Enhancements to Workfare
Introduced in 2007, the Workfare Income Supplement Scheme
Boosts the income of lower-wage workers
Encourages them to work regularly
Helps them save more for retirement

Enhancements from Work Year 2023
Higher payouts
Higher annual Workfare payouts of up
to $4,200.

Higher income cap
Workers earning up to $2,500/month can
qualify, up from $2,300/month.

More younger workers to benefit
Workfare will be extended to younger
lower-wage workers aged 30 to 34.

Maximum Annual Payout
Age
Band

If you are
employed

If you are
self-employed

30 – 34

$2,100

$1,400

35 – 44

$3,000

$2,000

45 – 59

$3,600

$2,400

60 &
above

$4,200

$2,800

All PWDs

$4,200

$2,800

Stronger support for persons
with disabilities (PWDs)
All PWDs will qualify for the highest payout
tier, regardless of age.

What do I need
to do to receive
Workfare?

Earn at least $500/month from 2023

If you are employed
You will be automatically assessed based on the
CPF contributions from your employer.

If you are self-employed
You will be assessed for Workfare after you declare
your income for work done in the previous year, and
make the required MediSave contributions.

workfare.gov.sg
Or scan here for the qualifying
criteria for Workfare

增强就业补助计划
自2007年推出就业补助计划至今，此计划：
提高了工友的收入
鼓励工友从事常规工作
让工友累积更多退休储蓄

增强版的就业补助计划
从2023工作年度起将:

每年可获得的最高
就业补助金额:

提高补助金额

年龄

雇员

自雇人士

30 – 34

$2,100

$1,400

35 – 44

$3,000

$2,000

45 – 59

$3,600

$2,400

60岁及以上

$4,200

$2,800

所有残疾人士

$4,200

$2,800

工友每年可获得高达$4,200的补助金。

调高合格月入顶限
合格月入顶限将从$2,300调高至$2,500。

让更多年轻工友受益
扩大合格年龄范围，让30至34岁工友群体
受惠。

给予残疾人士更多帮助
所有残疾人士（不论年龄）都可获得高达
$4,200的补助金。

如何获得
就业补助金？

从2023年起，月入至少$500

如果您是雇员
我们将根据您的雇主所缴交的公积金数额自动进行评估。

如果您是自雇人士
您必须申报去年的年收入，并按规定缴交保健储蓄。
我们将根据您所申报的年收入进行评估。

workfare.gov.sg
欲知更多关于就业补助计划的详情，
请扫描二维码

Peningkatan kepada Skim Tambahan
Pendapatan Daya Kerja (Workfare)
Workfare yang diperkenalkan pada tahun 2007
Meningkatkan pendapatan para pekerja bergaji rendah
Menggalakkan mereka untuk bekerja secara tetap
Membantu mereka menyimpan lebih banyak wang
untuk persaraan

Peningkatan bermula Tahun Kerja 2023
Bayaran lebih tinggi
Bayaran Workfare tahunan yang lebih tinggi
sehingga $4,200.

Pembayaran tahunan maksimum
Kumpulan
umur

Jika anda
bekerja

Jika anda
bekerja sendiri

30 – 34

$2,100

$1,400

35 – 44

$3,000

$2,000

45 – 59

$3,600

$2,400

60 tahun
dan ke atas

$4,200

$2,800

Semua orang
kurang upaya

$4,200

$2,800

Had pendapatan yang lebih tinggi
Para pekerja yang berpendapatan sehingga
$2,500/bulan layak untuk skim ini, naik
daripada $2,300/bulan.

Lebih ramai pekerja yang lebih
muda akan mendapat manfaat
Workfare akan diperluaskan kepada para
pekerja bergaji rendah lebih muda yang
berusia 30 hingga 34 tahun.

Lebih banyak bantuan untuk
golongan orang kurang upaya
Semua orang kurang upaya layak untuk tahap
bayaran yang paling tinggi tanpa mengira usia.

Apakah yang perlu
saya lakukan untuk
menerima Workfare

Berpendapatan sekurang-kurangnya $500/bulan
mulai 2023

Jika anda bekerja
Workfare anda akan dinilai secara automatik
berdasarkan sumbangan CPF majikan anda.

