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in Ang Mo Kio (as of 19 July)

宏茂桥9个骨痛热症活跃黑区（截至7月19日）
Locality
地区

Ang Mo Kio Avenue 10
(Blocks 417-419, 438, 440, 444)

Number of
dengue cases
骨痛热症病例

8

Ang Mo Kio Avenue 3
(Blocks 311, 319, 327, 328)

7

Hougang Avenue 4 (Blocks 665, 667) /
Hougang Avenue 8 (Blocks 674, 680)

4

Ang Mo Kio Avenue 8
(Blocks 508, 509, 510)

4

Ang Mo Kio Avenue 10
(Blocks 470, 472, 473)

4

Ang Mo Kio Avenue 6 (Block 729) /
Ang Mo Kio Central (Grandeur 8)

4

Fernvale Lane (Blocks 404A, 405A) /
Fernvale Road (Block 406C)

3

Ang Mo Kio Avenue 1
(Blocks 218, 219, 220)

3

Hougang Avenue 9 (Block 967) /
Hougang Street 91 (Block 970)

2

会与国家环境局在过去几个月携手加强力度，展开防蚊措

施，包括检查潜在的伊蚊滋生处、喷雾，以及在水沟注油防止
蚊虫滋生等。

他们也沿家挨户进行防蚊宣导，提醒居民做好“灭蚊五

步骤”，包括将盛水容器倒置、每隔一天更换花瓶中的水、每
隔一天倒掉花盆托盘的积水、没晾衣服时盖上晾衣孔，以及
每个月疏通屋顶檐槽，放入杀蚊药。

Operasi basmi denggi di Ang Mo Kio

Majlis Bandaran Ang Mo Kio dan Agensi Sekitaran
Kebangsaan (NEA) telah meningkatkan usaha membasmi
nyamuk dalam beberapa bulan lalu. Mereka memeriksa
tapak-tapak yang berpotensi membiak nyamuk, melakukan
penyemburan dan meminyak longkang untuk membunuh
telur nyamuk serta melakukan kunjungan rumah ke rumah
untuk mendidik penduduk tentang denggi.
அங் ேமா கிேயாவில் ெகாசுக்கள் துைடத்ெதாழிப்பு

坡

热症病
骨痛

அங் ேமா கிேயா நகர மன்றமும் ேதசிய சுற்றுப்புற
அைமப்பும் ெகாசுக்கைளத் துைடத்ெதாழிக்கும்
நடவடிக்ைககைளக் கடந்த சில மாதங்களாக
முடுக்கி விட்டுள்ளன. ெகாசு இனப்ெபருக்கம்
ெ ச ய் ய க் கூ டி ய இ ட ங் க ை ள ச்
ேசாதைனயிடுவேதாடு, ெகாசு முட்ைடகைள
அழிக்க சாக்கைடகளில் பூச்சிமருந்து அடித்து
எண்ெணய் இடப்படுகிறது அேதாடு, வீடு
வீடாக வருைகயளித்து, ெடங்கி பற்றி
2019
குடியிருப்பாளர்களுக்குத் தகவல்
(as of 20 July)
அளிக்கப்படுகிறது.

Singapore
sees

激增

amktc

9 ACTIVE CLUSTERS

每年6月至10月是骨痛热症的高发期。宏茂桥市镇理事

例
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加强防蚊与宣导

新加

Reach us if you need assistance

une to October are usually peak periods for dengue as
the warm weather in those months makes mosquitoes
breed faster.
In the past few months, Ang Mo Kio Town Council
and National Environment Agency (NEA) have stepped
up mosquito-busting efforts in our estates. They inspected
potential mosquito breeding sites such as roof tops and potted
plants, misted and oiled drains to kill mosquito larvae and
went door-to-door house visits to educate residents on dengue.
Residents, too, need to roll up their sleeves to help stamp
out dengue in the estate. Mr Damian Lee, NEA’s Manager of
Vector Control (Ang Mo Kio GRC), says: “We need everyone’s
support to do the 5-step Mozzie Wipeout by removing
stagnant water. All it takes is a small drop of water the size
of a 20-cent coin for the mosquitoes to breed in. Everyone
can help to keep their family safe from dengue.”

BIG SPIKE
in dengue

8,023
2018

2017

2,772

3,285

Scan & watch
our anti-dengue efforts
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une was a time of rest for many families
since it was the school holidays. It was
also a month of celebration for our Malay
residents as they celebrated Hari Raya Puasa,
visiting their relatives and friends. After the
Hari Raya festivities, August rolled in and our
nation celebrated her 54th birthday. This year,
we also commemorate Singapore’s bicentennial.
Let us take a moment to pay tribute to our
Merdeka Generation. Together with the Pioneer
Generation, they have made great contributions
and played a major part in the growth and
development of Singapore. I am thus happy to
share news about the launch of TOUCHpoint @
AMK 433 by PM Lee Hsien Loong in this issue.
This community hub features rehabilitation and
gym services for the elderly, and will provide
more opportunities for our residents to interact.
On another note, the mid-year weather is
optimal for mosquito breeding. As of 20 July this
year, National Environment Agency reported

亲爱的居民：

刚过去的6月学校假期，是许多家庭放

8,023 dengue cases in Singapore. This is about five
times more than the cases in the same period in
2018. At Ang Mo Kio Town Council (AMKTC),
much effort has been made over the past months
to stem mosquito breeding through our frequent
misting, oiling and checking of common areas
for breeding. While the number of dengue cases
in precincts managed by AMKTC is relatively
low, we need to remain vigilant. So I encourage
everyone to practise the 5-step Mozzie Wipeout
to keep yourself and your loved ones safe from
dengue.
In this issue, apart from sharing events
happening around the AMKTC's HDB estates,
we also take a look at happenings in our private
estates. Happy Reading!

