah Kasar Bulanan
Pendapatan Keluarga
Bilangan Ahli Isi Rumah

ATAU

Skim Bantuan Kewangan (FAS) 
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您可以向学校索取申请表格或从教育部网站下载，填妥后请提交给学校。学校会通知您 
申请结果。

如果您需要额外援助，可以向子女就读的学校寻求进一步的经济援助。学校也可以协助来自
低收入家庭的学生通过（1）资讯通信媒体发展局的“新生电脑计划”#+[www.imda.gov.
sg/neupc]，以较低价格购买一台新电脑，或（2）资讯通信媒体发展局的“家庭网接计
划”#[www.digitalaccess.gov.sg]，衔接互联网。 欲询问详情， 请致电6377 3800 或电邮至
info@imda.gov.sg。

需要额外援助吗？ 家长如何为就读于不同学校的子女提出申请
您只需向其中一名孩子就读的学校提交一份申请表格。收到申请表格的学校将通知您所有
子女的申请结果。 

2022年升上中一的小六学生
小六学生可向就读的小学申请明年中一的教育部经济援助计划。

#取决于申请资格与名额。+适用于小学和初级学院/高级中学的学生。自2021年起，中学生将通过教育部的“个人化数码学
习计划”获得个人学习电子配备。

*如果经济援助计划 (FAS) 申请获得批准的时间不是在1月份，交通补贴将从申请获得批准后的下个月起
按比例发放至同年的12月。
^学生须在学校购买餐食，并在校内用餐，才能享有学校餐食补贴。

项目
教育阶段

小学 中学 初级学院/高级中学

学费 不适用 全额补贴(每月$5.00) 全额补贴(每月$6.00)

标准杂费 全额补贴(每月$6.50) 全额补贴(每月$10.00) 全额补贴(每月$13.50)

课本 免费 不适用

校服 免费 不适用

交通补贴*

搭乘校车的学生，每月可
享有60%的车费补贴；或

搭 乘 公 共 交 通 工 具 的 学
生，可从获得批准的月份
起，享有每月$15的交通
补 贴 ， 全 年 限 额 不 超 过
$180。

搭乘公共交通工具的学生，可从获得批准的月份

起，享有每月$15的交通补贴，全年限额不超过

$180。

学校餐食补贴^

学生可从获得批准的月份
起，享有一周5天7份餐食
的补贴。每年的补贴以40
学周为限。

学生可从获得批准的月
份起，享有一周5天10
份餐食的补贴。每年的
补贴以40学周为限。

不适用

助学金 不适用 每年$1,000.00

如何申请？

教育部为就读于政府和政府辅助学校，并在学习方面需要经济援助的新加坡籍学生提供经济援助。

欲了解更多信息，请浏览www.moe.gov.sg/financial-matters/financial-assistance/

其他信息

收入标准 优惠措施

不超过
$2750
家庭每月总收入

不超过 

$690
人均收入

人均收入 =
家庭每月总收入

家庭成员人数

或

2022年教育部经济援助计划
（FAS）



  

   

 

 

விண்ணப்பப ்படிவங்கள் ்பள்்ளியிலும் ்கலவி அமைச்சின் வமைத்த்த்தசிலும் ்கசிமைக்கும். 
நசிமைவு ச்ய்த ்படிவதம்த நீங்கள் ்பள்்ளியில ்தசிருப்பிக் ச்கொடுக்்க வவணடும். விண்ணப்ப 
முடிவு்கம்ப ்பள்்ளி உங்க்ளிைம் ச்தரியப்படுததும்.

