
        

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

Dear Residents of Ayer Rajah, 

Over the last 10 years, I have overseen the rejuvenation and 
transformation of Ayer Rajah in many ways. The ‘new’ Ayer 
Rajah now has many new facilities, conveniences, enhanced 
connectivity, and a thriving kampung spirit. Together with the 
community, we have achieved a great deal, while ensuring 
that no one has had to face life’s challenges alone.

Moving ahead, I look forward to the privilege of serving 
you again. I am confident that I am well positioned to 
improve your lives, find solutions to your needs, and make 
Ayer Rajah the best home for you and your family.

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. 

亲爱的亚逸拉惹居民, 

在过去的十年里，我以多种方式成功地为亚逸拉惹注
入新生命。如今，“崭新”的亚逸拉惹不但散发着浓浓的
甘榜精神，也备有许多新设施，交通便利，四通八达。
此外，我们也与社区同心协力共创许多佳绩，致力确保
所有居民都能得到所需的帮助。

展望未来，我期待能再次拥有这份荣耀，继续为您服
务。我有信心能协助您改善生活、为您的需求寻找解
决方案，并且将亚逸拉惹打造成为您和家人最完美的
家园。

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、
更美好的生活！

我诚挚地邀请您投我们一票！
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胡美霞 
西海岸集选区
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FUTURE PLANS FOR YOU为您所设的未来计划重点

PROGRAMMES 
IMPLEMENTED FOR YOU

为您所实施的计划

MORE 
UPGRADING PROJECTS
• Home Improvement 

Programme
• Community Improvement 

Projects
• Neighbourhood Renewal 

Programme 

MORE CONNECTIVITY
• MRT Jurong Region Line
• New Jurong East  

Integrated Transport Hub
• Silver Zone at  

Teban Gardens Road 

MORE JOBS,  
AMENITIES & LEISURE
• Jurong Lake District
• Jurong Innovation District 

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

增设更多社区支援计划
• 为家庭
• 为年长者
• 为求职者

增设更多翻新计划
• 家居改进计划
• 社区改进项目
• 邻里更新计划

提升交通衔接性
• 裕廊区域地铁线
• 新裕廊东综合交通枢纽
• 德曼花园路的乐龄安全区

增设更多工作、设施和休闲
设备
• 裕廊湖区
• 裕廊创新区

BETTER HOMES
✔	 Home Improvement 

Programme
✔	 HDB Revitalisation  

of Shops
✔	 Upgraded Neighbourhood 

Parks
✔	 Renovated Teban Market
✔	 100% Connected by 

Covered Linkways

BETTER FACILITIES
✔	 Upgraded Ayer Rajah 

Community Club
✔	 Enhanced Pandan Reservoir, 

Park Connector
✔	 More Childcare Centres, 

Kindergartens
✔	 New Student Care Centre
✔	 Upgraded St Luke’s 

Eldercare Centre

BETTER CONNECTIVITY
✔	 4 New MRT Stations — 

Tuas West Extension
✔	 26 Bus Service 

Enhancements
✔	 2 BlueSG Stations
✔	 15km Cycling Path to 

Jurong Lake District
✔	 Safer Roads at Teban 

Gardens, West Coast Road

BETTER LIVES
✔	 For Vulnerable Residents — 

full suite of local assistance 
programmes, from Bursary 
Awards and Medical 
Transport Subsidies to 
Home Renovations

✔	 For Seniors — Senior 
Friendship Circle,  
Special F&B Discounts,  
Free Courses

✔	 For Community —  
Year-round Events,  
Festive Celebrations,  
Sports & Interest Groups

更优质的居家坏境

✔	家居改进计划

✔	建屋发展局的商店提升计划

✔	翻新邻里公园

✔	改造德曼巴刹

✔	添加连接走廊，为居民遮阳
挡雨

更完善的设施

✔	翻新亚逸拉惹民众俱乐部

✔	提升班丹蓄水池和公园连道
的设施

✔	增加更多的托儿中心和 
幼儿园

✔	开办新的学生托管中心

✔	翻新圣路加乐龄关怀中心

更周详的交通衔接性

✔	4个崭新的地铁站——大士
西延长线

✔	改善26项巴士服务

✔	2个BlueSG共享电动车 
服务站

✔	通往裕廊湖区的15公里自行
车专用道

✔	在德曼花园和西海岸路一带
建设更安全的道路

更美好的生活

✔	弱势居民——全套的本地援
助计划，从奖学金、 
医疗交通补贴到房屋翻新

✔	年长居民——乐龄友谊圈、
特殊的餐饮折扣卷， 
以及免费课程

✔	社区——全年安排各项活
动、节日庆典，以及体育和
兴趣小组

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) 

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

 fb.me/FooMeeHar.MP

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

PAP WEST COAST GRC

MY PLEDGE TO YOU PAP MANIFESTO我对您的承诺 人民行动党竞选宣言

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

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

For more 
residents’ 
feedback
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务。我有信心能协助您改善生活、为您的需求寻找解
决方案，并且将亚逸拉惹打造成为您和家人最完美的
家园。

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、
更美好的生活！

我诚挚地邀请您投我们一票！

胡美霞 
西海岸集选区
亚逸拉惹-玉宝区

 fb.me/FooMeeHar.MP

FUTURE PLANS FOR YOU为您所设的未来计划重点

PROGRAMMES 
IMPLEMENTED FOR YOU

为您所实施的计划

MORE 
UPGRADING PROJECTS
• Home Improvement 

Programme
• Community Improvement 

Projects
• Neighbourhood Renewal 

Programme 

MORE CONNECTIVITY
• MRT Jurong Region Line
• New Jurong East  

Integrated Transport Hub
• Silver Zone at  

Teban Gardens Road 

MORE JOBS,  
AMENITIES & LEISURE
• Jurong Lake District
• Jurong Innovation District 

