
        

Dear Residents of Gek Poh, 

I have served as a Member of Parliament for West Coast GRC 
for the last 10 years. I am glad that Gek Poh is now part of our 
family, and look forward to the privilege of serving you.

I am excited about the plans we have in place for developments 
in Gek Poh, as part of the wider Jurong West area. With the 
experience of overseeing estate rejuvenation and transformation, 
enhancing connectivity, and building strong community ties, I 
am confident of leading these improvements to your lives.

If elected, I will endeavour to make Gek Poh the best home for 
you and your family. We will overcome challenges together, 
caring and supporting the less fortunate amongst us, so that  
no one will need to face life’s challenges alone.

In Parliament, I will give voice to your concerns and aspirations, 
and champion your causes.

On behalf of the PAP West Coast GRC team, we hope that you 
will give us your full support. Together, we can look forward to 
better homes, better facilities, better connectivity, and better 
lives for everyone.

We humbly ask for your vote. 

亲爱的玉宝居民, 
我在过去的十年里，一直担任西海岸集选区的国会 
议员。现今，我很欣慰玉宝成为我们大家庭的成员，
并期待有这份荣耀，为您服务。
我们为玉宝及更广阔的裕廊西地区，预备了许多令人
兴奋的发展计划。凭借我过去监督各项翻新和改造
计划、提倡交通衔接性和建立更牢固的社区联系的
经验，我有信心能协助您改善生活。
若我成功当选，我必致力将玉宝打造成为您和家人
最完美的家园。我们将一同携手克服一切挑战，并积
极去关爱与帮助我们当中的弱势群体，让所有居民都
能得到所需的支援。
我也会继续为您在国会发声，将您的担忧和心愿告知
政府，并且维护您的利益
我代表人民行动党西海岸集选区团队，诚意邀请您
全力支持我们。只要我们同心协力，我们定能一起拥
有更优质的居家环境、更完善的设施、更周详的交通
衔接性，以及更美好的生活。
我诚挚地邀请您投我们一票！
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HIGHLIGHTS OF FUTURE PLANS FOR YOU为您所设的未来计划重点

MORE JOBS,  
AMENITIES & LEISURE
• Jurong Innovation District 

(JID)
• Advanced Manufacturing 

Campus
• 95,000 New Jobs Created
• 1st Underground Logistics 

Network
• Autonomous Vehicles
• Jurong Eco-Garden —  

Nature Trails, F&B Outlets

MORE CONNECTIVITY —  
JURONG REGION LINE  
• Jurong West Station
• Bahar Junction Station
• Gek Poh Station
• Longest Sky Corridor —  

11km@JID 

MORE UPGRADING PROJECTS 
• Gek Poh Community Club 

Upgrading  
• Home Improvement Programme
• Community Improvement 

Projects 
• Neighbourhood Renewal 

Programme
• Selective Lift Replacement 

Programme

MORE COMMUNITY 
SUPPORT PROGRAMMES
• For jobseekers
• For families
• For seniors
• For vulnerable residents 

增设更多工作、设施和
休闲设备
• 裕廊创新区

• 先进的制造业园区

• 打造9万5000份新岗位

• 首个地下物流网络

• 自动驾驶汽车

• 裕廊生态花园——自然步道和
餐饮场所

提升交通衔接性——
裕廊区域线
• 裕廊西地铁站

• 峇哈路口地铁站

• 玉宝地铁站

• 最长空中走廊——11公里 @  
裕廊创新区

增设更多翻新计划
• 翻新玉宝民众俱乐部

• 家居改进计划

• 社区改进项目

• 邻里更新计划

• 选择性电梯更换计划

增设更多社区支援计划
• 为家庭

• 为年长者

• 为弱势居民

• 为求职者

✔	 28 Community Improvement 
Projects — New Drop-off 
Points, New Children’s Cycling 
Track, Upgraded Residents’ 
Corner, New Community Garden

✔	 6 Playgrounds and 3 Fitness 
Corners upgraded

✔	 1 Large-scale Town-wide 
Project — Community Hub

✔	 55 Blocks benefited from 
installation of Solar Panels

✔	 3,426 Homes over 37 Blocks 
benefited from Repairs and 
Redecoration

✔	 1,631 Homes over  
17 Blocks benefited from 
Neighbourhood Renewal 
Programme

✔	 6 Welfare Programmes — 
University Scholarships, Food 
& Sundry Vouchers, Free Tuition

✔	 3 BlueSG Stations

✔	28项社区改进项目——建设
新的下客点、新的儿童自行
车专用道、翻新居民角落，
以及新的社区花园

✔	翻新6个儿童游乐场和3个 
健身区

✔	1项大规模的社区项目—— 
社区中枢

✔	55座组屋安装了太阳能 
电池板

✔	37 座组屋的3426户家庭受益
于维修与粉刷工程

✔	17 座组屋的1631 户家庭受益
于邻里翻新计划

✔	6项福利计划—— 
大学奖学金、食品和 
杂货券，以及免费补习班

✔	3个BlueSG共享电动车服务站

PROGRAMMES 
IMPLEMENTED FOR YOU

为您所实施的计划
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I have been a resident of Teban Gardens for 
close to 40 years. Of all the MPs who have 
served Teban Gardens and Pandan Gardens 
for so many years, we have not come across 
an MP as full of vigour and passion for the 
residents as Ms Foo.

Peter Mok

Kami sangat menghargai sokongan padu Cik Foo 
dalam menyokong kegiatan-kegiatan yang dianjurkan 
oleh masyarakat Melayu di Ayer Rajah. Beliau juga 
telah banyak bekerjasama dengan pihak Masjid  
dan sering bersungguh-sungguh membantu keluarga 
susah, warga emas serta para pelajar.

Haji Ja’al Bin Maaruf

Ms Foo is very proactive; she’ll ask the 
residents what problems they have, and she’ll 
attempt to solve them immediately.

Elsie Nee

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

胡议员的人很好。她带我们去很多 
地方玩，我们老人家有很多节目玩。

Mary Lee

All photos and videos were taken in compliance with prevailing government rules and advisories.
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in Gek Poh, as part of the wider Jurong West area. With the 
experience of overseeing estate rejuvenation and transformation, 
enhancing connectivity, and building strong community ties, I 
am confident of leading these improvements to your lives.

If elected, I will endeavour to make Gek Poh the best home for 
you and your family. We will overcome challenges together, 
caring and supporting the less fortunate amongst us, so that  
no one will need to face life’s challenges alone.

In Parliament, I will give voice to your concerns and aspirations, 
and champion your causes.

On behalf of the PAP West Coast GRC team, we hope that you 
will give us your full support. Together, we can look forward to 
better homes, better facilities, better connectivity, and better 
lives for everyone.

We humbly ask for your vote. 

亲爱的玉宝居民, 
我在过去的十年里，一直担任西海岸集选区的国会 
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最完美的家园。我们将一同携手克服一切挑战，并积
极去关爱与帮助我们当中的弱势群体，让所有居民都
能得到所需的支援。
我也会继续为您在国会发声，将您的担忧和心愿告知
政府，并且维护您的利益
我代表人民行动党西海岸集选区团队，诚意邀请您
全力支持我们。只要我们同心协力，我们定能一起拥
有更优质的居家环境、更完善的设施、更周详的交通
衔接性，以及更美好的生活。
我诚挚地邀请您投我们一票！
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Dear Residents of Gek Poh, 

I have served as a Member of Parliament for West Coast GRC 
for the last 10 years. I am glad that Gek Poh is now part of our 
family, and look forward to the privilege of serving you.

I am excited about the plans we have in place for developments 
in Gek Poh, as part of the wider Jurong West area. With the 
experience of overseeing estate rejuvenation and transformation, 
enhancing connectivity, and building strong community ties, I 
am confident of leading these improvements to your lives.