■

Darryl David
Vice Chairman of Ang Mo Kio Town Council
Member of Parliament for Ang Mo Kio GRC

Penduduk sekelian,

Bulan Jun adalah masa untuk berehat bagi
kebanyakan keluarga memandangkan ia masa
松心情，享受亲子乐的月份。同时，那也是我 cuti sekolah. Ia juga adalah masa perayaan untuk
们的马来居民欢庆开斋节，拜访亲朋戚友的 penduduk Melayu yang menyambut Hari Raya
节庆月份。紧接着我们迎来8月举国欢庆新加 Puasa, menziarahi rakan dan sanak-saudara. Kini
telah tiba bulan Ogos dan negara ini merayakan
坡54岁生日。今年，我们也纪念新加坡开埠 ulangtahunnya yang ke-54. Tahun ini kita juga
200周年。
memperingati dwiabad Singapura.
Marilah kita memberi penghargaan kepada
让我们借此机会向我们的立国一代致
Generasi Merdeka. Bersama-sama dengan
敬。他们和建国一代一样，对新加坡的成长和
Generasi Perintis, mereka telah membuat pelbagai
发展做出了巨大贡献。因此，我很高兴在这里 sumbangan dan memainkan peranan besar dalam
分享李显龙总理为触爱坊开幕的好消息。触 pertumbuhan dan pembangunan Singapura.
Oleh itu, dengan sukacita saya ingin mengongsi
爱坊坐落于宏茂桥10道第433座组屋底层，
tentang pelancaran TOUCHpoint @ AMK 433
专为年长者提供各种康复和健身设备。它也 oleh PM Lee Hsien Loong dalam isu kali ini. Hab
masyarakat ini menyediakan khidmat pemulihan
为居民提供更多互动交流的机会。
另外，随着年中的天气变得炎热，我们 dan jimnasium untuk warga emas.
Selain itu, musim panas pertengahan tahun
进 入 了 骨 痛 热 症 的 高 发 期 。根 据 国 家 环 境 bermakna ia adalah masa terbaik untuk nyamuk
局的数据，本地截至7月20日共有8023起骨 membiak. Sehingga 20 Julai tahun ini, NEA
痛热症病例，比去年同时期高出约五倍 。宏 melaporkan sejumlah 8,023 kes denggi di
Singapura. Ini adalah lima kali ganda kes yang
茂 桥 市 镇 会 在 过 去 几 个 月，积 极 采 取 防 范
dicatatkan berbanding tempoh serupa tahun
措施，包括定期喷雾、在水沟注油和检查潜 lalu. Majlis Bandaran Ang Mo Kio (AMKTC)
在的伊蚊滋生处等。虽然宏茂桥的骨痛热症 telah melakukan pelbagai usaha dalam beberapa
bulan lalu untuk mencegah pembiakan nyamuk,
病 例 保 持 在 较 低 水 平，但 我 们 必 须 随 时 保
seperti penyemburan secara kerap, meminyak
持警惕。我鼓励大家为保护自己和家人做好 longkang dan memeriksa kawasan-kawasan
umum bagi pembiakan. Walaupun kes denggi
“灭蚊五步骤”
，以预防骨痛热症。
di kawasan yang ditadbir AMKTC rendah, kita
这一期的《家园》不仅分享了宏茂桥市镇
harus sentiasa waspada. Saya menggalak semua
会管辖内的组屋区消息，也报道了私人住宅 penduduk untuk melakukan lima langkah cegah
nyamuk untuk memastikan diri anda dan orang区的近期活动。希望大家阅读愉快！
orang tersayang selamat dari denggi.
Dalam isu ini, selain menyentuh tentang
杰乐
kegiatan yang berlaku di sekitar estet HDB yang
宏茂桥市镇理事会副主席
ditadbir AMKTC, kami juga meninjau aktiviti di
宏茂桥集选区国会议员
estet privet. Selamat Membaca!

அன்பார்ந்த குடியிருப்பாளர்களே,
பள்ளி விடுமுறைக் காலமான ஜூன் மாதம் பல குடும்பங்களுக்கும் ஓய்வுக்காலமாக
இருந்தது. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் வீடுகளுக்கு வருகையளித்து ந�ோன்புப்
பெருநாளைக் க�ொண்டாடிய நமது மலாய் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஜூன் மாதம்
விழாக்கால மாதமாக இருந்தது. ந�ோன்புப் பெருநாள் க�ொண்டாட்டங்களுக்குப்
பிறகு வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நம் நாடு 54வது பிறந்தநாளைக் க�ொண்டாடுகிறது.
இவ்வாண்டு சிங்கப்பூரின் இருநூற்றாண்டு நிறைவையும் நாம் க�ொண்டாடுகிற�ோம்.
இத்தருணத்தில் நமது மெர்டேக்கா தலைமுறையினருக்குப் புகழாரம் சூட்ட
கடமைப்பட்டிருக்கிற�ோம். இவர்கள் முன்னோடித் தலைமுறையினருடன் சேர்ந்து,
சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறார்கள்.
எனவே, பிரதமர் லீ சியன் லூங் த�ொடங்கிவைத்த “டச்பாயின்ட்@ஏஎம்கே 433”
பற்றி இப்பதிப்பில் பகிர்ந்து க�ொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்தச்
சமூக மையத்தில் முதிய�ோருக்கான மறுவாழ்வுச் சேவைகளும் உடற்பயிற்சிக்
கூடமும் உள்ளன. நமது குடியிருப்பாளர்கள் கலந்துறவாடுவதற்கும் இந்த மையம்
அதிகமான வாய்ப்புகளை வழங்கும்.
இதற்கிடையே, வெப்பமான பருவநிலையின் காரணமாக, க�ொசு இனப்பெருக்கம்
அதிகரித்து வருகிறது. இவ்வாண்டு ஜூலை 20 வரை, தேசிய சுற்றுப்புற அமைப்பிடம்
8,023 டெங்கி பாதிப்புகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இது, 2018 இதே காலகட்டத்தைவிட
சுமார் ஐந்து மடங்கு அதிகம். அங் ம�ோ கிய�ோ நகர மன்றம் கடந்த பல மாதங்களாக
அடிக்கடி புகைமருந்து அடித்தும், எண்ணெய் இட்டும், ப�ொது இடங்களில் க�ொசு
இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய இடங்களைச் ச�ோதனை செய்தும் க�ொசுக்களின்
இனப்பெருக்கத்தை ஒடுக்க பெருமுயற்சி எடுத்து வருகிறது. அங் ம�ோ கிய�ோ நகர
மன்றம் நிர்வகிக்கும் அக்கம்பக்கங்களில் டெங்கி பாதிப்பு ஓரளவு குறைவாக
இருந்தப�ோதிலும், நாம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். எனவே, உங்களையும்
உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் டெங்கியிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள,
க�ொசுக்களைத் துடைத்தொழிக்கும் 5 நடவடிக்கைகளையும் கடைப்பிடிக்குமாறு
அனைவரையும் ஊக்குவிக்கிறேன்.
இந்தப் பதிப்பில், அங் ம�ோ கிய�ோ நகர மன்றத்தின் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகக்
குடியிருப்புப் பேட்டைகளில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளைப் பகிர்ந்து க�ொள்வத�ோடு,
நமது தனியார் பேட்டைகளின் நிகழ்வுகளையும் நாங்கள் பகிர்ந்து க�ொண்டுள்ளோம்.
இப்பதிப்பை நீங்கள் படித்து மகிழ்வீர்கள் என நம்புகிறேன்.

