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吴健南
2018亚沙宣言
主题：从亚沙开始
中心思想
A. 为一个有尊严的马来西亚而战斗
A.1 在这个国家独立 60 年的今天，坚持不分肤色、宗
教、文化和社会地位，一视同仁捍卫所有大马人民
的尊严和权益。
A.2 配合网络民主新时代的崛起，协助推动大马迈向民
主 2.0 新时代，以更开明和宏观角度提升和捍卫全
民包括少数群体的基本自由和权益。
A.3 主张把 5 大国家原则纳入联邦宪法序文，阐明大马
的多元文化和宗教包容建国精神。
B. 发扬亚沙人精神
B.1 作为道地人，我从亚沙人身上所看到的特质和精神
包括：刻苦耐劳、正直善良、有人情味、各族和睦
相处、好学而有进取心。
B.2 从地理位置而言，亚沙占据了诸多优势，包括靠近雪隆，以及被纳入即将被联邦和州政
府大力开发的大马宏愿谷计划之一部分。
B.3 但遗憾的，由于过去地方上领袖的被动和散漫领导，导致亚沙这些年来的发展步伐显得
缺乏方向、活力和生气。
B.4 因此，我谨此提出以下宣言，并相信有助于打破现有的低迷状态，带领亚沙居民从这个
社区开始携手共创新格局，充分发挥亚沙的发展潜能，为你我打造一个安居乐业、硬体
基建完善、高生活素质和人文精神的生活环境。
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1. 政治：理性问政，两线制衡
1.1 回归立法议员本位，在议会内研究和争取修改各种落伍和不民主的法令条文，捍卫国家
民主与宪政体制。
1.2 主张权力的理性制衡与监督，包括对内即国阵各成员党，和对外朝野政党之间的相互政
策监督与良性竞争。
1.3 设立法律援助中心，给予民众法律咨询，为弱势群体伸张正义。
1.4 推动民主政改，透过政策交流、咖啡店论坛、网络直播交流等新活动，持续与选民保持
互动和聆听民意，以改善政府施政。
2. 经济：提升发展建设，减轻人民负担
2.1 主张现有消费税制度比旧的销售和服务税务制更透明、有效。但争取降低6%消费税和取
消不合理税收包括汽车相关税务，减轻人民经济负担。
2.2 配合大马宏愿谷计划，提升亚沙区的整体基建和公交发展，包括衔接马、新两国的高铁
中转站。
2.3 通过各相关政府单位包括旅游部和地方政府等配合，系统化鉴定和推广亚沙区内一些有
旅游潜能的景点、美食和风土人情。
2.4 提升地方上的宽频网速和服务素质，进而提高本地居民和业者的工作效率，吸引外资。
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3. 文化：重建历史人文，推广城市绿化
3.1 在亚沙区各新村和社区推动历史重建运动，包括设立历史牌匾、历史走廊等，并收集、
整理和推广珍贵史料，提升相关的历史和文化底蕴，亦能增加各社区的旅游吸引力。
3.2 推广《锦绣菜殃》城市农业醒觉运动，包括“一村一果”、“一校一果”和“一庙一
果”等计划，并制定《亚沙青皮书》计划，鼓励市民善用土地种植和参与新科技农业以
减轻通膨压力，并打造一个绿色清幽的高素质生活环境。
3.3 争取改善相关城乡规划指南，在更多有需要的住宅区设立宗教膜拜场所，捍卫各宗教信
徒的宗教自由。
3.4 关注地方上各慈善机构的发展和需要，照顾弱势群体的权益，并协助他们通过有效援助
和培训计划，掌握自力更生能力，摆脱贫困生活。
3.5 定期拨款给各地方上的活跃社团，协助推广各族文化和促进居民之间的联系。

4

4. 教育：发扬母语教育，推广终身学习
4.1 争取根据各地方上住宅区的需求，制度化增建各源流学校和相关的拨款发放，捍卫全民的
母语和各语文学习权利。
4.2 主张改革国内教育机构的教学素质和理念，摆脱传统填鸭式模式迈向灵活性引导。
4.3 设立社区终身学习中心，开办免费补习班和各类与时并进的短期课程、讲座等，作为各年
龄层居民包括孩童、青少年、乐龄人士和残障人士等进行互动和学习的据点。
4.4 定时配合各学校举办升学讲座或给予引导，鼓励地方上的普遍青少年至少完成技职和大专
教育，在社会上有基本谋生能力。
4.5 支持和协助地方上的各源流学校推动有益身心的课外活动，栽培全方位健全成长的学生。
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இராசா பிரகடணம் 2018
தலைப்பு: இராசா சாயாங், கக ஆரா ககமிைாங் (Rasah Sayang, Ke Arah Gemilang)
முதன்லம ககாள்லக
அ. ேொனேிகு ேமலசியொவிற்கொக மபொரொட்டம்
அ.1 60 ஆண்டு சு ந் ிர ேமலசியொவிற்கு பிறகு, இன, ே , கலொச்சொரம்
ேற்றும் வொழ்க்ககத் ரம் பொர்க்கொேல் ேமலசிய ேக்களின் ேொன்கபயும்
ெலகனயும் சேேொக கரு மவண்டும்.