If elected, I will endeavour to make Gek Poh the best home for 
you and your family. We will overcome challenges together, 
caring and supporting the less fortunate amongst us, so that  
no one will need to face life’s challenges alone.

In Parliament, I will give voice to your concerns and aspirations, 
and champion your causes.

On behalf of the PAP West Coast GRC team, we hope that you 
will give us your full support. Together, we can look forward to 
better homes, better facilities, better connectivity, and better 
lives for everyone.

We humbly ask for your vote. 

亲爱的玉宝居民, 
我在过去的十年里，一直担任西海岸集选区的国会 
议员。现今，我很欣慰玉宝成为我们大家庭的成员，
并期待有这份荣耀，为您服务。
我们为玉宝及更广阔的裕廊西地区，预备了许多令人
兴奋的发展计划。凭借我过去监督各项翻新和改造
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我在过去的十年里，一直担任西海岸集选区的国会
议员。现今，我很欣慰玉宝成为我们大家庭的成员，
并期待有这份荣耀，为您服务。
我们为玉宝及更广阔的裕廊西地区，预备了许多令人
兴奋的发展计划。凭借我过去监督各项翻新和改造
计划、提倡交通衔接性和建立更牢固的社区联系的
经验，我有信心能协助您改善生活。
若我成功当选，我必致力将玉宝打造成为您和家人
最完美的家园。我们将一同携手克服一切挑战，并积
极去关爱与帮助我们当中的弱势群体，让所有居民都
能得到所需的支援。
我也会继续为您在国会发声，将您的担忧和心愿告知
政府，并且维护您的利益
我代表人民行动党西海岸集选区团队，诚意邀请您我代表人民行动党西海岸集选区团队，诚意邀请您
全力支持我们。只要我们同心协力，我们定能一起拥
有更优质的居家环境、更完善的设施、更周详的交通
衔接性，以及更美好的生活。
我诚挚地邀请您投我们一票！

Foo Mee Har 
West Coast GRC 
Ayer Rajah-Gek Poh Division

 fb.me/FooMeeHar.MP

胡美霞 
西海岸集选区
亚逸拉惹-玉宝区

 fb.me/FooMeeHar.MP

HIGHLIGHTS OF FUTURE PLANS FOR YOU为您所设的未来计划重点

MORE JOBS,  
AMENITIES & LEISURE
• Jurong Innovation District 

(JID)
• Advanced Manufacturing 

Campus
• 95,000 New Jobs Created
• 1st Underground Logistics 

Network
• Autonomous Vehicles
• Jurong Eco-Garden —  

Nature Trails, F&B Outlets

MORE CONNECTIVITY —  
JURONG REGION LINE  
• Jurong West Station
• Bahar Junction Station
• Gek Poh Station
• Longest Sky Corridor —  

11km@JID 

MORE UPGRADING PROJECTS 
• Gek Poh Community Club 

Upgrading  
• Home Improvement Programme
• Community Improvement 

Projects 
• Neighbourhood Renewal 

Programme
• Selective Lift Replacement 

Programme

MORE COMMUNITY 
SUPPORT PROGRAMMES
• For jobseekers
• For families
• For seniors
• For vulnerable residents 

增设更多工作、设施和
休闲设备
• 裕廊创新区

• 先进的制造业园区

• 打造9万5000份新岗位

• 首个地下物流网络

• 自动驾驶汽车

• 裕廊生态花园——自然步道和
餐饮场所

提升交通衔接性——
裕廊区域线
• 裕廊西地铁站

• 峇哈路口地铁站

• 玉宝地铁站

• 最长空中走廊——11公里 @  
裕廊创新区

增设更多翻新计划
• 翻新玉宝民众俱乐部

• 家居改进计划

• 社区改进项目

• 邻里更新计划

• 选择性电梯更换计划

增设更多社区支援计划
• 为家庭

• 为年长者

• 为弱势居民

• 为求职者

✔	 28 Community Improvement 
Projects — New Drop-off 
Points, New Children’s Cycling 
Track, Upgraded Residents’ 
Corner, New Community Garden

✔	 6 Playgrounds and 3 Fitness 
Corners upgraded

✔	 1 Large-scale Town-wide 
Project — Community Hub

✔	 55 Blocks benefited from 
installation of Solar Panels

✔	 3,426 Homes over 37 Blocks 
benefited from Repairs and 
Redecoration

✔	 1,631 Homes over  
17 Blocks benefited from 
Neighbourhood Renewal 
Programme

✔	 6 Welfare Programmes — 
University Scholarships, Food 
& Sundry Vouchers, Free Tuition

✔	 3 BlueSG Stations

✔	28项社区改进项目——建设
新的下客点、新的儿童自行
车专用道、翻新居民角落，
以及新的社区花园

✔	翻新6个儿童游乐场和3个 
健身区

✔	1项大规模的社区项目—— 
社区中枢

✔	55座组屋安装了太阳能 
电池板

✔	37 座组屋的3426户家庭受益
于维修与粉刷工程

✔	17 座组屋的1631 户家庭受益
于邻里翻新计划

✔	6项福利计划—— 
大学奖学金、食品和 
杂货券，以及免费补习班

✔	3个BlueSG共享电动车服务站

PROGRAMMES 
IMPLEMENTED FOR YOU

为您所实施的计划

PUBLISHED BY AND AT THE DIRECTION OF PAP AYER RAJAH BRANCH (BLOCK 32 TEBAN GARDENS ROAD #01-353 SINGAPORE 600032) 
PRINTED BY TIMES PRINTERS PTE LTD (L007/08/2019), 16 TUAS AVENUE 5 SINGAPORE 639340. DESIGNED BY THINKFARM PTE LTD (201226362G)

I have been a resident of Teban Gardens for 
close to 40 years. Of all the MPs who have 
served Teban Gardens and Pandan Gardens 
for so many years, we have not come across 
an MP as full of vigour and passion for the 
residents as Ms Foo.

Peter Mok

Kami sangat menghargai sokongan padu Cik Foo 
dalam menyokong kegiatan-kegiatan yang dianjurkan 
oleh masyarakat Melayu di Ayer Rajah. Beliau juga 
telah banyak bekerjasama dengan pihak Masjid  
dan sering bersungguh-sungguh membantu keluarga 
susah, warga emas serta para pelajar.

Haji Ja’al Bin Maaruf

Ms Foo is very proactive; she’ll ask the 
residents what problems they have, and she’ll 
attempt to solve them immediately.

Elsie Nee

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

胡议员的人很好。她带我们去很多 
地方玩，我们老人家有很多节目玩。

Mary Lee

All photos and videos were taken in compliance with prevailing government rules and advisories.

PAP WEST COAST GRC

For more 
residents’ 
feedback
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Penduduk Gek Poh yang dihormati,   

Saya telah berkhidmat sebagai Anggota Parlimen di kawasan undi 
West Coast GRC sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya gembira Gek 
Poh kini merupakan sebahagian dari keluarga kami dan berharap 
dapat diberi peluang untuk berkhidmat kepada anda. 

Saya teruja dengan pelbagai rancangan yang telah disusun 
untuk pembangunan Gek Poh, sebagai sebahagian besar di 
kawasan Jurong West. Dengan adanya pengalaman mengawasi 
pembangunan dan transformasi, selain memperbaiki rangkaian dan 
membangunkan pertalian masyarakat yang kukuh, saya yakin untuk 
menerajui kerja-kerja peningkatan untuk anda.

Jika diundi, saya akan bekerja keras untuk menjadikan Gek Poh 
sebuah perumahan yang terbaik buat anda dan keluarga. Kami 
akan mengatasi segala cabaran bersama, menjaga dan memberi 
sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik di kalangan 
kita agar tiada sesiapa yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Di Parlimen, saya akan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi 
anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. 