Jika anda bekerja sendiri
Anda akan dinilai untuk Workfare selepas anda
mengisytiharkan pendapatan anda untuk kerja
yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan membuat
sumbangan MediSave yang diperlukan.

workfare.gov.sg
Atau imbas di sini untuk kriteria
kelayakan Workfare

ேவைலநலன் �ைண வ�மானத்
திட்டத்திற்� ேமம்பா�கள்
2007ல் அற ி�கமான ேவைலநலன் �ைண வ�மானத் (WIS) த ிட்டம்
�ைறந்த வ�மான ஊழ ியர்கள �ன் வ�மானத்ைத உயர்த்�க ிற�
ெதாடர்ந்� ேவைல ெசய்ய அவர்க�க்� ஊக்கமள �க்க ிற�
அவர்க�ைடய ஓய்�க்காலத்த ிற்� அத ிகமாகச் ேசம ிக்க உத�க ிற�

ேவைல ஆண்� 2023ல் நடப்�க்�
வ�ம் ேமம்பா�கள்
��தலான வழங்�ெதாைககள்
ஆண்�க்� $4,200 வைர ��தலான
ேவைலநலன் �ைண வ�மானத் த ிட்ட
வழங்�ெதாைககள்

உயர்ந்த வ�மான வரம்�
மாதத்த ிற்� $2,500 வைர சம்பளம்
ெப�ம் ஊழ ியர்கள் த�த ிெப�வார்கள்,
தற்ேபாைதய $2,300 வ �ட அத ிகம்

இன்�ம் அதிகமான இைளய
ஊழியர்கள் பயனைடவார்கள்
�ைறந்த வ�மானம் ெப�ம் 30 வய�
�தல் 34 வய�ைடய இைளய
ஊழ ியர்க�க்�ம் ேவைலநலன் �ைண
வ�மானத் த ிட்டம் ந�ட்�க்கப்ப�ம்

உடற்�ைற உள்ளவர்க�க்�
ேம�ம் வ�வான ஆதர�
வய� வரம்ப �ன்ற ி, உடற்�ைற உள்ள
அைனவ�ம் ஆக உயர்ந்த வழங்�ெதாைக
ப�ந ிைலக்� த�த ி ெப�வார்கள்

ேவைலநலன் �ைண
வ�மானத்ைதப் ெபற
நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்�ம்?

அதிகபட்ச வ�டாந்தர
வழங்�ெதாைக
வய�
ப ���

ந�ங்கள்
ேவைல
ெசய்தால்

ந�ங்கள்
�யெதாழ ில்
ெசய்தால்

30 – 34

$2,100

$1,400

35 – 44

$3,000

$2,000

45 – 59

$3,600

$2,400

$4,200

$2,800

$4,200

$2,800

60 வயத ு

மற்ற ும்
அதற்க ு மேல்
உடற்�ைற
உள்ள
அைனவ�ம்

2023 �தல் மாதத்த ிற்�க் �ைறந்த� $500
சம்பளம் ெபறேவண்�ம்

ந� ங்கள் ேவைல ெசய்பவராக இ�ந்தால்
உங்கள் �தலாள � ெச�த்�ம் மத்த ிய ேசம ந ித ி
சந்தாவ �ன் அ�ப்பைடய �ல் ந�ங்கள் தானாகேவ
மத ிப்ப �டப்ப�வர்கள்
�

ந� ங்கள் �யெதாழில் ��பவர் என்றால்
ந�ங்கள் �ந்த ிய ஆண்�ல் ெசய்த ேவைலக்�க் க ிைடத்த
வ�மானத்ைத அற ிவ �த்�, ேதைவயான ெம�ேசவ் சந்தா
ெச�த்த ிய ப �ற�, ேவைலநலன் �ைண வ�மானத்
த ிட்டத்த ிற்� மத ிப்ப�� ெசய்யப்ப�வர்கள்
�

workfare.gov.sg
அல்ல� ேவைலநலன் �ைண வ�மானத் த ிட்டத்த ிற்� த�த ி ெபற
ேதைவப்ப�ம் ந ிபந்தைனகள் பற்ற ி அற ிய இங்� வ��ங்கள்

