
புதுப்பிப்புகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் 
ஆகஸ்ட் மற்றும் பிப்ரவரி கருத்தாய்வுகளுககதான புதிய 
பற்றுச்சீட்டுத த்தாகககள்
ஆகஸ்ட் மற்றும் பிப்்ரவரி கருத்தாய்வுகளின் பற்றுச்சீட்டுத 
த்தாககககை 40 தவள்ளியிலிருந்து 30 தவள்ளியதாக 
மதாற்்றப்்பதாகி்்றதாம். அது இம்மதா ததிலிருந்து த்தாடங்கும். 
நீங்கள் விருப்பத்்ர்வு அடிப்பகடயில் நிக்றவு தெய்ய 
முடிகி்ற புதிய த்தாகுதிககை ROSA அறிமுகப்படுததும். 
அகவகளில் நீங்கள் பங்்கற்க முடிவு தெய்்தால் உங்களுக்குக் 
கூடு்ல் பற்றுச்சீட்டுகள் தவகுமதியதாக வழங்கப்படும். இந்்ப் 
புதிய த்தாகுதிகள் குறித் கூடு்ல் ்கவல்ககை வரும் 
மதா ங்களில் நதாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பு்வதாம், என்வ 
அவற்றுக்கதாகக் கதாததிருங்கள்! இந்்ப் புதிய த்தாகுதிகள் 
மற்றும் இந்் ஆண்டின் SLP ஆய்வில் ்ெ்ரவிருக்கும் 50-55 
வயது கூட்டதக்ச் ெதார்ந்் 2000 புதிய நபர்கள் அடங்கிய 
மதாதிரி ஆகியகவ எமது ஆ்ரதாய்ச்சியதாைர்களுக்கு மூப்பகட்ல் 
தெயல்முக்றகயப் பற்றிய விரிவதான புரி்கைப் தப்ற மிகவும் 
உ்வுகின்்றன. ்மலும், அகவ தகதாள்கக வகுப்பதாைர்களுக்கு 
ஆழமதான நுண்்ணறிவுககை உருவதாக்குவதில் மிகவும் 
முக்கியமதாக இருக்கின்்றன. ஆ்ரதாய்ச்சியில் நீங்கள் 
பங்்கற்்ற்ற்கு நதாங்கள் மிகவும் நன்றிக்கடன் 
பட்டிருக்கி்்றதாம், நீங்கள் த்தாடர்ந்து எங்களுக்கு 
ஆ்்ரவளிப்பீர்கள் என்று நம்புகி்்றதாம். 

ROSA-இன் மு்ல் பயிலுநர் வட்்டமமகை விவதா ததின் சுருககம்
 

படம் 1. மு்ல் பயிலுநர் வட்ட்மகெ விவதா ததில் பயிலுநர் 
உக்ரயளிப்பதாைர்கள்.

எங்கள் த்தாடக்கததிலிருந்்், எஸ்ஜி ஒற்றுகம ்வகைப் 
பயிற்சித திட்டததின் ஒரு பகுதியதாகப் பணியமர்த்ப்பட்ட 
தி்றகமயதான ்வகைப் பயிலுநர்களின் குழு ROSA-விற்கு 
ஆ்்ரவளிததுள்ைது. ROSA-விற்கு அடித்ைம் அகமப்பதில் 

எங்கள் பயிலுநர்கள் எங்களுடன் ஒருங்கிக்ணந்து 
இருந்்வர்கள். ்மலும் அவர்களின் சி்றந்் பகடப்புககை 
தவளிப்படுததுவ்ற்கதாக நதாங்கள் எங்கள் மு்ல் பயிலுநர் 
வட்ட்மகெ விவதா தக் 7 ஜூன் 2021 அன்று நடததி்னதாம். 
வட்ட்மகெ விவதா ததின் ்பதாது, அவர்கள் நதாற்பதுக்கும் 
்மற்பட்ட இைங்ககை மற்றும் முதுககை மதா்ணவர்கள் அடங்கிய 
பதார்கவயதாைர்களுக்குக் கண்டுபிடிப்புககைக் கதாண்பித்னர். 
மதா்ணவச் ெமூகததுடனதான இத்ககய ெந்திப்புகள் இகைய 
்கைமுக்றயினரிகட்ய மூப்பகடயும் ெமூகததுக்குத 
்யதா்ரதாவதில் உள்ை பி்ரச்சிகன த்தாடர்பதான உக்ரயதாடல்ககைத 
தூண்டும் என்று நம்புகி்்றதாம், ஏதனனில் அகவ மதாற்றியகமக்க 
்வண்டிய ெமூக மதாற்்றங்களுக்கதான இயக்கிகைதாக இருக்கும்.

