Hong Kah North
MP for Hong Kah North Dr Amy Khor
enjoys catching up with residents during
her walkabouts.
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A beautiful, inclusive and gracious community

Dear Residents,

MESSAGE FROM HONG KAH NORTH MP DR AMY KHOR

Here are some highlights of the improvements made in our estate.
Thank you for your feedback and contributions to our continued efforts
to rejuvenate and refresh Hong Kah North.
We hope the new and upgraded facilities – from fitness corners to covered
walkways – not only enhance your commute and living environment but
also bring fresh opportunities to bond, socialise and stay fit with family and
friends. Some pathways in the estate have been widened to also serve as
cycling and jogging paths around the neighbourhood. We can look forward
to a more active and healthier Hong Kah North community!
During my house visits, I was glad to hear from residents that they
welcome the many enhancements we have made to the neighbourhood.
These include the covered linkways, cycling and jogging paths, new/
upgraded fitness corners and playgrounds.
These improvements are a result of your feedback and partnership with
us to co-create a better living environment and home in Hong Kah North.
I would like to thank CCK Town Council for completing the upgrades
successfully. Congratulations too to Mr Hossain Anwar and Mr Mollah
Aktar, who were nominated by Hong Kah North residents as exemplary
cleaners in the Town Council’s “Appreciate Our Cleaners” initiative for 2022.
We recognise and thank all our cleaners for their hard work in keeping our
estate clean and hygienic. Let’s also do our part to keep our estate clean,
hygienic and sustainable!
Together, we can create a better home for all in Hong Kah North!

DR AMY KHOR
SENIOR MINISTER OF STATE, MINISTRY OF SUSTAINABILITY
AND THE ENVIRONMENT AND MINISTRY OF TRANSPORT,
MP FOR HONG KAH NORTH SMC

亲爱的居民:

Para penduduk yang dihormati,

感谢各位的反馈和支持，让
我们不断改善大家的居住
环境，使丰加北焕然一新、
充满活力。 以下是我们组屋区
的一些改进亮点。

Berikut adalah beberapa peningkatan yang telah
dijalankan di estet kita. Terima kasih kerana memberi
maklum balas dan sumbangan kepada usaha kita yang
berterusan bagi mempertingkatkan dan menyuntik
kesegaran di Hong Kah North.

我们希望通过增建和翻新健身
角落、有盖走道等设施，提升
大家的出行体验和生活环境、
促进邻里之间的互动和联系，
以及鼓励大家与亲朋好友保持
健康的生活。我们也拓宽了一
些步行道，供居民们骑脚踏车
和慢跑。希望这些举措能让丰
加北成为更活跃健康的社区！

Kami berharap pelbagai kemudahan yang baru dan
yang dipertingkatkan – daripada sudut kecergasan
hingga laluan pejalan kaki berbumbung – bukan sahaja
mempertingkatkan perjalanan ulang alik dan lingkungan
kehidupan tetapi juga mewujudkan peluang-peluang
baru untuk menjalin ikatan, bersosial dan kekal cergas
dengan keluarga dan rakan-rakan. Beberapa laluan di
estet juga telah dilebarkan untuk berfungsi sebagai
laluan berbasikal dan laluan lari-lari anak di sekitar
kawasan kejiranan. Kita boleh nantikan ketibaan
masyarakat Hong Kah North yang lebih aktif dan sihat!

我很高兴在探访居民时，听到
大家支持我们在邻里推行的各
种改进项目，包括有盖走道、
脚踏车道和慢跑道，以及增建
和翻新健身角落与儿童游乐场。
因为有您们的积极反馈和参与，
我们才能不断改善丰加北的
居住环境，让这里成为大家
引以为傲的家园。我要感谢
蔡厝港市镇理事会努力执行并
顺利完成各项改进工程。我也
要恭贺胡沙伊（Hossain Anwar）
先生和莫拉（Mollah Aktar）
先生，他们在市镇理事会举办
的“2022年向清洁工致谢”
活动中获丰加北居民提名为
模范清洁工。我们感谢所有
清洁工的辛勤工作，让我们的
社区邻里保持整洁干净。请大家
也尽己之力，共同保持居住环境
的清洁、卫生并且可持续发展。
只要大家齐心协力，我们可以
一起为丰加北的居民们创造
一个更美好的家园!