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

增设更多社区支援计划
• 为家庭
• 为年长者
• 为求职者

增设更多翻新计划
• 家居改进计划
• 社区改进项目
• 邻里更新计划

提升交通衔接性
• 裕廊区域地铁线
• 新裕廊东综合交通枢纽
• 德曼花园路的乐龄安全区

增设更多工作、设施和休闲
设备
• 裕廊湖区
• 裕廊创新区

BETTER HOMES
✔	 Home Improvement 

Programme
✔	 HDB Revitalisation  

of Shops
✔	 Upgraded Neighbourhood 

Parks
✔	 Renovated Teban Market
✔	 100% Connected by 

Covered Linkways

BETTER FACILITIES
✔	 Upgraded Ayer Rajah 

Community Club
✔	 Enhanced Pandan Reservoir, 

Park Connector
✔	 More Childcare Centres, 

Kindergartens
✔	 New Student Care Centre
✔	 Upgraded St Luke’s 

Eldercare Centre

BETTER CONNECTIVITY
✔	 4 New MRT Stations — 

Tuas West Extension
✔	 26 Bus Service 

Enhancements
✔	 2 BlueSG Stations
✔	 15km Cycling Path to 

Jurong Lake District
✔	 Safer Roads at Teban 

Gardens, West Coast Road

BETTER LIVES
✔	 For Vulnerable Residents — 

full suite of local assistance 
programmes, from Bursary 
Awards and Medical 
Transport Subsidies to 
Home Renovations

✔	 For Seniors — Senior 
Friendship Circle,  
Special F&B Discounts,  
Free Courses

✔	 For Community —  
Year-round Events,  
Festive Celebrations,  
Sports & Interest Groups

更优质的居家坏境

✔	家居改进计划

✔	建屋发展局的商店提升计划

✔	翻新邻里公园

✔	改造德曼巴刹

✔	添加连接走廊，为居民遮阳
挡雨

更完善的设施

✔	翻新亚逸拉惹民众俱乐部

✔	提升班丹蓄水池和公园连道
的设施

✔	增加更多的托儿中心和 
幼儿园

✔	开办新的学生托管中心

✔	翻新圣路加乐龄关怀中心

更周详的交通衔接性

✔	4个崭新的地铁站——大士
西延长线

✔	改善26项巴士服务

✔	2个BlueSG共享电动车 
服务站

✔	通往裕廊湖区的15公里自行
车专用道

✔	在德曼花园和西海岸路一带
建设更安全的道路

更美好的生活

✔	弱势居民——全套的本地援
助计划，从奖学金、 
医疗交通补贴到房屋翻新

✔	年长居民——乐龄友谊圈、
特殊的餐饮折扣卷， 
以及免费课程

✔	社区——全年安排各项活
动、节日庆典，以及体育和
兴趣小组
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Foo Mee Har 
West Coast GRC 
Ayer Rajah-Gek Poh Division

 fb.me/FooMeeHar.MP

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

PAP WEST COAST GRC

MY PLEDGE TO YOU PAP MANIFESTO我对您的承诺 人民行动党竞选宣言

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

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

For more 
residents’ 
feedback

››
SCAN THIS QR CODE

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

人民行动党 - 西海岸集选区
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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

திருமதி ஃபூ-விடம் எனக்கு மிகவும் 
பிடிததது அவர் வசிபபபாளர்கள் எபபடிபபடட 
பிரசசனனகளளபாடு வநதபாலும், அவறனறை 
உடனடியபாக, ஏறறை முனறையில் னகயபாள்வபார். 
ளகபாரிக்னக நியபாயமபாக இருபபின், நிசசயம்  
தீர்தது னவக்க முயறசிபபபார்.

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

        

Penduduk Ayer Rajah yang dihormati,   

Sepanjang 10 tahun, saya telah memantau berbagai 
pembangunan dan perubahan di Ayer Rajah. Ayer Rajah 
yang sekarangnya berwajah baru mempunyai pelbagai 
kemudahan terkini, peningkatan hubungan dan juga semangat 
perkampungan yang terus berkembang. Bersama masyarakat, 
kami telah mencapai kejayaan dan sekaligus memastikan tiada 
seorang pun yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Saya harap dapat terus diberi peluang untuk berkhidmat kepada 
anda. Saya yakin saya berada dikedudukan yang baik untuk 
membantu memperbaiki kehidupan anda, mencari huraian untuk 
keperluan anda dan menjadikan Ayer Rajah tempat kediaman 
yang terbaik buat anda sekeluarga.

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

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.

அன்பபான ஆயர் ரபாஜபா குடியிருபபபாளர்களள, 

கடநத 10 ஆண்டுகளில், ஆயர் ரபாஜபா பல வழிகளில் புததுணர்சசி 
மறறும் மபாறறைஙகள் பபறுவனத நபான் ளமறபபார்னவயிடளடன். ‘புதிய’ 
ஆயர் ரபாஜபா இபளபபாது பல புதிய வளபாகஙகள், வசதிகள், ளமம்படட 
இனணபபுகள், மறறும் வளமபான ‘கம்ளபபாங’ உணர்வு ஆகியவறனறைக் 
பகபாண்டுள்ளது. சமூகததுடன் ஒன்றுளசர்நது, நபாம் பலவறனறைச 
சபாதிததுள்ள அளத ளவனளயில் வபாழக்னகயின் சவபால்கனள 
யபாரும் தனியபாக எதிர்பகபாள்ள ளவண்டியதில்னல என்பனதயும் 
உறுதிபசயளதபாம்.