Bagi pihak pasukan PAP West Coast GRC, saya berharap anda 
dapat memberi sokongan sepenuhnya. Kami bersama mengalu-
alukan perumahan, kemudahan, rangkaian hubungan dan 
kehidupan yang lebih baik untuk setiap individu.

Dengan rendah diri, saya harap anda akan mengundi kami.

அன்பான கெக் ப்பா குடியிருப்பாளரெபள, 

ெடந்த 10 ஆண்டுெள் நபான கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தியய 
்ிர்திநி்திக்கும் நபாடபாளுமன்ற உறுப்ினரபாெச் பேயெயபாற்றியுள்பளன. 
கெக் ப்பா ெட்டபாரமும் நமது குடும்்மபாெ இருப்்தில் எனக்கு மெிழச்ேி, 
மறறும் உஙெளுக்குச் பேயெச் கேயெய்த நபான எ்திர்பாரக்ெிப்றன.

்ரந்த ஜுரபாங கெஸ்ட் ்கு்தியின ஒரு ்கு்தியபாெ, கெக் ப்பாெின 
முனபனற்றஙெளுக்ெபான ்திட்டஙெள் கு்றிதது நபான மெிழச்ேியயடெிப்றன. 
ெட்டபாரத்தின புததுணரச்ேி மறறும் உருமபாற்றதய்த பமற்பாரயெ 
கேய்தல், இயணபபுெயள பமம்்டுதது்தல், மறறும் ெலுெபான ேமூெ 
உ்றவுெயள உருெபாக்கு்தல் ஆெிய அனு்ெததுடன இந்த பமம்்பாடுெயள 
உஙெள் ெபாழக்யெயில் ெழிநடததுெ்தில் எனக்கு நம்்ிக்யெ உள்ளது. 

ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்டபால், கெக் ப்பாயெ உஙெளுக்கும் உஙெள் 
குடும்்த்திறகும் ேி்றந்த இருப்ிடமபாெ மபாற்ற முயறேிபப்ன. 
ஒன்றபாெச் ேெபால்ெயளக் ெடநது ெநது, நம்மியடபய உள்ள ெே்தி 
குய்றந்தெரெளின பமல் அக்ெய்றயபாெவும் அெரெளுக்கு ஆ்தரெபாெவும் 
இருபப்பாம்.  இ்தனபால் யபாரும் ெபாழக்யெயின ேெபால்ெயளத ்தனியபாெ 
எ்திரகெபாள்ள பெண்டிய்தில்யலை.

நபாடபாளுமன்றத்தில் உஙெளுயடய குரலைபாெ இருநது, நபான க்தபாடரநது 
உஙெளின நலைனெள் மறறும் நபாட்டஙெள் ஆெியெற்றில் அக்ெய்ற 
கேலுத்தி உஙெளுக்குரியய்தச் கேயபென.

நீஙெள் எஙெளுக்கு முழு ஆ்தரவு அளிப்பீரெள் எனறு மக்ெள் கேயல் 
ெட்ேி கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தி உறுப்ினரெள் ேபார்பாெ 
நம்புெிப்றபாம். ஒனறுபேரநது, நபாம் அயனெருக்கும் ேி்றந்த இல்லைஙெள், 
பமம்்ட்ட ெே்திெள், ேி்றந்த இயணபபுெள் மறறும் அயனெருக்கும் 
ேி்றந்த ெபாழக்யெயய எ்திர்பாரக்ெலைபாம்.

நபாஙெள் ்தபாழயமயுடன உஙெள் ெபாக்யெ நபாடுெிப்றபாம். 

Penduduk Gek Poh yang dihormati,   

Saya telah berkhidmat sebagai Anggota Parlimen di kawasan undi 
West Coast GRC sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya gembira Gek 
Poh kini merupakan sebahagian dari keluarga kami dan berharap 
dapat diberi peluang untuk berkhidmat kepada anda. 

Saya teruja dengan pelbagai rancangan yang telah disusun 
untuk pembangunan Gek Poh, sebagai sebahagian besar di 
kawasan Jurong West. Dengan adanya pengalaman mengawasi 
pembangunan dan transformasi, selain memperbaiki rangkaian dan 
membangunkan pertalian masyarakat yang kukuh, saya yakin untuk 
menerajui kerja-kerja peningkatan untuk anda.

Jika diundi, saya akan bekerja keras untuk menjadikan Gek Poh 
sebuah perumahan yang terbaik buat anda dan keluarga. Kami 
akan mengatasi segala cabaran bersama, menjaga dan memberi 
sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik di kalangan 
kita agar tiada sesiapa yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Di Parlimen, saya akan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi 
anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. 

Bagi pihak pasukan PAP West Coast GRC, saya berharap anda 
dapat memberi sokongan sepenuhnya. Kami bersama mengalu-
alukan perumahan, kemudahan, rangkaian hubungan dan 
kehidupan yang lebih baik untuk setiap individu.

Dengan rendah diri, saya harap anda akan mengundi kami.

அன்பான கெக் ப்பா

ெடந்த 10 ஆண்டுெ
்ிர்ிர் ்திநி்திநி்த ்திக்கும் ந்திக்கும் ந்த பாட
கெக் ப்பா ெட்டபாரமும் நமது குடு
மறறும் உஙெளுக்குச் 

ரமும் நமது குடு
ளுக்குச் 

ரமும் நமது குடு

்ரந்த ஜுரபாங கெஸ்ட் 
முனபனற்றஙெளுக்ெபா
ெட்டபாரத்தின புததுணர
கேய்தல், இயணப

துணர
யணப

துணர
பு

உ்றவுெயள உருெபா
உஙெள் ெபாழக்யெயில் 

ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்டபா
குடும்்த்திறகும் ேிேிே்ற
ஒன்றபாெச் ேெபால்ெயள
குய்றந்தெரெளின
இருபப்பாம்.  இ்தன
எ்திர்திர்த கெபாள்ள பெண்டிய

நபாடபாளுமன்றத்தில் உங
உஙெளின நலைனெள் ம
கேலுத்தி உஙெளுக்குரிய

நீஙெள் எஙெளுக்கு முழு ஆ
ெட்ேி கெஸ்ட் 

ளுக்கு முழு ஆ
ெஸ்ட் 

ளுக்கு முழு ஆ
பெபா

ளுக்கு முழு ஆ
பெபா

ளுக்கு முழு ஆ

நம்புெிெிெப்றபாம். ஒனறு
பமம்்ட்ட ெே்திெே்திெே்தெள், 

று
ள், 
று

ேிேிே்றந்த ெபாழக்யெய

நபாஙெள் ்தபாழயமயுட

Foo Mee Har 
West Coast GRC 
Ayer Rajah-Gek Poh Division

 fb.me/FooMeeHar.MP

SOROTAN RANCANGAN MASA DEPAN UNTUK ANDA உங்களுக்ககான எதிர்ககாலத் திட்டங்களின் சிறப்பு அமசங்கள்

PELUANG PEKERJAAN,  
KEMUDAHAN & RIADAH 
• Daerah Inovasi Jurong (JID)
• Kampus Pengilangan Lanjutan
• 95,000 Peluang Pekerjaan
• Rangkaian Logistik Bawah 

Tanah yang pertama
• Kenderaan Berautonomi
• Taman Eko Jurong —  

Jejak Semula Jadi,  
Tempat Makan

LEBIH BANYAK  
SAMBUNGAN — JURONG 
REGION LINE
• Stesen Jurong West
• Stesen Bahar Junction
• Stesen Gek Poh
• Sky Corridor Terpanjang — 

11km@JID 

LEBIH BANYAK PROJEK 
PENINGKATAN
• Peningkatan Kelab Masyarakat 

Gek Poh
• Program Peningkatan Rumah
• Projek Peningkatan Masyarakat
• Program Pembaharuan 