Semasa lawatan saya dari rumah ke rumah, saya amat
berbesar hati mendengar daripada penduduk bahawa
mereka menyambut baik pelbagai peningkatan yang
telah dijalankan di kawasan kejiranan ini. Antaranya ialah
laluan penghubung berbumbung, laluan berbasikal dan
laluan lari-lari anak, serta sudut kecergasan dan taman
permainan yang baru atau yang dipertingkatkan.
Peningkatan-peningkatan ini adalah hasil maklum balas
dan perkongsian dengan kami untuk sama-sama mencipta
persekitaran hidup dan kediaman yang lebih baik di Hong
Kah North. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Majlis Bandaran CCK kerana berjaya selesaikan peningkatan
ini. Tahniah juga kepada Encik Hossain Anwar dan Encik
Mollah Aktar, yang telah dicalonkan oleh penduduk Hong
Kah North sebagai pekerja pembersihan contoh dalam
inisiatif “Hargai Pekerja Pembersihan Kita” Majlis Bandaran
bagi tahun 2022. Kami mengiktiraf dan ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua pekerja pembersihan atas kerja
keras mereka menjaga kebersihan estet. Mari kita lakukan
peranan untuk memastikan estet bersih, terjaga dan lestari!
Bersama, kita boleh mencipta kediaman lebih baik untuk
semua di Hong Kah North!

அன்ேபார்ந் குடியிருப்ேபா்ளர்களுக்கு,
நமது குடியிருப்புப் பேட்டையில் செயயப்ேடடுள்ள பமமேபாடுக்ளின் ெில ெிறப்ேமெஙக்்ள
இஙபக வழஙகுகிபறபாம. ச�பாங கபா நபார்த் வடடைபாரத்்ிற்குப் புத்துயிரூடடுவ்ற்கும
புதுப்ேிப்ே்ற்கும நபாஙகள பமற்சகபாணடை ச்பாடைர் முயற்ெிகளுக்கு நீ ங கள வழஙகிய
கருத்துகளுக்கும, உஙகள ேஙக்ளிப்புகளுக்கும மிக்க நன்றி.
உடைற்ேயிற்ெிக் கூடைஙகள மு்ல் கூ்ரயுள்ள ந்டைேபா்்கள வ்ரயிலபான பு்ிய,
பமமேடுத்்ப்ேடடை வெ்ிகள அ்னத்தும, உஙகள ேயணத்்்யும வபாழக்்கச்
சூழ்லயும பமமேடுத்துவப்பாடு, குடுமேத்்ினர் மற்றும நணேர்களுடைன் ேி்ணப்்ே
வ்ளர்க்கவும, சேபாழுதுபேபாக்கவும, உடைலுறு்ி சேறவும பு்ிய வபாயப்புக்்ளயும
வழஙகும என்று நமபுகிபறபாம. குடியிருப்புப் பேட்டையில் உள்ள ெில ேபா்்கள,
அக்கமேக்கத்்்ச் சுற்றிலும மி்ிவணடி மற்றும சமதுபவபாடடைப் ேபா்்க்ளபாகவும
ேயன்ேடுவ்ற்கபாக அகலப்ேடுத்்ப்ேடடுள்ளன. இவற்றுடைன் பமலும சுறுசுறுப்ேபான,
ஆபரபாக்கியமபான ச�பாங கபா நபார்த் ெமூகத்்் நபாம ஆவலுடைன் எ்ிர்ேபார்க்கலபாம!
எனது இல்ல வரு்கக்ளின் பேபாது, அக்கமேக்கத்்ில் நபாஙகள செயதுள்ள ேற்ேல
பமமேபாடுக்்ளயும சேரிதும வரபவற்ே்பாகக் குடியிருப்ேபா்ளர்கள கூறிய்்க்
பகடடு நபான் மகிழச்ெி அ்டைநப்ன். அவற்றில் கூ்ரயுள்ள இ்ணப்புப்ேபா்்கள,
மி்ிவணடி மற்றும சமதுபவபாடடைப் ேபா்்கள, பு்ிய/பமமேடுத்்ப்ேடடை உடைற்ேயிற்ெிக்
கூடைஙகள மற்றும வி்்ளயபாடடுத் ்ிடைல்கள ஆகிய்வ உள்ளடைஙகும.
ச�பாங கபா நபார்த் வடடைபாரத்்ில் ெிறந் வபாழக்்கச் சூழ்லயும இல்லத்்்யும
இ்ணத்து உருவபாக்குவ்ற்கு நீ ங கள வழஙகிய கருத்துகளும எஙகளுடைன்
கூடடி்ணநது ேணியபாற்றியதும்பான் இந் பமமேபாடுகளுக்கபான கபாரணமபாகும.
பமமேபாடுக்்ள சவற்றிகரமபாக நி்றவு செய் சுவபா சூ கபாங நகர மன்றத்்ிற்கு
எனது நன்றி. 2022-ஆம ஆணடிற்கபான நகர மன்றத்்ின் “நமது துப்புரவுப்
ேணியபா்ளர்க்்ளப் ேபாரபாடடுஙகள” என்ற மு்னப்ேில், முன்மபா்ிரியபான துப்புரவுப்
ேணியபா்ளர்க்ளபாக ச�பாங கபா நபார்த் குடியிருப்ேபா்ளர்க்ளபால் ேரிநது்ரக்கப்ேடடை
்ிரு ச�பா்ென் அன்வர், ்ிரு சமபால்லபா அக்்ர் ஆகிபயபாருக்கும வபாழத்துகள.
நமது குடியிருப்புப் பேட்டை்யச் சுத்்மபாகவும, சுகபா்பாரமபாகவும ்வத்்ிருப்ே்ில்
நமது துப்புரவுப் ேணியபா்ளர்கள அ்னவரின் கடின உ்ழப்்ேயும அஙககீ கரித்து
நன்றி ச்ரிவித்துக் சகபாளகிபறபாம. நமது குடியிருப்புப் பேட்டை்யச் சுத்்மபாகவும,
சுகபா்பாரமபாகவும, நீ டித்் நி்லத்்ன்்ம மிக்க்பாகவும ்வத்்ிருக்க நபாமும நமது
ேங்கச் செய்ிடுபவபாம!
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நபாம அ்னவரும ஒன்றி்ணநது, ச�பாங கபா நபார்த்்ில் உள்ள அ்னவருக்கபாகவும
பமன்பமலும ெிறந் இல்லத்்் உருவபாக்க முடியும!