டேரல் டேவிட்

அங் ம�ோ கிய�ோ நகர மன்றத்தின் துணைத் தலைவர்
அங் ம�ோ கிய�ோ குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

Darryl David
Naib Pengerusi Majlis Bandaran Ang Mo Kio
Anggota Parlimen GRC Ang Mo Kio
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助居民原地养老

坐

落在宏茂桥10道第433座组屋底层的触爱坊（TOUCHpoint）正式启用。这

个触爱社会服务的新社区设施占地约450平方米，服务对象是周围32座组

屋的1万2000名居民。

触爱坊备有康复和健身设施，以及其他专为年长者而设的服务，帮助居民

原地养老。住在第435座组屋的陈美莲（67岁）参与了6月2日的触爱坊推介仪

■

式，她说：
“ 我只须走几步路就能享用各种服务，非常方便。”

Helping senior residents
age graciously
A new communit y hub,
TOUCHpoint @ AMK 433, at Ang
Mo Kio Avenue 10, was launched
on 2 June. It provides rehabilitation
services and also has a gym and other
facilities for seniors to help them stay
fit and healthy.

“健得力”
（Gym Tonic）健身房具备专为年长者设
计的健身器材和检测系统，以增强他们的体能。

Membantu penduduk
meniti usia tua
dengan ceria
Sebuah hab masyarakat yang
baru, TOUCHpoint @ AMK 433, di
Ang Mo Kio Ave 10 telah dilancarkan
pada 2 Jun. Ia menyediakan khidmat
pemulihan, jimnasium dan kemudahan
lain untuk membantu warga tua kekal
cergas dan sihat.

குடியிருப்பாளர்கள் இயல்பாக
மூப்படைய உதவி

总理李显龙（左三）受邀为宏茂桥10道第433座组屋底层的触爱坊主持开幕仪式。

品香粽，赏歌舞

每

3

“டச்பாயின்ட் @ ஏஎம்கே 433” எனும் புதிய
சமூக மையம் ஜூன் 2ஆம் தேதி அங் ம�ோ கிய�ோ 
அவென்யூ 10-ல் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
முதிய�ோர் உடலுறுதிய�ோடும் ஆர�ோக்கியத்தோடும் 
இருக்க  உதவும் மறுவாழ்வுச் சேவைகள்,
உ ட ற ்ப யி ற் சி க்  கூ ட ம் , இ தர வ ச தி க ள்
ஆகியவற்றை இந்த மையம் வழங்குகிறது.

除了出席触爱坊的开幕仪式，居民也参加
艺术活动。

触爱坊详情

开放时间：每天24小时开放

（活动通常在上午9时至下午3时举办）

联系方式：9772 2558或
caregivers@touch.org.sg

（有关“健得力”健身房的增强体能训练，
请拨6253 0492）

年 的 农 历 五 月 初 五 是 端 午 节，相 传 是 人 们 纪 念 楚 国
政 治 家 和 诗 人 屈 原 的 日 子 。今 年 的 端 午 节 落 在 6 月

7 日，星 期 五 。宏 茂 桥 – 后 港 第 一 和 第 五 分 区 居 民 委 员 会
于 隔 天 星 期 六 在 茨 园 民 众 俱 乐 部 举 办“ 万 水 千 山 粽 是 情

（歌台秀）”，吸引了约300名居民参加。

除了现场分发粽子，主办方也安排了精彩纷呈的歌舞

表演 。一首首怀旧金曲如《心里的火花》
《风说你要来》等，
更引起了居民的共鸣。

住 在 后 港 8 道 第 6 7 1 座 组 屋 的 谢 金 莲（5 8 岁）和 丈 夫、

家公家婆一起参加活动。她说：
“ 看到这么多人一起欢庆佳

■

节，我感受到了浓浓的甘榜情怀。”

Dumpling joy
About 300 residents gathered at Ci Yuan Community
Club on 8 June to celebrate the Dumpling Festival. They
were given rice dumplings and entertained by song and
dance performances.

宏茂桥集选区国会议员杰乐分发粽子给到场居民。

（从左至右图）歌舞表演；手工艺活动；宏茂桥市镇会在活动现场设立游戏摊位。

AMK_Jul-Sep 19 TD.indd 3
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Ceria Hari Raya
L
ebi h 2 ,0 0 0 pendudu k menyer ta i Ka rniva l
Aidilfitri pada 16 Jun di N6 Park, bersebelahan
Blok 686 Hougang Street 61. Mereka telah
mengalami budaya masyarakat Melayu melalui
pelbagai kegiatan budaya seperti membuat kipas
batik, mengikat samping dan permainan angklung.
Mereka juga menikmati sajian tradisional Melayu
seperti lontong dan roti kirai.
Cik Ashu Suhaimi, 37, berkata: “Acara-acara
ini memberi peluang kepada semua untuk lebih
mengenali tradisi Melayu.”