அ.2 5 ருக்குன் தெகொரொ மகொட்பொடுககள சீரகேத்து, ெேது அரசியல்
கூட்டகேப்பின் முன்னுகரயொக ிகழச் தசய்து, பல்வகக கலொச்சொரம்
ேற்றும் ே அடிப்பகடயில் ெொட்டின் மேம்பொட்டு உத்மவகத்க விக க்க
மவண்டும்.
ஆ. இரொசொ சமூகத் ினரிகடமய ெொம் எனும் எண்ணத்க விசொலப்படுத்து ல்
ஆ.1 உள்ளூர் வொசி எனும் வககயில், சில குணொ ிசயங்ககள இங்மக உள்ள
ேக்களிடம் என்னொல் கொண முடிகிறது. மவகலயில், சுறு சுறுப்பொக
பணியொற்றுகிறொர்கள்,
படிக்கிறொர்கள்,
அர்ப்பணிப்மபொடு
இருக்கிறொர்கள். அன்றொட வொழ்க்ககயில், இரொசொ வொசிகள், ெல்ல
ேனம ொடு, அகே ியும் ெல்லிணக்கமும் மபணுகிறொர்கள்.
ஆ.2 இடகேப்பு தபொருத் வகரயில், ிறம் வொய்ந் உறவு சொத் ியேொவ ற்கு
முக்கிய கொரணம் இது கிள்ளொன் பள்ள ொக்கு அருகில் உள்ளது. அ
னொல், கூட்டரசு அரசொங்கம் - ேொெில அரசின் ஒத்துகழப்புடன், விகரவில்,
“Project Vision Valley” எனும் ிட்டத்க ெிகறமவற்றி சொத் ியேொக்க உள்ளது.
ஆ.3 இருப்பினும், ேொற்றம் ெிகழ்த் ொ , குகறந் தசயலூக்கம் உகடய உள்ளூர்
கலவரின் கலகேத்துவத் ொல், சேீப கொலேொக இரொசொ பகு ி ஈர்ப்பு
குகறந்து ிகச அறியொேல் கிடக்கிறது.
ஆ.4 ஆககயொல், இந் பிரகடணத் ொல், ஒரு கட்டகள ேிக்க கலகேத்துவத் ொல்
ேற்றும் தூர மெொக்கு பொர்கவயொல் ேட்டுமே உள்ளூர் ேக்களுக்கு
ம கவயொன, இலக்குககளயும், ிட்டங்ககளயும் ெனவொக்க முடியும்,
என ஆக்கபூர்வேொகவும் ஆணிமவரொகவும் ெம்புகிமறன். இ னொல், த
ளிவொகமவ த ரிவது, ேிக விகரவில் இரொசொ குடியிருப்பு வொசிகளுக்கு
பல்மவறு துகறகளிலும் மெொக்கங்களிலும் பலன் வழங்க வொய்புகள்
பிரகொசேொய் உள்ளது. அம ொடு, ெம் ேக்ககள ஒரு சுபிட்சேொன, வளேொன,
தவற்றிகரேொன வொழ்க்ககத் ரத் ிற்கு இட்டு தசல்ல முடியும்.
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1. அரசியல்: இைக்குலடய அரசியல் மற்றும் இரு கட்சிகளுக்கிலடயய சமயபதம்
1.1 தபொறுப்புள்ள ெொடொளுேன்ற உறுப்பினரொக, மு ன்கே தசயல்பொடுககள
ெடத்துவது. சட்டம் உருவொக்கம், பல்வககயொன அரசொங்க ெியேனத்க
ேற்றும் ெகடமுகறயில் இருக்கும் இக்கொலத் ிற்கு தபொருத் ேற்ற சட்டங்ககள
ஆய்வதும் உள்பட என, ெம் ெொட்டின் ெொடொளுேன்ற ஜனெொயக முகறகய
ெிகல ெிறுத்துவது.