ஆ்ரதாய்ச்சியின் சி்றப்பம்ெங்கள் - 
்வகையின் வழகமத ்ன்கமகள் 
மற்றும் பதாலினங்களின் பதாததி்ரங்கள்
மவகையின் வழகமத ்ன்கமகள் மற்றும் நல்வதாழ்வு 

 

படம் 1. ்ம 2021 இல், ஒவதவதாரு த்தாழில் வககக் குழுவிலும்  
வதாழ்வில் திருப்தியகடந்் அல்ைது மிகவும் திருப்தியகடந்் 

பதிைதாைர்களின் விகி்ம்

ஒருவ்ரது ்வகை எவவைவு வழகமத ்ன்கமகள் தகதாண்ட்தாக 
அல்ைது திரும்பத திரும்பச் தெய்யக்கூடிய்தாக உள்ைது 
என்பது தவவ்வறு வழிகளில் நல்வதாழ்கவப் பதாதிக்கக்கூடும். 
உ்தா்ர்ணததிற்கு, ெலிப்கப உருவதாக்கு்ல், ெமூகத ்னிகம 
எற்படுதது்ல் மற்றும் ்வகையில் ஊக்கம் குக்ற்ல் 
்பதான்்ற பதாதிப்புகள் இதில் அடங்கும். ஆக்வ, ஒரு ்வகை 
எவவைவு வழகமத ்ன்கம தகதாண்ட்தாக உள்ை்்தா, அந்் 
அைவு அவ்வகையிலுள்ை நபரின் நல்வதாழ்வு குக்றவதாக 
இருக்கும். ்ம 2021 இல், SLP உறுப்பினர்களிடம் அவர் ம் 
்வகைகளில் பட்ட வழகமத ்ன்கமகயப் பற்றி நதாங்கள் 

தைய்திககடி்ம்-இ்ழ்  05 ஆகஸ்ட் 2021

தவற்றிக்ரமதான மூப்பகட்ல் பற்றிய ஆ்ரதாய்ச்சி நிகையததின் (ROSA) தெய்திக்கடி்ததின் இவவி்ழுக்கு உங்ககை வ்ர்வற்கி்்றதாம்! 
இவவி்ழில், எங்கள் மு்ன்மு்ல் பயிலுநர் வட்ட்மகெ விவதா்ம் பற்றிய புதுப்பிப்புச் தெய்திகள், Singapore Life Panel® (SLP)-இன் 
்ம 2021 கருத்தாய்விலிருந்து தப்றப்பட்ட முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் இறுதியதாக, இரு புதிய ROSA ஊழியர்ககைப் பற்றிய 
அறிமுகம் ஆகியவற்க்ற உங்களுக்கு வழங்குகி்்றதாம்.



்கட்்டதாம், ்மலும் ்மைதாண்கம, த்தாழில்முக்றகம அல்ைது 
நிர்வதாகப் பதாததி்ரங்களின் கீழ்வரும் ்வகைகள் குக்றவதாக்வ 
வழகமத ்ன்கம தகதாண்டகவயதாக உள்ைன என்பக்க் 
கண்டறிந்்்தாம். இந்்த த்தாழில்களில் உள்ை நபர்கள் 
ெ்ரதாெரியதாக அதிக ்நர்மக்றயதான நல்வதாழ்வு விகைவுககை்ய 
த்ரிவிக்கின்்றனர். இந்்க் கண்டுபிடிப்புகள், பகடப்பு அல்ைது 
பகுப்பதாய்வுப் பணிகள் ்பதான்்ற வழகமத ்ன்கம தகதாண்டி்ரதா  
பணிககை நல்வதாழ்வுக்கதாக அகனதது ்வகைகளிலும் 
ஒருங்கிக்ணப்ப்ன் முக்கியததுவதக்ப் பி்ரதிபலிக்கின்்றன. 
ஓய்வு தபற்்றவர்களுக்கு, அவர் ம் நல்வதாழ்வுக்கு வய்தாகும்்பதாது 
மனக்ச் சுறுசுறுப்பதாக கவததிருக்க ்வண்டிய்ன் 
அவசியதக்யும் இது உ்ணர்ததுகி்றது!

