EDUSAVE AWARDS FOR PRIMARY SCHOOLS
Dear Parent/Guardian,
Edusave Awards are given by the government annually to Singaporean pupils to enhance educational
opportunities and motivate pupils to excel in schools in academic and non-academic domains. The three broad
categories of Edusave Awards are:
a) Excellence in Character and Values
 Edusave Character Award
b) Excellence in Non-Academic Achievements
 Edusave Awards for Achievement, Good Leadership & Service (EAGLES)
c) Excellence in Academic Achievements
 Edusave Scholarship
 Edusave Merit Bursary
 Edusave Good Progress Award
Type of
Award

For Whom?

How Much?

How is it given?

Edusave
Character
Award

Pupils who demonstrate exemplary
values and personal qualities
through
their
behaviour
and
actions. This is given to up to 2%
of Singaporean pupils.

Primary 1 to 3
- $200

Eligible pupils will be selected by
schools. Awardees will be notified by
post in late November.

EAGLES

Pupils who demonstrate leadership
qualities, offer good service to
community and schools, and excel
in non-academic activities. Pupils
must also pass the school exams
and have good conduct. This is
given to up to 10% of Singaporean
pupils.

Primary 4 to 6
- $250

Eligible pupils will be selected by
schools. Awardees will be notified by
post in late November.

Edusave
Scholarship

Pupils within top 10% of each level
academically and who have good
conduct.

Primary 5 to 6
- $350

Pupils who are eligible for the award
will be notified by post in late
November.

Edusave
Merit Bursary

Pupils within top 25% of each level
academically, have good conduct
and gross household income below
$5,000 per month (or per capita
income of below $1,250).

Primary 1 to 3
- $200



Pupils who are nominated for the
bursary will receive an application
form by post in late November.



If your household income is below
$5,000 (or per capita income of
below $1,250), you can complete
the application form and submit the
form to the community centre/club
nearest to your house, by early
December.



Successful applicants will
notified
by
post
December/January.

Edusave
Good
Progress
Award

Pupils within top 10% based on
academic improvement and have
good conduct.

Primary 4 to 6
- $350

Primary 4 to 6
- $250

Primary 2 to 3
- $100
Primary 4 to 6
- $150

be
in

Pupils who are eligible for the award
will be notified by post in early
December.

We wish your child every success in his/her academic and non-academic pursuits.

小学教育储蓄基金奖项

各位家长／监护人：
政府每年都颁发教育储蓄基金奖项给新加坡籍学生，让他们获得平等的教育机会，并激发他们在学术与非
学术领域有优异的表现。教育储蓄基金奖项分为以下三类：
优良品德与价值观
 品德奖
b) 非学术方面有优异表现
 天鹰奖
c) 学术方面有优异表现
 教育储蓄奖学金
 教育储蓄优异助学金
 学业进步奖
a)

奖项

给谁？

多少？

如何颁发？

通过行为和举动体现个人优良
价值观和品格的学生。所提供
的奖项数额不超过 2%的新加坡
籍学生。

小一至小三 – 200 元

有资格获得这个奖项的学生将由学校遴
选。获奖者将在 11 月下旬收到邮寄的书
面通知。

天鹰奖

具有领导才能，积极为学校与
社区服务，并在非学术活动表
现优异的小四至小六学生。学
生还必须在学校考试及格，并
且品行良好。所提供的奖项数
额不超过 10%的新加坡籍学生。