■

Joyful Hari Raya
Over 2,000 residents gathered at Karnival Aidilfitri
at N6 Park, beside Block 686 Hougang Street 61, on 16
June, sampling Malay cuisine like lontong and roti kirai
and experiencing Malay culture.

开斋节嘉年华

大约2000名居民于6月16日欢聚在后港61街第

Prime Minister Lee Hsien Loong (second from left), Dr Intan Azura Mokhtar (third from left) and Mr Gan Thiam Poh (second from
right), MPs for Ang Mo Kio GRC, joining residents in playing the angklung, a traditional Malay musical instrument.

686座组屋旁的公园，一同品尝传统美食和体验各种马
来文化活动。

ேநான்புப் ெபருநாள் உற்சாகம்
ேநான்புப் ெபருநாள் ேகளிக்ைக விழாவில் குடியிருப்பாளர்கள்
சுைவயான உணைவ உண்டு மகிழ்ந்தேதாடு, பத்திக் ைகவிசிறிகைளயும்
அடித்தட்டுகைளயும் ெசய்து பார்த்து உற்சாகமைடந்தனர். இவ்விழா
ஜூன் 16ஆம் ேததி ஹவ்காங் ஸ்திரீட் 61, புேளாக் 686-க்குப்
பக்கத்திலுள்ள என்6 பூங்காவில் நைடெபற்றது.

Residents of other races coming together to
celebrate Hari Raya and learn more about
Malay culture.

PM Lee making a Bunga Rampai, used in Malay weddings, guided by an
instructor.

Silat performance.

Residents trying their hand at making batik fans.

Sharing the joy of Ramadan

In keeping with the Ramadan spirit of giving, Dr Intan
Azura Mokhtar, MP for Ang Mo Kio GRC, distributed
packets of chicken briyani to residents on 27 May at the
communal hall of Block 985 Buangkok Crescent.
Mdm Noraini, 57, who took the briyani for
her family, said: “We will be breaking
our fast with the biryani. I am
thankful for the food.”

AMK_Jul-Sep 19 TD.indd 4
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Carnival of fun
I
t was raining on Sengkang West
Family Day. But the sky cleared just
in time for more than 2,000 residents
to enjoy an evening of entertainment
and food at the carnival. The carnival
was held on 6 July, in conjunction with
Sengkang West’s 13th anniversary.
Ms Shamala Devi, 39, who attended
the event with her husband and
daughter, said: “There is everything
here – games, delicious local food and
enjoyable performances. The whole
family can have fun here without
travelling far.”

■

盛港西庆祝成立13周年

盛 港 西 于 7 月 6 日 举 办 家 庭 日，吸

引了大约2000名居民参加 。李显龙总
理 也 受 邀 出 席，一 同 欢 庆 盛 港 西 区 成
立13周年。

கேளிக்கை விழாவில் குதூகலம்
ஜூலை 6-ஆம் தேதி நடைபெற்ற செங்காங்
வெஸ்ட் குடும்ப தின நிகழ்ச்சியின் பற்பல
ப டை ப் பு க ள் , வி ள ை ய ா ட் டுக ள் , உ ண வு
ஆ கி ய வ ற் று க ்காக 2 , 0 0 0 க் கு ம் மேல ா ன
குடியிருப்பாளர்கள் வருகையளித்தனர். செங்காங்
வெஸ்ட்டின் 13வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு

Karnival riang ria

இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

Lebih 2,000 penduduk hadir di
Hari Keluarga Sengkang West pada 6
Julai bagi menikmati persembahan,
permainan dan makanan. Acara
diadakan sempena ulangtahun ke-13
Sengkang West.

PM Lee, MP for Ang Mo Kio GRC, and Dr Lam Pin Min, MP for Sengkang West SMC,
painting letters on a piece of canvas.

(From left to right)
A dance performance; a display of
traditional musical instruments;
kids enjoying carnival rides at the
Sengkang West Family Day.

Keep clean, everyone!
O
ver three days in June, 115 students
f rom A nd e r s on S e c ond a r y
School, EduFirst Learning Centre
(Sengkang Branch) and staff from
audit firm KPMG came together to
keep Ang Mo Kio clean.
These participants helped to pick
litter at Blocks 533 and 535 Ang Mo
Kio Avenue 5, Blocks 641 to 649 Ang
Mo Kio Avenue 6, Blocks 507 and 509
Ang Mo Kio
Avenue 8, and
Blocks 405A to
405C Fernvale
Lane. They
ex per ienced
first hand how
much t ra sh
cleaners clear
Students from Anderson
daily.

■

8道第507和509座组屋，以及芬维尔巷

第405A至405C座组屋捡垃圾，体会清
洁工平日清理组屋区的辛劳，同时为保
持环境清洁尽一份力。
“This activity is a way for
us to consciously care for
our environment. It’s also
a meaningful act for us to
mark our final year with
the school.”

Participants
say

Kegiatan pembersihan
Students from EduFirst Learning Centre
(Sengkang Branch), aged seven to 12 years old,
volunteering to keep the environment clean.

24, KPMG staff

Seramai 115 sukarelawan terdiri
daripada para pelajar Sekolah Menengah
Anderson dan Pusat Pembelajaran EduFirst
(Cawangan Sengkang) serta kakitangan
dari firma perakaunan, KPMG, telah
membantu mengutip sampah dalam
kawasan kejiranan pada Jun.

அனைவரும் சுத்தம்
செய்திடுவ�ோம்!
அண்டர்சன் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள்,

“After picking litter, I
appreciate the cleaners’
hard work even more.”