பதாலினஙகளின் பதாததி்ரஙகள் மநதாககிய அணுகுமுகைகள்

படம் 2: பின்வரும் கூற்றுகளுக்கு 'ஒப்புக்தகதாள்கி்ற' அல்ைது 
'ஒப்புக்தகதாள்ைதா ' பதிைதாைர்களின் விகி்ம்: Q1 " ஆண்கள் எவவைவு்தான் 

முயற்சி தெய்்தாலும், வீட்டு ்வகைககை நன்்றதாகச் தெய்ய முடியதாது", 
மற்றும் Q2 " க்ணவர் , மகனவி இருவரும் ்வகை தெய்்தால், க்ணவரின் 

்வகைகயப் ்பதாை்வ மகனவியின் ்வகையும் முக்கியமதானது 

பதாலினங்களின் பதாததி்ரங்கள் ் நதாக்கிய அணுகுமுக்றகள் 
என்பக்ச் ெமூகததிலுள்ை ஆண்கள் மற்றும் தபண்களின் 
ெமூகப் பதாததி்ரங்கள் குறித  ்் னிநபர்களின் கருததுகள் 
என வக்ரயறுக்கைதாம். பதாலினங்களின் பதாததி்ரங்ககை 
்நதாக்கிய அணுகுமுக்றகளில் உள்ை ் வறுபதாடுகள் 
தபரும்பதாலும் உடலுகழப்பின் வககவரிகெக்கு ஏற்ப 
பிரிக்கப்படுகின்்றன. பதா்ரம்பரியமதாகப் தபண்ககை வீட்டிலிருந்து 
குடும்பதக்க் கவனிப்பவர்கைதாகவும் க்ணவக்ர தவளிதென்று 
ெம்பதாதிப்பவர்கைதாகவும் கவததிருக்கின்்றனர். ் ம 2021 இல், 
பதாலினங்களின் பதாததி்ரங்கள் பற்றிய உங்கள் பதார்கவகள் 
பற்றி உங்களிடம் ் கட்டிருந்்்தாம். ஆனதால் உங்களில் 
தபரும்பதாைதா்னதார் இனி அத்ககய பதார்கவகளுக்குப் 
தபறுகக்வட்பு (subscribe) தெய்திருக்கவில்கை என்பக் 
நதாங்கள் உ்ணர்கி்்றதாம். வீட்டு ் வகைகளில் ஆண்கள் 
தபண்ககைப் ் பதாை்வ சி்றந்்வர்கள் என்றும், மகனவியின் ் வகை 
என்பது க்ணவரின் ் வகைகயப் ் பதாை்வ முக்கியமதானது என்றும் 
தபரும்பதான்கமயதானவர்கள் ஒப்புக்தகதாண்டனர். தபண்களுடன் 
ஒப்பிடும்்பதாது ஆண்களும் தபண்ககைப் ் பதாை்வ சி்றந்்வர்கள் 
என்று ெற்்்ற தபரிய விகி்ததிைதான ஆண்கள் உ்ணர்ந்்னர் -  
ஒரு்வகை ஆண்கள் தகதாஞெம் தகதாஞெமதாக முன்்னறி, 
வீட்டு ் வகைகளில் அவர்கள் சி்றந்்வர்கள் என்பக  ்் ங்கள் 
மகனவிகளுக்கு நிரூபிக்கவும் ் வண்டியிருக்கைதாம்!

ROSA ஊழியர் அம்ெங்கள்
இறுதியதாக, ெந்திப்பு அமர்வுகளின் ்பதாது உங்களில் சிைர் 
ஏற்கன்வ ெந்திததிருக்கக்கூடிய ROSA குழுவின் ்மலும் 
இ்ரண்டு உறுப்பினர்ககை அறிமுகப்படுத் விரும்புகி்்றதாம்; 
அவர்கள் தவன்சி மற்றும் மிகதாஹ் ஆவர்!