முன் ளநபாக்கிச பசல்னகயில், நபான் மீண்டும் உஙகளுக்குச ளசனவச 
பசயயும் மகததபான வபாயபனபப பபறுளவன் என எதிர்பபார்க்கிளறைன். 
உஙகள் வபாழக்னகனய ளமம்படுததவும், உஙகள் ளதனவகளுக்குத 
தீர்வுகனளக் கபாணவும், உஙகளுக்கும் உஙகள் குடும்பததினருக்கும் 
ஆயர் ரபாஜபானவ மிகச சிறைநத இல்லமபாக அனமக்கவும் நபான் நன்கு 
நினலநிறுததபபடடுள்ளளன் என்று உறுதியபாக இருக்கிளறைன்.

நபாடபாளுமன்றைததில் உஙகளுனடய குரலபாக இருநது நபான் பதபாடர்நது 
உஙகளின் நலன்கள் மறறும் நபாடடஙகள் ஆகியவறறைில் அக்கனறை 
பசலுததி உஙகளுக்குரியனதச பசயளவன்.

நீஙகள் எஙகளுக்கு முழு ஆதரவு அளிபபபீர்கள் என்று மக்கள் பசயல் 
கடசி பவஸ்ட ளகபாஸ்ட குழுதபதபாகுதி உறுபபினர்கள் சபார்பபாக 
நம்புகிளறைபாம். ஒன்றுளசர்நது, நபாம் அனனவருக்கும் சிறைநத இல்லஙகள், 
ளமம்படட வசதிகள், சிறைநத இனணபபுகள் மறறும் அனனவருக்கும் 
சிறைநத வபாழக்னகனய எதிர்பபார்க்கலபாம்.

நபாஙகள் தபாழனமயுடன் உஙகள் வபாக்னக நபாடுகிளறைபாம். 

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

 fb.me/FooMeeHar.MP

ஃபூ மீ ஹா 
பவஸ்ட ளகபாஸ்ட குழுதபதபாகுதி 

ஆயர் ரபாஜபா - பகக் ளபபா பிரிவு

 fb.me/FooMeeHar.MP

PROGRAM YANG 
DILAKSANAKAN 
UNTUK ANDA

உங்களுக்கா்க 
அமுல்படுத்தப்பட்ட ்திட்டங்கள்

PERUMAHAN LEBIH BAIK 
✔	 Program Peningkatan Rumah
✔	 Pemulihan Kedai HDB 
✔	 Peningkatan Taman Kejiranan  
✔	 Renovasi Pasar Teban  
✔	 100% Sambungan Tertutup 

(covered linkways)
KEMUDAHAN LEBIH BAIK 
✔	 Peningkatan Kelab 

Masyarakat Ayer Rajah
✔	 Peningkatan Pandan 

Reservoir & Laluan  
Hubungan Taman 

✔	 Lebih Banyak Pusat 
Penjagaan Kanak-kanak & 
Tadika  

✔	 Pusat Penjagaan Pelajar 
Yang Baru  

✔	 Peningkatan Pusat St Luke’s 
Eldercare 

RANGKAIAN 
PENYAMBUNGAN  
LEBIH BAIK 
✔	 4 Stesen Baru MRT —  

Tuas West Extension
✔	 26 Khidmat Peningkatan Bas
✔	 2 Stesen BlueSG 
✔	 15km Laluan Basikal Ke 

Jurong Lake District
✔	 Jalan Raya Lebih Selamat 

Di Teban Gardens,  
West Coast Road

KEHIDUPAN LEBIH BAIK  
✔	 Untuk Penduduk Yang 

Terjejas — Program Bantuan 
Tempatan Sepenuhnya, 
Dari Biasiswa dan Subsidi 
Pengangkutan Perubatan 
hinggalah Renovasi Rumah

✔	 Untuk Warga Emas 
— Senior Friendship 
Circle, Diskaun Istimewa 
Makanan Dan Minuman, 
Kursus Percuma

✔	 Untuk Masyarakat — 
Acara Sepanjang Tahun, 
Sambutan Perayaan, Sukan 
& Minat  Berkumpulan

சிறந்த இல்லங்கள்
✔	 இல்ல ளமம்பபாடடுத திடடம்
✔	 வடீனமபபு வளர்சசிக் கழகக் 

(வவீக) கனடகள் புததுயிர் பபறும் 
திடடம்

✔	 ளமம்படுததபபடட அக்கம்பக்கக் 
பூஙகபாக்கள்

✔	 ளதபபான் சநனத புதுபபிக்கபபடடது
✔	 100% இனணக்கபபடடுள்ள 

மூடபபடட இனணபபு வழிகள் 

மமம்படுத்தப்பட்ட வச்தி்கள்
✔	 ளமம்படுததபபடட ஆயர் ரபாஜபா 

சமூக நினலயம்
✔	 பசழுனமபபடுததபபடட பபாண்டபான் 

நீர்தளதக்கம் மறறும் பூஙகபா 
இனணபபு

✔	 கூடுதலபான குழநனதப பரபாமரிபபு 
நினலயஙகள் மறறும் பபாலர் 
பள்ளிகள்

✔	 புதிய மபாணவர் பரபாமரிபபு 
நினலயஙகள்

✔	 ளமம்படுததபபடட பசயிண்ட 
லூக்ஸ் முதிளயபார்ப பரபாமரிபபு 
நினலயம்

மமம்படுத்தப்பட்ட இணைபபு
✔	 4 புதிய பபரு வினரவு ரயில் 

நினலயஙகள் - துவபாஸ் பவஸ்ட 
எக்ஸ்படன்பஷென்

✔	 26 ளபருநது ளசனவ ளமம்பபாடுகள்
✔	 2 மின்சபாரக் கபார் பகிர்வு (BlueSG) 