Sanika Kale,

AMK_Jul-Sep 19 TD.indd 5

计师事务所的员工，在6月参加了邻里

宏茂桥6道第641至649座组屋、宏茂桥

Yiam Jun Bin,

9, student from EduFirst
Learning Centre

中心（盛港分行）的学生，以及KPMG会

圾袋，在宏茂桥5道第533和535座组屋、

Secondary 4 student from
Anderson Secondary School

Narayanan,

115名安德逊中学和EduFirst学习

清洁运动。他们戴上手套，拿着钳子和垃

Secondary School picking
litter at Ang Mo Kio
Avenues 5 and 8.

“I hope that when
we pick litter, fewer
animals will die
from eating plastic.”

保持邻里清洁人人有责

எடுஃபர்ஸ்ட் கல்வி நிலைய மாணவர்கள் (செங்காங்
கிளை), கேபிஎம்ஜி தணிக்கை நிறுவன ஊழியர்கள்
ஆகிய�ோர் ஜூன் மாதம் அக்கம்பக்கத்தில்
KPMG staff taking time off from work to pick litter.

குப்பைகளை அள்ள உதவி செய்தனர்.
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Smooth lift rides for all

电梯团队保安心

宏茂桥市镇会的电梯维修团队将

定期对组屋电梯进行维修保养，确保电
梯安全，让居民乘搭电梯更安心。高级
电梯维修员玛祖卡说：
“ 我们会检查电
梯机房，确保各个部件操作正常。我们
也会到电梯井检查和维修机件。”一旦

发现有缺陷的部件，他们会及时维修或
建议进行替换。

Perjalanan lif yang
lancar untuk semua
Sepasukan anggota penyenggara
lif dari Majlis Bandaran Ang Mo Kio
melaksanakan kerja-kerja menyenggara
The team of lift specialists feel a sense of satisfaction ensuring that the lifts are safe to use.
dan membaiki lif secara kerap demi
memastikan ia berjalan lancar dan
team of lift specialists at Ang Mo Kio Town Council oversees lift servicing selamat digunakan.
and repair works to ensure the lifts work safely.
“Our contractors will check the motor room items to ensure that the அைனவருக்கும் சரளமான
brakes and safety features are working properly. They will also go to the lift மின்தூக்கி பயணங்கள்
shaft to check and service the mechanism,” Senior Lift Specialist Mr Marzuki
அங் ேமா கிேயா நகர மன்றத்தின் மின்தூக்கி
explains. During servicing, the maintenance team will also check for faulty
வ ல் லு ந ர் க ள் மி ன் தூ க் கி ப ர ா ம ரி ப் பு ச்
parts and repair or make recommendations for replacements.
Mr Marzuki has been in this line for 35 years. He says those who want to ேசைவையயும் பழுதுபார்ப்புப் பணிகைளயும்
join the profession would need to have at least three years of experience in lift ேமற்பார்ைவயிட்டு, மின்தூக்கி பயணங்கள்
maintenance. “I feel a sense of satisfaction ensuring that the lifts are safe for சரளமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பைத
உறுதிப்படுத்துகின்றனர்.
residents to use,” he says with a smile.

A
The lift specialists checking the motor room (top)
and lift shaft (bottom).

■

Restoring common areas
after fire
W
hen a huge fire broke out at Block
720 Ang Mo Kio Avenue 6 on 5
July, it affected 28 households
and four shops.
Ang Mo Kio Town Council, working
closely with HDB, sprang into action and
cleaned the common areas, repainted the
common corridors, helped to resume lift
operations and replaced the sewerage
pipes of affected units. Common services
such as gas, water and electricity were
restored just five days after the fire.

■

Memulihkan kawasan
am selepas kebakaran
Kebakaran di Blok 720 Ang Mo Kio
Avenue 6 pada 5 Julai telah menjejas
28 isi rumah dan empat kedai. Majlis
Bandaran Ang Mo Kio bekerja rapat A cleaner cleaning up the common corridor after the fire.
dengan HDB, membersihkan
kawasan am, mengecat koridor,
Bulky items in common corridors
mengembalikan operasi lif
block escape routes during emergencies
serta menggantikan paip
such as fires and put lives in danger.
pembentungan yang terjejas.
Keep common areas clear of clutter.
Perkhidmatan seperti gas, air
dan elektrik kembali pulih
请勿在公共走廊堆放大件物品，
lima hari selepas kebakaran
以免在紧急事故发生时阻挡逃生通道，危及生命。
berlaku.
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齐心协力清理火患现场

Electricity meter boxes
of affected households
were replaced.

宏茂桥6道第720座组屋在7月5日发生火患，导致四家

邻里商店被烧毁、28户家庭受影响。宏茂桥市镇会与建屋发

展局紧密合作，派遣员工和清洁工协助清理现场、重新粉刷
公共走廊、确保电梯恢复运行，以及为受影响的单位替换排
水管。在大家的齐心协力下，水电和管道煤气在火患发生五
天后就得以恢复正常。

தீச்சம்பவத்திற்குப் பிறகு
ெபாது இடங்கள் சீரைமப்பு
அங் ேமா கிேயா அெவன்யூ 6 புேளாக் 720-ல் ஜூைல 5-ஆம் ேததி
ெபரிய தீ மூண்டேபாது, 28 வீடுகளும் நான்கு கைடகளும் நாசமாயின. அங்
ேமா கிேயா நகர மன்ற அலுவலர்களும் துப்புரவாளர்களும்,
வீடைமப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்துடன் அணுக்கமாகச்
ெசயல்பட்டு, ெபாது இடங்கைளச் சுத்தப்படுத்தி,
ெ ப ா து ந ை ட வ ழி க ளி ல் பு து ச் ச ா ய ம டி த் து ,
மி ன் தூ க் கி க ை ள மீ ண் டு ம் ெ ச ய ல் ப டு த் தி ,
பாதிக்கப்பட்ட கைடகளின் கழிவுநீர்க் குழாய்கைள
ம ா ற் றி க் ெக ா டு த் த ன ர் . எ ரி வ ா யு , த ண் ணீ ர் ,
மின்சாரம் ேபான்ற ேசைவகள், தீச்சம்பவம் நடந்து
ஐந்ேத நாட்களுக்குள் வழக்கநிைலக்குத் திரும்பின.

