မသက္ိုဆ င္ေးၾကာင္း ရွ င္း လင္း ခ်က္။

ဤမူပံုစံသည္

မူရင္ု အဂၤလိပ္၏

ဘာသာု ပန္ိ ိုခ်က္တစခိုု ဖစသ ည္။

ဤသည္ာမ သတင္ု အခ်က္အလက္္ သိရိရန္ ရည္ညြယ္ခ်က္အတတက္သာ ု ဖစၿပ အာမခံစာခ်ပတ်ဳ စခိုအ ဖစ္ ရည္ညြယ္္ု ခင္ု မရိပါ။
တက္ာု ခာ ခ်က္တစခိုခရိခဲ့လ်င္
ဆေုလ်ာု္စစာ

မူရင္ု အဂၤလိပံု
ပ စံက္ိ

ယ္ူပါမည္။

အာ ထတ္ႈု ပ်ဳလပ္ာ ေုသာု္လည္ု

ု ဖစ္ေုက္ာင္ု ု ဖစ္ု ုိုငပါသည္။

ဤ

တိက္်မႈရိသည္ု ဲ့ ဘာသာု ပန္ိ ိုခ်က္တစခိုု ပ်ဳရန္
အခ်႕အပိ
ိ ်ဳ င္ု မ်ာ

ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့

မနကနႈ္ မရို ခင္ု

မူပံုစံေအပၚတတင္

အမု ပ်ဳသည္ု ဲ့

မညသူမဆိသည္ က္ိယ္္ုတာဝနက
ိ ိုယ္ယူရမည္ု ဖစသ ည္။ Income သည္ ဘာသာု ပန္ ိုုိခ်က္္မ မညသည္ုအမ
ဲ့
ဲ့ ာ ၊ ပယ္္ိုတ္ႈ
သိ႕မဟတ္

ေမရာမႈအတတက္္ဆိ

တာဝန္

မရိဘ

ဤ

ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့
မူပံုစံေအပၚ
အမု ပ်ဳု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ မညသည္ုဆံ
ိ မ ည္ဟတပါ။
ဲ့ ုု ရံႈ မႈအတတက္္ဆိ ဥေပဒအရ တာဝနြမ

ပုဂ လ္
ဆ ၢိဳ ေးရ အခ်ကအလက္ ကာကကယ္မႈ ေးဖား္း ပခ်က္
ဤ အာမခံအက္ာအတက္ယ္အာ
သိ႕မဟတ္

ေုစ ခ်ယ္္ု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ သငသ ည္ ဤအာမခံေုလ်ာက္္ာ ခ်က္္

ေအၾက္ာင္ု က္ိစၥအာ

ထတကိုန္ာ် ုင္ုဝန္
ဲ့ ေုဆာင္ႈမ်ာ ေအပၚ

စစဥ္ု ပ်ဳလပြနု
္ ုင္ု ဲ့

ဘ႑ာေုရ ဆုိငာြ

အၾက္ံဥာဏ္

စမံရန္၊
ု ုင္ု ဲ့

အၾက္ံု ပ်ဳခ်က္တိို႕က္ိ ပံ႕ပိ ရန္၊ Income’s Privacy Policy တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့ ပံုစံ ုင္ု ဲ့
ရည္ညြယ္ခ်က္အတတက္္ Income ု ုင္ုသင္
ဲ့ ၏ ဆက္က္သယ္္ႈ ုင္ု ဲ့ အာမခံမူဝါဒမ်ာ အာ စမံခန္႕ခခရ နအ တတက္္
ရည္ညြယ္ခ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ Dash မ ခ် ပသည္ု၊ဲ့ သင္မ တိက္ြိိုက္ပံ႔ပိ သည္ု ဲ့ ပဂ ေလ
ိ ်ဳ အ ရ အခ်က္အလက္အာ ခ် ပရန္၊
အသံုု ု ပ်ဳရန္ု ုင္ု ဲ့ စေုဆာင္ု ရ နအ တတက္္ Income ၏ ပဂ လ္
ိ ်ဳ ေုရ ဆိငြာအတတင္ု ေုရ မူဝါဒ
(www.income.com.sg/privacy-policy) တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့ အခဖ႕မ်ာ ၊ Income ၏
တတိယ္အခဖ႕

ဝန္ေုဆာင္ႈပံ႕ပိ သူမ်ာ

ု ုင္ု ဲ့ Income

အာ

သင္၏

စခင္ုုဲ့ ပ်ဳခ်က္ကိို

ေုပ အပၿပ ု ဖစပါသည္။
သင္၏စခင္ုုဲ့ ပ်ဳခ်က္ကိို ပသိမ္ု ၿပ Income အာ အသိေုပ ထာ ု ခင္ု မရိလ်င္
ဤအရာအတတက္္ သင္ ေုပ အပသ ည္ု ဲ့ စခင္ုုဲ့ ပ်ဳခ်က္သည္ အထက္ပါ ရည္ညြယ္က္
ခ် ္်ာ ု ဖင္ု ဲ့ ပတသက္ၿပ
ယ္ခငက သင္ေုပ ၿပ ု ဖစ္ု ုိုငသ ည္ု ဲ့ မညသည္ုစခင္
ိ
ထပ္ံု ဖည္ုစစက္ခ
်က္္ု ဖစၿပ
ဲ့ ုုဲ့ ပ်ဳခ်က္္ဆ၏
ဲ့
အစာ ထိ ု ခင္ု မဟတပါ။
သင္၏ ပဂ လ္
ိ ်ဳ ေုရ အခ်က္အလက္္ု ုင္ု ဲ့ စခင္ုုဲ့ ပ်ဳခ်က္ြို ပသိမ္ု မႈအာ က္ိင္ ငတယ္္ု ခင္ု ၊
ု ပ်ဳု ပင္ု ခင္ု အပါအဝင္ အခ်က္အလက္္်ာ ပိ၍ သိရိလိပါက္ ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳ၍ Income’s Privacy
Policy အာ မုု ငမ္ု အသံုု ု ပ်ဳပါ။
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မသက္ိုဆ င္ေးၾကာင္း ရွ င္း လင္း ခ်က္။

