
புதுப்பிப்புச் செய்திகள் மற்றும் 
அறிவிப்புகள் 
இரண்டாம் க�டாள்� வகுத்தல் வட்மே்ை விவடா்தம்: 
மீணடு வருவதில் - வய்தடான கெரியவர�ளும் புதிய 
இயல்புக்கு ேடாறு்தலும்
03 மார்ச் 2021 அன்று ROSA தனது இரண்ாவது க�ாள்� 
வகுததல் வட்மம்ை விவாதத்த ந்ததியது. இநத 
வட்மம்ை விவாதம், சிங�ப்பூரின் ம�ாவிட-19க்குப் பிந்தய 
மீணடுவருதலில் உள்ள இ்்கவளி�்்ளக் கு்ைக்கும் 
ஆதார-அடிப்்ப்்யிலான க�ாள்�ப் ்பரிநது்ர�்்ள 
வழங� முயன்ைது. கமய்நி�ர் மு்ையில் ந்ததப்்பட் இநத 
வட்மம்ை விவாதததில், 80க்கும் மமற்பட் ்பஙம�ற்பா்ளர்�ள 
�லநதுக�ாண்னர், அவர்�ளில் 50க்கும் மமற்படம்ார், 
ைமுதாய மறறும் குடும்்ப மமம்்பாடடு அ்மச்சு மறறும் 
ஒருஙகி்ைநத ்பராமரிப்பு அ்மப்பு ம்பான்ை மூப்்ப்்தல் 
கதா்ர்பு்்ய க�ாள்� வகுததலில் ஈடு்படுகிை ்பல்மவறு 
அரைாங� அ்மச்சு�ள மறறும் அரசு ைாரா அ்மப்பு�்்ளச் 
மைர்நதவர்�ள ஆவர். ஒடடுகமாததமா�, இது ஒரு கவறறி�ரமான 
நி�ழவாகும். இநநி�ழவி்னப் ்பறறி உளளூர்ச் கைய்தி 
நிறுவனங�்ளான மைனல் நியூஸ் ஏசியா, தி ஸ்டகரய்டஸ் ்்ம்ஸ்,  
லியான்மஹே ஜாவ்பாவ மறறும் சி.என்.ஏ 938 கைய்திகவளியிட்ன. 

புதுப்பிக்�ப்ெட் ROSA வ்ைத்தளம்
்பார்்வ்ய ஈர்க்கும் வ்�யில் எங�ள வ்லதத்ளத்த 
மாறறிய்மததுள்ள்தப் ்பகிர்நது க�ாளவதில் நாங�ள 
மகிழச்சிய்்கிமைாம் (நீங�ள வ்லதத்ளத்த  
rosa.smu.edu.sg-இல் அணு�லாம்). நாங�ள வ்லதத்ளத்த 
அடிக்�டி புதுப்பிக்�த திட்மிடடுளம்ளாம், எனமவ நீங�ள 
புதுப்பிப்பு�்்ள அறிநதிருக்� விரும்பினால், தவைாமல் 
எங�ள வ்லதத்ளததுக்கு அவவப்ம்பாது வரவும். எங�ள 
அறபுதமான ்பணியா்ளர்�ள மறறும் ஆராய்ச்சியா்ளர்�ளின் 
குழு மறறும் அவர்தம் ஆராய்ச்சிப் ்பகுதி�ள ்பறறி நீங�ள 
அவவ்லதத்ளததில் மமலும் அறியலாம். 

ROSA வின் ஊழியரகளைச் ெந்திககவும்
எங�ள அணியின் மமலும் இரணடு உறுப்பினர்�்்ள 
அறிமு�ப்்படுதத இநத வாய்ப்்்பப் ்பயன்்படுதத விரும்புகிமைாம் 
- ஸ்டீ்பன் மஹோஸ்கின்ஸ் மறறும் ம�ததரின் மலா! 

ROSA-வில் ஒரு முதன்்ம இ்ை ஆராய்ச்சியா்ளரா�, 
ஸ்டீ்பன் மஹோஸ்கின்ஸின் வழக்�மான ்பணிநாள 
என்்பது �ருததாய்வுக்�ான ம�ளவி�்்ள எழுதுவது, 
எங�ள கையற்பாடடுக்குழுவு்ன் ்பணியாறறி மாதாநதிர 
�ருததாய்வு�்்ளக் �்ளம் �ாைச் கைய்வது, ஆய்வுததாள�்்ள 

வாசிததல் மறறும் SLP தரவு ்பகுப்்பாய்வு உளளிட் ஆய்வு�்்ள 
ந்ததுவது, இறுதியா� எங�ள ஆராய்ச்சி முடிவு�்்ள 
ந்்மு்ைக்ம�றை க�ாள்�த த்லயீடு�்ளா� மாறறுவதறகு 
அரைாங�ப் பிரதிநிதி�ள அல்லது ஆராய்ச்சியா்ளர்�்்ளச் 
ைநதிப்்பது ஆகியவற்ைக் க�ாண்தாகும். 

 

ஸ்டீ்பன் மஹோஸ்கின்ஸ், முதன்்ம இ்ை ஆராய்ச்சியா்ளர்,  
தனது �டின ்பணியின்ம்பாது!