நினலயஙகள்
✔	 ஜூளரபாங ளலக் வடடபாரததிறகுச 

பசல்ல 15 கிளலபாமீடடர் னசக்கிள் 
ஓடடும் பபானத

✔	 ளதபபான் கபார்டன்ஸ், பவஸ்ட 
ளகபாஸ்ட சபானலயில் கூடுதல் 
பபாதுகபாபபுனடய சபானலகள்

சிறப்பான வாழகண்க
✔	 எளிதில் பபாதிக்கபபடக்கூடிய 

குடியிருபபபாளர்களுக்கு – முழு 
பதபாகுபபபான உதவித திடடஙகள், 
கல்வி உதவிதபதபானக, மருததுவ 
ளபபாக்குவரதது நிதி உதவிகள் 
மறறும் வடீடுப புதுபபிபபுபபணிகள்

✔	 மூதளதபாருக்கு – மூதளதபார் நடபு 
குழுக்கள், உணவு மறறும் 
பபானஙகளுக்கபான சிறைபபு கழிவுகள், 
இலவசமபான பயிறசி வகுபபுகள்

✔	 சமூகததிறகு – ஆண்டு 
முழுவதுமபான நிகழசசிகள், 
பண்டினக பகபாண்டபாடடஙகள், 
வினளயபாடடுகள் மறறும்  
தன்னபார்வக் குழுக்கள்

SOROTAN RANCANGAN MASA DEPAN UNTUK ANDA உங்களுக்கான எ்திர்கா்லத ்திட்டங்களின் சிறபபு அமசங்கள்

LEBIH BANYAK PROGRAM 
SOKONGAN MASYARAKAT 
• Untuk keluarga 
• Untuk warga emas 
• Untuk yang sedang mencari 

kerja  

LEBIH BANYAK 
PROJEK PENINGKATAN  
• Program Peningkatan Rumah 
• Projek Peningkatan Masyarakat 
• Program Pembaharuan 

Kejiranan

LEBIH BANYAK SAMBUNGAN 
• MRT Jurong Region Line
• Hab Baru Pengangkutan 

Bersepadu Jurong East 
• Zon Silver di Teban Gardens 

Road

LEBIH BANYAK PEKERJAAN, 
KEMUDAHAN & RIADAH  
• Daerah Jurong Lake
• Daerah Jurong Innovation

கூடு்த்லான சமூ்க ஆ்தரவு 
்திட்டங்கள்

• குடும்பஙகளுக்கு

• மூதளதபாருக்கு

• ளவனலவபாயபபு ளதடுளவபாருக்கு

கூடு்த்லான மமம்பாடடு 
்திட்டங்கள்
•  இல்ல ளமம்பபாடடு திடடம்

•  சமூக ளமம்பபாடடு திடடஙகள்

•  அக்கம்பக்கப புதுபபிபபுத திடடம்

கூடு்த்லான இணைபபு்கள்

•  ஜூளரபாங வடடபாரப பபரு  
வினரவு ரயில் பபானத

•  புதிய ஜூளரபாங ஈஸ்ட 
ஒருஙகினணக்கபபடட 
ளபபாக்குவரதது நடுவம்

•  ளதபபான் கபார்டன்ஸ் சபானலயில் 
முதிளயபார் பகுதி

கூடு்த்லான மவண்ல்கள், வச்தி்கள் 
மற்றும ஓய்வுமேர வளா்கங்கள்

•  ஜூளரபாங ளலக் வடடபாரம்

•  ஜூளரபாங புததபாக்க வடடபாரம்

PAP WEST COAST GRC
Kehidupan Kita Pekerjaan Kita Masa Depan Kita 

IKRAR SAYA PADA ANDA MANIFESTO PAP உங்களுககு 
எனது வாககுறு்தி

மசச்க ்கடசி ்திட்ட 
அறிவிபபு

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

மசச்க சவஸ்ட ம்காஸ்ட குழுதச்தாகு்தி
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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

திருமதி ஃபூ-விடம் எனக்கு மிகவும் 
பிடிததது அவர் வசிபபபாளர்கள் எபபடிபபடட 
பிரசசனனகளளபாடு வநதபாலும், அவறனறை 
உடனடியபாக, ஏறறை முனறையில் னகயபாள்வபார். 
ளகபாரிக்னக நியபாயமபாக இருபபின், நிசசயம்  
தீர்தது னவக்க முயறசிபபபார்.

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

        

Penduduk Ayer Rajah yang dihormati,   

Sepanjang 10 tahun, saya telah memantau berbagai 
pembangunan dan perubahan di Ayer Rajah. Ayer Rajah 
yang sekarangnya berwajah baru mempunyai pelbagai 
kemudahan terkini, peningkatan hubungan dan juga semangat 
perkampungan yang terus berkembang. Bersama masyarakat, 
kami telah mencapai kejayaan dan sekaligus memastikan tiada 
seorang pun yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Saya harap dapat terus diberi peluang untuk berkhidmat kepada 
anda. Saya yakin saya berada dikedudukan yang baik untuk 
membantu memperbaiki kehidupan anda, mencari huraian untuk 
keperluan anda dan menjadikan Ayer Rajah tempat kediaman 
yang terbaik buat anda sekeluarga.

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

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.