உங்களுக்குக் கூடு்தல உ்தவி வ்தமவப்படைொல, நீங்கள் உங்கள் ்பிள்ம்யின் ்பள்்ளிமய 
அணு்கசிக் கூடு்தல உ்தவிமய நொைைொம். குமைந்த வருைொனமுமைய குடும்்பங்க்ளிைசிருநது 
வரும் ைொ்ணவர்கள், IMDA-வின் NEU PC Plus ்தசிடைத்தசின்மூைம்#+ [www.imda.gov.sg/neupc] ஒரு 
்ப்தசிய ்க்ணினளிமயக் ்கடடுப்படியொன விமையில ச்ொந்தைொ்க வொங்கசிக்ச்கொள்்வவொ (2) IMDA-
வின் ‘Home Access’ [www.digitalaccess.gov.sg] ்தசிடைத்தசின்மூைம் இம்ணயத ச்தொைரம்பப 
ச்பைவவொ ்பள்்ளி்க்ொல உ்தவ முடியும். இது குைசிதது ்த்கவல்கம்ப ச்பறுவ்தற்கு, 6377 3800 
என்னும் ச்தொமைவ்ப்சி எண்ணின்மூைம் அலைது ‘info@imda.gov.sg.’ என்னும் ைசின்னஞ்லமூைம் 
ச்தொைரபுச்கொள்்வும்.

கூடு்தல உ்தவி வ்தமவயொ?
சவவவவறு ்பள்்ளி்க்ளில ்பிள்ம்்கம்ச வ்்சிரு க்கும் ச்பற்வைொர்கள் 
்பள்்ளி ச்லலும் உங்க்து ்பிள்ம்்கள் அமனவருக்கும், அவர்கள் ்பயிலும் ்பள்்ளி்க்ளில 
ஏவ்தனும் ஒரு ்பள்்ளியில ஒவே ஒரு விண்ணப்பப ்படிவதம்தச ்ைரப்பித்தொல வ்பொதுைொனது. 
விண்ணப்பப ்படிவதம்த ச்பற்றுக்ச்கொள்ளும் ்பள்்ளி, உங்கள் ்பிள்ம்்கள் அமனவேது 
விண்ணப்ப முடிவு்கம்யும் உங்க்ளிைம் ச்தரியப்படுததும்.
2022-இல உயரநசிமை 1-ஆம் வகுபபுக்குச ச்லலும் ச்தொைக்்கநசிமை 6-ஆம்
வகுபபு ைொ்ணவர்கள்
ச்தொைக்்கநசிமை 6-ஆம் வகுபபு ைொ்ணவர்கள், ்தத்தம் ச்தொைக்்கப்பள்்ளி்க்ளில 
உயரநசிமை 1-ஆம் வகுபபுக்்கொன ்கலவி அமைச்சின் நசி்தசியு்தவிக்கு 
விண்ணப்பிக்்கைொம்.

#்தகு்தசி அலைது இருபம்பப ச்பொறுத்தது. +இது ச்தொைக்்கநசிமை, ச்தொைக்்கக்்கலலூரி/்பல்கமைக்்கழ்கப புகுமு்க நசிமையில ்பயிலும் 
ைொ்ணவர்களுக்குப ச்பொருநதும். உயரநசிமையில ்பயிலும் ைொ்ணவர்களுக்கு 2021மு்தல ்கலவி அமைச்சின் ்தனளிந்பர ைசின்னளிைக்்க ்கற்ைல 
்தசிடைத்தசின்்ககீழ் ்தனளிப்படை ்கற்ைல ்ொ்தனம் வழங்கப்படும்.

*நசி்தசியு்தவி விண்ணப்பம் ஜனவரியிைசிருநது அங்ககீ்கரிக்்கப்பைொவிடில, உங்கள் விண்ணப்பம் அங்ககீ்கரிக்்கப்படை ைொ்தத்தசிற்கு அடுத்த 
ைொ்தத்தசிைசிருநது அவ்த ஆணடின் டி்ம்்பர ைொ்தம் வமேக்குைொன வ்பொக்குவேதது நசி்தசி ்க்ணக்்கசிைப்படடு வழங்கப்படும்.
^்பள்்ளியில  உ்ணவு வொஙகுவ்தற்கும் உடச்கொள்வதுற்கும் உரிய உ்தவிதச்தொம்க

வம்க
்கலவி நசிமை

ச்தொைக்்கநசிமை உயரநசிமை ்பல்கமைக்்கழ்கப புகுமு்க நசிமை 

்பள் ள்ி ்கடை்ணங்கள் ச்பொருந்தொது ைொ்தத்தசிற்கு $ 5.00 முழு 
உ்தவிதச்தொம்க

ைொ்தத்தசிற்கு $ 6.00 முழு 
உ்தவிதச்தொம்க 

்பள் ள்ிச க்ீருமை ைொ்தத்தசிற்கு $ 6.50 முழு 
உ்தவிதச்தொம்க

ைொ்தத்தசிற்கு $ 10.00 முழு 
உ்தவிதச்தொம்க

ைொ்தத்தசிற்கு $ 13.50 முழு 
உ்தவிதச்தொம்க 

்பொைபபுத்த்கங்கள் ்பொைபபுத்த்கங்கள் இைவ்ம் ச்பொருந்தொது
்பள் ள்ிச க்ீருமை ்பள் ள்ிச க்ீருமை இைவ்ம் ச்பொருந்தொது