小四至小六 - 250 元

有资格获得这个奖项的学生将由学校遴
选。获奖者将在 11 月下旬收到邮寄的书
面通知。

教育储蓄奖
学金

在各个年级里学术成绩属于最
优秀的 10%学生，而且品行良
好。

小五至小六 – 350 元

有资格获得这个奖项的学生将在 11 月下
旬收到邮寄的书面通知。

教育储蓄优
异助学金

在各个年级里学术成绩属于最
优秀的 25%学生，而且品行良
好，每月的家庭总收入不超过
5000 元 （ 或 人 均 收 入 不 超 过
1250 元）。

小一至小三 - 200 元

 获提名这份助学金的学生将在 11 月下

品德奖

小四至小六 – 350 元

小四至小六 - 250 元

旬收到邮寄的申请表格。
 每月的家庭总收入不超过 5000 元（或

人均收入不超过 1250 元）的学生，可
在 12 月上旬将填好的表格呈交到住家
附近的民众联络所／民众俱乐部。
 成功的申请者将在 12 月/ 1 月收到邮

寄的书面通知。

学业进步奖

学术成绩进步最显著的 10%学
生，而且品行良好。

小二至小三 - 100 元
小四至小六 - 150 元

我们预祝您的孩子在学术与非学术领域都有优异的表现。

有资格获得这个奖项的学生将在 12 月上
旬收到邮寄的书面通知。

ANUGERAH EDUSAVE BAGI SEKOLAH RENDAH
Ibu bapa/Waris sekalian,
Pemerintah telah memberikan Anugerah Edusave setiap tahun kepada murid-murid Singapura untuk mempertingkatkan
peluang-peluang pendidikan dan memberikan motivasi kepada murid-murid untuk mencapai kecemerlangan di sekolah-sekolah
di dalam domain akademik dan bukan akademik. Yang berikut adalah tiga kategori umum untuk Anugerah Edusave:
a)

Kecemerlangan dalam Keperibadian dan Nilai

Anugerah Keperibadian Edusave

b)

Kecemerlangan dalam Pencapaian Bukan Akademik

Anugerah Edusave bagi Pencapaian, Kepimpinan dan Khidmat yang Baik (EAGLES)

c)

Kecemerlangan dalam Pencapaian Akademik

Biasiswa Edusave

Dermasiswa Merit Edusave

Anugerah Kemajuan Baik Edusave

Jenis
Anugerah

Untuk Siapa?

Berapa
Jumlahnya?

Bagaimana Anugerah diberikan?

Anugerah
Keperibadian
Edusave

Murid-murid yang menunjukkan nilai
teladan dan berkeperibadian melalui
tingkah laku dan tindakan mereka.
Anugerah ini diberikan sehingga 2%
daripada murid-murid Singapura.

Darjah 1 hingga 3
- $200

Anugerah
Edusave bagi
Pencapaian,
Kepimpinan
dan Khidmat
Baik
(EAGLES)

Murid-murid yang menunjukkan mutu
kepimpinan, memberikan khidmat baik
kepada masyarakat dan sekolah, dan
cemerlang dalam kegiatan bukan
akademik. Murid-murid juga harus
lulus dalam peperiksaan sekolah dan
berkelakuan
baik.
Anugerah
ini
diberikan kepada sehingga
10%
daripada murid-murid Singapura.

Darjah 4 hingga 6
- $250

Murid-murid yang layak akan dipilih oleh pihak
sekolah. Penerima anugerah akan diberitahu
melalui pos pada lewat bulan November.

Biasiswa
Edusave

Murid-murid dalam golongan 10%
terbaik bagi setiap peringkat akademik
dan berkelakuan baik.

Darjah 5 hingga 6
- $350

Murid-murid yang layak menerima anugerah ini
akan diberitahu melalui pos pada lewat bulan
November.

Dermasiswa
Merit Edusave

Murid-murid dalam golongan 25%
terbaik
bagi
setiap
akademik,
berkelakuan baik dan pendapatan kasar
keluarga di bawah $5,000 sebulan (atau
pendapatan per kapita di bawah
$1,250).

Darjah 1 hingga 3
- $200

 Murid-murid
yang
dicalonkan
bagi
dermasiswa ini akan menerima borang
permohonan melalui pos pada lewat bulan
November.

Darjah 4 hingga 6
- $350

Darjah 4 hingga 6
- $250

Murid-murid yang layak akan dipilih oleh pihak
sekolah. Penerima anugerah akan diberitahu
melalui pos pada lewat bulan November.