ဤမူပံုစံသည္

မူရင္ု အဂၤလိပ္၏

ဘာသာု ပန္ိ ိုခ်က္တစခိုု ဖစသ ည္။

ဤသည္ာမ သတင္ု အခ်က္အလက္္ သိရိရန္ ရည္ညြယ္ခ်က္အတတက္သာ ု ဖစၿပ အာမခံစာခ်ပတ်ဳ စခိုအ ဖစ္ ရည္ညြယ္္ု ခင္ု မရိပါ။
တက္ာု ခာ ခ်က္တစခိုခရိခဲ့လ်င္
ဆေုလ်ာု္စစာ

မူရင္ု အဂၤလိပံု
ပ စံက္ိ

ယ္ူပါမည္။

တိက္်မႈရိသည္ု ဲ့ ဘာသာု ပန္ိ ိုခ်က္တစခိုု ပ်ဳရန္

အာ ထတ္ႈု ပ်ဳလပ္ာ ေုသာု္လည္ု

ု ဖစ္ေုက္ာင္ု ု ဖစ္ု ုိုငပါသည္။

ဤ

အခ်႕အပိ
ိ ်ဳ င္ု မ်ာ

ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့

မနကနႈ္ မရို ခင္ု

မူပံုစံေအပၚတတင္

အမု ပ်ဳသည္ု ဲ့

မညသူမဆိသည္ က္ိယ္္ုတာဝနက
ိ ိုယ္ယူရမည္ု ဖစသ ည္။ Income သည္ ဘာသာု ပန္ ိုုိခ်က္္မ မညသည္ုအမ
ဲ့
ဲ့ ာ ၊ ပယ္္ိုတ္ႈ
သိ႕မဟတ္

ေမရာမႈအတတက္္ဆိ

တာဝန္

မရိဘ

ဤ

ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့
မူပံုစံေအပၚ
အမု ပ်ဳု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ မညသည္ုဆံ
ိ မ ည္ဟတပါ။
ဲ့ ုု ရံႈ မႈအတတက္္ဆိ ဥေပဒအရ တာဝနြမ

Free 30-day Dash Protect ထုတ္ကို န္အႏးွစပ္
္် ၢိဳ
အာမခံကသင္း ေးငငမ်ာ
ဤအာမခံမူဝါဒအတတက္္

အာမခံတသင္ု ေုစငမ်ာ အာ

(“အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူ”)
အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္်ာ အာ

မ

SingCash

ေုပ ေုခ် ခင္ု ု ဖစၿပ

အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူမ

Pte

Ltd

ဤအာမခံမူဝါဒအပစိုေုအာက္ြိ မ

သတ္တ
မ ္ ာ သည္ု ဲ့

ေုစ ခ်ယ္္ာ ေုသာ

ဝယ္ယူသူမ်ာ (“အာမခံထာ ရိေုသာပဂ လ္
ိ ်ဳ ”)သိ႕ NTUC Income Insurance Co-operative Ltd
(‘Income’) မ အခမဲ့ ပံ႕ပိ ပါသည္။
ထုတ္ကို န္အခ်ကအလက္
ဤထတကို နသ ည္

ရက္္

၃၀

ေမတာု္တဆထိခိက္္ႈ ုင္ုက္်
ဲ့ န္ု မာေုရ

အာမခံမူဝါဒ ဖစၿပ

အာမခံမူဝါဒအခ်နကိာလအတတင္ု သတ္မတ္ာ ေုသာု ဖစြပ္ ု ဖစပက္
် သ ည္ုအခါ
အာမခံထာ ရိသအ
ူ ာ
ဲ့
ဘ႑ာေုရ ဆိငြာ၌

က္ာတက္ယ္္ေုပ မည္ု ဖစသ ည္။

သတ္တ
မ ္ ာ ေုသာ

ု ဖစြပ်ာ္ သည္

ေမတာု္တဆထိခိက္္ႈေုၾက္ာင္ုသာု
ဖစၿပ
ဲ့
နာမက္်န္ု ု ဖစ္ု ခင္ု ေုၾက္ာင္ုမဟ
ဲ့ တသည္ုအခါတတင္
ဲ့

အက္ာအတက္ယ္ပံ႔ပိ ေုပ သည္ု ဲ့

အက္် အ
ိ ်ဳ မတအခ်႕ရ
ိ ်ဳ ိပါသည္။
Income မ ေုေစငပ ေုခ်မည္ု ဲ့ ပမာဏသည္ ေုအာက္က္တငပါရိေုသာ အက္ာအတက္ယ္ဇယ္ာ တတင္
စစဥ္ု ပသထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ၊

ခ်နပ
မလ ္ႈမ်ာ ုင္ု ဲ့

အမ်ာ ဆံုု အက္် အ
ိ ်ဳ မတအက္န္႕အသတတိို႕ေအပၚတတင္ မူတညပါသည္။
ဤ အာမခံမူဝါဒသည္ Medisave မ အတည္ု ပ်ဳလက္ခံထာ ေုသာ အာမခံမူဝါဒ မဟတပါ။
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အကာအကကယ္ဇယ္ာ