HONG KAH NORTH IN-FOCUS

Creating Better Homes Together
Estate improvements in Hong Kah North

Covered linkway at
Block 441C/ Block 443C
Bukit Batok West Avenue 8

After

With this newly-constructed
sheltered walkway, residents
can move around the estate
with ease rain or shine.

Before

Before

After

Revamped seniors’ fitness
corner at Block 369 Bukit
Batok Street 31
Seniors can train their
strength or get a cardio
workout using the fitness
equipment in this new space.

Before

After

Upgraded fitness corner at
Blocks 413/415 Bukit Batok
West Avenue 8
Get those High-Intensity
Interval Training (HIIT)
routines going with these
CrossFit stations.
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CHAIRMAN’S MESSAGE
Dear Residents,
As we move towards normalcy and more activities resume across Singapore, that vibrant
bustle is also picking up in our town. Thank you for doing your part and bearing with
the disruptions and inconveniences that came our way during the difficult pandemic period.
Together, we’ve been able to get through the challenges and stay on course.
Kudos too to our frontline workers who kept us safe and protected. We appreciated our Town’s
cleaners in a special initiative organised by the Town Council and supported by our residents.
With your participation and feedback, we were able to continue co-creating improvements
in our estate to enhance homes and quality of life. From new fitness corners and playgrounds
to upgraded lifts and walkways, the town has kept up with the enhancements as planned
in the 2020 Masterplan for Chua Chu Kang (CCK), including the welcomed opening of
Bukit Gombak Park and The Arena @ Keat Hong, the mega playground and lifestyle hub
in Keat Hong. Also coming your way is SAFRA Choa Chu Kang, the club in a park, which is
slated for completion at the end of this year.
With our residents seeding many ideas for co-creating a lovely eco-town during the
inaugural HaCCKathon event, we can also look forward to a greener CCK Town.
Our town has lots in store – from nature’s gems to delightful nooks in the neighbourhood.
Read about them and what’s new in your neighbourhood on the CCK Town Council website.