அன்பபான ஆயர் ரபாஜபா குடியிருபபபாளர்களள, 

கடநத 10 ஆண்டுகளில், ஆயர் ரபாஜபா பல வழிகளில் புததுணர்சசி 
மறறும் மபாறறைஙகள் பபறுவனத நபான் ளமறபபார்னவயிடளடன். ‘புதிய’ 
ஆயர் ரபாஜபா இபளபபாது பல புதிய வளபாகஙகள், வசதிகள், ளமம்படட 
இனணபபுகள், மறறும் வளமபான ‘கம்ளபபாங’ உணர்வு ஆகியவறனறைக் 
பகபாண்டுள்ளது. சமூகததுடன் ஒன்றுளசர்நது, நபாம் பலவறனறைச 
சபாதிததுள்ள அளத ளவனளயில் வபாழக்னகயின் சவபால்கனள 
யபாரும் தனியபாக எதிர்பகபாள்ள ளவண்டியதில்னல என்பனதயும் 
உறுதிபசயளதபாம்.

முன் ளநபாக்கிச பசல்னகயில், நபான் மீண்டும் உஙகளுக்குச ளசனவச 
பசயயும் மகததபான வபாயபனபப பபறுளவன் என எதிர்பபார்க்கிளறைன். 
உஙகள் வபாழக்னகனய ளமம்படுததவும், உஙகள் ளதனவகளுக்குத 
தீர்வுகனளக் கபாணவும், உஙகளுக்கும் உஙகள் குடும்பததினருக்கும் 
ஆயர் ரபாஜபானவ மிகச சிறைநத இல்லமபாக அனமக்கவும் நபான் நன்கு 
நினலநிறுததபபடடுள்ளளன் என்று உறுதியபாக இருக்கிளறைன்.

நபாடபாளுமன்றைததில் உஙகளுனடய குரலபாக இருநது நபான் பதபாடர்நது 
உஙகளின் நலன்கள் மறறும் நபாடடஙகள் ஆகியவறறைில் அக்கனறை 
பசலுததி உஙகளுக்குரியனதச பசயளவன்.

நீஙகள் எஙகளுக்கு முழு ஆதரவு அளிபபபீர்கள் என்று மக்கள் பசயல் 
கடசி பவஸ்ட ளகபாஸ்ட குழுதபதபாகுதி உறுபபினர்கள் சபார்பபாக 
நம்புகிளறைபாம். ஒன்றுளசர்நது, நபாம் அனனவருக்கும் சிறைநத இல்லஙகள், 
ளமம்படட வசதிகள், சிறைநத இனணபபுகள் மறறும் அனனவருக்கும் 
சிறைநத வபாழக்னகனய எதிர்பபார்க்கலபாம்.

நபாஙகள் தபாழனமயுடன் உஙகள் வபாக்னக நபாடுகிளறைபாம். 

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

 fb.me/FooMeeHar.MP

ஃபூ மீ ஹா 
பவஸ்ட ளகபாஸ்ட குழுதபதபாகுதி 

ஆயர் ரபாஜபா - பகக் ளபபா பிரிவு

 fb.me/FooMeeHar.MP

PROGRAM YANG 
DILAKSANAKAN 
UNTUK ANDA

உங்களுக்கா்க 
அமுல்படுத்தப்பட்ட ்திட்டங்கள்

PERUMAHAN LEBIH BAIK 
✔	 Program Peningkatan Rumah
✔	 Pemulihan Kedai HDB 
✔	 Peningkatan Taman Kejiranan  
✔	 Renovasi Pasar Teban  
✔	 100% Sambungan Tertutup 

(covered linkways)
KEMUDAHAN LEBIH BAIK 
✔	 Peningkatan Kelab 

Masyarakat Ayer Rajah
✔	 Peningkatan Pandan 

Reservoir & Laluan  
Hubungan Taman 

✔	 Lebih Banyak Pusat 
Penjagaan Kanak-kanak & 
Tadika  

✔	 Pusat Penjagaan Pelajar 
Yang Baru  

✔	 Peningkatan Pusat St Luke’s 
Eldercare 

RANGKAIAN 
PENYAMBUNGAN  
LEBIH BAIK 
✔	 4 Stesen Baru MRT —  

Tuas West Extension
✔	 26 Khidmat Peningkatan Bas
✔	 2 Stesen BlueSG 
✔	 15km Laluan Basikal Ke 

Jurong Lake District
✔	 Jalan Raya Lebih Selamat 

Di Teban Gardens,  
West Coast Road

KEHIDUPAN LEBIH BAIK  
✔	 Untuk Penduduk Yang 

Terjejas — Program Bantuan 
Tempatan Sepenuhnya, 
Dari Biasiswa dan Subsidi 
Pengangkutan Perubatan 
hinggalah Renovasi Rumah

✔	 Untuk Warga Emas 
— Senior Friendship 
Circle, Diskaun Istimewa 
Makanan Dan Minuman, 
Kursus Percuma

✔	 Untuk Masyarakat — 
Acara Sepanjang Tahun, 
Sambutan Perayaan, Sukan 
& Minat  Berkumpulan

