
Neighbourhood Renewal

Following the announcement that your precinct 
has been selected for the NRP, we are currently 
at the design phase and would like to garner 
your feedback on the facilities / improvement 
works that you wish to include in your estate.
Please select your preferred improvement works 
from the list indicated in the ‘Preliminary Survey 
Form’ on the back of this letter. 
The Working Committee will collate all your 
feedback and work out the details for the NRP 
which will be presented to all residents for your 
comments & feedback during an exhibition 
which will be held at a later date.
You can return the survey form via the following 
channels:-
• Drop the form into the ‘Jurong-Clementi Town 

Council Box’ near the letterboxes of Blks 188 to 
193, 297 to 299

• E-mail: nrp@jrtc.org.sg   • Fax: 6562 4997
• By Post: Jurong-Clementi Town Council Office, 

Block 255, #01-303, Jurong East St 24, S(600255)

随着我们宣布您的邻里获选进行邻区更新计划，我

们目前正处于设计阶段，并且希望征询您的意见，

以确定大家最想添置或改善的设施。

请从随信附上的“初步调查表”所列出的清单中选

择您希望改善或增设的设施。

工作委员会将在收集和整理了邻区更新计划的详情

后，在稍后举行的展览会场与所有居民分享，并征

询大家的意见和反馈。

您可通过以下途径递交调查表格：

• 将调查表格投入位于第188至193座组屋以及第297 
 至299座组屋附近的‘裕廊-金文泰市镇理事会箱子

• 电邮：nrp@jrtc.org.sg   • 传真：6562 4997

• 邮寄至：Jurong-Clementi Town Council, Block 
255, #01-303, Jurong East St 24, S(600255)

உங்கள் வடட்ாரம் அகக்ம்பகக்ப் ��ப்�ப்�த ்
�டட்த�்ற்�த ் ேதர�்ெசய்யப்பட�்ள்ள� என்ற 
அ��ப்ைபத ் ெதாடரந்�், நாங்கள் தற்ேபா� 
வ�வைமப்�க ் கடட்த�்ல் இ�க�்ேறாம். உங்கள் 
����ப்�ப் ேபடை்ட�ல் நீங்கள் ேசரக்க் ��ம்�ம் 
வச�கள் / ேமம்பாட்�ப் பணிகள் ெதாடரப்ான 
உங்கள் க�த�்கைளப் ெபற ��ம்��ேறாம்.

இநத்க ் க�தத�்ன் �ன்�ற�ள்ள '�ரவ்ாங்க 

க�தத்ாய்�ப் ப�வத�்ல்' ��ப்�டப்பட�்ள்ள 

பட�்ய���ந�் உங்க�க�் ��ப்பமான 

ேமம்பாட�்ப் பணிகைளத ்ேதரந்ெ்த�கக்�ம்.

பணிக�்� உங்கள் அைனவரின் க�த�்கைள�ம் 

ேசகரித�், அக்கம்பக்கப் ��ப்�ப்�த ் �டட் 

�வரங்கைள வ�வைமக�்ம். அைவ �ன்னாளில் 

நடதத்ப்பட��க்�ம் கண்காட�்�ன்ேபா� 

உங்கள் �ன்�டட்ங்க�கக்ாக அைனத�்க ்

����ப்பாளரக்�க�்ம் வழங்கப்ப�ம்.

�ன்வ�ம் வ�களில் நீங்கள் க�தத்ாய்�ப் 

ப�வதை்தத ்��ப்�த ்தரலாம்:

• 188 �தல் 193, 297 �தல் 299 வைர�லான 
 �ேளாக்�க�ைடய க�தப்ெபட�்களின் 
 அ���ள்ள 'ஜ�ேராங்-�ளிெமண்� நகர ்
 மன்றப் ெபட�்�ல் ேபா�ங்கள்

• �ன்னஞ்சல்: nrp@jrtc.org.sg
• �ன்நகல்: 6562 4997
• தபால் �லம்: Jurong-Clementi Town Council,  
 Block 255, #01-303, Jurong East St 24, S(600255)

Berikutan pengumuman kawasan anda telah 
dipilih untuk NRP, projek ini masih dalam fasa 
reka bentuk dan kami ingin mendapatkan 
maklum balas anda tentang kemudahan / 
kerja penambahbaikan yang anda inginkan 
untuk estet anda.
Sila pilih kerja penambahbaikan yang anda 
inginkan daripada senarai yang dinyatakan dalam 
‘Borang Tinjauan Awal’ di belakang surat ini.
Jawatankuasa Kerja akan menghimpunkan 
semua maklum balas anda dan membentangkan 
butiran bagi NRP yang akan disampaikan 
kepada semua penduduk untuk ulasan & 
maklum balas semasa pameran yang akan 
diadakan pada kemudian hari.
Borang tinjauan ini boleh diserahkan melalui 
saluran yang berikut:-
• Masukkan borang ke dalam ‘Jurong-Clementi 

Town Council Box’ berdekatan dengan peti 
surat Blok 188 hingga 193, Blok 297 hingga 299.