1.2 பொரிசொன் உள்ளுக்குள் கூட்டணி கட்சிக்களுக்கிகடயிமலொ அல்லது எ
ிர்கட்சியினரொல் தவளியிலிருந்ம ொ ஆமரொக்கியேொன மபொட்டி ெடப்ப
ற்கு - தகொள்கக ேற்றும் சீரொன பலத்க கண்கொணிப்பது.
1.3 வலிகேயற்றவர்க்கு ெீ ிகய ெிகல ெிறுத்துவ ற்கும், தபொது ேக்களுக்கு சட்ட
ஆமலொசகன வழங்குவ ற்கும் சட்ட உ வி கேயம் அகேப்பது.
1.4 ஆமரொக்கியேொன அரசியல் கலொச்சொரத்க மெொக்கி ஒரு புரட்சிகய
த ொடங்குவது. “kopitiam talk” மபொன்ற உகரயொடகல - சமூக ஊடகம் ேற்றும்
பல வழிகளில் ெடத் ி, ேக்கள் குரல் மகட்கும்படி தசய்து, ெடப்பில் இருக்கும்
அரசொங்க தகொள்கககய எல்லொர் ென்கேகொகவும் தேருமகற்று ல்.
2. கபாருளாதாரம்: கட்டலமப்பு யமம்பாட்லட அதிகரித்தல் மற்றும் மக்கள் சுலமலய
குலறத்தல்
2.1 விற்பகன வரி (SST) முகறக்கு ேொற்றொக, உருவக்கப்பட்ட தபொருள் - தசகவ
வரி (GST) தவளிப்பகடயொகவும் பயனுள்ள ொகவும் த ரிகிறது. இருப்பினும்,
ேக்கள் தபொருளொ ொர சுகேகய எளி ொக்க ற்தபொழுதுள்ள 6% GST
வரிகய குகறக்கவும், பலவககயொன அ ிகேொகவும் அனொவசியேொகவும்
கொணப்படும் வொகன வரிகய ரத்து தசய்ய மபொரொடுவது.
2.2 “Project Vision Valley” த ொடர்பில், உள்கட்டகேப்கப மேம்படுத்து ல் ேற்றும்
ேமலசியொ - சிங்கப்பூர் இகடமய “High Speed Rail” (HSR) ிட்டத் ின் வழி Transit
ெிகலயத்க அகேத் ல். இ ன் வழி, இரொசொ பகு ியில் மபொக்குவரத்து முகறயும்
படிபடியொக முன்மனறும்.
2.3 சுற்றுல்லொ ெடவடிக்கககளுக்கு உகந் இந் ப் பகு ியில் உள்ள உணவு, உள்ளூர்
கலொச்சொரம், சுவொரஸ்யேொன இடங்ககள கண்டறிந்து, அக பல்மவறு
அரசொங்க அகேப்புகள் ேற்றும் சுற்றுல்லொ அகேச்சின் ஒத்துகழப்புடன்
ஊக்குவித் ல்.
2.4 இப்பகு ியில் கவகப (wifi) மசகவ மவகத்க அ ிகரிப்பது மபொன்ற இகணய ரத்க
உயர்த் ி, எல்கலயற்ற இக்கொல உலகத் ில் வியொபொரம் ேற்றும் மவகல
வொய்ப்புககள உருவொக்குவது.
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3. கைாச்சாரம்: உள்ளூர் வரைாற்லற மீண்டும் புத்கதழுச்சி கசய்தல் மற்றும் இயற்லக
நகரமாய் உயர்த்துதல்
3.1 கிரொேங்களிலும், வசிப்புகளிலும் ‘வரலொற்றுப் புத்த ழுச்சி’ பிரசொரத்க
அேல்படுத்து ல். ெிகனவுச் சின்னம், வரலொற்றுத் ொழ்வொரங்ககள கட்டு
ல், வரலொற்றுச் சொ னங்ககள கண்தடடுத்து, பொதுகொத்து, அக பரப்பு
ல் தசய்து, உள்ளூர் சுற்றுல்லொ, கலொச்சொரம் ேற்றும் சரித் ிர ே ிப்கப
உயர்த்து ல்.