Kejiranan
• Program Penggantian  

Lif Pilihan

LEBIH BANYAK PROGRAM 
SOKONGAN MASYARAKAT 
• Untuk yang sedang mencari 

pekerjaan
• Untuk keluarga
• Untuk golongan berusia
• Untuk penduduk

கூடுதலகான வேலல்கள், 
ேசதி்கள் மற்றும ஓய்வுவேர 
ேளகா்கங்கள்

•  ஜூபரபாங புத்தபாக்ெ ெட்டபாரம் (JID)

•  உயர்தரமபான உற்த்தி ெளபாெம்

•  95,000 பு்திய பெயலைெள் 
உருெபாக்ெப்ட்டன

•  மு்தலைபாெது நிலைத்தடி ்தளெபாடக் 
ெட்டயமபபு

•  ஓட்டுநரில்லைபா ெபாெனஙெள்

• ஜூபரபாங சுறறுச்சூழயலைக் 
ெபாக்கும் பூநப்தபாட்டம் — 
இயறயெத ்தடம், உணெெஙெள்

கூடுதலகான இலைப்பு்கள் —  
ஜூவரகாங ேட்டகாரப் பகாலத

• பு்திய ஜூபரபாங கெஸ்ட் 
நியலையம்

•  ் ஹபார ஜஙேன நியலையம்

•  கெக் ப்பா நியலையம்

•  ஆெ நீலைமபான ஸ்யெ கெபாரிகடபார  
— 11 ெிபலைபாமீட்டர @ JID

கூடுதலகான வமமபகாடடு 
திட்டங்கள்

• கெக் ப்பா ேமூெ மன்றம் 
பமம்்பாட்டு ்திட்டம்

• இல்லை பமம்்பாட்டு ்திட்டம்

• ேமூெ பமம்்பாட்டு ்திட்டஙெள்

• அக்ெம்்க்ெப புதுப்ிபபுத ்திட்டம்

• ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்ட மினதூக்ெி 
மபாறறும் ்திட்டம்

கூடுதலகான சமூ்க ஆதரவு 
திட்டங்கள்

• பெயலை ெபாயபபு ப்தடுபெபாருக்கு

• குடும்்ஙெளுக்கு

• மூதப்தபாருக்கு

• எளி்தில் ்பா்திக்ெப்டக்கூடிய 
குடியிருப்பாளரெளுக்கு

✔	 28 Projek Peningkatan 
Masyarakat — Tempat turun 
penumpang baru, trek basikal 
kanak-kanak baru, peningkatan 
di sudut penduduk, taman 
komuniti baru

✔	 6 Taman permainan dan 3 
peningkatan di sudut kesihatan

✔	 1 projek bandar berskala besar — 
Hub komuniti 

✔	 55 blok telah manfaat dari 
pemasangan panel solar 

✔	 3,426 rumah dari 37 blok 
dapat menikmati kerja-kerja 
pembaikan dan ubahsuai 
semula 

✔	 1,631 rumah dari 17 blok 
dapat menikmati dari program 
pembaharuan kejiranan

✔	 6 Program kebajikan — biasiswa 
universiti, baucer makanan dan 
kepelbagaian, tuisyen percuma 

✔	 3 Stesen BlueSG

✔ 28 ேமூெ பமம்்பாட்டு ்திட்டஙெள் — 
பு்தி்தபான ்யணிெள் இ்றஙகும் இடம், 
்ிள்யளெளுக்ெபான பு்திய யேக்ெல் 
ஓட்டும் ்தடம், பமம்்டுத்தப்ட்ட 
குடியிருப்பாளர கூடும் இடம், பு்திய 
ேமூெப பூஙெபா 

✔ 6 ெியளயபாட்டு யம்தபானஙெள் மறறும்  
3 உடற்யிறேி கூடஙெள் 
பமம்்டுத்தப்ட்டன

✔	 1 க்ரிய அளவு முழு ெட்டபாரத ்திட்டம் 
— ேமூெ யமயம்

✔ 55 அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் 
சூரியகெபாளித ்தெடுெள் க்பாருத்தப்ட்டன

✔	 3426 இல்லைஙெள் 37கும் பமற்ட்ட 
அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் ்ழுது 
மறறும் மறுெடிெயமபபு ்திட்டத்தின  
ெீழ ்யன அயடந்தன

✔	 1631 இல்லைஙெள் 17கும் பமற்ட்ட 
அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் 
அக்ெம்்க்ெப புதுப்ிபபுத ்திட்டத்தின  
ெீழ ்யன அயடந்தன

✔	 6 ேமூெநலைத ்திட்டஙெள் — 
்ல்ெயலைக்ெழெ உ்ெபாரச் ேம்்ளத 
்திட்டம், உணவு மறறும் மளியெ 
க்பாருட்ெளுக்ெபான ்றறுச் ேீட்டு, 
இலைெேத துயணப்பாட ெகுபபு

✔	 3 மினேபாரக் ெபார ்ெிரவு (BlueSG) 
நியலையஙெள்

PROGRAM YANG 
DILAKSANAKAN  
UNTUK ANDA  

உங்களுக்ககா்க 
அமுலபடுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

ள்

கடபார

ஃபூ மீ ஹகா 
கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தி 
ஆயர ரபாஜபா - கெக் ப்பா ்ிரிவு

 fb.me/FooMeeHar.MP

Ms Foo is very friendly and caring. When I quit 
my job to look after my mum, who has dementia, 
she helped me to receive financial assistance. 
She also recommended me to local reality TV 
programme Renovaid. Now that my house is 
totally new, it is easier for me to tidy up.

Sharon Lim

Ms Foo is compassionate, responsible, and 
sensitive to the feelings of the community. She 
will visit a different block at least once a week, 
and will go to every single level, each of which 
has four to five units. I think it is brilliant that she 
and her team are taking that initiative. 
                                     
Nadiah M Din

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

்திரும்தி ஃபூ-ெிடம் எனக்கு மிெவும் 
்ிடித்தது அெர ெேிப்பாளரெள் எப்டிப்ட்ட 
்ிரச்ேயனெபளபாடு ெந்தபாலும், அெறய்ற 
உடனடியபாெ, ஏற்ற முய்றயில் யெயபாள்ெபார. 
பெபாரிக்யெ நியபாயமபாெ இருப்ின, நிச்ேயம்  
்ீதரதது யெக்ெ முயறேிப்பார.

M Arun Kumar        

胡议员的为人和蔼可亲，还有跟我们这边
的居民和小贩的关系很好。

吳龍鳳

PAP WEST COAST GRC
Kehidupan Kita Pekerjaan Kita Masa Depan Kita 

IKRAR SAYA PADA ANDA MANIFESTO PAP உங்களுககு 
எனது ேகாககுறுதி

மசச்க ்கடசி திட்ட 
அறிேிப்பு

மசச்க சேஸ்ட வ்ககாஸ்ட குழுத்சதகாகுதி

Gek Poh Manifesto GE 2020 (23 Jun).indd   2 24/6/20   4:49 PM



        

Penduduk Gek Poh yang dihormati,   

Saya telah berkhidmat sebagai Anggota Parlimen di kawasan undi 
West Coast GRC sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya gembira Gek 
Poh kini merupakan sebahagian dari keluarga kami dan berharap 
dapat diberi peluang untuk berkhidmat kepada anda. 

Saya teruja dengan pelbagai rancangan yang telah disusun 
untuk pembangunan Gek Poh, sebagai sebahagian besar di 
kawasan Jurong West. Dengan adanya pengalaman mengawasi 
pembangunan dan transformasi, selain memperbaiki rangkaian dan 
membangunkan pertalian masyarakat yang kukuh, saya yakin untuk 
menerajui kerja-kerja peningkatan untuk anda.