சிறந்த இல்லங்கள்
✔	 இல்ல ளமம்பபாடடுத திடடம்
✔	 வடீனமபபு வளர்சசிக் கழகக் 

(வவீக) கனடகள் புததுயிர் பபறும் 
திடடம்

✔	 ளமம்படுததபபடட அக்கம்பக்கக் 
பூஙகபாக்கள்

✔	 ளதபபான் சநனத புதுபபிக்கபபடடது
✔	 100% இனணக்கபபடடுள்ள 

மூடபபடட இனணபபு வழிகள் 

மமம்படுத்தப்பட்ட வச்தி்கள்
✔	 ளமம்படுததபபடட ஆயர் ரபாஜபா 

சமூக நினலயம்
✔	 பசழுனமபபடுததபபடட பபாண்டபான் 

நீர்தளதக்கம் மறறும் பூஙகபா 
இனணபபு

✔	 கூடுதலபான குழநனதப பரபாமரிபபு 
நினலயஙகள் மறறும் பபாலர் 
பள்ளிகள்

✔	 புதிய மபாணவர் பரபாமரிபபு 
நினலயஙகள்

✔	 ளமம்படுததபபடட பசயிண்ட 
லூக்ஸ் முதிளயபார்ப பரபாமரிபபு 
நினலயம்

மமம்படுத்தப்பட்ட இணைபபு
✔	 4 புதிய பபரு வினரவு ரயில் 

நினலயஙகள் - துவபாஸ் பவஸ்ட 
எக்ஸ்படன்பஷென்

✔	 26 ளபருநது ளசனவ ளமம்பபாடுகள்
✔	 2 மின்சபாரக் கபார் பகிர்வு (BlueSG) 

நினலயஙகள்
✔	 ஜூளரபாங ளலக் வடடபாரததிறகுச 

பசல்ல 15 கிளலபாமீடடர் னசக்கிள் 
ஓடடும் பபானத

✔	 ளதபபான் கபார்டன்ஸ், பவஸ்ட 
ளகபாஸ்ட சபானலயில் கூடுதல் 
பபாதுகபாபபுனடய சபானலகள்

சிறப்பான வாழகண்க
✔	 எளிதில் பபாதிக்கபபடக்கூடிய 

குடியிருபபபாளர்களுக்கு – முழு 
பதபாகுபபபான உதவித திடடஙகள், 
கல்வி உதவிதபதபானக, மருததுவ 
ளபபாக்குவரதது நிதி உதவிகள் 
மறறும் வடீடுப புதுபபிபபுபபணிகள்

✔	 மூதளதபாருக்கு – மூதளதபார் நடபு 
குழுக்கள், உணவு மறறும் 
பபானஙகளுக்கபான சிறைபபு கழிவுகள், 
இலவசமபான பயிறசி வகுபபுகள்

✔	 சமூகததிறகு – ஆண்டு 
முழுவதுமபான நிகழசசிகள், 
பண்டினக பகபாண்டபாடடஙகள், 
வினளயபாடடுகள் மறறும்  
தன்னபார்வக் குழுக்கள்

SOROTAN RANCANGAN MASA DEPAN UNTUK ANDA உங்களுக்கான எ்திர்கா்லத ்திட்டங்களின் சிறபபு அமசங்கள்

LEBIH BANYAK PROGRAM 
SOKONGAN MASYARAKAT 
• Untuk keluarga 
• Untuk warga emas 
• Untuk yang sedang mencari 

kerja  

LEBIH BANYAK 
PROJEK PENINGKATAN  
• Program Peningkatan Rumah 
• Projek Peningkatan Masyarakat 
• Program Pembaharuan 

Kejiranan

LEBIH BANYAK SAMBUNGAN 
• MRT Jurong Region Line
• Hab Baru Pengangkutan 

Bersepadu Jurong East 
• Zon Silver di Teban Gardens 

Road

LEBIH BANYAK PEKERJAAN, 
KEMUDAHAN & RIADAH  
• Daerah Jurong Lake
• Daerah Jurong Innovation

கூடு்த்லான சமூ்க ஆ்தரவு 
்திட்டங்கள்

• குடும்பஙகளுக்கு

• மூதளதபாருக்கு

• ளவனலவபாயபபு ளதடுளவபாருக்கு

கூடு்த்லான மமம்பாடடு 
்திட்டங்கள்
•  இல்ல ளமம்பபாடடு திடடம்

•  சமூக ளமம்பபாடடு திடடஙகள்

•  அக்கம்பக்கப புதுபபிபபுத திடடம்

கூடு்த்லான இணைபபு்கள்

•  ஜூளரபாங வடடபாரப பபரு  
வினரவு ரயில் பபானத

•  புதிய ஜூளரபாங ஈஸ்ட 
ஒருஙகினணக்கபபடட 
ளபபாக்குவரதது நடுவம்

•  ளதபபான் கபார்டன்ஸ் சபானலயில் 
முதிளயபார் பகுதி

கூடு்த்லான மவண்ல்கள், வச்தி்கள் 
மற்றும ஓய்வுமேர வளா்கங்கள்

•  ஜூளரபாங ளலக் வடடபாரம்

•  ஜூளரபாங புததபாக்க வடடபாரம்

PAP WEST COAST GRC
Kehidupan Kita Pekerjaan Kita Masa Depan Kita 

IKRAR SAYA PADA ANDA MANIFESTO PAP உங்களுககு 
எனது வாககுறு்தி

மசச்க ்கடசி ்திட்ட 
அறிவிபபு

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

மசச்க சவஸ்ட ம்காஸ்ட குழுதச்தாகு்தி
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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

திருமதி ஃபூ-விடம் எனக்கு மிகவும் 
பிடிததது அவர் வசிபபபாளர்கள் எபபடிபபடட 
பிரசசனனகளளபாடு வநதபாலும், அவறனறை 
உடனடியபாக, ஏறறை முனறையில் னகயபாள்வபார். 
ளகபாரிக்னக நியபாயமபாக இருபபின், நிசசயம்  
தீர்தது னவக்க முயறசிபபபார்.

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

        

Penduduk Ayer Rajah yang dihormati,   

Sepanjang 10 tahun, saya telah memantau berbagai 
pembangunan dan perubahan di Ayer Rajah. Ayer Rajah 
yang sekarangnya berwajah baru mempunyai pelbagai 
kemudahan terkini, peningkatan hubungan dan juga semangat 
perkampungan yang terus berkembang. Bersama masyarakat, 
kami telah mencapai kejayaan dan sekaligus memastikan tiada 
seorang pun yang akan melalui cabaran hidup seorang diri.