1

အာမခံထာ ရွ ဆ သတ္
ူ စ္ေးယ္ာက္လင
် ္

အက် အ
ဆ ၢိဳ မတ္္

အမ်ာ ဆံးး
ု

အက် အ
ဆ ၢိဳ မတ္္

(S$)

အခန္ု က္႑ ၁

ေမတာု္တဆထိခိက္္ေုသဆံုု မႈ

$၅၀၀၀

အခန္ု က္႑ ၂

ေုရရည္ မသစနစမ္ု မႈ

$၅၀၀၀

1မတြန္။

။ ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳ၍ အာမခံမူဝါဒအက္်ံုု
်ဳ ဝင္ႈေအသ စိတအခ်က္အလက္္ု ုင္ုပတ
ဲ့ သ က္ၿပ

အာမခံမူဝါဒစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ အာ မု ငမ္ု အသံုု ု ပ်ဳပါ။
အဓဆကေက်သာ ထုတ္ကိုန္ ပံ ႕ပဆု မႈမ်ာ
ေုအာက္ပါတိ႕သည္ ဤအစအစဥ္၏ အာမခံမူဝါဒစာခ်င္ ပတ်ဳ င္ ေုတတ႕ရိရသည္ု ဲ့ အဓိက္ေက္်သာ
ထတကိုနပ႔
ံ ပိ မႈအခ်႕ိ ဖစသ
်ဳ ည္။

ဤသည္မာ

အက္်ဥု
္ ခ်ပသ်ဳ ာု ဖစၿပ

စာခ်င္ ပတ်ဳ ငါပ ရိေုသာ

တက္ယ္္ု ဲ့

စည္ု မ်ဥ္ု သတ္တ
ူ ာ အၾက္ံု ပ်ဳပါသည္။
မ ခ်က္္်ာ အာ မု ငမ္ု အသံုု ု ပ်ဳရန္ အာမခံထာ ရိသအ
အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္

ထပ္ံ၍

ရင္ု ု ပခ်က္္

လိအပလ်မင္

အရညအခင
် ္ု ု ပည္ုမဲ့ ေုသာ

အၾက္ံေုပ ပဂ ိလ
်ဳ တ စ္ေုယ္ာက္အာ တိငပင္ေုတဆ ေုု စုု သင္ုပါသည္
။
ဲ့
၁။ အရည္အခ်င္း သတ္မတ္
္် ္ း ပည္းမီ မႈ
လ က
မ
ဤ အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ အက္ာအတက္ယ္
သ ည္
-

သငသ ည္

စငကာပူ ုိုငငသ
ံ ာ တစ္ေုယ္ာက္္ု ဖစၿပ စငကာပူတတင္

အ မတမ္ု

ေုနထိစငခင္ုရသူ
ပ္ လစပခင္ု ဲ့ (Employment Pass)၊
ဲ့ ု ဖစသ ညသိို႕မဟတ္ အဆင္ုုဲ့ မင္ုအလ
ဲ့
မ အလညအပတလာေုရာက္္ေုနထိစငခင္ု ဲ့ (Long Term
အလပလ ိုစပခင္ု ဲ့ (Work Permit)၊ ရက္ြည္
Visit Pass) သိ႕မဟတ္ ေုက္်ာင္ု တည္က္ခင္ု ဲ့ (Student Pass) တိ႕က္သ
ဲ့ ေ႕သာ
ိ
တရာ ဝင္
စငကာပူ သက္္ေုသခံ စာစ က္စာတမ္ု တစခိုက္ိ က္ိင္ေုဆာင္ာ ေုသာသူ တစ္ဥ ု ဖစသ ည္။
- အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္ အသက္္ ၁၆ ု ုင္ု ဲ့ ၈၅ ု ုစၾက္ာ ရိသု
ူ ဖစ္ု ခင္ု
-

ဤ အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ မ အက္ာအတက္ယ္အတတက္္ အာမခံထာ ရိသ၏
ူ
ေုလ်ာက္္ာ မႈသည္
တက္ု်ု ု္ုပတိ ို႕ ုင္ု ဲ့ အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူတိ႕မ အတည္ု ပ်ဳလက္ခံၿပ ု ဖစၿပ

-

ဤ

အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ မ

အာမခံတသင္ု ေုစငသည္

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ
အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူမ

အက္ာအတက္ယ္အတတက္္
အ ပည္ုအဝ
ဲ့

ေုပ ၿပ ု ဖစ္ု ခင္ု
တိ႕ရိမသာလ်င္ အာမခံထာ ရိသမ
ူ ခံစာ ရရိ ုိုငပါသည္။
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၂။ ဖ် ကသမ
ဆ ္း း ခင္း စည္း ကမ္း ခ်က္
a စာပိ႕လိပစာု ဖစ္ေုစ၊ အ ေုမ လိပစာ သိ႕မဟတ္ ဆက္က္သယ္ြနိုဖ န္ု နံပါတ္ု ဖင္ုုဲ့ ဖစ္ေုစ
အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူအာ ၇ ရက္္ ႀက္ိတင္
်ဳ
သတိေုပ စာေုပ ု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့
ဤ

အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ မ

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ

အက္ာအတက္ယ္ကိို

Income

မ

ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငသ ည္။ Income မ လက္္ု ဖင္ု၊ဲ့ စာု ဖင္ု၊ဲ့ ဖက္စ္ သိ႕မဟတ္ အ ေုမ ု ဖင္ု ဲ့
သတိေုပ စာက္ိ ေုပ ပိ႕လ်င္ ထိရက္က္တင္ ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု သတိေုပ စာက္ိ လက္ခံရရိဖိ႕
သတ္မတပါသည္။

သံသယ္က္င္ု ရင္ု ေုစရန္...Income

သည္

အာမခံထာ ရိသအ
ူ ာ

ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု က္ိ သတင္ု ပိ႕ရန္ တာဝန္ဝတၱရာ မရိပါ။
b အာမခံမူဝါက္ိင္ေုဆာငသ ူသည္ Income ထံသ႕
ိ စာေုရ သာ ေုပ ပိ႕ ခင္ု ု ဖင္ု ဲ့ ဤ
အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ မ

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ အက္ာအတက္ယ္ကိို

ဖ်က္သိမ္ု သည္ုေုန႕ခစ
သည္
ဲ့

ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငပါသည္။

အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူထံမ

ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု

သတိေုပ စာက္ိ Income မ ရရိသည္ုအခ်
ဲ့ န္ိ ေုပၚတတင္ မူတညပါမည္။
c အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္

Income

အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ မ

ထံသ႕
ိ

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ

ဖ်က္သိမ္ု သည္ုေုန႕ခစ
သည္
ဲ့

စာေုရ သာ ေုပ ပိ႕ ခင္ု ု ဖင္ု ဲ့
အက္ာအတက္ယ္ကိို

အာမခံထာ ရိသထ
ူ မ
ံ

ဤ

ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငပါသည္။

ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု

သတိေုပ စာက္ိ

Income မ ရရိသည္ုအခ်
ဲ့ န္ိေုပၚတတင္ မူတညပါမည္။
d Income

သုိ႕မဟတ္

အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူသည္

အ ခာ ေုရ သာ ထာ သည္ု ဲ့

သတိေုပ စာု ဖင္ု ဲ့ အနည္ု ဆံုု သံုု လႀက္ိတငက
်ဳ ာ ေုပ ပိ႕ ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ဤ
အာမခံမူဝါဒက္ိ

ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငပါသည္။

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ

အာမခံမူဝါဒဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု ေုန႕ခစသည္

အာမခံအခ်နကိာလၿပ ဆံုု မႈမတိငခင္ ငတင္

အက္ာအတက္ယ္သည္

အာမခံအက္ာအတက္ယ္္၏

ု ဖစလမင
် ္

သူ၏

သက္တမ္ု က္န္ု
ံ ု ေုန႕ခစတတင္

ၿပ ဆံုု ပါမည္။
၃။ သကတမ္း တ္ဆု း ခင္း စည္း မ်ဥ္း မ်ာ
ဤစာစ က္စာတမ္ု မာ ေမတာု္တဆထိခိက္္ႈ ုင္ုက္်
ဲ့ န္ု မာေုရ ေုရတိအာမခံမူဝါဒ ဖစၿပ
Income

သည္

ဤ

အာမခံမူဝါဒအာ

အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူအာ

စာု ဖင္ု ဲ့

သက္တမ္ု တိ ရန္လိအပပါ။
၇

ရက္္

Income

သည္

ႀက္ိတငသ
်ဳ တိေုပ ခ်က္္

ေုပ ပိ႕ ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒက္ိ အဆံုု သတ္ု ုိုငပါသည္။

Page 3 of 4

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ
အက္ာအတက္ယ္အတတက္္ သက္တမ္ု တိ ု ခင္ု မရိပါ။ အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္
ဆ ၵရိပါက္ အရညအခ်င္ု သတ္တ
မ ခ်က္္ု ပည္ုမဲ့ မႈ စည္ု မ်ဥ္ု မ်ာ

သက္္ေုရာက္္ႈရိသည္ု ဲ့

အက္ာအတက္ယ္ကိို ထပ္ံေုလ်ာက္္ာ ုိုငပါသည္။
၄။ ေးး ပာင္း လဲမႈမ်ာ
အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူ၏
ေအု ပာင္ု အလမ်ာ

ေသဘာတူညခ်က္ု
္ ဖင္ု ဲ့

ု ပ်ဳလပ္ု ုိုငပါသည္။

အာမခံအခ်နကိာလအတတင္ု တတင္

ု ပ်ဳလပလ်င
မ ္

အာမခံမူဝါဒအာ

ေုု ပာင္ု လမႈသည္

ထိေုု ပာင္ု လမႈသည္

Income

မ

အာမခံထာ ရိသ၏
ူ
သူ၏

မ
လက္ြတ
ိ မ ညြိဆ

အက္ာအတက္ေယ္အပၚ သက္္ေုရာက္္ႈမရိပါ။
၅။ ေးတ္ာင္း ဆဆမ
ု ႈစည္း မ်ဥ္း သတ္မတ္
္် ာမ်
လ က

a အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္

Income

အာမခံမူဝါေဒအာက္ြိ မ

အာ

တတ္ု ုိုငသမ်

အ မန္ု
ံ ု

ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုဆသိ႕

မညသည္ုုဲ့ ဖစြပ္ဆိ ုင္ုပတ
ဲ့ သ က္ၿပ

ရက္္

၃၀

အတတင္ု

ေုု ပာရမည္။

ဤ

ေုပေၚပါက္လာ ုိုငသ ည္ု ဲ့
မညသည္ုအမႈက္ိ
မဆိေုု ပာရမည္။
ဲ့

အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္ Income အာ ု ဖစြပစတငသ ည္ုေုန႕ခစ
မစ၍ ရက္္ ၃၀ ထက္ပိုိ ေုနာက္ကၿ
် ပ
ဲ့
ေုု ပာလင
် ္ Income သည္ အာမခံထာ ရိသ၏
ူ ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ ပယ္ခစ် ခင္ုရဲ့ ိၿပ Income သည္
မညသည္ုေုတာင္
ု ဆိမႈက္ိမဆိ ေုပ ေုခ်ရန္ ဥေပဒအရ တာဝန္ရိပါ။
ဲ့

b အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္
i) လိမလ ည္ေုသာနည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မလပ္ေုဆာငြပါ။
ii) တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မာ တယ္င္ု သည္ သိ႕မဟတ္ လိမညာခ်႕က္ာ ထာ သညဟို သိလ်က္္
မ
ဤ အာမခံမူဝါေုအာက္ြိ ေုတာင္
ု ဆိမႈတစခိုက္ိ မ ပ်ဳလပြပါ။
iii) ေုဖာု္ု ပခ်က္တစခိုသည္

တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့

မာ တယ္င္ု သညဟို

သိလ်က္္

ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုက္ိ ပံ႕ပိ ရန္ ေုဖာု္ု ပခ်က္ကိို မ ပ်ဳလပြပါ။
iv) စာစ က္စာတမ္ု တစခိုသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ အတု ပ်ဳလပ္ာ သည္ သိ႕မဟတ္
မာ တယ္င္ု သညဟို သိလ်က္္ ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုအာ ပံ႕ပိ ရန္ စာစ က္စာတမ္ု အာ
တက္ု်ု ု္ုပတိ ို႕ဆသိ႕ ပိ႕ ခင္ု မ ပ်ဳလပြပါ သုိ႕မဟတ္
v) သင္မ

တမငသက္သက္္ု ပ်ဳလပ္ု ခင္ု

သိ႕မဟတ္

သငသလ
ိ ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစစပာ ေုသာ

မညသည္ုဆံ
ဲ့ ုု ရံႈ မႈ သိ႕မဟတ္ ထိခိက္္ႈမဆိအတတက္္ ေုတာင္ု ဆိမႈမ ပ်ဳလပြပါ။
c Income

သည္

ေုတာင္ု ဆိမႈအာ လံုု အာ

စငကာပူေုဒၚလာု ဖင္ု ဲ့

ေုပ ေုခ်မည္ု ဖစသ ည္။
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d အာမခံထာ ရိသူ သိ႕မဟတ္ သူ၏ ဥေပဒဆိငြာက္ိယ္စာ လယ္္မ မညသည္ုေုတာင္
ု ဆိမႈက္ိမဆိ
ဲ့
Income

မ

မက္ိင္ ငတယ္္

လိအပ္ု ုိုငသ ညု
္ ဲ့ သတင္ု အခ်က္အလက္အာ လံုု ၊

မူရင္ု က္နကမ
် ႈပစၥည္ု စာရင္ု ု ုင္ု ဲ့
ေအထာက္အထာ လက္္တ
မ ၊္

ေုု ပစာမ်ာ ၊

စာစ က္စာတမ္ု မ်ာ (

အဂၤလိပဘာသာစက္ာ သိ႕

ေအထာက္အထာ ၊

ု ုိုငငု
ံ ခာ ဘာသာစက္ာ

ဘာသာု ပန္ာ ု ခင္ု က္သ
ဲ့ ႕)၊
ိ

လိအပလ်င
မ ္

အစရငခစ
ံ ာမ်ာ ၊
ေုဆ ဘက္္ိုိ ငြာ

စာစ က္စာတမ္ု မ
က္်မ္ု က္်နစိာု ဖင္ု ဲ့

အတည္ု ပ်ဳထာ မႈတိ႕ ပံ႕ပိ ရမည္။

အခ်က္အလက္္်ာ

ထပ္ံသရ
ိ ိလိပါက္

ေုအာက္ပါခ်နယ္
န ္်ာ မတစ္င္ု ဲ့

Income

သိ႕

ဝင္ေုရာက္ၾက္ည္ုရႈ
ဲ့ သိ႕မဟတ္ ဆက္က္သယ္္ု ုိုငပါသည္ -

(i)
(ii)
(iii)

www.income.com.sg/st_claim
pcc@income.com.sg
6788 6616

၆။ ခ်န္ပ
လ္ မႈမ်ာ
ဤအစအစဥ္ေုအာက္က္တင္ မညသည္ုအက္်
အ
ိ ်ဳ မတကိိုမဆိ Income မ ေုပ ေုခ် ခင္ု မ ပ်ဳသည္ု ဲ့
ဲ့
ေအု ခေအနတခ်႕ရ
ိ ်ဳ ိပါသည္။

ဤအရာတိ႕က္ိ

အာမခံမူဝါဒစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ တတင္

ခ်နပ
ိ ်ဳ နပ
မလ ္ႈမ်ာ အ ဖစ္ ု ပသထာ ပါသည္။ ဤအစအစဥအ တတက္္ အခ်႕ခ်
မလ ္ႈမ်ာ တတင္ ေုအာက္က္တင္
စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ သည္ုအရာမ်
ာ က္န္႕သတခ်က္္ရိ ပါဝငသ ည္။ ခ်နပ
ဲ့
မလ ္ႈမ်ာ အာ လံုု ပါဝငသ ည္ု ဲ့
စာရင္ု အာ