Jika diundi, saya akan bekerja keras untuk menjadikan Gek Poh 
sebuah perumahan yang terbaik buat anda dan keluarga. Kami 
akan mengatasi segala cabaran bersama, menjaga dan memberi 
sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik di kalangan 
kita agar tiada sesiapa yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Di Parlimen, saya akan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi 
anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. 

Bagi pihak pasukan PAP West Coast GRC, saya berharap anda 
dapat memberi sokongan sepenuhnya. Kami bersama mengalu-
alukan perumahan, kemudahan, rangkaian hubungan dan 
kehidupan yang lebih baik untuk setiap individu.

Dengan rendah diri, saya harap anda akan mengundi kami.

அன்பான கெக் ப்பா குடியிருப்பாளரெபள, 

ெடந்த 10 ஆண்டுெள் நபான கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தியய 
்ிர்திநி்திக்கும் நபாடபாளுமன்ற உறுப்ினரபாெச் பேயெயபாற்றியுள்பளன. 
கெக் ப்பா ெட்டபாரமும் நமது குடும்்மபாெ இருப்்தில் எனக்கு மெிழச்ேி, 
மறறும் உஙெளுக்குச் பேயெச் கேயெய்த நபான எ்திர்பாரக்ெிப்றன.

்ரந்த ஜுரபாங கெஸ்ட் ்கு்தியின ஒரு ்கு்தியபாெ, கெக் ப்பாெின 
முனபனற்றஙெளுக்ெபான ்திட்டஙெள் கு்றிதது நபான மெிழச்ேியயடெிப்றன. 
ெட்டபாரத்தின புததுணரச்ேி மறறும் உருமபாற்றதய்த பமற்பாரயெ 
கேய்தல், இயணபபுெயள பமம்்டுதது்தல், மறறும் ெலுெபான ேமூெ 
உ்றவுெயள உருெபாக்கு்தல் ஆெிய அனு்ெததுடன இந்த பமம்்பாடுெயள 
உஙெள் ெபாழக்யெயில் ெழிநடததுெ்தில் எனக்கு நம்்ிக்யெ உள்ளது. 

ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்டபால், கெக் ப்பாயெ உஙெளுக்கும் உஙெள் 
குடும்்த்திறகும் ேி்றந்த இருப்ிடமபாெ மபாற்ற முயறேிபப்ன. 
ஒன்றபாெச் ேெபால்ெயளக் ெடநது ெநது, நம்மியடபய உள்ள ெே்தி 
குய்றந்தெரெளின பமல் அக்ெய்றயபாெவும் அெரெளுக்கு ஆ்தரெபாெவும் 
இருபப்பாம்.  இ்தனபால் யபாரும் ெபாழக்யெயின ேெபால்ெயளத ்தனியபாெ 
எ்திரகெபாள்ள பெண்டிய்தில்யலை.

நபாடபாளுமன்றத்தில் உஙெளுயடய குரலைபாெ இருநது, நபான க்தபாடரநது 
உஙெளின நலைனெள் மறறும் நபாட்டஙெள் ஆெியெற்றில் அக்ெய்ற 
கேலுத்தி உஙெளுக்குரியய்தச் கேயபென.

நீஙெள் எஙெளுக்கு முழு ஆ்தரவு அளிப்பீரெள் எனறு மக்ெள் கேயல் 
ெட்ேி கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தி உறுப்ினரெள் ேபார்பாெ 
நம்புெிப்றபாம். ஒனறுபேரநது, நபாம் அயனெருக்கும் ேி்றந்த இல்லைஙெள், 
பமம்்ட்ட ெே்திெள், ேி்றந்த இயணபபுெள் மறறும் அயனெருக்கும் 
ேி்றந்த ெபாழக்யெயய எ்திர்பாரக்ெலைபாம்.

நபாஙெள் ்தபாழயமயுடன உஙெள் ெபாக்யெ நபாடுெிப்றபாம். 

Penduduk Gek Poh yang dihormati,   

Saya telah berkhidmat sebagai Anggota Parlimen di kawasan undi 
West Coast GRC sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya gembira Gek 
Poh kini merupakan sebahagian dari keluarga kami dan berharap 
dapat diberi peluang untuk berkhidmat kepada anda. 

Saya teruja dengan pelbagai rancangan yang telah disusun 
untuk pembangunan Gek Poh, sebagai sebahagian besar di 
kawasan Jurong West. Dengan adanya pengalaman mengawasi 
pembangunan dan transformasi, selain memperbaiki rangkaian dan 
membangunkan pertalian masyarakat yang kukuh, saya yakin untuk 
menerajui kerja-kerja peningkatan untuk anda.

Jika diundi, saya akan bekerja keras untuk menjadikan Gek Poh 
sebuah perumahan yang terbaik buat anda dan keluarga. Kami 
akan mengatasi segala cabaran bersama, menjaga dan memberi 
sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik di kalangan 
kita agar tiada sesiapa yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Di Parlimen, saya akan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi 
anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. 

Bagi pihak pasukan PAP West Coast GRC, saya berharap anda 
dapat memberi sokongan sepenuhnya. Kami bersama mengalu-
alukan perumahan, kemudahan, rangkaian hubungan dan 
kehidupan yang lebih baik untuk setiap individu.

Dengan rendah diri, saya harap anda akan mengundi kami.

அன்பான கெக் ப்பா

ெடந்த 10 ஆண்டுெ
்ிர்ிர் ்திநி்திநி்த ்திக்கும் ந்திக்கும் ந்த பாட
கெக் ப்பா ெட்டபாரமும் நமது குடு
மறறும் உஙெளுக்குச் 

ரமும் நமது குடு
ளுக்குச் 

ரமும் நமது குடு

்ரந்த ஜுரபாங கெஸ்ட் 
முனபனற்றஙெளுக்ெபா
ெட்டபாரத்தின புததுணர
கேய்தல், இயணப

துணர
யணப

துணர
பு

உ்றவுெயள உருெபா
உஙெள் ெபாழக்யெயில் 

ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்டபா
குடும்்த்திறகும் ேிேிே்ற
ஒன்றபாெச் ேெபால்ெயள
குய்றந்தெரெளின
இருபப்பாம்.  இ்தன
எ்திர்திர்த கெபாள்ள பெண்டிய

நபாடபாளுமன்றத்தில் உங
உஙெளின நலைனெள் ம
கேலுத்தி உஙெளுக்குரிய

நீஙெள் எஙெளுக்கு முழு ஆ
ெட்ேி கெஸ்ட் 

ளுக்கு முழு ஆ
ெஸ்ட் 

ளுக்கு முழு ஆ
பெபா

ளுக்கு முழு ஆ
பெபா

ளுக்கு முழு ஆ

நம்புெிெிெப்றபாம். ஒனறு
பமம்்ட்ட ெே்திெே்திெே்தெள், 

று
ள், 
று

ேிேிே்றந்த ெபாழக்யெய

நபாஙெள் ்தபாழயமயுட

Foo Mee Har 
West Coast GRC 
Ayer Rajah-Gek Poh Division

 fb.me/FooMeeHar.MP

SOROTAN RANCANGAN MASA DEPAN UNTUK ANDA உங்களுக்ககான எதிர்ககாலத் திட்டங்களின் சிறப்பு அமசங்கள்

PELUANG PEKERJAAN,  
KEMUDAHAN & RIADAH 
• Daerah Inovasi Jurong (JID)
• Kampus Pengilangan Lanjutan
• 95,000 Peluang Pekerjaan
• Rangkaian Logistik Bawah 

Tanah yang pertama
• Kenderaan Berautonomi
• Taman Eko Jurong —  

Jejak Semula Jadi,  
Tempat Makan

LEBIH BANYAK  
SAMBUNGAN — JURONG 
REGION LINE
• Stesen Jurong West
• Stesen Bahar Junction
• Stesen Gek Poh
• Sky Corridor Terpanjang — 