3.2 ெகர விவசொய விழிப்புணர்வு பிரசொரத் ின் வழி, ‘ஒரு கிரொேம் ஒரு
ெடுவு’ எனும் ிட்டத்க அேல்படுத்து ல். பள்ளிகளில் ெவீன த ொழில்நுட்ப
முகற அறிமுகம். உயர்ந் வொழ்க்ககத் ரேொன பச்கச வீடுகேப்பு மெொக்கி,
இரொசொ பகு ியில் ஒவ்தவொரு வீட்டிலும் குகறந் து ஒரு ெடு ல் தசய்ய
ஊக்குவித் ல்.
3.3 சம்பந் ப்பட்ட ெகர ேற்றும் கிரொேபுற மகொட்பொட்டில் சீரகேப்பு தசய்ய
மபொரொடு ல். இ ன் வழி, ம கவப்படும் குடியிருப்பு பகு ிகளில் எல்லொ
ே த் ினர்க்கும் இன்னும் ெிகறய வழிப்பொட்டுத் ளங்ககள அகேப்பது. பலவி ே
ங்களின் பக் ர்களின் ே ச் சு ந் ிரத்க பொதுகொத் ல்.
3.4 உ வி முகறயிலும் ிறன் பயிற்சி மூலேொகவும், உடற்மபறு உகடயவர்கள்
சுயேொக அன்றொட வொழ்க்கககய வொழ வழி தசய்யும், உடற்மபறு ெலகனயும்
முக்கியத்க யும் கவனிக்கும் உள்ளூர் தபொது ெல இயக்கங்களின் ம கவ ேற்றும்
வளர்ச்சிகய கவனத் ில் தகொள்வது.
3.5 ஒற்றுகே அடிப்பகடயில் பல ே த் ினரிகடமய ே ிப்பும் கலொச்சொரத்க
யும் பகிர்ந்துக்தகொள்ள ஊக்குவித்து சிறப்பொக இயங்கும் ஏம னும்
இயக்கங்களுக்கு ெிரந் ரேொய் ெி ி வழங்கு ல்.
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4. கல்வி: தாய் கமாழி வலுப்படுத்துதல் மற்றும் ஆயுள் கால் கல்வி அறிமுகம்
4.1 பள்ளிகளின் ெீமரொட்டத்க ஒருங்கிகணத்து, எல்லொ ேக்களுக்கும் அவரவர்
ொய் தேொழியும் ேற்ற தேொழியும் பயில்வ ற்கு உரிகேகய பொதுகொக்கும்
மெொக்கத் ில் பல்மவறு குடியிருப்பு பகு ிகளுக்கு ம கவக்மகற்ப
வளர்ச்சிக்கொன ெி ிகய வழங்கு ல்.
4.2 ெடப்பில் இருக்கும் கற்றல் ேற்றும் கற்பித் ல் முகற ‘spoon feeding’ கலொச்சொரத்க
மெொக்கியுள்ள ொல், அ கன பகடப்புத் ிறன் ேற்றும் தெளிவுத் ன்கேயுடனும்
ேறுவடிவகேப்பு தசய்யு ல்.
4.3 ஆயுட்கொல கல்வி சமு ொய ெிகலயத்க அகேத் ல். வச ி குகறந் ேொணவர்க்கு
இலவச கூடு ல் வகுப்பு ெடத்து ல். பல்மவறு கருத் ரங்கம் ேற்றும் இன்கறய
சூழலுக்கு ஏற்ற குறுகிய கொல ிறன் பயிற்சி ஏற்பொடு தசய் ல், உடற்மபறு
குகறந் வர்கள், மு ிமயொர், இகளஞர், குழந்க கள் என் எல்லொ வய ினரும்
தகொண்ட ேக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் த ொடர்புக் தகொள்ள இது ஒரு சிறந்
ளேொக இருக்கும்.
4.4 மேற்படிப்பு கூடங்களில் கல்வி த ொடர அ ன் சம்பந் ேொன கருத் ரங்குககள
பள்ளிகளின் ஒத்துகழப்புடன் ெடத்து ல். உள்ளூர் இகளஞர்ககள குகறந் பட்சம்
Teknik Vokasional அளவில் கல்விகய ெிகறமவற்றி பட்டயம் தபற ஊக்குவித் ல்.