சிங�ப்பூரர்�ளின் சிக்�லான வாழக்்�்ய உைர்ததும் ஒரு 
தனிததுவமான ஜன்னலா� SLP-்ய ஸ்டீ்பன் �ருதுகிைார். 
சிங�ப்பூர்த கதாழிலா்ளர்�ள அதி� திைன் ்பயிறசிக்கு எவவ்ளவு 
ஆர்வமா� உள்ளனர், மவ்லயின்்ம அதிர்ச்சி�ளுக்குப் 
பிைகு அவர்�ள எவவ்ளவு வி்ரவா� மவ்லக்குச் 
கைல்கிைார்�ள, மறறும் சிங�ப்பூர்க் குடும்்பங�ளில் 
த்லமு்ை�ளுக்கி்்யிலான நிதிப் ்பரிமாறைங�ள 
முக்கியப் ்பஙகு வகிப்்ப்த அவர் தனது ஆராய்ச்சியின் 
மூலம் �ணடுைர்நதார். ஸ்டீ்பன் தனது ஓய்வு மநரங�ளில், 
தன் ்்பக்கில் சிங�ப்பூ்ரச் சுறறி ைவாரி கைய்வதறகும், 
�ஃம்பக்�ளில் நாவல்�்்ளப் ்படிப்்பதறகும், ஃம்பார்ட 
ம�னிஙகில் கமதுமவாட்ம் கைல்வதறகும், புவிைார் அரசியல் 
்பறறி தனது நண்பர்�ளு்ன் விவாதிப்்பதறகும் விரும்புகிைார்.

ஆய்வுக் குழுவின் மமலா்ளரான ம�தரின் (வலது), மறறும் அவரது ம�ள.

செய்திக்கடிதம்-இதழ்  04 மே  2021

ROSA செய்திககடிதத்தின் இந்்நான்கநாம் இதழில், எஙகள் இரண்நாம் சகநாள்ளக வகுத்தல் வட்மமளெ விவநாதம் சதநா்ர்நான 
புதுப்பிப்புச் செய்திகளை வழஙகுவது்ன், ROSA குழுவின் மமலும் இரு உறுப்பினரகளை உஙகளுககு அறிமுகம் செய்கிம�நாம். 
அவற்று்ன், எஙகள் ஆய்வின் ்ல முககியக கணடுபிடிப்புகளையும் உஙகளுககு வழஙகுகிம�நாம்.

https://rosa.smu.edu.sg/


ROSA வின் ஆய்வுக் குழுவின் மமலா்ளர் ம�தரின் உங�ளுக்கு 
நன்கு ்பரிச்ையமானவரா� இருக்�லாம். ஒரு வழக்�மான 
்பணிநாளில், அவர் SLP-யி்மிருநது வரும் பின்னூட்ங�்்ள 
நிர்வகிக்� மாைவ உதவியா்ளர்�ளு்ன் கநருக்�மா�ப் 
்பணியாறறுகிைார், �ருததாய்வுப் ்பதில் விகிதங�்்ளக் 
�ண�ாணிக்கிைார், அதது்ன் மை�ரிக்�ப்்பட் தர்வ 
மமற்பார்்வயிடுகிைார். ்பதிலளிப்்பவர்�ளின் �்த�ள, 
வாழக்்� அனு்பவங�ள மறறும் ஆமலாை்ன�்்ளக் 
ம�டகிை �ாரைததினால், அவர் SLP உ்ன் ்பணிபுரிவ்த 
விரும்புகிைார். மமலும், SLP உ்ன் ்பணிபுரிவது ஓய்வுக்குத 
தயார்நி்ல ்பறறிய அவரது புரித்ல ஆழப்்படுததியுள்ளது. 
்பாராடடு�்்ளப் க்பறுதல் மறறும் ்பதிலளிததவர்�ளி்மிருநது 
நல்வாழதது�்்ளப் க்பறுதல் ம்பான்ை அனு்பவங�ள அவருக்கு  
மி�வும் ்பலனளிப்்பதாகும். தனது ஓய்வு மநரததில், நாவல்�்்ள 
வாசிததல் மறறும் நுட்பங�்்ளயும் கமன்திைன்�்்ளயும் 
இ்ையவழிக் �றை்ல உள்ள்மக்�ப்க்பறை LinkedIn �றைல் 
மூலம் �ற்ப்த அவர் மி�வும் விரும்புகிைார்.

ஆரநாய்ச்சியின் சி�ப்்ம்ெஙகள்

்ப்ம் 1: ்பாலினங�ளின் திருமைத திருப்தி 

டிைம்்பர் 2020-இல், SLP உறுப்பினர்�ளி்ம் அவர்�்ளது 
திருமைத திருப்தி்யப் ்பறறி நாங�ள ம�டம்ாம். தங�ள 
திருமைததில் திருப்தி அ்்நததா�ப் ்பதிலளிததவர்�ளின் 
விகிதததிலும், திருமைம் இல்லாமல் தங�்ளது வாழக்்� 
�ாலியானதா�த மதான்றும் என்று ்பதிலளிததவர்�ளின் 
விகிதததிலும் ்பாலின மவறு்பாடு�்்ள நாங�ள �ணம்ாம். 
குறிப்்பா�, ்பதிலளிதத க்பண�ளு்ன் ஒப்பிடும்ம்பாது 
்பதிலளிதத ஆண�ளில் அதி�மாமனார் தங�ள திருமைங�ளில் 
திருப்தி அ்்நததா�வும், அவர்�ளின் திருமைம் இல்லாமல் 
வாழக்்� �ாலியானதா�த மதான்றும் என்றும் கதரிவிததனர்.