11km@JID 

LEBIH BANYAK PROJEK 
PENINGKATAN
• Peningkatan Kelab Masyarakat 

Gek Poh
• Program Peningkatan Rumah
• Projek Peningkatan Masyarakat
• Program Pembaharuan 

Kejiranan
• Program Penggantian  

Lif Pilihan

LEBIH BANYAK PROGRAM 
SOKONGAN MASYARAKAT 
• Untuk yang sedang mencari 

pekerjaan
• Untuk keluarga
• Untuk golongan berusia
• Untuk penduduk

கூடுதலகான வேலல்கள், 
ேசதி்கள் மற்றும ஓய்வுவேர 
ேளகா்கங்கள்

•  ஜூபரபாங புத்தபாக்ெ ெட்டபாரம் (JID)

•  உயர்தரமபான உற்த்தி ெளபாெம்

•  95,000 பு்திய பெயலைெள் 
உருெபாக்ெப்ட்டன

•  மு்தலைபாெது நிலைத்தடி ்தளெபாடக் 
ெட்டயமபபு

•  ஓட்டுநரில்லைபா ெபாெனஙெள்

• ஜூபரபாங சுறறுச்சூழயலைக் 
ெபாக்கும் பூநப்தபாட்டம் — 
இயறயெத ்தடம், உணெெஙெள்

கூடுதலகான இலைப்பு்கள் —  
ஜூவரகாங ேட்டகாரப் பகாலத

• பு்திய ஜூபரபாங கெஸ்ட் 
நியலையம்

•  ் ஹபார ஜஙேன நியலையம்

•  கெக் ப்பா நியலையம்

•  ஆெ நீலைமபான ஸ்யெ கெபாரிகடபார  
— 11 ெிபலைபாமீட்டர @ JID

கூடுதலகான வமமபகாடடு 
திட்டங்கள்

• கெக் ப்பா ேமூெ மன்றம் 
பமம்்பாட்டு ்திட்டம்

• இல்லை பமம்்பாட்டு ்திட்டம்

• ேமூெ பமம்்பாட்டு ்திட்டஙெள்

• அக்ெம்்க்ெப புதுப்ிபபுத ்திட்டம்

• ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்ட மினதூக்ெி 
மபாறறும் ்திட்டம்

கூடுதலகான சமூ்க ஆதரவு 
திட்டங்கள்

• பெயலை ெபாயபபு ப்தடுபெபாருக்கு

• குடும்்ஙெளுக்கு

• மூதப்தபாருக்கு

• எளி்தில் ்பா்திக்ெப்டக்கூடிய 
குடியிருப்பாளரெளுக்கு

✔	 28 Projek Peningkatan 
Masyarakat — Tempat turun 
penumpang baru, trek basikal 
kanak-kanak baru, peningkatan 
di sudut penduduk, taman 
komuniti baru

✔	 6 Taman permainan dan 3 
peningkatan di sudut kesihatan

✔	 1 projek bandar berskala besar — 
Hub komuniti 

✔	 55 blok telah manfaat dari 
pemasangan panel solar 

✔	 3,426 rumah dari 37 blok 
dapat menikmati kerja-kerja 
pembaikan dan ubahsuai 
semula 

✔	 1,631 rumah dari 17 blok 
dapat menikmati dari program 
pembaharuan kejiranan

✔	 6 Program kebajikan — biasiswa 
universiti, baucer makanan dan 
kepelbagaian, tuisyen percuma 

✔	 3 Stesen BlueSG

✔ 28 ேமூெ பமம்்பாட்டு ்திட்டஙெள் — 
பு்தி்தபான ்யணிெள் இ்றஙகும் இடம், 
்ிள்யளெளுக்ெபான பு்திய யேக்ெல் 
ஓட்டும் ்தடம், பமம்்டுத்தப்ட்ட 
குடியிருப்பாளர கூடும் இடம், பு்திய 
ேமூெப பூஙெபா 

✔ 6 ெியளயபாட்டு யம்தபானஙெள் மறறும்  
3 உடற்யிறேி கூடஙெள் 
பமம்்டுத்தப்ட்டன

✔	 1 க்ரிய அளவு முழு ெட்டபாரத ்திட்டம் 
— ேமூெ யமயம்

✔ 55 அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் 
சூரியகெபாளித ்தெடுெள் க்பாருத்தப்ட்டன

✔	 3426 இல்லைஙெள் 37கும் பமற்ட்ட 
அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் ்ழுது 
மறறும் மறுெடிெயமபபு ்திட்டத்தின  
ெீழ ்யன அயடந்தன

✔	 1631 இல்லைஙெள் 17கும் பமற்ட்ட 
அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் 
அக்ெம்்க்ெப புதுப்ிபபுத ்திட்டத்தின  
ெீழ ்யன அயடந்தன

✔	 6 ேமூெநலைத ்திட்டஙெள் — 
்ல்ெயலைக்ெழெ உ்ெபாரச் ேம்்ளத 
்திட்டம், உணவு மறறும் மளியெ 
க்பாருட்ெளுக்ெபான ்றறுச் ேீட்டு, 
இலைெேத துயணப்பாட ெகுபபு

✔	 3 மினேபாரக் ெபார ்ெிரவு (BlueSG) 
நியலையஙெள்

PROGRAM YANG 
DILAKSANAKAN  
UNTUK ANDA  

உங்களுக்ககா்க 
அமுலபடுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

ள்

கடபார

ஃபூ மீ ஹகா 
கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தி 
ஆயர ரபாஜபா - கெக் ப்பா ்ிரிவு

 fb.me/FooMeeHar.MP

Ms Foo is very friendly and caring. When I quit 
my job to look after my mum, who has dementia, 
she helped me to receive financial assistance. 
She also recommended me to local reality TV 
programme Renovaid. Now that my house is 
totally new, it is easier for me to tidy up.

Sharon Lim

Ms Foo is compassionate, responsible, and 
sensitive to the feelings of the community. She 
will visit a different block at least once a week, 
and will go to every single level, each of which 
has four to five units. I think it is brilliant that she 
and her team are taking that initiative. 
                                     
Nadiah M Din

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

்திரும்தி ஃபூ-ெிடம் எனக்கு மிெவும் 
்ிடித்தது அெர ெேிப்பாளரெள் எப்டிப்ட்ட 
்ிரச்ேயனெபளபாடு ெந்தபாலும், அெறய்ற 
உடனடியபாெ, ஏற்ற முய்றயில் யெயபாள்ெபார. 
பெபாரிக்யெ நியபாயமபாெ இருப்ின, நிச்ேயம்  
்ீதரதது யெக்ெ முயறேிப்பார.

M Arun Kumar        

胡议员的为人和蔼可亲，还有跟我们这边
的居民和小贩的关系很好。

吳龍鳳

PAP WEST COAST GRC
Kehidupan Kita Pekerjaan Kita Masa Depan Kita 

IKRAR SAYA PADA ANDA MANIFESTO PAP உங்களுககு 
எனது ேகாககுறுதி

மசச்க ்கடசி திட்ட 
அறிேிப்பு

மசச்க சேஸ்ட வ்ககாஸ்ட குழுத்சதகாகுதி

Gek Poh Manifesto GE 2020 (23 Jun).indd   2 24/6/20   4:49 PM



        

Penduduk Gek Poh yang dihormati,   

Saya telah berkhidmat sebagai Anggota Parlimen di kawasan undi 
West Coast GRC sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya gembira Gek 
Poh kini merupakan sebahagian dari keluarga kami dan berharap 
dapat diberi peluang untuk berkhidmat kepada anda. 