31/7/19 11:42 AM

Meet-the-people
sessions (MPS)
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Cheng San-Seletar

Sengkang West

Yio Chu Kang

静山—实里达

盛港西

杨厝港

洪鼎基先生

蓝彬明医生

许宝琨医生

Mr Ang Hin Kee
Block 533 Ang Mo Kio
Avenue 5, #01-4100,
Singapore 560533
Time: 8pm - 9.30pm,
Every Thursday
Tel: 6454 0951
anghinkee

Dr Lam Pin Min
Block 303A Anchorvale Link,
#01-81, Singapore 541303
Time: 8pm - 9.30pm,
Every Tuesday
Tel: 6312 2961
LamPinMin
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Dr Koh Poh Koon
Block 644 Ang Mo Kio
Avenue 4, #01-850,
Singapore 560644
Time: 8pm - 9.30pm
Every Thursday
Tel: 6458 7376
drkohpohkoon

Jalan Kayu
惹兰加由

Dr Intan Azura Mokhtar
殷丹博士

Block 556 Ang Mo Kio Avenue 10,
#01-1902, Singapore 560556
Time: 8pm - 9.30pm,
Every first Thursday
Tel: 6456 9714

Sengkang South 盛 港 南

Mr Gan Thiam Poh
颜添宝先生

Block 443 Fernvale Road,
#01-411, Singapore 790443
Time: 8pm - 9.30pm,
Every first and third Friday
Tel: 6636 6816
Block 535 Hougang Street 52,
#01-18, Singapore 530535
Time: 8pm - 9.30pm,
Every second, fourth and fifth Friday
Tel: 6386 4055
ganthiampoh

Ang Mo Kio-Hougang
宏茂桥—后港

德义

Mr Darryl David

Mr Lee Hsien Loong

Block 632 Hougang
Avenue 8, #01-28,
Singapore 530632
Time: 8pm - 9.30pm,
Every Thursday
Tel: 6282 6567
darryldavidSG

Block 322 Ang Mo Kio
Avenue 3, #01-1928,
Singapore 560322
Time: 8pm - 9.30pm,
Every Wednesday
Tel: 6552 6055
leehsienloong

杰乐先生

Block 987B Buangkok Green,
#01-33, Singapore 532987
Time: 8pm - 9.30pm,
Every last Thursday
Tel: 6444 0810

Teck Ghee

李显龙先生

Block 522 Serangoon North Avenue 4,
#01-154, Singapore 550522
Time: 8pm - 9.30pm,
Every Thursday except
first and last Thursday
Tel: 6483 4341
IntanAzuraMokhtar

MPS will not take place on Public Holidays and the eve of Public Holidays.

More bike racks
T

Block 315A
Avenue 1
Ang Mo Kio

o encourage green commuting
and keep the neighbourhood neat,
an additional 107 double-tiered
bicycle racks have been installed at
Blocks 315 A&B and 316A Ang Mo
Kio Street 31; Blocks 307A-307C,
308A&B, 309A and 310A&C Ang Mo
Kio Avenue 1; Blocks 502, 504 and
506 Ang Mo Kio Avenue 5.

AF

Insta TE R
llatio
n

B E F O RoEn

In st a ll a ti

■

Lebih rak meletak basikal
Demi menggalak penduduk prihatin
alam sekitar dan memastikan kejiranan
kelihatan kemas, sejumlah 107 tempat
meleta k basikal tambahan telah
dipasang di Blok 315 A&B dan 316A
Ang Mo Kio Street 31; Blok 307A-307C,
308A&B, 309A dan 310A&C Ang Mo
Kio Avenue 1; Blok 502, 504 dan 506
Ang Mo Kio Avenue 5.

增设脚踏车停放处

宏茂桥市镇理事会已在宏茂

桥 3 1 街 第 3 1 5 A 、3 1 5 B 和 3 1 6 A 座 ；
宏 茂 桥 1 道 第 3 0 7 A 至 3 0 7 C 、3 0 8 A 和
308B、309A、310A和310C座；宏茂桥

5道第502、504和506座组屋底层增设
107个双层脚踏车架。安装这些双层脚

踏车架能有效地利用组屋底层的有限
空间，让邻里看起来更整洁美观。

கூடுதலான மிதிவண்டி
அடுக்குகள்
சுற்றுப்புறம் காக்கும் ேபாக்குவரத்து முைறகைள
ஊக்குவிக்கவும், அக்கம்பக்கத்ைதத் துப்புரவாக
ைவத்திருக்கவும், அங் ேமா கிேயா ஸ்திரீட் 31ன்
புேளாக் 315A&B மற்றும் 316A, அங் ேமா கிேயா
அெவன்யூ 1ன் புேளாக் 307A-307C, 308A&B, 309A
மற்றும் 310A&C, அங் ேமா கிேயா அெவன்யூ 5ன்
புேளாக் 502, 504 மற்றும் 506 ஆகியவற்றில்
மிதிவண்டிகைள நிறுத்தி ைவப்பதற்குக் கூடுதலாக
107 ஈரடுக்குகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
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Across:
The missing words can be found in this
newsletter. There are five $30 vouchers
to be won. Results and answers will be
announced in the next issue of Our Home.

8

1

A new community hub, _______ @ AMK 433, at Ang Mo Kio
Avenue 10, was launched on 2 June.

2

Bulky items in _______ corridors block escape routes during
emergencies such as fires and put lives in danger.

3

During servicing, the maintenance team will also check
for faulty parts and repair or make recommendations for
_______.

4

More than 70 residents of Nuovo, Castle Green, Seasons Park
and Far Horizon Gardens condominiums went on a _______
walk at Gardens by the Bay.

7
6

1

Down:
2

5

All it takes is a small _______ of water the size of a 20-cent
coin for the mosquitoes to breed in.

6

Together with the Pioneer Generation, they have made great
contributions and played a major part in the _______ and
development of Singapore.