தவன்சியின் அன்்றதாட ்வகை, ROSA 
நிகையததின் ்மைதாை்ரதாக அணியின் 
ஆ்ரதாய்ச்சி மற்றும் தெயல்பதாட்டு 
முன்்னற்்றதக் ஒருங்கிக்ணததுக் 
கண்கதாணிப்பக்ச் சுற்றி அகமகி்றது. 
மூப்பகட்கைத த்ளிவுபடுதது்ல் 
மற்றும் வய்தானவர்கள் எவவதாறு 
ெமூகததில் த்தாடர்ந்து ஈடுபதாட்டுடனும் 
சுறுசுறுப்பதாகவும் இருக்க முடியும் 
என்பன ்பதான்்ற விஷயங்களில் ெமப் 
பங்கதாற்றுகி்ற ஆ்ரதாய்ச்சியதாைர்கள் 

குழு மற்றும் ெகஊழியர்கள் ஆகிய இரு ்்ரப்பினருடனும் 
பணிபுரியும் பதாக்கியதக் அவர் தபற்றிருக்கி்றதார். ்னது ஓய்வு 
்ந்ரததில், தவன்சி புதிய விகையதாட்டுககை முயற்சிப்பக்யும், 
உள்ளூர் நதாடகத ்யதாரிப்புககைப் பதார்ப்ப்்தாடு ்னது 
பதாட்டிககையும் ெந்திப்பதார்.

மிகதாஹ் ROSA-இல் ஒரு இக்ண 
ஆ்ரதாய்ச்சியதாை்ரதாகப் பணிபுரிகி்றதார், 
்மலும் அவர் ஆ்ரதாய்ச்சி முடிவுககைப் 
பங்கு்தா்ரர்களுடன் த்தாடர்புதகதாள்வது 
மற்றும் தகதாள்ககவகுத்ல் வட்ட்மகெ 
விவதா ங்ககை ஒழுங்ககமத்ல் 
உள்ளிட்ட பை பணிககை 
்மற்பதார்கவயிடுகி்றதார். 
வய்தானவர்ககை அவர்களின் 
மூப்பகடந்் வயதுகளிலும் ெமூகததில் 
ஒருங்கிக்ணக்க உ்வுவதில் அவர் 

ஆர்வமதாக உள்ைதார். அ்்தாடு அகடயதாைததில் ஏற்படும் 
மதாற்்றங்ககை, குறிப்பதாக ஒருவர் வய்தாகும்்பதாது ஏற்படும் 
அகடயதாை மதாற்்றங்ககை எவவதாறு வழிநடத் ்வண்டும் 
என்பக்ப் புரிந்துதகதாள்வ்் அவ்ரது ஆ்ரதாய்ச்சி ஆர்வமதாகும். வதா்ர 
இறுதி நதாட்களில், அவர் ்னது மருமகனுடன் ்ந்ரதக்ச் 
தெைவிடுவக்யும், நீண்ட நகடப்பய்ணம் தெல்வக்யும், அல்ைது 
‘ஸ்பின் கெக்கிள் ஸ்டுடி்யதா’வில் உடற்கட்டுக்்கதாப்கபப் 
்பணுவக்யும் கதா்ணைதாம்!

கருத்தாய்வுகளின் ்்திகள்
• ஆகஸ்ட் கருத்தாய்வு: 1 - 24 ஆகஸ்ட் 2021
• தைப்டம்பர் கருத்தாய்வு: 1 - 26 தைப்டம்பர் 2021
• அகம்டதாபர் கருத்தாய்வு: 1 - 24 அகம்டதாபர் 2021

எங்ககைத த்தாடர்புதகதாள்ை
உங்கள் முகவரி அல்ைது த்தாகை்பசி எண்க்ண நீங்கள் 
மதாற்றியிருந்்தால், கருத்தாய்கவ நிக்றவுதெய்வதில் 
உங்களுக்கு ஏ்்னும் வககயில் உ்வி ்்கவதயன்்றதால் 
அல்ைது உங்களுக்கு ஏ்்னும் ்கள்விக்ைதா அல்ைது 
கருததுக்ைதா இருந்்தால், ்யவுதெய்து 6808 7910 என்்ற 
எங்களுகடய நிகையததின் ்ந்ரடித த்தாகை்பசி எண்ணில் 
த்தாடர்புதகதாள்ளுங்கள் (கதாகை 9 மணி மு்ல் மதாகை 5 மணி 
வக்ர, திங்கள் மு்ல் தவள்ளி வக்ர) அல்ைது slp@smu.edu.sg 
என்்ற முகவரிக்கு மின்னஞெல் அனுப்புங்கள். உங்களிடமிருந்து 
கருததுககைக் ்கட்ப்ற்கு நதாங்கள் எப்தபதாழுதும் 
மகிழ்ச்சியகடகி்்றதாம்.

லிம் தவன்சி,  
ROSA நிகையததின் 

்மைதாைர்

மிகதாஹ் ்டன்,  
ROSA-இல் உள்ை இக்ண 

ஆ்ரதாய்ச்சியதாைர்