Saya teruja dengan pelbagai rancangan yang telah disusun 
untuk pembangunan Gek Poh, sebagai sebahagian besar di 
kawasan Jurong West. Dengan adanya pengalaman mengawasi 
pembangunan dan transformasi, selain memperbaiki rangkaian dan 
membangunkan pertalian masyarakat yang kukuh, saya yakin untuk 
menerajui kerja-kerja peningkatan untuk anda.

Jika diundi, saya akan bekerja keras untuk menjadikan Gek Poh 
sebuah perumahan yang terbaik buat anda dan keluarga. Kami 
akan mengatasi segala cabaran bersama, menjaga dan memberi 
sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik di kalangan 
kita agar tiada sesiapa yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Di Parlimen, saya akan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi 
anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. 

Bagi pihak pasukan PAP West Coast GRC, saya berharap anda 
dapat memberi sokongan sepenuhnya. Kami bersama mengalu-
alukan perumahan, kemudahan, rangkaian hubungan dan 
kehidupan yang lebih baik untuk setiap individu.

Dengan rendah diri, saya harap anda akan mengundi kami.

அன்பான கெக் ப்பா குடியிருப்பாளரெபள, 

ெடந்த 10 ஆண்டுெள் நபான கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தியய 
்ிர்திநி்திக்கும் நபாடபாளுமன்ற உறுப்ினரபாெச் பேயெயபாற்றியுள்பளன. 
கெக் ப்பா ெட்டபாரமும் நமது குடும்்மபாெ இருப்்தில் எனக்கு மெிழச்ேி, 
மறறும் உஙெளுக்குச் பேயெச் கேயெய்த நபான எ்திர்பாரக்ெிப்றன.

்ரந்த ஜுரபாங கெஸ்ட் ்கு்தியின ஒரு ்கு்தியபாெ, கெக் ப்பாெின 
முனபனற்றஙெளுக்ெபான ்திட்டஙெள் கு்றிதது நபான மெிழச்ேியயடெிப்றன. 
ெட்டபாரத்தின புததுணரச்ேி மறறும் உருமபாற்றதய்த பமற்பாரயெ 
கேய்தல், இயணபபுெயள பமம்்டுதது்தல், மறறும் ெலுெபான ேமூெ 
உ்றவுெயள உருெபாக்கு்தல் ஆெிய அனு்ெததுடன இந்த பமம்்பாடுெயள 
உஙெள் ெபாழக்யெயில் ெழிநடததுெ்தில் எனக்கு நம்்ிக்யெ உள்ளது. 

ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்டபால், கெக் ப்பாயெ உஙெளுக்கும் உஙெள் 
குடும்்த்திறகும் ேி்றந்த இருப்ிடமபாெ மபாற்ற முயறேிபப்ன. 
ஒன்றபாெச் ேெபால்ெயளக் ெடநது ெநது, நம்மியடபய உள்ள ெே்தி 
குய்றந்தெரெளின பமல் அக்ெய்றயபாெவும் அெரெளுக்கு ஆ்தரெபாெவும் 
இருபப்பாம்.  இ்தனபால் யபாரும் ெபாழக்யெயின ேெபால்ெயளத ்தனியபாெ 
எ்திரகெபாள்ள பெண்டிய்தில்யலை.

நபாடபாளுமன்றத்தில் உஙெளுயடய குரலைபாெ இருநது, நபான க்தபாடரநது 
உஙெளின நலைனெள் மறறும் நபாட்டஙெள் ஆெியெற்றில் அக்ெய்ற 
கேலுத்தி உஙெளுக்குரியய்தச் கேயபென.

நீஙெள் எஙெளுக்கு முழு ஆ்தரவு அளிப்பீரெள் எனறு மக்ெள் கேயல் 
ெட்ேி கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தி உறுப்ினரெள் ேபார்பாெ 
நம்புெிப்றபாம். ஒனறுபேரநது, நபாம் அயனெருக்கும் ேி்றந்த இல்லைஙெள், 
பமம்்ட்ட ெே்திெள், ேி்றந்த இயணபபுெள் மறறும் அயனெருக்கும் 
ேி்றந்த ெபாழக்யெயய எ்திர்பாரக்ெலைபாம்.

நபாஙெள் ்தபாழயமயுடன உஙெள் ெபாக்யெ நபாடுெிப்றபாம். 

Penduduk Gek Poh yang dihormati,   

Saya telah berkhidmat sebagai Anggota Parlimen di kawasan undi 
West Coast GRC sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya gembira Gek 
Poh kini merupakan sebahagian dari keluarga kami dan berharap 
dapat diberi peluang untuk berkhidmat kepada anda. 

Saya teruja dengan pelbagai rancangan yang telah disusun 
untuk pembangunan Gek Poh, sebagai sebahagian besar di 
kawasan Jurong West. Dengan adanya pengalaman mengawasi 
pembangunan dan transformasi, selain memperbaiki rangkaian dan 
membangunkan pertalian masyarakat yang kukuh, saya yakin untuk 
menerajui kerja-kerja peningkatan untuk anda.

Jika diundi, saya akan bekerja keras untuk menjadikan Gek Poh 
sebuah perumahan yang terbaik buat anda dan keluarga. Kami 
akan mengatasi segala cabaran bersama, menjaga dan memberi 
sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik di kalangan 
kita agar tiada sesiapa yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Di Parlimen, saya akan menyuarakan keprihatinan dan aspirasi 
anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. anda dan membantu untuk menghuraikan segala kebimbangan. 

Bagi pihak pasukan PAP West Coast GRC, saya berharap anda 
dapat memberi sokongan sepenuhnya. Kami bersama mengalu-
alukan perumahan, kemudahan, rangkaian hubungan dan 
kehidupan yang lebih baik untuk setiap individu.

Dengan rendah diri, saya harap anda akan mengundi kami.

அன்பான கெக் ப்பா

ெடந்த 10 ஆண்டுெ
்ிர்ிர் ்திநி்திநி்த ்திக்கும் ந்திக்கும் ந்த பாட
கெக் ப்பா ெட்டபாரமும் நமது குடு
மறறும் உஙெளுக்குச் 

ரமும் நமது குடு
ளுக்குச் 

ரமும் நமது குடு

்ரந்த ஜுரபாங கெஸ்ட் 
முனபனற்றஙெளுக்ெபா
ெட்டபாரத்தின புததுணர
கேய்தல், இயணப

துணர
யணப

துணர
பு

உ்றவுெயள உருெபா
உஙெள் ெபாழக்யெயில் 

ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்டபா
குடும்்த்திறகும் ேிேிே்ற
ஒன்றபாெச் ேெபால்ெயள
குய்றந்தெரெளின
இருபப்பாம்.  இ்தன
எ்திர்திர்த கெபாள்ள பெண்டிய

நபாடபாளுமன்றத்தில் உங
உஙெளின நலைனெள் ம
கேலுத்தி உஙெளுக்குரிய

நீஙெள் எஙெளுக்கு முழு ஆ
ெட்ேி கெஸ்ட் 

ளுக்கு முழு ஆ
ெஸ்ட் 

ளுக்கு முழு ஆ
பெபா

ளுக்கு முழு ஆ
பெபா

ளுக்கு முழு ஆ

நம்புெிெிெப்றபாம். ஒனறு
பமம்்ட்ட ெே்திெே்திெே்தெள், 

று
ள், 
று

ேிேிே்றந்த ெபாழக்யெய

நபாஙெள் ்தபாழயமயுட

Foo Mee Har 
West Coast GRC 
Ayer Rajah-Gek Poh Division

 fb.me/FooMeeHar.MP

SOROTAN RANCANGAN MASA DEPAN UNTUK ANDA உங்களுக்ககான எதிர்ககாலத் திட்டங்களின் சிறப்பு அமசங்கள்

PELUANG PEKERJAAN,  
KEMUDAHAN & RIADAH 
• Daerah Inovasi Jurong (JID)
• Kampus Pengilangan Lanjutan
• 95,000 Peluang Pekerjaan
• Rangkaian Logistik Bawah 