7

I hope that when we pick litter, fewer _______ will die from
eating plastic.

8

The drizzle did not stop residents of The Vales from splashing
about on water wheels and _______ during the Sengkang
West Water Carnival.

5
4

3

Rules:
• Open to all residents living in Ang Mo Kio GRC and
Sengkang West SMC.
• Only entries using the original forms will be accepted.

Name:
Contact number:

Please send your entries no later than 16 September 2019 to:

Address:

Our Home Read & Win Contest
Ang Mo Kio Avenue 1 Oﬃce
Block 342 Ang Mo Kio Avenue 1,
#01-1561, Singapore 560342

Email:

TREE PRUNING SCHEDULE (July to September 2019)
ANG MO KIO-HOUGANG

SENGKANG SOUTH

Block 607 to 608 Hougang Avenue 4
Block 609 to 632 Hougang Avenue 8
Block 916 to 918 Hougang Avenue 9
Block 919 Hougang Avenue 4
Block 920 to 923 Hougang Street 91
Block 924 Hougang Avenue 9
Block 925 Hougang Street 91

Neighbourhood 6 Park Hougang Street 61
Block 435 to 441 Hougang Avenue 8
Block 456 Hougang Avenue 10
Block 574 Hougang Street 51

Here are the answers for the Read & Win
contest in April-June 2019 issue.
5

R

1

SENGKANG WEST
Block 305 to 306 Anchorvale Link
Block 307 to 308 Anchorvale Road

CHENG SAN-SELETAR
Block 422 to 430 Ang Mo Kio Avenue 3
Block 431 to 453 Ang Mo Kio Avenue 10

JALAN KAYU
Block 558 to 561 Ang Mo Kio Avenue 10
Block 562 to 565 Ang Mo Kio Avenue 3

TECK GHEE
Teck Ghee Neighbourhood 4 Park Ang Mo Kio Avenue 3
Block 216 Ang Mo Kio Avenue 1
Block 219 Ang Mo Kio Avenue 1
Block 330 to 333 Ang Mo Kio Avenue 1
Block 416 to 420 Ang Mo Kio Avenue 10
Block 465 to 469 Ang Mo Kio Avenue 10

YIO CHU KANG
Block 119 Ang Mo Kio Avenue 3
Block 221 to 222 Ang Mo Kio Avenue 1
Block 229 to 232 Ang Mo Kio Avenue 3
Block 609 to 612 Ang Mo Kio Avenue 5
Block 631 Ang Mo Kio Avenue 4
Block 633 to 636 Ang Mo Kio Avenue 6
Block 646 to 649 Ang Mo Kio Avenue 6
Block 700A to 700B Ang Mo Kio Avenue 6
Block 713 to 714 Ang Mo Kip Avenue 6

8

6

7

R E C Y C L E D
B
O
O
E
B
2
M
A
C E M E N T
4
M
A
P E S T S
D
E
U
L
3
N
S
H A R V E S T
I
T
Y

Congratulations to the five winners
1. Chong Siew Lan Apple
2. Lee Yong Geek
3. Ng Leng Kee
4. Tan Seow Ling
5. Wong Kai Lin Kalyn
Winners can come to Ang Mo Kio Town Council at
Block 342 Ang Mo Kio Avenue 1, #01-1561,
Singapore 560342 to collect their prizes. Collection time
is from Monday to Friday between 9am and 5pm.
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Well done, students!
H
ard work has paid off for the 76
students who received Education
Merit Awards from Mr Ang Hin
Kee, MP for Ang Mo Kio GRC, on
29 June at Jalan Selaseh Park. Kiran
Ashwini Gunaravi from Paya Lebar
Methodist Girls’ Secondary School,
16, who was receiving the award for
the second time, said this motivates
her to work harder.
Another second-time recipient,
Joel Ong f rom A ng lo - Ch i ne se
School (Barker Road), 16, said: “This
award is proof that I can stretch my
potential and achieve more in my
studies.”

■

Tahniah pelajar!

优异学生获表扬

宏茂桥集选区国会议员洪鼎基

于6月29日颁发教育优异奖给76名学
生，肯 定 他 们 杰 出 的 学 业 表 现 。巴 耶
利峇美以美女子中学的学生古纳拉维

（1 6 岁）和 英 华 中 学（巴 克 路）的 学 生
乔尔（16岁）都是第二次获颁教育优异

奖。古纳拉维表示，获得这个奖激励她
继续努力学习。乔尔也说：
“ 获得这个

奖证明我有能力挑战自己，在学业上
做得更好。”

Some recipients of the Education Merit Award with their families.

பாராட்டுக்கள், மாணவர்களே!
ஜூன் 29-ஆம் தேதி ஜாலான் செலாசி
பூங்காவில், 76 மாணவர்கள் அங் ம�ோ கிய�ோ

Encik Ang Hin Kee, Anggota குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு
Parlimen GRC Ang Mo Kio, telah ஆங் ஹின் கீ அவர்களிடமிருந்து கல்வி
menyampaikan Anugerah Merit சிறப்புத்தேர்ச்சி விருதுகளைப் பெற்றனர்.
Pendidikan kepada 76 pelajar pada 29
Jun di Jalan Selaseh Park.
Mr Ang Hin Kee (first from right), MP for Ang Mo Kio GRC,
and Mr Vairappan Tamilselvam (first from left), Chairman of
Cheng San CCMC, with award recipient Kiran Ashwini Gunaravi
(centre) and her family.

Award recipient Joel Ong
sharing his joy with his
parents.

A splashing good time
T

he drizzle did not stop residents
of The Vales from splashing about
on water wheels and floats during
the Sengkang West Water Carnival.
Ms Yuki Tanaka, 29, who came
with her husband and four-year-old
daughter, said: “The event offered us
the opportunity to chit chat and mingle
with the condominium’s residents.”
The carnival, which took place
on 9 June, was co-organised by the
Anchorvale Crescent Neighbourhood
Committee and The Vales’ Management
Committee to promote community
and family bonding.