்ப்ம் 2: SLP உறுப்பினர்�ளி்்மயயான கதாணடூழியம்  
கைய்யும் விகிதங�ள

பிப்ரவரி 2021-இல், SLP உறுப்பினர்�ளி்ம் அவர்�்ளது 
கதாணடூழிய அனு்பவங�்்ளப் ்பறறி நாங�ள ம�டம்ாம். 
்பதிலா்ளர்�ளில் 21% ம்பர் மடடுமம முன்னர் கதாணடூழியம் 
கைய்திருப்்பதா�வும், 8% ம்பர் மடடுமம �்நத 12 மாதங�ளில் 
கதாணடூழியம் கைய்திருப்்பதா�வும் அறியப்்பட்து. 
கதாணடூழியம் கைய்துள்ள ்பதிலா்ளர்�ளி்்மய இருக்கும் 
மூன்று க்பாதுவான �ாரைங�ள: (1) ைமூ�ததுக்குப் 
்பங�ளிப்்பது நல்ல உைர்்வத தருகிைது (91.1% 
ஒப்புக்க�ாண்னர்), (2) கதாணடூழியம் வாழவுக்�ான 
மநாக்�த்தயும் அர்ததத்தயும் தருகிைது (88.2% 
ஒப்புக்க�ாண்னர்), மறறும் (3) கதாணடூழியம் கைய்வதன் 
மூலம் உல்� ஒரு நல்ல இ்மாக்�லாம் என ்பதிலா்ளர்�ள 
நி்னததனர் (87.5% ஒப்புக்க�ாண்னர்).

கதாணடூழியம் வயதானவர்�ளுக்குச் சுறுசுறுப்்பான 
வாழக்்�்ய வாழ உதவுகிைது. அமத மநரததில் ைமூ�ததிறகும் 
மதிப்புமிக்� மை்வ�்்ள வழஙகுகிைது. கூடுதலா�, 
வ்ளர்நது வரும் ஆராய்ச்சிக் குழு ஒன்று கதாணடூழியததுக்கு 
மனநல நன்்ம�ள இருப்்பதா�க் கூறுகிைது. இ்தக் 
�ருததில் க�ாணடு, அதி�மான SLP உறுப்பினர்�ள தங�ள 
நல்வாழ்வ மமம்்படுதத கதாணடூழியப் ்பணி�ளில் ்பஙம�ற� 
ஊக்குவிக்கிமைாம்! RSVP சிங�ப்பூர் ம்பான்ை ்பல அ்மப்பு�ள 
உள்ளன, அ்வ மூததவர்�ளுக்கு அர்ததமுள்ள கதாணடூழிய 
வாய்ப்பு�்்ள வழஙகுகின்ைன. இப்ம்பாது க்பரும்்பாலான 
�டடுப்்பாடு�ள நீக்�ப்்படடுள்ளதால், ஒரு சிைநத  
COVID-19க்குப் பிந்தய உல�த்த மீணடும் உருவாக்�  
நாம் ஒன்றி்ையலாம்.

கருத்தநாய்வுகளின் மததிகள்
• மே ்கருதததாய்வு: 1 - 24 மே 2021
• ஜூன் ்கருதததாய்வு: 1 - 24 ஜூன் 2021
• ஜூலை ்கருதததாய்வு: 1 - 25 ஜூலை 2021

எஙகளைத் சதநா்ரபுசகநாள்ை
உங�ள மு�வரி அல்லது கதா்லம்பசி எண்ை நீங�ள 
மாறறியிருநதால், �ருததாய்்வ நி்ைவுகைய்வதில் 
உங�ளுக்கு ஏமதனும் வ்�யில் உதவி மத்வகயன்ைால் 
அல்லது உங�ளுக்கு ஏமதனும் ம�ளவி�ம்ளா அல்லது 
�ருதது�ம்ளா இருநதால், தயவுகைய்து 6808 7910 என்ை 
எங�ளு்்ய ்மயததின் மநரடித கதா்லம்பசி எணணில் 
கதா்ர்புக�ாளளுங�ள (�ா்ல 9 மணி முதல் மா்ல 5 மணி 
வ்ர, திங�ள முதல் கவளளி வ்ர) அல்லது slp@smu.edu.sg 
என்ை மு�வரிக்கு மின்னஞைல் அனுப்புங�ள. உங�ளி்மிருநது 
�ருதது�்்ளக் ம�ட்பதறகு நாங�ள எப்க்பாழுதும் 
மகிழச்சிய்்கிமைாம்.


