மூத்த ோருக்கோன
ிறன்தேசித் ிட்டம்
கட்டுப்படியாகும் வினையில்
திறன்பபசிகளும் னகப்பபசி திட்டங்களும்
மூத்த ோருக்கோன
ிறன்தேசித்
ிட்டம்,
மூத்த ோருக்கோன
மின்னிலக்கமயமோ ல்
இயக்கத்த
ஆ ரிக்கிறது.
மின்னிலக்கமயமோக
விருப்ேம்
இருந் ோலும்,
விதல
கட்டுப்ேடியோகோ
குதறந்
வருமோனமுள்ள
மூத்த ோருக்கு,
ிறன்தேசித்
ிட்டம் குதறவோன விதலயில்
ிறன்தேசியும்
தகப்தேசி ிட்டமும் வழங்குகிறது.

தகுதி நிபந்தனைகள்
கு ி
நிேந் தனகதள
நிதறதவற்றும்
மூத்த ோர்,
கவல்த ோடர்பு
ஊடக
தமம்ேோட்டு
ஆதையத் ின்
மூத்த ோருக்கோன மின்னிலக்கமயமோ ல் இயக்கத் ின் கற்றல்
அங்கத் ில்
ேங்தகடுத்து1,
குதறந் து
ஓர்
அடிப்ேதட
மின்னிலக்கத் ிறதனக் கற்றுக்தகோண்டிருக்க தவண்டும்:

🗸 60 மற்றும் அ ற்கு தமலோன வயது2
🗸 த ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட அரசோங்க உ
ற்தேோத ய ேயனோளி :
• சமு ோய, குடும்ே தமம்ேோட்டு
நீண்டகோல உ வித் ிட்டம்
• சமு ோய, குடும்ே தமம்ேோட்டு
குறுகியகோல, இதடக்கோல உ
• வடதமப்பு
ீ
வளர்ச்சிக் கழகத்

🗸 சிங் கப் பூரர்

வித்

ிட்டங்களின்

அதமச்சின் கோம்தகர்
அதமச்சின் கோம்தகர்
வித் ிட்டம்
ின் தேோது வோடதக ிட்டம்

🗸 திறன் பபசி பபற் றுக்பகொண்ட தற் பபொததய ப
அக்பெஸ் (Home Access) பயனொளி அல் ல
1
2

இதையம்வழியோன கற்றல் முதறகள் உள்ளடங்கவில்தல.

ேிறந்

ஆண்டின் அடிப்ேதடயில்

ொம்

திறன்பபசித் திட்டங்கள்
தகுதிபபறும் மூத்பதார் குனறவாை வினையில்
வழங்கப்படும் பின்வரும் திறன்பபசிகனையும்
பசனவகனையும் அனுபவிக்கைாம்:
🗸 2 ஆண்டுகோல தகப்தேசி ிட்டம், மோ த் ிற்கு $5.00
🗸 ிறன்தேசி, ஆரம்ே விதல $20.00 (1 முதற தநரும் தசலு)
வினை குனறக்கப்பட்ட திட்டத்துடன் கினடப்பனவ:
🗸 இலவச சிம் அட்தட ே ிு
🗸 இலவச அதழப்ேோளர் கவல்
🗸 வரம்ேில்லோ உள்வரும் உள்ளூர் அதழப்புகள்
🗸 கூடு ல் ருக் கட்டைங்கள் இல்லோமல் இதடவிடோ
ிறன்தேசித் ரு இதைப்பு
🗸 தகப்தேசி ேோதுகோப்பு தேோன்ற கூடு லோன தசதவகள்

M1
6 GB
ிறன்தேசி
100
mins :
▪ OPPO A12
20 SMS

6 GB
500 mins
100 SMS

Singtel
ிறன்தேசி :

5 GB
350 mins
50 SMS

$20
▪ Huawei Y7
$43
▪ Samsung Galaxy A12 $60

▪ OPPO A12
$20
▪ Xiaomi Redmi 9A
$20
▪ Samsung Galaxy A12 $60

8 GB
350 mins
200 SMS

20 GB
300 mins
30 SMS

StarHub
ிறன்தேசி :

▪ Vivo Y1S
$20
▪ OPPO A15s
$49
▪ Samsung Galaxy A12 $60

TPG
ிறன்தேசி :

▪ Realme C11
▪ OPPO A15s
▪ Vivo Y20

எல்லோ விதலகளிலும் தேோருள், தசதவ வரி உள்ளடங்கும்.
அதனத்து விவரங்களும் அச்சிடும் சமயத் ில் சரியோனதவ, மோற்றத் ிற்கு உட்ேட்டதவ.
June 2021 அச்சிடப்ேட்டது

$20
$59
$59