 Sekiranya pendapatan keluarga anda di
bawah $5,000 (atau pendapatan per kapita di
bawah $1,250), anda boleh melengkapkan
borang permohonan dan mengembalikan
borang itu di kelab masyarakat yang terdekat
dengan rumah anda pada awal bulan
Disember.
 Para pemohon yang berjaya akan diberitahu
melalui pos pada bulan Disember/Januari.

Anugerah
Kemajuan
Baik Edusave

Murid-murid dalam golongan 10%
terbaik
berdasarkan
kemajuan
akademik dan berkelakuan baik.

Darjah 2 hingga 3
- $100

Murid-murid yang layak menerima anugerah ini
akan diberitahu melalui pos pada awal bulan
Disember.

Darjah 4 hingga 6
- $150

Semoga anak anda mencapai kejayaan dalam pelajarannya dan dalam kegiatan-kegiatan bukan-akademik yang diceburinya.

த ொடக்கப் பள்ரிகளுக்கொன கல்லிச்சேிப்பு லிருதுகள்
அன்பொர்ந்

தபற்சமொர்கசர/பொதுகொலயர்கசர,

ேிங்கப்பூொன ல்யொப் பிள்ளரகளுக்கும் லறங்கப்படும் கல்லி லொய்ப்புகளர சம்படுத் வும், பள்ரிில் கல்லிிலும் பொடம் ேொொ
நடலடிக்ளககரிலும்

ேிமந்து

லிரங்க

ொணலர்களர

ஊக்குலிக்கவும்

அேொங்கம்

ஆண்டுச ொறும்

கல்லிச்சேிப்பு

லிருதுகளர

லறங்குகிமது. பிி்ன்லருலன கல்லிச்சேிப்பு லிருதுகளுக்கொன 3 தபரும் பிரிவுகள்:
(அ) நல்தயொழுக்கத் ிலும் லிழுிங்கரிலும் உன்ன



நிளய

கல்லிச்சேிப்பு நல்தயொழுக்க லிருது

(ஆ) பொடம் ேொொ நடலடிக்ளககரில் உன்ன ச் ேொ ளன



ேொ ளன, ேிமந்

(இ) பொடம் ேொர்ந்





ளயளத்துலம் சேளலக்கொன கல்லிச்சேிப்பு லிருதுகள் (ஈகள்ஸ்)

நடலடிக்ளககரில் உன்ன

நிளய ேொ ளன

கல்லிச்சேிப்பு உபகொச்ேம்பரம்

கல்லிச்சேிப்புச் ேிமப்பு உ லித்த ொளக
கல்லிச்சேிப்பு நல்ய பன்சனற்மத் ிற்கொன தலகு ி

லிரு ின் லளக
கல்லிச்சேிப்பு
நல்தயொழுக்க
லிருது

ொருக்கு?

வ்லரவு?

நடத்ள ிலும்

தேயிலும்

பன்ொ ிரிொன

- $200

லிழுிங்களரபம்
பண்புகளரபம்

னிப்பட்ட
தலரிப்படுத்தும்

ொணலர்கள்.

த ொடக்கநிளய 1-3

இது

ொணலர்கரில்

த ொடக்கநிளய 4-6

- $350

அது வ்லொறு அரிக்கப்படுகிமது?
கு ிபள்ர

பிள்ளரகளரப்

த ரிவுதேய்பம்.
அஞ்ேல்

பள்ரிகள்

லிருதுதபறுபலர்களுக்கு

லறிொக

நலம்பர்

ொ

இறு ிில்

கலல் த ரிலிக்கப்படும்.

ேிங்கப்பூர்

2%

அ ிகபட்ேம்

ொணலர்களுக்கு லறங்கப்படும்.
ேொ ளன,

ேிமந்

ளயளத்துலம்
சேளலக்கொன
கல்லிச்சேிப்பு
லிருதுகள்
(ஈகள்ஸ்)

ளயளத்துலப்

பண்புகளர

தலரிப்படுத்தும்,

ேபகத்துக்கும்

பள்ரிகளுக்கும்

நல்ய

ஆற்றும்,

கு ிபள்ர
லறிொக

ேொொ

பிள்ளரகளரப்

தேய்பம்.