တတင္

www.income.com.sg/dash

ေုတတ႕ရိ ုိုငသ ည္ု ဲ့

အာမခံမူဝါဒစည္ု မ်ဥ္ု သတ္တ
။
ဲ့ ုပါသည္
ဲ့
မ ခ်က္္်ာ တတင္ သင္ ဖတြႈၾက္ည္ုသင္
ဤအာမခံမူဝါဒသည္ ေုအာက္ပါတိ႕မ တိက္ြိိုက္သိုုိ႕မဟတ္ တသယ္္ဝိက္္၍ ု ဖစစပာ ေုသာ၊
ေုပေၚပါက္လာေုသာ ဆံုု ရံႈ မႈ သိ႕မဟတ္ တာဝနြမ
ိ မ ႈအတတက္္ ေုတာင္ု ဆိမႈမ်ာ အာ
အက္ာအတက္ယ္္ေုပ မည္ဟတပါ။
a မညသည္ု ဲ့ သိရိၿပ ု ဖစသ ညု
္ ဲ့ ု ဖစြပ္ဆိ
b အာမခံထာ ရိသမ
ူ
သူ႕က္ိယ္သူ ဒဏြာေရအာင္ တမင္ု ပ်ဳလပ္ု ခင္ု ၊ က္ိယ္္ုက္ိ
ဲ့ ယ္ကိိုယ္္
ေုေသၾက္ာင္ု ၾက္ံစည္ု ခင္ု

သိ႕မဟတ္

စိတပံုမန္ု ဖစ္ေုနစဥ္

သုိ႕မဟတ္

စိတ္ ုုံ႕ ဖစ္ေုနစင္ ဥင္
်ဳ ု ခင္ု ၊
ဲ့ ယ္ကိိုယ္္ ေုေသၾက္ာင္ု ၾက္ံစညြန္ ႀက္ိ စာ
တ က္ိယ္္ုက္ိ
အာမခံထာ ရိသ၏
ူ

ဥေပဒခ် ေုဖာက္္
ိ ်ဳ
ေုသာ

က္ိယ္္ိလက္္ေုရာက္က် တလန္
က
ႈ၊

တမင္

ု ပ်ဳလပ္ႈမ်ာ

လပြပ္၊

ရန္ု ဖစ္ေုပေၚေစသာ

သိ႕မဟတ္

က္ိယ္္ုက္ိ
ဲ့ ယ္ကိိုယ္္

အ ုၱရာယ္ြိေမ ုစမႈ (သူသည္ လူ႕အသက္ကိို က္ယ္ဖိို႕ ႀက္ိ စာ
်ဳ ေုန ခင္ု မလလ၍)
c အရက္္ သိ႕မဟတ္ မူ ယ္စ္ေုဆ ၏ သက္္ေုရာက္္ႈ သိ႕မဟတ္ လႊမ္ု မိ မႈ
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d က္ိယ္္ဝန္၊

ေက္လ ေုစမ ု ခင္ု ၊

ရႈပ္ေုတထ မႈမ်ာ အာ လံုု

က္ိယ္္ဝနဖက္
် ္ု ခင္ု ၊

က္ိယ္္ဝနပက္
် က ် ခင္ု

သိ႕မဟတ္

သိ႕မဟတ္ ဤ ေအု ခေအနမ်ာ မ ု ဖစ္ေုပၚသည္ု ဲ့

ေုသဆံုု ု ခင္ု
e စိတပိိုင္ု ဆိငြာ ု ပႆနာမ်ာ သိ႕မဟတ္ စိတ္ ုုံ႕ ူ တသပ္ႈ
f

လိငက္
္ ္ ံမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့ က္ူ ဆက္္ေုသာ ေုရာဂါက္ူ ဆက္္ႈမ်ာ ၊ လူ ခခံအာ က္်ဆင္ု မႈ
ဗိင္ု ရပစ္ (HIV) သိ႕မဟတ္ ခခံအာ က္်ဆင္ု မႈေုရာဂါ (AIDS ) အပါအဝင္ HIV
ု ုင္ုဆက္စ
ပသ ည္ု ဲ့
ဲ့

မညသည္ု ဲ့

ေသ ေေု ပာင္ု ဆင္ု သက္္ႈမ်ာ

ဖ်ာ နာု ခင္ု မဆိ

သိ႕မဟတ္

၎တိ႕မညသိုုိ႕

သိ႕မဟတ္

ု ဖစစပာ သည္ု ဖစ္ေုစ

ဤအရာ၏ မ် လက္
ိ ်ဳ မ်ာ
g း ဖစ္ေးပၚႏးွင္းၿပီ း ဖစ္ေးသာ

ေးဆ ဘက္ိုဆ ငရာ

ေအး ခေအန

သဆ႕
ု မဟုတ္္

စတ္ငသ ည္းေးန႕စစဲမတ္ဆင
ု ီမ တ္ည္ရဆႏးွလ င္းၿပီ း ဖစ္ေးသာ ရု ပဆ္ိုင္း ဆဆင
ု ာရ း ပႆ နာမ်ာ
h အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္ လိငစငသ
ိြ မ ည္ု ဲ့ ခရ သညသယ္္ေုဆာငသ ည္ု ဲ့ ေုလယ္ာင္ ဥင္
တ ယ္ာဥစ ေခပ ၍
လိက္ပါသည္ု ဲ့