Saya harap dapat terus diberi peluang untuk berkhidmat kepada 
anda. Saya yakin saya berada dikedudukan yang baik untuk 
membantu memperbaiki kehidupan anda, mencari huraian untuk 
keperluan anda dan menjadikan Ayer Rajah tempat kediaman 
yang terbaik buat anda sekeluarga.

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

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.

அன்பபான ஆயர் ரபாஜபா குடியிருபபபாளர்களள, 

கடநத 10 ஆண்டுகளில், ஆயர் ரபாஜபா பல வழிகளில் புததுணர்சசி 
மறறும் மபாறறைஙகள் பபறுவனத நபான் ளமறபபார்னவயிடளடன். ‘புதிய’ 
ஆயர் ரபாஜபா இபளபபாது பல புதிய வளபாகஙகள், வசதிகள், ளமம்படட 
இனணபபுகள், மறறும் வளமபான ‘கம்ளபபாங’ உணர்வு ஆகியவறனறைக் 
பகபாண்டுள்ளது. சமூகததுடன் ஒன்றுளசர்நது, நபாம் பலவறனறைச 
சபாதிததுள்ள அளத ளவனளயில் வபாழக்னகயின் சவபால்கனள 
யபாரும் தனியபாக எதிர்பகபாள்ள ளவண்டியதில்னல என்பனதயும் 
உறுதிபசயளதபாம்.

முன் ளநபாக்கிச பசல்னகயில், நபான் மீண்டும் உஙகளுக்குச ளசனவச 
பசயயும் மகததபான வபாயபனபப பபறுளவன் என எதிர்பபார்க்கிளறைன். 
உஙகள் வபாழக்னகனய ளமம்படுததவும், உஙகள் ளதனவகளுக்குத 
தீர்வுகனளக் கபாணவும், உஙகளுக்கும் உஙகள் குடும்பததினருக்கும் 
ஆயர் ரபாஜபானவ மிகச சிறைநத இல்லமபாக அனமக்கவும் நபான் நன்கு 
நினலநிறுததபபடடுள்ளளன் என்று உறுதியபாக இருக்கிளறைன்.

நபாடபாளுமன்றைததில் உஙகளுனடய குரலபாக இருநது நபான் பதபாடர்நது 
உஙகளின் நலன்கள் மறறும் நபாடடஙகள் ஆகியவறறைில் அக்கனறை 
பசலுததி உஙகளுக்குரியனதச பசயளவன்.

நீஙகள் எஙகளுக்கு முழு ஆதரவு அளிபபபீர்கள் என்று மக்கள் பசயல் 
கடசி பவஸ்ட ளகபாஸ்ட குழுதபதபாகுதி உறுபபினர்கள் சபார்பபாக 
நம்புகிளறைபாம். ஒன்றுளசர்நது, நபாம் அனனவருக்கும் சிறைநத இல்லஙகள், 
ளமம்படட வசதிகள், சிறைநத இனணபபுகள் மறறும் அனனவருக்கும் 
சிறைநத வபாழக்னகனய எதிர்பபார்க்கலபாம்.

நபாஙகள் தபாழனமயுடன் உஙகள் வபாக்னக நபாடுகிளறைபாம். 

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

 fb.me/FooMeeHar.MP

ஃபூ மீ ஹா 
பவஸ்ட ளகபாஸ்ட குழுதபதபாகுதி 

ஆயர் ரபாஜபா - பகக் ளபபா பிரிவு

 fb.me/FooMeeHar.MP

PROGRAM YANG 
DILAKSANAKAN 
UNTUK ANDA

உங்களுக்கா்க 
அமுல்படுத்தப்பட்ட ்திட்டங்கள்

PERUMAHAN LEBIH BAIK 
✔	 Program Peningkatan Rumah
✔	 Pemulihan Kedai HDB 
✔	 Peningkatan Taman Kejiranan  
✔	 Renovasi Pasar Teban  
✔	 100% Sambungan Tertutup 

(covered linkways)
KEMUDAHAN LEBIH BAIK 
✔	 Peningkatan Kelab 

Masyarakat Ayer Rajah
✔	 Peningkatan Pandan 

Reservoir & Laluan  
Hubungan Taman 

✔	 Lebih Banyak Pusat 
Penjagaan Kanak-kanak & 
Tadika  

✔	 Pusat Penjagaan Pelajar 
Yang Baru  

✔	 Peningkatan Pusat St Luke’s 
Eldercare 

RANGKAIAN 
PENYAMBUNGAN  
LEBIH BAIK 
✔	 4 Stesen Baru MRT —  

Tuas West Extension
✔	 26 Khidmat Peningkatan Bas
✔	 2 Stesen BlueSG 
✔	 15km Laluan Basikal Ke 

Jurong Lake District
✔	 Jalan Raya Lebih Selamat 

Di Teban Gardens,  
West Coast Road

KEHIDUPAN LEBIH BAIK  
✔	 Untuk Penduduk Yang 

Terjejas — Program Bantuan 
Tempatan Sepenuhnya, 
Dari Biasiswa dan Subsidi 
Pengangkutan Perubatan 
hinggalah Renovasi Rumah

✔	 Untuk Warga Emas 
— Senior Friendship 
Circle, Diskaun Istimewa 
Makanan Dan Minuman, 
Kursus Percuma

✔	 Untuk Masyarakat — 
Acara Sepanjang Tahun, 
Sambutan Perayaan, Sukan 
& Minat  Berkumpulan

