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எவனபிளிங் மார்க்

新加坡协助残障

SG Enable

எஸ்ஜி எவனெை்

Special Education
School

特需学校

Enabling Mark
SG Enable
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ருக்கான வவறை
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Tech Able
Consumer
Inclusiveness
workshop for eAccessibility

辅助科技与培训
中心
无障碍数码化消
费服务课程

Tech Able

Tech Able

Bengkel Inklusiviti
Pengguna untuk eAkses

அறனவறரயும்
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ஜுை் கிஃபிலி,
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வமம் ொட்டு
அறமச்சர்,
இரண்டாம் சுகாதார
அறமச்சர், முஸ்லிம்
விவகாரங் களுக்குெ்
பொறுெ் பு வகிக்கும்
அறமச்சர்
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新加坡自闭症资
源中心主席 潘
丽萍

Presiden
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படனிஸ் புவா வை
பெங் ,
பதாடர்புத்திறன்
குறறொடுள் வளாருக்
கான வளநிறையத்
தறைவர்

Chia Yong Yong,
Advisory Panel
Member of SPD

SPD 董事会顾
问小组成员谢邕
邕

Ahli panel penasihat
SPD, Chia Yong
Yong

சியா பயாங் பயாங் ,
உடற் குறற
உள் ளளோர்
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ஆளலோசக குழு
உறுப்பினர்