அவர்களுக்கு கிகடத் குந் ஞொனமும், அடிப்பகட ிறனும் ங்களின் வொழ்வொ
ொரத் ிற்கும் வருவொய்க்கும் மூலொ ொரேொக அகேயும்.
4.5 உள்ளூரில் அகேந்துள்ள பள்ளிகளுக்கு உ வியும் ஆ ரவும் வழங்கி - புறப்பொடு
ெடவடிக்ககககள ெிகறய ஏற்பொடு தசய்து, இயற்பியல் ேற்றும் ேமனொ த்துவ
அடிப்பகடயில் ஆமரொக்கியேொன ேொணவகர உருவொக்கு ல்.
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Ng Kian Nam
Manifesto Rasah 2018
Tema: Bermula Dari Rasah
Prinsip Utama
A. Berjuang demi Malaysia yang Bermaruah
A.1 Setelah 60 tahun Malaysia merdeka, bertekad untuk mempertahankan maruah dan kepentingan
rakyat Malaysia secara sama rata, tanpa mengira latar belakang kaum, agama, budaya dan taraf
sosial.
A.2 Mengusulkan supaya Lima Prinsip Rukun Negara dijadikan sebagai Mukadimah kepada
Perlembagaan Persekutuan kita, bagi menatijahkan semangat pembinaan negara atas asas
kepelbagaian budaya dan agama.
B. Menyebarluaskan Semangat Kekitaan Di Kalangan Komuniti Rasah
B.1 Sebagai penduduk tempatan, saya dapat lihat ciri-ciri yang ada dalam masyarakat di sini. Dalam
budaya kerja, mereka rajin bekerja, belajar, dan berdedikasi. Dalam kehidupan seharian pula,
orang-orang di Rasah ini peramah dan sukakan keamanan dan keharmoni sesama kaum.
B.2 Dari segi lokasi, Rasah mempunyai keupayaan perhubungan yang strategik kerana ianya
berhampiran dengan Lembah Klang. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Kerajaan
Negeri bakal memanfaatkan keupayaan ini dengan melancarkan “Project Vision Valley”.
B.3 Namun disebabkan kepimpinan pemimpin tempatan yang pasif dan kurang efektif, menyebabkan
pembangunan di kawasan Rasah kebelakangan ini menjadi kurang dinamik dan hilang arah.
B.4 Oleh yang demikian, dengan Manifesto ini, saya yakin dan positif bahawa, hanya dengan
kepimpinan yang berwibawa dan berpandangan jauh sahaja lah, misi-misi dan projek untuk
kepentingan rakyat tempatan sebegini dapat direalisasikan. Ini jelasnya bakal membawa manfaat
besar untuk komuniti Rasah dalam pelbagai bidang dan tujuan, seterusnya membawa masyarakat
kita ke satu taraf hidup yang sejahtera, berjaya, dan makmur.
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1. Politik: Politik yang Berobjektif dan Keseimbangan Antara Dua Parti
1.1 Menjalankan fungsi utama sebagai ahli Parlimen yang bertanggungjawab dalam menggubal
undang-undang, termasuk mengkaji pelbagai dasar kerajaan dan undang-undang sedia ada yang
sudah tidak relevan dengan masa kini demi memartabatkan sistem demokrasi berparlimen di
negara kita.
1.2 Memantau polisi dan keseimbangan kuasa, samada dari segi dalaman antara parti komponen
Barisan Nasional, atau dari segi luaran dengan parti pembangkang bagi mewujudkan persaingan
yang sihat.
1.3 Menubuhkan Pusat Bantuan Guaman untuk memberi nasihat perundangan kepada orang awam
dan menegakkan keadilan bagi golongan kurang berkemampuan.
1.4 Menjalankan reformasi ke arah budaya politik yang sihat melalui dialog polisi, “kopitiamtalk”,
dialog melalui media sosial dan sebagainya, agar suara rakyat dapat didengari dan polisi kerajaan
sedia ada dapat ditambah baik demi kepentingan bersama.
2. Ekonomi: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Meringankan Beban Rakyat
2.1 Berpandangan bahawa sistem Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) yang menggantikan sistem
Cukai Jualan (SST) adalah lebih telus dan berkesan. Namun untuk meringankan beban ekonomi
rakyat, akan berjuang untuk menurunkan kadar 6% GST pada masa kini dan membatalkan
pelbagai pengenaan cukai kereta yang tidak munasabah dan terlampau tinggi.