Tanah yang pertama
• Kenderaan Berautonomi
• Taman Eko Jurong —  

Jejak Semula Jadi,  
Tempat Makan

LEBIH BANYAK  
SAMBUNGAN — JURONG 
REGION LINE
• Stesen Jurong West
• Stesen Bahar Junction
• Stesen Gek Poh
• Sky Corridor Terpanjang — 

11km@JID 

LEBIH BANYAK PROJEK 
PENINGKATAN
• Peningkatan Kelab Masyarakat 

Gek Poh
• Program Peningkatan Rumah
• Projek Peningkatan Masyarakat
• Program Pembaharuan 

Kejiranan
• Program Penggantian  

Lif Pilihan

LEBIH BANYAK PROGRAM 
SOKONGAN MASYARAKAT 
• Untuk yang sedang mencari 

pekerjaan
• Untuk keluarga
• Untuk golongan berusia
• Untuk penduduk

கூடுதலகான வேலல்கள், 
ேசதி்கள் மற்றும ஓய்வுவேர 
ேளகா்கங்கள்

•  ஜூபரபாங புத்தபாக்ெ ெட்டபாரம் (JID)

•  உயர்தரமபான உற்த்தி ெளபாெம்

•  95,000 பு்திய பெயலைெள் 
உருெபாக்ெப்ட்டன

•  மு்தலைபாெது நிலைத்தடி ்தளெபாடக் 
ெட்டயமபபு

•  ஓட்டுநரில்லைபா ெபாெனஙெள்

• ஜூபரபாங சுறறுச்சூழயலைக் 
ெபாக்கும் பூநப்தபாட்டம் — 
இயறயெத ்தடம், உணெெஙெள்

கூடுதலகான இலைப்பு்கள் —  
ஜூவரகாங ேட்டகாரப் பகாலத

• பு்திய ஜூபரபாங கெஸ்ட் 
நியலையம்

•  ் ஹபார ஜஙேன நியலையம்

•  கெக் ப்பா நியலையம்

•  ஆெ நீலைமபான ஸ்யெ கெபாரிகடபார  
— 11 ெிபலைபாமீட்டர @ JID

கூடுதலகான வமமபகாடடு 
திட்டங்கள்

• கெக் ப்பா ேமூெ மன்றம் 
பமம்்பாட்டு ்திட்டம்

• இல்லை பமம்்பாட்டு ்திட்டம்

• ேமூெ பமம்்பாட்டு ்திட்டஙெள்

• அக்ெம்்க்ெப புதுப்ிபபுத ்திட்டம்

• ப்தரநக்தடுக்ெப்ட்ட மினதூக்ெி 
மபாறறும் ்திட்டம்

கூடுதலகான சமூ்க ஆதரவு 
திட்டங்கள்

• பெயலை ெபாயபபு ப்தடுபெபாருக்கு

• குடும்்ஙெளுக்கு

• மூதப்தபாருக்கு

• எளி்தில் ்பா்திக்ெப்டக்கூடிய 
குடியிருப்பாளரெளுக்கு

✔	 28 Projek Peningkatan 
Masyarakat — Tempat turun 
penumpang baru, trek basikal 
kanak-kanak baru, peningkatan 
di sudut penduduk, taman 
komuniti baru

✔	 6 Taman permainan dan 3 
peningkatan di sudut kesihatan

✔	 1 projek bandar berskala besar — 
Hub komuniti 

✔	 55 blok telah manfaat dari 
pemasangan panel solar 

✔	 3,426 rumah dari 37 blok 
dapat menikmati kerja-kerja 
pembaikan dan ubahsuai 
semula 

✔	 1,631 rumah dari 17 blok 
dapat menikmati dari program 
pembaharuan kejiranan

✔	 6 Program kebajikan — biasiswa 
universiti, baucer makanan dan 
kepelbagaian, tuisyen percuma 

✔	 3 Stesen BlueSG

✔ 28 ேமூெ பமம்்பாட்டு ்திட்டஙெள் — 
பு்தி்தபான ்யணிெள் இ்றஙகும் இடம், 
்ிள்யளெளுக்ெபான பு்திய யேக்ெல் 
ஓட்டும் ்தடம், பமம்்டுத்தப்ட்ட 
குடியிருப்பாளர கூடும் இடம், பு்திய 
ேமூெப பூஙெபா 

✔ 6 ெியளயபாட்டு யம்தபானஙெள் மறறும்  
3 உடற்யிறேி கூடஙெள் 
பமம்்டுத்தப்ட்டன

✔	 1 க்ரிய அளவு முழு ெட்டபாரத ்திட்டம் 
— ேமூெ யமயம்

✔ 55 அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் 
சூரியகெபாளித ்தெடுெள் க்பாருத்தப்ட்டன

✔	 3426 இல்லைஙெள் 37கும் பமற்ட்ட 
அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் ்ழுது 
மறறும் மறுெடிெயமபபு ்திட்டத்தின  
ெீழ ்யன அயடந்தன

✔	 1631 இல்லைஙெள் 17கும் பமற்ட்ட 
அடுக்குமபாடிக் ெட்டடஙெளில் 
அக்ெம்்க்ெப புதுப்ிபபுத ்திட்டத்தின  
ெீழ ்யன அயடந்தன

✔	 6 ேமூெநலைத ்திட்டஙெள் — 
்ல்ெயலைக்ெழெ உ்ெபாரச் ேம்்ளத 
்திட்டம், உணவு மறறும் மளியெ 
க்பாருட்ெளுக்ெபான ்றறுச் ேீட்டு, 
இலைெேத துயணப்பாட ெகுபபு

✔	 3 மினேபாரக் ெபார ்ெிரவு (BlueSG) 
நியலையஙெள்

PROGRAM YANG 
DILAKSANAKAN  
UNTUK ANDA  

உங்களுக்ககா்க 
அமுலபடுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

ள்

கடபார

ஃபூ மீ ஹகா 
கெஸ்ட் பெபாஸ்ட் குழுதக்தபாகு்தி 
ஆயர ரபாஜபா - கெக் ப்பா ்ிரிவு

 fb.me/FooMeeHar.MP

Ms Foo is very friendly and caring. When I quit 
my job to look after my mum, who has dementia, 
she helped me to receive financial assistance. 
She also recommended me to local reality TV 
programme Renovaid. Now that my house is 
totally new, it is easier for me to tidy up.

Sharon Lim

Ms Foo is compassionate, responsible, and 
sensitive to the feelings of the community. She 
will visit a different block at least once a week, 
and will go to every single level, each of which 
has four to five units. I think it is brilliant that she 
and her team are taking that initiative. 
                                     
Nadiah M Din

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

்திரும்தி ஃபூ-ெிடம் எனக்கு மிெவும் 
்ிடித்தது அெர ெேிப்பாளரெள் எப்டிப்ட்ட 
்ிரச்ேயனெபளபாடு ெந்தபாலும், அெறய்ற 
உடனடியபாெ, ஏற்ற முய்றயில் யெயபாள்ெபார. 
பெபாரிக்யெ நியபாயமபாெ இருப்ின, நிச்ேயம்  
்ீதரதது யெக்ெ முயறேிப்பார.

M Arun Kumar        

胡议员的为人和蔼可亲，还有跟我们这边
的居民和小贩的关系很好。

吳龍鳳

PAP WEST COAST GRC
Kehidupan Kita Pekerjaan Kita Masa Depan Kita 

IKRAR SAYA PADA ANDA MANIFESTO PAP உங்களுககு 
எனது ேகாககுறுதி

மசச்க ்கடசி திட்ட 
அறிேிப்பு

மசச்க சேஸ்ட வ்ககாஸ்ட குழுத்சதகாகுதி
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