Low Yen Ling
Chairman
Chua Chu Kang Town Council
亲爱的居民:

Para Penduduk yang dihormati,

随着我们的生活步入常态及越来越多活动
恢复举行，我们的市镇也渐渐充满活力。
感谢您们在疫情的艰难时期履行个人责任
及体谅各种生活上的不便。我们携手同心
克服了种种挑战，并稳步向前迈进。

Sedang kita bergerak ke arah normal dan lebih banyak
kegiatan disambung semula di serata Singapura, kemeriahan
and kesibukan juga semakin meningkat di bandar kita.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana anda telah
memainkan peranan dan mengharungi kesulitan sewaktu
tempoh pandemik yang sukar ini. Bersama-sama, kita
berupaya mengharungi cabaran dan meneruskan kehidupan.

我也衷心感谢那些保障我们安全的前线
人员。我们在市镇理事会举办的一场
活动中，特别向市镇清洁工人致谢，
该活动也得到了居民们的支持。

Terima kasih juga kepada pekerja barisan hadapan yang
memastikan kita selamat dan dilindungi. Kami menghargai
pekerja pembersihan Bandaran dalam satu inisiatif khas yang
dianjurkan Majlis Bandaran dan turut disokong para penduduk.

此外，我感谢您们的参与和反馈，不断
与我们共同改善家园，提高生活质量。
我们根据2020年蔡厝港发展总蓝图，建造
了新健身角落和儿童游乐场，也翻新了
电梯和走道。武吉甘柏公园和大型游乐
与休闲中心—吉丰竞技场，就是其中
新增的设施。坐落在公园内的蔡厝港
战备军人协会（SAFRA）俱乐部，也
预计在今年底竣工。

Dengan penyertaan dan maklum balas anda, kami dapat
terus membuat penambahbaikan di estet kita untuk
meningkatkan kediaman dan kualiti kehidupan. Dari
sudut kecergasan dan taman permainan baru kepada lif
dan laluan pejalan kaki yang dinaik taraf, bandar ini telah
menjalani peningkatan seperti yang dirancang dalam
Pelan Induk 2020 untuk Chua Chu Kang (CCK), termasuk
pembukaan rasmi Taman Bukit Gombak dan The Arena,
taman permainan dan hab gaya hidup mega di Keat Hong.
Kemudahan lain yang bakal menemui anda ialah SAFRA
Choa Chu Kang, kelab di dalam taman, yang dijadualkan
siap pada akhir tahun ini.

在我们首次举办的HaCCKathon活动中，居
民们提出了很多创意构思，致力将蔡厝港
打造成更绿化的生态市镇。
无论是大自然的瑰宝，还是邻里的休闲
角落，我们的市镇有很多值得发掘的
地方。欢迎您们浏览蔡厝港市镇理事会的
网站，了解我们社区邻里的最新消息。

Dengan penduduk mencadangkan pelbagai idea untuk
bersama-sama mewujudkan bandar eko yang indah
semasa acara HaCCKathon yang pertama, kami bakal
mempunyai Bandar CCK yang lebih menghijau.
Bandar kita mempunyai banyak keistimewaan – dari
keindahan alam semula jadi kepada sudut yang menarik di
kawasan kejiranan. Bacalah kisah mereka dan yang baru
di kawasan kejiranan di lelaman Majlis Bandaran CCK.