• E-mel: nrp@jrtc.org.sg
• Faks: 6562 4997
• Melalui Pos: Jurong-Clementi Town Council, 

Block 255, #01-303, Jurong East St 24, S(600255)

NEIGHBOURHOOD RENEWAL PROGRAMME (NRP)
FOR BLOCKS 188 to 193, 188A, 297 to 299 BUKIT BATOK WEST AVE 6 & ST 22

’

Online Form :
Borang Dalam Talian :

线上表格 :
இைணயப் ப�வம் :



Do let us have your feedback by 28 Feb 2021

PRELIMINARY SURVEY FORM

Please tick your preferred improvement works from the following list of possible items:
Harap tandakan pilihan anda bagi kerja-kerja peningkatan yang anda ingin dilaksanakan: 
请从下表中勾选您希望改善的设施:
�ன்வ�ம் சாத�்யமான உ�ப்ப�ப் பட�்ய�ல் நீங்கள் ��ம்�ம் ேமம்பாட�்ப் பணிகைளத ்�க ்ெசய்ய�ம்:

Covered Linkway / Laluan Berbumbung / 有盖走廊 / �ைர ேவய்நத் இைணப்�ப் பாைத

Pavilion / Astaka / 凉亭 / �டாரம்

Drop-off Porch / Tempat Turun/Naik Penumpang / 上下车处 / காரி��ந�் இறங்�ம் �ற்றம்

Children Playground / Taman Permainan Kanak-kanak / 儿童游乐园 / ��வர ்�ைளயாட�் ைமதானம்

Barbeque Pit / Pit Barbekiu / 烤肉架 / பாரெ்பக�் ��

Activity Plaza / Medan Aktiviti / 休闲购物中心/活动广场 / மனம�ழ் மண்டபம்

Trellis / Pergola  / Jejala / Punjung / 格架/花棚 / ெச�ெகா�கைளத ்தாங்�ம் த�க�்

Landmark Structures / Struktur Tanda Tempat / 地标结构 / தனித�்வமான கடட்ைமப்�கள்

Outdoor Seating Area / Tempat Duduk Terbuka / 户外休憩区 / ெவளிப்�ற உடக்ா��டம்

Precinct level / Peringkat Presint / 邻区级 / வடட்ார அள�ல்

Name/Nama
姓名/ெபயர ்

MR/MRS/MS/DR/ER

Contact No. / Nombor Telefon 
电话号码 / ெதாடர�் எண் 

E-mail/E-mel
电邮/�ன்னஞ்சல்

Age/Umur
年龄/வய�

Address/Alamat
地址/�கவரி

Do you support the NRP? / Anda Menyokong NRP? /
您支持邻区更新计划吗? / NRP-ைய ஆதரிக�்�ரக்ளா? Yes No

NRP FOR BLOCKS 188 to 193, 188A, 297 to 299 BUKIT BATOK WEST AVE 6 & ST 22NRP FOR BLOCKS 188 to 193, 188A, 297 to 299 BUKIT BATOK WEST AVE 6 & ST 22

Study or Residents’ Corner / Sudut Belajar atau Sudut Penduduk / 读书或居民休闲角落 / 
ப�ப்� அல்ல� ����ப்பாளர ்�ைல

Seating Area at Void Decks / Tempat Duduk di Kolong Blok / 组屋底层的座椅 / 
தைரதத்ளங்களில் உடக்ா��டம்

Bicycle Stations  / Stesen Basikal / 脚车亭 / ைசக�்ள் நிைலயங்கள் 

Block Level / Peringkat Blok / 组屋级 / �ேளாக் அள�ல்

Fitness Corner / IPPT Station / Sudut Jasmani / Stesen IPPT / 健身角落/ IPPT 站 / உடற்ப�ற்� �ைல

Games Courts / Gelanggang Sukan / 球场 / �ைளயாட�் �ற்றங்கள்

Jogging Track / Trek Lari-Lari Anak / 跑道 / ெம�ேவாடட்ப் பாைதகள்

Adventure Playground / Taman Permainan Pengembaraan / 探险玩乐区 / சாகச �ைளயாட�் ைமதானம் 

Sports Facilities / Kemudahan Sukan / 运动设施 / �ைளயாட�் வச�கள்

For the above selection, please list your 
proposed location here. You may also list  
other suggestions here. 
Untuk pilihan di atas, sila senaraikan lokasi 
cadangan anda di sini. Anda juga boleh 
menyenaraikan cadangan lain di sini.
请在这里列出以上选项的建议位置。  
您也可以列出其他建议。

ேமேல உள்ள ேதர�்க�், நீங்கள் 
�ன்ெமா��ற இடதை்த இங்ேக 
பட�்ய��ங்கள். �ற பரிந�்ைரகைள�ம் 
இங்ேக பட�்ய�டலாம்.