பள்ரிகள்

லிருதுதபறுபலர்களுக்கு
நலம்பர்

ொ

த ரிவு
அஞ்ேல்

இறு ிில்

கலல்

த ரிலிக்கப்படும்.

ேிமந்து

லிரங்கும்

ொணலர்கள்

- $250

சேளல

பொடம்

நடலடிக்ளககரில்

த ொடக்கநிளய 4-6

ொணலர்கள்.

பள்ரித்

ச ர்வுகரில்

ச ர்ச்ேி தபறுலச ொடு நன்னடத்ள
உள்ரலர்கரொகவும்
இருக்கசலண்டும். இது
ொணலர்கரில்

ேிங்கப்பூர்

அ ிகபட்ேம்

10%

ொணலர்களுக்கு லறங்கப்படும்.
கல்லிச்சேிப்பு

ஒவ்தலொரு

உபகொச்ேம்பரம்

ச ர்ச்ேி

நிளயிலும்
தபற்ம ,

நன்கு

நன்னடத்ள

த ொடக்கநிளய 5-6

உபகொச்ேம்பரத் ிற்குத்

- $350

ொணலர்களுக்கு
ொ

உளட ப ல் 10% ொணலர்கள்.
கல்லிச்சேிப்புச்

ஒவ்தலொரு நிளயிலும் கல்லிில்

த ொடக்கநிளய 1-3

ேிமப்பு

ப ல்

- $200

உ லித்த ொளக

நல்ய

25%க்குள்

லருலச ொடு
நடத்ள பம்

ொ தொன்றுக்கு
குளமலொன

$5,000க்கும்

தொத் க்

லருொனபம்

$1,250க்கும்
ேொேரி



- $250

குடும்ப

குளமலொன

லறிொக

நலம்பர்

கலல் த ரிலிக்கப்படும்.

ச ர்ந்த டுக்கப்பட்ட
நலம்பர்

ொணலர்கள்
இறு ிில்

அஞ்ேல்

லிண்ணப்பப்

படிலத்ள ப் தபறுலொர்கள்.



உங்கள்

குடும்ப

குளமலொக

(அல்யது

லருொனம்)

இறு ிில்

லறிொக

த ொடக்கநிளய 4-6

கு ிபள்ர

அஞ்ேல்

லருொனம்

இருந் ொல்

$5,000க்கும்

(அல்யது

னிநபர்

ேொேரி லருொனம் $1,250க்கும் குளமலொக

னிநபர்

இருந் ொல்),

உள்ர

படிலத்ள

ொணலர்கள்.

டிேம்பர்

நீங்கள்

லிண்ணப்பப்

நிளமவுதேய்து,
ொ த்

லட்டின்
ீ

த ொடக்கத் ில்,

அருசக

உள்ர

அ ளன
உங்கள்
ேபக

நிளயத் ில்/ன்மத் ில் ஒப்பளடக்கவும்.



தலற்மிதபற்ம

லிண்ணப்ப ொர்களுக்கு

டிேம்பரில்/ஜனலரிில் அஞ்ேல் லறிொகத்
கலல் த ரிலிக்கப்படும்.
கல்லிச்சேிப்பு
நல்ய

ப ல்

10%க்குள்

நிளயில்

இருப்பலர்கரில்

நல்ய

பன்சனற்மம்

பன்சனற்மத் ிற்

கண்டிருப்பதுடன்

நல்ய

கொன தலகு ி

நடத்ள பம் உள்ர ொணலர்கள்.

த ொடக்கநிளய 2-3

- $100
த ொடக்கநிளய 4-6

- $150

தலகு ிக்குத்

கு ிபள்ர

ொணலர்களுக்கு

அஞ்ேல் லறிொக டிேம்பர் ொ த் த ொடக்கத் ில்
கலல் த ரிலிக்கப்படும்.

உங்கள் கன்/கள் கல்லிிலும் பொடம் ேொொ நடலடிக்ளககரிலும் தலற்மிதபம ங்கள் லொழ்த்துகள்.