அன்ேபார்ந் குடியிருப்ேபா்ளர்களுக்கு,
நபாம இயல்பு நி்லக்குத் ்ிருமேிக் சகபாணடிருப்ே்பாலும, ெிஙகப்பூர் முழுவதும ேற்ேல நடைவடிக்்ககள மீ ணடும ச்பாடைஙகிக்
சகபாணடிருப்ே்பாலும, அந்த் துடிப்புமிக்கச் ெலெலப்பு நமது நகரத்்ிலும அ்ிகரித்து வருகிறது. இக்கடடைபான சேருநச்பாற்றுக்
கபாலத்்ின்பேபாது நமக்கு ஏற்ேடடை இ்டையூறுக்்ளயும ெிரமஙக்்ளயும ்பாஙகிக் சகபாணடு ேஙக்ளித்்்மக்கு உஙகளுக்கு மிக்க
நன்றி. நபாம ஒன்றி்ணநது செயல்ேடடை்பால் நமமபால் இந்ச் ெவபால்க்்ளக் கடைநது, இயல்பு வபாழக்்க்யத் ச்பாடைர முடிகிறது.
நம்மப் ேத்்ிரமபாகவும, ேபாதுகபாப்ேபாகவும ்வத்துக்சகபாணடை நமது முன்க்ளப் ேணியபா்ளர்களுக்கும ேபாரபாடடுக்க்்ளத்
ச்ரிவித்துக் சகபாளகிபறன். நகர மன்றத்்பால் ஏற்ேபாடு செயயப்ேடடு, நமது குடியிருப்ேபா்ளர்க்ளபால் ஆ்ரிக்கப்ேடடை ஒரு ெிறப்பு
மு்னப்ேில் ஈடுேடடை நமது நகரத்்ின் துப்புரவுப் ேணியபா்ளர்க்்ள சவகுவபாகப் ேபாரபாடடுகிபறபாம.
உஙகள ேஙபகற்பு மற்றும கருத்துக்க்ளபால், நமது குடியிருப்புப் பேட்டையில் வ ீடுக்்ளயும வபாழக்்கத் ்ரத்்்யும உயர்த்்
எஙக்ளபால் ச்பாடைர்நது பமமேபாடுக்்ளக் கூடடி்ணநது உருவபாக்க முடிந்து. பு்ிய உடைற்ேயிற்ெிக் கூடைஙகள, வி்்ளயபாடடுத்
்ிடைல்கள மு்ல் பமமேடுத்்ப்ேடடை மின்தூக்கிகள மற்றும ந்டைேபா்்கள வ்ர, சுவபா சூ கபாங வடடைபாரத்்ிற்கபான 2020
சேருந்ிடடைத்்ில் ்ிடடைமிடைப்ேடடைவபாறு நம நகரத்்ில் ச்பாடைர்நது பமமேபாடுகள ந்டைசேற்று வருகின்றன. புக்கிட சகபாமேபாக்
பூஙகபா, கியட ச�பாஙகில் ஆகப்சேரிய வி்்ளயபாடடு ்ம்பானமும வபாழக்்கமு்ற ்மயமுமபான ்ி அரீனபா ஆகியவற்றின்
்ிறப்பும இ்ில் உள்ளடைஙகும. பமலும, பூஙகபாவில் அ்மநதுள்ள மன்றமபான ெபாஃப்ரபா சுவபா சூ கபாங வி்ரவில் ்ிறக்கப்ேடை
உள்ளது. கடடுமபானப் ேணி இந் ஆணடின் இறு்ிக்குள நி்றவ்டையவுள்ளது.
மு்ல்மு்றயபாக அறிமுகமபான “HaCCKathon” நிகழவின்பேபாது, அழகபான இயற்்கச் சூழல் நி்றந் நகரத்்்க் கூடடி்ணநது
உருவபாக்குவ்ற்கபான ேல பயபாெ்னக்்ள நமது குடியிருப்ேபா்ளர்கள ச்ரிவித்துள்ள்பால், பமலும ேசு்மயபான சுவபா சூ கபாங
நகரத்்்யும நபாம எ்ிர்ேபார்க்கலபாம.
நமது நகரம ேலவி்மபான இயற்்க வ்ளஙக்்ளக் சகபாணடிருக்கிறது - அவற்றில் இயற்்க வழஙகிய அற்பு்ஙகள
மு்ல் அக்கமேக்கத்்ில் உள்ள மன்ிற்கு மகிழச்ெிய்ளிக்கும இயற்்க சவ்ளிகள வ்ர உள்ளடைஙகும. அவற்்றப்
ேற்றியும,உஙகள அக்கமேக்கத்்ில் பு்ி்பாக என்ன இருக்கிறது என்ே்்ப் ேற்றியும சுவபா சூ கபாங நகர மன்றத்்ின்
வ்லத்்்ளத்்ில் ேடியுஙகள.
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WHAT’S NEW

Coming soon!

L o o k f o r w a r d t o o u r c l u b i n a p a r k — S A F R A C h o a C h u K a n g — s l a t e d t o b e c o m p l e t e d t h i s y e a r.

Bukit Gombak Park features a hill trek, a butterfly garden, a community garden, a dog run and more.

New in CCK Town
Solar panels installed on close to 215 H D B blocks.

The Arena @ Keat Hong, CCK Town’s newest sports facility and mega playground.

Community garden on the rooftop of Block 801 Keat Hong Link.