வ்பொக்குவேதது 
உ்தவிதச்தொம்க*

்பள்்ளிக்குப வ்பருந்தசில 
ச்லலும் ைொ்ணவர்களுக்கு 
ைொ்தநவ்தொறும் ்பள்்ளிப 
வ்பருநது ்கடை்ணத்தசில 60% 
நசி்தசியு்தவி அலைது

ச்பொதுப வ்பொக்குவேதம்தப 
்பயன்்படுததும் 
ைொ்ணவர்களுக்கு ஒபபு்தல 
வழங்கப்படை ைொ்தத்தசிைசிருநது 
ஒவசவொரு ைொ்தமும் $15 வமே 
உ்தவிதச்தொம்க வழங்கப்படும்;  
ஓேொணடுக்கு $180 வமே

ச்பொதுப வ்பொக்குவேதம்தப ்பயன்்படுததும் 
ைொ்ணவர்களுக்கு ஒபபு்தல வழங்கப்படை ைொ்தத்தசிைசிருநது 
ஒவசவொரு ைொ்தமும் $15 வமே உ்தவிதச்தொம்க 
வழங்கப்படும்; ஓேொணடுக்கு $180 வமே

்பள் ள்ி உ்ணவு உ்தவிதச்தொம்க^

ஒபபு்தல வழங்கப்படை 
ைொ்தத்தசிைசிருநது, 5 ்பள்்ளி 
நொள்்களுக்கு வொேநவ்தொறும் 
7 இைவ் உ்ணவுக்க்குரிய 
உ்தவிதச்தொம்க வழங்கப்படும்; 
ஓேொணடுக்கு 40 வொேங்கள் 
வமே.

ஒபபு்தல வழங்கப்படை 
ைொ்தத்தசிைசிருநது, 5 ்பள்்ளி 
நொள்்களுக்கு வொேநவ்தொறும் 
10 இைவ் உ்ணவுக்குரிய 
உ்தவிதச்தொம்க 
வழங்கப்படும்; ஓேொணடுக்கு 
40 வொேங்கள் வமே.

ச்பொருந்தொது

்கலவி உ்தவிதச்தொம்க ச்பொருந்தொது ஆணடுக்கு $1,000.00
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

அே்ொங்கப ்பள்்ளி்க்ளிலும் அே்ொங்க உ்தவி ச்பறும் ்பள்்ளி்க்ளிலும் ்பயிலும் வ்்தசி குமைந்த ் சிங்கபபூர ைொ்ணவர்க்து ்படிபபுக்குத வ்தமவப்படும் நசி்தசியு்தவிமயக் ்கலவி அமைசசு வழஙகு்கசிைது.  

கூடு்தல ்த்கவல ச்பை, www.moe.gov.sg/financial-matters/financial-assistance/-ஐப இம்ணயத்தம்தம்தப ்பொரக்்கவும்.

ஏமனய ்த்கவல

வருைொன வேம்பு ்பயன்்கள்

$2,750
அலைது அ்தற்கும் 

குமைவொ்க இருந்தொல
சைொத்த ைொ்தொந்தசிே குடும்்ப 

வருைொனம்

$690
அலைது அ்தற்கும் குமைவொ்க 

இருந்தொல

்தனளிந்பர ்ேொ்ரி வருைொனம்

்தனளிந்பர 
்ேொ்ரி 
வருைொனம் 

=

சைொத்த ைொ்தொந்தசிே குடும்்ப 
வருைொனம்

குடும்்ப உறுப்பினர்க்ளின் 
எண்ணிக்ம்க

அலைது

்கலவி அமைசசு நசி்தசியு்தவித 
்தசிடைம் (FAS) 2022  