2.2 Selaras dengan “Project Vision Valley”, menambah baik prasarana dan sistem pengangkutan
awam di kawasan Rasah secara menyeluruh, termasuk pembinaan stesen transit dalam projek
“High-Speed Rail” (HSR) antara Malaysia dan Singapura.
2.3 Mengenal pasti dan mempromosikan aktiviti pelancongan yang berpotensi di kawasan sekitar
seperti tempat-tempat yang menarik, makanan dan budaya tempatan dengan kerjasama pelbagai
organisasi kerajaan termasuk Kementerian Pelancongan dan Kerajaan Tempatan.
2.4 Meningkatkan kualiti perkhidmatan internet seperti kelajuan perkhidmatan wifi di kawasan ini,
bagi membuka peluang perniagaan dan pekerjaan di zaman dunia tanpa sempadan kini.
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3. Budaya: Pembinaan Semula Sejarah Tempatan Dan Peningkatan Kehijauan Bandar
3.1 Melancarkan Kempen Pembinaan Semula Sejarah di pelbagai kampung dan komuniti, termasuk
pembinaan monumen dan serambi sejarah, mencari, menyimpan dan menyebarkan bahan sejarah
yang bernilai agar dapat meningkatkan nilai sejarah, budaya dan pelancongan tempatan.
3.2 Mempromosikan Kempen Kesedaran Pertanian Bandar, termasuk program “Satu Kampung Satu
Tanaman” dan cara pertanian teknologi moden di peringkat sekolah, agar menggalakkan setiap
isi rumah di kawasan Rasah sekurang-kurangnya menanam suatu tanaman demi mencipta suatu
kawasan perumahan yang penuh dengan kehijauan ke arah kualiti hidup yang tinggi.
3.3 Berjuang untuk memperbaiki Garis Panduan Bandar dan Desa yang berkaitan, agar dapat
membina lebih banyak tempat beribadah bagi semua agama di kawasan-kawasan perumahan
yang berkeperluan, demi mempertahankan kebebasan agama dalam kalangan pelbagai penganut.
3.4 Mengambil perhatian terhadap pembangunan dan keperluan pertubuhan-pertubuhan kebajikan
tempatan demi menjaga kepentingan golongan kelainan upaya (OKU) bagi membantu mereka
menjalani kehidupan secara berdikari melalui sistem bantuan dan latihan yang berkesan.
3.5 Pemberian peruntukan secara tetap kepada mana-mana persatuan tempatan yang aktif dalam
menggalakkan perkongsian nilai dan budaya antara kaum sebagai asas perpaduan.
4. Pendidikan: Pemerkasaan Bahasa Ibunda Dan Pelancaran Pembelajaran Sepanjang Hayat
4.1 Berjuang untuk menginstitusikan aliran-aliran sekolah dan juga pemberian peruntukan
pembangunan mengikut keperluan pelbagai kawasan perumahan demi melindungi hak semua
rakyat untuk mempelajari bahasa ibunda mereka dan juga bahasa-bahasa lain.
4.2 Mengusulkan perombakan falsafah pendidikan dan budaya pengajaran dan pembelajaran yang
sedia ada yang tertumpu kepada “spoon feeding” kepada cara pengajaran yang kreatif dan
fleksibel.
4.3 Menubuhkan Pusat Komuniti Pembelajaran Sepanjang Hayat dan mengadakan kelas-kelas tuisyen
percuma kepada pelajar-pelajar kurang berkemampuan dan pelbagai ceramah dan kursus jangka
pendek berkenaan dengan kemahiran hidup terkini, sebagai suatu platform kepada pendudukpenduduk dari semua golongan umur termasuk kanak-kanak, remaja, warga emas dan orang
kurang upaya untuk saling berinteraksi dan belajar.
4.4 Berkerjasama dengan pihak-pihak sekolah untuk mengadakan seminar melanjutkan pelajaran
di Institusi Pengajian Tinggi, dan menggalakkan pemuda-pemudi tempatan boleh sekurangkurangnya menyempurnakan pendidikan di peringkat teknik vokasional atau ijazah agar memiliki
ilmu dan kemahiran asas sebagai punca pendapatan dan sara hidup.
4.5 Memberikan sokongan dan bantuan kepada pihak-pihak sekolah tempatan untuk mengadakan
lebih banyak aktiviti kokurikulum bagi melahirkan murid yang sihat dan seimbang dari segi
jasmani dan rohani.
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