New cycling track in front of Block 369 Bukit Batok Street 31.
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MAKING CCK TOWN GREEN

Hatching a G r e e n Tr a n s f o r m a t i o n
Residents, MPs and partners of CCK Town got together in a ‘HaCCKathon’.
Imagine living in an estate where food waste becomes
compost for community gardens, rooftop gardens lessen
urban heat and regular car-free days reduce carbon emissions.
Here, green spaces not only serve as recreational spots but also
double up as rainwater catchment areas for flood prevention.
These are just some of the green ideas that emerged during
CCK Town’s inaugural ‘HaCCKathon’ organised by the CCK Eco Town
Taskforce chaired by Dr Amy Khor, MP for Hong Kah North,
with support from Ngee Ann Polytechnic. CCK Town residents,
grassroots leaders and green advocates spent half a day
together at the hybrid event that also involved the MPs of
Chua Chu Kang, Bukit Gombak, Brickland and Keat Hong.

Bringing ideas to life
“We look forward to each CCK Town estate implementing at least
three actionable initiatives in the coming year, as well as projects
they could implement by 2030 in line with the Singapore Green
Plan 2030,” said Dr Amy Khor, who is also Senior Minister of
State for Sustainability and the Environment. CCK Town is one of
Singapore’s three earmarked eco-towns.
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Recycle Right & Get Rewarded
Here are some key locations you can deposit your plastic, paper and other recyclables in Chua Chu Kang Town!

Get cash for trash

Look out for
collection times

Drop off your recyclables like paper and paper cartons,
glass and plastic bottles and used clothes at
designated stations on the specified dates and
times in exchange for cash.
Locations*
• Block 323 Bukit Batok St 33
• Between Block 448C & 449A Bukit Batok West Ave 9
• Block 35 Teck Whye Ave
• Block 414 Choa Chu Kang Ave 4
• Block 469 Choa Chu Kang Ave 3
• Block 807B Choa Chu Kang Ave 1
• Block 218 Choa Chu Kang Central
• Block 15 Teck Whye Lane

Turn e-waste into points for shopping
Get rewarded each time you recycle e-waste. These
ALBA e-waste bins accept items such as printers,
computers, laptops, mobile phones, tablets, network
equipment, set-top boxes, desktop monitors, light
bulbs and portable batteries.
Locations*
• Hillview Community Club
• Hong Kah North Community Club
• ITE College West
• Keat Hong Community Club
• Block 816B Keat Hong Link
• Lot One Mall
• Sunshine Place
• Teck Whye Shopping Centre

Recycle paper & more

Drink up & recycle

Deposit waste paper, aluminium cans and plastic PET
bottles via SGRecycle and earn points for rewards.

Place your plastic drink bottles or aluminium cans in
these Reverse Vending Machines and gain rewards.

Locations*
• Block 440 Bukit Batok West Ave 8
• Block 253 Choa Chu Kang Ave 1
• Block 818C Choa Chu Kang Ave 1
• Block 144 Teck Whye Lane

Locations*
• Bukit Gombak ActiveSG Sports Centre
• Hong Kah North Community Club • Lot One Mall

the various
For map of points
recycling

*Information correct as of June 2022
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OUR COMMUNITY

Appreciating Our Cleaners
Our cleaners work hard to keep our public spaces like lift lobbies, void decks,
stairs and common facilities in our estate clean and hygienic. Let’s also do
our part to keep the estate clean and tidy.
Congratulations to our cleaners for Hong Kah North, Hossain Anwar and Mollar Aktar, who are
among the top ten cleaners of CCK Town’s Appreciate Our Cleaners 2022 initiative. Here’s why
residents who nominated them believed they should win:

Hossain Anwar

Jade Chan says, “Hossain helped me throw
my rubbish during my quarantine. He went
beyond his duty, and he tends to the estate
like his own home.”

Mollah Aktar

Joanne Lau says, “On top of his daily
regular duties, Mollah faithfully clears up
all the bulky items found in the estate.”

CCK Town

at Your Fingertips
Visit ccktc.org.sg for more information
on CCK Town and municipal services
you may need.

Find out mo
re here

Contact us
For urgent assistance, call 6569 0388 or send an SMS to 9659 9707.
For general enquiries or feedback, please email us at info@ccktc.org.sg or send us your comments using the feedback form on our website.
For urgent essential services after office hours, please call EMSU at 1800-275 5555