ခရ သည္ု ဖစ္ု ခင္ု မ

လလ၍

ပ်ံသန္ု ု ခင္ု

သိ႕မဟတ္

အ ခာ ေုေလၾက္ာင္ု ဆိငြာလႈပြာမ မႈမ်ာ တတင္ ပါဝင္ု ခင္ု
i

အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္ မညသည္ု ဲ့ အ မနၿပိငငပ်ဳ သိ႕မဟတ္ ယ္ဥပိ
ိ
ု ခင္ု
ၿ ငငပ်ဳ တတင္ဆပါဝင္
(ေုု ေခထာက္္ု ဖင္ုမဲ့ လလ၍)

j

အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္

မ ည္ု ဲ့
အ ုၱရာယ္ြိသ

မညသည္ုလႈပြ
ာမ မႈတတင္ဆိ
ဲ့

ဂူမ်ာ စူ စမ္ု ေုလဲ့လာု ခင္ု ၊

သုိ႕မဟတ္

ေုု ေမအာက္လိႈဏဂူမ်ာ ေုလဲ့လာု ခင္ု ၊

ေုက္်ာက္နံရံမ်ာ တက္္ု ခင္ု

(လူမု ပ်ဳလပ္ာ သည္ု ဲ့

နံရံမလလ၍)

ႀက္ိ အသံ
်ဳ
ုု ု ပ်ဳမႈပါဝငသ ည္ု ဲ့

သိ႕မဟတ္

ေုတာငတက္္ု ခင္ု ၊

ေုေရအာက္အသက္ြကပမ စၥည္ု ပါဝငသ ည္ု ဲ့ မညသည္ုေုေရအာက္
လ ႈပြာမ မႈမဆိ၊ ေုက္ာင္ု က္င္မ
ဲ့
ေုလယ္ာဥ္ေုပၚမ
ႀက္ိ ု်ဳ ဖင္ုခ်ဲ့ ည္၍
ေုက္်ာက္ကမ္ု ပါ )

ခန္င္ု ု ခင္ု ၊
ခန္င္ု ု ခင္ု ၊

BASE

ခန္င္ု ု ခင္ု ၊

လက္္ု ဖင္ုလတ
ဲ့ ခိပ်ံသန္ု ု ခင္ု ၊

ေုတာငကမ္ု ပါ ယ္ံေုပၚမ
(ေအဆာက္အဥ ၊

ခန္င္ု ု ခင္ု ၊

အငတာနာ၊

ေုလထ ု ဖင္ုပ်ံဲ့ ု ခင္ု ၊

ေုလထ ခန္ု ခင္ု ၊

လူအမ်ာ ု ဖင္ုေုေလ
လာု္စ ု ခင္ု ၊
ဲ့

တံတာ ၊

စက္္ေုလယ္ာဥ
ာအ
ဲ့

ေုလတသင္ု ေုလစ ု ခင္ု ၊

အမလိက္္ု ခင္ု ၊

ု မင္ု စ ု ခင္ု ၊

ပိလိခပ၊

ခန္ု ခင္ု ၊ စာထတတင္ Income မ ေသဘာတူညထာ ု ခင္ု မရိလင
် ္ ေုတာင္ေုပၚ
စက္ဘ စ ု ခင္ု ၊

သိေ႕သာု္

ႀက္ ၾက္ပ္ႈေုအာက္က္တင္
ေုအာက္ပါလႈပြာမ မႈမ်ာ မပါဝငပါ။

လိငစငိြ မ ဂိက္္

သိ႕မဟတ္

အာ လပခ်နြိ ည္ညြယ္က္
ခ် အ တတက္္
မ ပံုု ပ်ံစ ု ခင္ု ၊

နည္ု ု ပတစ္ေုယ္ာက္္၏
ေုဆာစငြက္္ေုသာ
ေုရခ

သိ႕မဟတ္

ေုဆာင္ု ရာသအာ က္စာ မ်ာ ၊ စငကာပူ ုိုငငု
ံ ပငပျ ဖစလမင
် ္ ခရ ေုဝ လမ္ု ေုလ်ာက္္ု ခင္ု
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သိ႕မဟတ္ ခရ ၾက္မ္ု လမ္ု ေုလ်ာက္္ု ခင္ု တိ႕တတင္ ပါဝင္ု ခင္ု
အၾက္မ္ု ဖက္လႈပြာမ မႈ၊

k မညသည္ု ဲ့

စငစပ၊

ေုတာု္လန္ေုရ

သိ႕မဟတ္

မညသည္ုအလာ
တူု ဖစြပဆ
္ ၏
ိ အက္ိုု
် ု
်ဳ ဆက္္
ဲ့
l

မညသည္ု ဲ့

ု ုူက္လ ယ္ာ ေုလာငစာ၊

ပစၥည္ု သိ႕မဟတ္

စစန္႕ပစပစၥည္ု မဆိမ

ေုရဒယ္ိသတၱၾတက္မႈ
ိ
သိ႕မဟတ္ ထိခိက္္ႈ
m အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္
သိ႕မဟတ္

ဤအာမခံမူဝါေဒအာက္က္တင္

ထိခိက္ဒဏာြ ရမႈက္ိ

ေုတာင္ု ဆိမႈမ်ာ က္ိ

ေုရာငၾက္ဥန္
ြ

အနည္ု ဆံုု ေုလ်ာ႕ခ်ရန္

အက္် ေအၾက္ာင္
ိ ်ဳ
ု သင္ုစစာ
ဲ့ အာ ထတ္ႈမ ပ်ဳလပ္ု ခင္ု
n အာမခံထာ ရိသသ
ူ ည္

အမ်ာ ု ပညသူ ုင္ုဆိ
ဲ့ င္ေုသာ

အာဏာပိင္

သိ႕မဟတ္

စစတ ပအာဏာပိင္ာ် မ စစဥသ ည္ု ဲ့ သိ႕မဟတ္ ေုဆာစငြက္သည္ု ဲ့ မညသည္ုေုရတပ္
၊ စစတပ္
ဲ့
သိ႕မဟတ္