■

水上活动乐融融

坐落于盛港安谷弯（Anchor vale

C r e s c e n t ）的 执 行 共 管 公 寓 T h e

Vales在6月9日首次举办水上嘉年华，
让居民共乐。由纪（29岁）与丈夫带了
她们四岁的女儿一起

Para penduduk pangsapuri The Vales merasa sangat
terhibur di Karnival Air Sengkang West pada 9 Jun. Ia
dianjurkan oleh Jawatankuasa Kejiranan Anchorvale
Crescent dan Jawatankuasa Pengurusan The Vales demi
mempererat hubungan antara masyarakat dan keluarga.

参加活动。她说：
“这项

தண்ணீரில் குதூகலம்

公寓的居民聊聊天，联

முதல்முறையாக நடைபெற்ற செங்காங் வெஸ்ட் தண்ணீர் கேளிக்கை

活动让我们有机会跟
络感情。”

Ms Yuki Tanaka
with her husband
and daughter.

The inaugural Sengkang West Water Carnival was co-organised by the Anchorvale Crescent
Neighbourhood Committee and The Vales’ Management Committee.
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Keseronokan Karnival Air

த வேல்ஸ் கூட்டுரிமை குடியிருப்பில் வசிப்போர், ஜூன் 9ஆம் தேதி
விழாவில் குதூகலமாகப் ப�ொழுதைக் கழித்தனர். ஆங்கர்வேல் கிரசன்ட்
அக்கம்பக்கக் குழுவும் த வேல்ஸ் நிர்வாகக் குழுவும் சமூக பந்தத்தையும்
குடும்பப் பிணைப்பையும் வளர்ப்பதற்காக இந்நிகழ்ச்சிக்குக் கூட்டாக
ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

Dr Lam Pin Min, MP for Sengkang West SMC, joining the
residents of The Vales at the water carnival.
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Honouring the
Merdeka Generation
T
he a re a ne a r Bu l l ion Pa rk
Condominium at Yio Chu Kang
Road is usually quiet. But on
2 June, a gathering of people from
the Merdeka Generation turned the
atmosphere lively. They were there
for Lentor Merdeka Generation
Appreciation Day, organised by Lentor
Neighbourhood Committee and the Yio
Chu Kang Active Ageing Committee.
As the emcee jazzed up the mood
by playing oldies, everyone enjoyed a
feast served by volunteers from Yio
Chu Kang Community Club’s Youth
Executive Committee, who were
there to show their appreciation for
the elders.
Mr Easwaran T.A., 68, said he is
thankful to be among the Merdeka
Generation. “The government is
giving us support by recognising
the contributions of the Merdeka
Generation.”

■

向立国一代致敬

6月2日，伦多邻里委员会与杨厝港活跃乐龄委员会

联办“向立国一代致敬”活动。宏茂桥集选区国会议员许宝

琨医生把立国一代福利包分发给出生于1950年至1959年
的区内居民，并感谢他们为国家做出的贡献。

Menghargai Generasi Merdeka
Golongan Generasi Merdeka telah diberi pengiktirafan
atas sumbangan mereka kepada negara pada 2 Jun di Hari
Penghargaan Generasi Merdeka Lentor, yang dianjurkan
oleh Jawatan Kejiranan Lentor dan Jawatankuasa Penuaan
Aktif Yio Chu Kang.

Dr Koh Poh Koon, MP for Ang Mo Kio GRC (standing, third from left),
with recipients of the Merdeka Generation Package.

ெமர்ேடக்கா தைலமுைறயினரின்
ெகாண்டாட்டம்
ெமர்ேடக்கா தைலமுைறயினர் நாட்டுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்புக்காக
ஜூன் 2ஆம் ேததி ெலன்ேடார் ெமர்ேடக்கா தைலமுைற பாராட்டு தின
நிகழ்ச்சியில் ெகௗரவிக்கப்பட்டனர். ெலன்ேடார் அக்கம்பக்கக் குழுவும்
இேயா சூ காங் துடிப்பான முதுைமக்கால ஆதரவுக்குழுவும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு
ஏற்பாடு ெசய்திருந்தன.
A resident having fun
at a game booth.

Mr Easwaran T.A. is grateful to receive
the Merdeka Generation Package.

Walking to good health
Members of the Yio Chu Kang
Green View Neighbourhood
Committee had great fun at
the walk.

一起走出健康

5月26日，70多名住在杨厝港私人

公寓的居民浩浩荡荡地前往滨海湾花
园，参与快步走活动。这项活动由中区

社区理事会举办，旨在鼓励居民保持
身体健康和增进邻里感情。

M

ore than 70 residents of Nuovo,
Castle Green, Seasons Park
a nd Fa r Horizon Ga rdens
condominiums went on a brisk walk
at Gardens by the Bay. The monthly
walk was held on 26 May by Central
Singapore Community Development
Council to bring residents together
through healthy activities.
Ms Joyce Lek, 39, joined the walk
with her 11-year-old daughter Eva
Ng and 63-year-old mother Chan
Siew Lian. “Whenever time allows, I
will take Eva to participate in these
community activities because it is a
good platform to get to know more
people,” said Ms Lek.

■
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Berjalan untuk
kesihatan yang baik
Lebih 70 penduduk pangsapuri
Nuovo, Castle Green, Seasons Park dan
Far Horizon Gardens telah berjalan
pantas di taman Gardens by the Bay
pada 26 Mei.

நல் ஆேராக்கியத்திற்காகப்
ெபருநைட
நுேவா, காசல் கிரீன், சீசன்ஸ் பார்க், ஃபார்
ெ ஹ ா ர ா ய் ச ன் க ா ர் ட ன் ஸ் கூ ட் டு ரி ை ம
குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் 70க்கும் ேமலான
குடியிருப்பாளர்கள் ேம 26ஆம் ேததி கைரேயாரப்
The walk came along with a breathtaking city view.

பூந்ேதாட்டங்களில் துரித நைட ெசன்றனர்.

31/7/19 1:19 PM