சிறந்த இல்லங்கள்
✔	 இல்ல ளமம்பபாடடுத திடடம்
✔	 வடீனமபபு வளர்சசிக் கழகக் 

(வவீக) கனடகள் புததுயிர் பபறும் 
திடடம்

✔	 ளமம்படுததபபடட அக்கம்பக்கக் 
பூஙகபாக்கள்

✔	 ளதபபான் சநனத புதுபபிக்கபபடடது
✔	 100% இனணக்கபபடடுள்ள 

மூடபபடட இனணபபு வழிகள் 

மமம்படுத்தப்பட்ட வச்தி்கள்
✔	 ளமம்படுததபபடட ஆயர் ரபாஜபா 

சமூக நினலயம்
✔	 பசழுனமபபடுததபபடட பபாண்டபான் 

நீர்தளதக்கம் மறறும் பூஙகபா 
இனணபபு

✔	 கூடுதலபான குழநனதப பரபாமரிபபு 
நினலயஙகள் மறறும் பபாலர் 
பள்ளிகள்

✔	 புதிய மபாணவர் பரபாமரிபபு 
நினலயஙகள்

✔	 ளமம்படுததபபடட பசயிண்ட 
லூக்ஸ் முதிளயபார்ப பரபாமரிபபு 
நினலயம்

மமம்படுத்தப்பட்ட இணைபபு
✔	 4 புதிய பபரு வினரவு ரயில் 

நினலயஙகள் - துவபாஸ் பவஸ்ட 
எக்ஸ்படன்பஷென்

✔	 26 ளபருநது ளசனவ ளமம்பபாடுகள்
✔	 2 மின்சபாரக் கபார் பகிர்வு (BlueSG) 

நினலயஙகள்
✔	 ஜூளரபாங ளலக் வடடபாரததிறகுச 

பசல்ல 15 கிளலபாமீடடர் னசக்கிள் 
ஓடடும் பபானத

✔	 ளதபபான் கபார்டன்ஸ், பவஸ்ட 
ளகபாஸ்ட சபானலயில் கூடுதல் 
பபாதுகபாபபுனடய சபானலகள்

சிறப்பான வாழகண்க
✔	 எளிதில் பபாதிக்கபபடக்கூடிய 

குடியிருபபபாளர்களுக்கு – முழு 
பதபாகுபபபான உதவித திடடஙகள், 
கல்வி உதவிதபதபானக, மருததுவ 
ளபபாக்குவரதது நிதி உதவிகள் 
மறறும் வடீடுப புதுபபிபபுபபணிகள்

✔	 மூதளதபாருக்கு – மூதளதபார் நடபு 
குழுக்கள், உணவு மறறும் 
பபானஙகளுக்கபான சிறைபபு கழிவுகள், 
இலவசமபான பயிறசி வகுபபுகள்

✔	 சமூகததிறகு – ஆண்டு 
முழுவதுமபான நிகழசசிகள், 
பண்டினக பகபாண்டபாடடஙகள், 
வினளயபாடடுகள் மறறும்  
தன்னபார்வக் குழுக்கள்

SOROTAN RANCANGAN MASA DEPAN UNTUK ANDA உங்களுக்கான எ்திர்கா்லத ்திட்டங்களின் சிறபபு அமசங்கள்

LEBIH BANYAK PROGRAM 
SOKONGAN MASYARAKAT 
• Untuk keluarga 
• Untuk warga emas 
• Untuk yang sedang mencari 

kerja  

LEBIH BANYAK 
PROJEK PENINGKATAN  
• Program Peningkatan Rumah 
• Projek Peningkatan Masyarakat 
• Program Pembaharuan 

Kejiranan

LEBIH BANYAK SAMBUNGAN 
• MRT Jurong Region Line
• Hab Baru Pengangkutan 

Bersepadu Jurong East 
• Zon Silver di Teban Gardens 

Road

LEBIH BANYAK PEKERJAAN, 
KEMUDAHAN & RIADAH  
• Daerah Jurong Lake
• Daerah Jurong Innovation

கூடு்த்லான சமூ்க ஆ்தரவு 
்திட்டங்கள்

• குடும்பஙகளுக்கு

• மூதளதபாருக்கு

• ளவனலவபாயபபு ளதடுளவபாருக்கு

கூடு்த்லான மமம்பாடடு 
்திட்டங்கள்
•  இல்ல ளமம்பபாடடு திடடம்

•  சமூக ளமம்பபாடடு திடடஙகள்

•  அக்கம்பக்கப புதுபபிபபுத திடடம்

கூடு்த்லான இணைபபு்கள்

•  ஜூளரபாங வடடபாரப பபரு  
வினரவு ரயில் பபானத

•  புதிய ஜூளரபாங ஈஸ்ட 
ஒருஙகினணக்கபபடட 
ளபபாக்குவரதது நடுவம்

•  ளதபபான் கபார்டன்ஸ் சபானலயில் 
முதிளயபார் பகுதி

கூடு்த்லான மவண்ல்கள், வச்தி்கள் 
மற்றும ஓய்வுமேர வளா்கங்கள்

•  ஜூளரபாங ளலக் வடடபாரம்

•  ஜூளரபாங புததபாக்க வடடபாரம்

PAP WEST COAST GRC
Kehidupan Kita Pekerjaan Kita Masa Depan Kita 

IKRAR SAYA PADA ANDA MANIFESTO PAP உங்களுககு 
எனது வாககுறு்தி

மசச்க ்கடசி ்திட்ட 
அறிவிபபு

RESIDENTS SHARE THEIR THOUGHTS ABOUT MS FOO MEE HAR

மசச்க சவஸ்ட ம்காஸ்ட குழுதச்தாகு்தி
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