ေုလတပတာဝန္ာ်

သိ႕မဟတ္

ေုလဲ့က္်င္ုေုရ
မ်ာ တတင္ဆပါဝင္
ိ
ု ခင္ု
ဲ့

သိ႕မဟတ္ တိက္စ စ္ ငသ ညု
္ ဲ့ ေသဘာသဘာဝ စစ္င္ေုရ မ်ာ တတငပါဝင္ု ခင္ု
မသက္ိုဆ င္ေးၾကာင္း ရွ င္း လင္း ခ်က္
သင္၏ က္်န္ု မာေုရ အာမခံလမ္ု ညႊန္တ
ိ ၱအာ
က
တက္ု်ု ု္ုပတိ ို႕ထံမ ေုတာင္ု ု ုိုငပါသည္
သိ႕မဟတ္ www.income.com.sg တတင္ မိတၱက္ူ
က ယ္ူ ုိုငပါသည္။
ဤထတကို နအ ုစခ် ပသ်ဳ ည္

အာမခံစာခ်ပ္်ဳ ၏

ဤအစအစေဥပၚ
အ

အစိတအပိင္ု တစခိုအ ဖစ္

ပါဝငငဖ႕စည္ု မႈမရိပါ။

သက္္ေုရာက္သည္ု ဲ့

ထတကို နအဂၤုါရပ္်ာ အာ

ရင္ု လင္ု ေုအာင္ု ပ်ဳလပ္ာ ေုသာ အခ်က္အလက္တစခိုအ ဖစသာ ရည္ညြယ္ၿပ စာခ်ပတ်ဳ စခိုလံုု အာ
ရင္ု ု ပ ခင္ု မရိပါ။

ဤထတကို နအ ုစခပပ
် ်ဳ ါ

ေအၾက္ာင္ု အရာမ်ာ သည္

Income

မ

ေုနာက္္ံုု တတင္ ထတ္ေုပ သည္ု ဲ့ အက္ာအတက္ယ္စည္ု မ်ဥ္ု မ်ာ ုင္ု ဲ့ လက္ု ပာ ုိုငပါသည္။
တိေက္်သာစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ုင္ု ဲ့

ခ်နပ
မလ ္ႈမ်ာ အတတက္္

ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳ၍

မ
အာမခံမူဝါဒစာခ်ပက်ဳ ိ ို ဖတြႈပါ။ အာမခံမူဝါဒစာခ်ပြ်ဳ ိ စည္
ု မ်ဥ္ု သတ္တ
မ ခ်က္္်ာ ုင္ု ဲ့ ခ်နပ
မလ ္ႈမ်ာ သာ
အာမခံမူဝါဒက္ိင္ေုဆာငသ ူ ုင္ု ဲ့ Income တိ႕မ အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ရိ ုိုငပါသည္။
မ
တညြိဆ

ေမတာု္တဆထိခိက္္ႈ ုင္ု ဲ့

အစာ ထိ ု ခင္ု သည္
ရ ပ္ိ ိုင္ု ု ခင္ု အတတက္္

က္်နု
္ မာေုရ အစအစဥာအ

ထိခိက္နစနာေုေစလဲ့ရိပါသည္။
ု ပစဒဏသတ္တ
မ ခံရ ုိုငၿပ

ေုေစငၾက္ က္နက် ုိုငသ ည္

သိ႕မဟတ္

အသစတစခိုု ဖင္ု ဲ့

အစအစဥာအ
အစအစဥသစသ
ည္
အ

ေုစာစစာ
ပိ၍

တူညေုသာက္နကစ
် ရိတၿ
ိြ မ ပ

အက္် အ
ိ ်ဳ မတနည္ု ေုန ုိုငပါသည္။
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ဤ အာမခံမူဝါဒသည္ စငကာပူ အပ္ု ုုံေုစင အာမခံ အခဖ႕အစည္ု (SDIC) အာ ု ဖင္ု ဲ့
စမံေုသာ အာမခံမူဝါဒပိငြင္မ ၏ က္ာတက္ယ္္ႈအစအစဥ္ေုအာက္က္တင္ က္ာတက္ယ္္ာ သည္။ သင္၏
အာမခံမူဝါဒ အက္်ံုု
်ဳ ဝင္ႈသည္ အလိေအလ်ာက္္ု ဖစၿပ သင္မ ေုနာက္္ပလ ိုပ္ေုဆာငြနလ
္ ိအပပါ။
ဤအစအစဥ္ု ုင္ုအက္်ံ
ုု
်ဳ ဝင္ႈ
ဲ့

အက္န္႕အသတ္ေုအာက္က္တင္

အက္် အ
ိ ်ဳ မတအမ် အစာ
ိ ်ဳ
ုင္ုပတ
ဲ့ သ က္ၿပ

သက္္ိိုင္ႈရိေုသာ

အက္ာအတက္ယ္ြရိသည္ု ဲ့
သတင္ု အခ်က္အလက္္

ပိမိသိရိရ နအ တတက္္ ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳ၍ Income သိ႕ဆက္က္သယ္ပါ သိ႕မဟတ္ GIA/LIA သိ႕မဟတ္
SDIC

ဝဘ္ ိုိ ဒ္ာ် သိ႕

တသာ ေုရာက္ပါ။

(www.gia.org.sg

or www.lia.org.sg or

www.sdic.org.sg).
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