
ROSA சிறப்பம்சங்கள்
15 ஜூன் அன்று, 90 ஸ்டாமஃப்படார்ட் ப�டாட்டில் உள்்ள  
முன்்டாள் எஸஎமயு ்சமூ்க அறிவியல் ்பள்ளியில் இருந்த  
நமது ்பழைய அலுவல்கத்துக்கு ROSA விழ்க்கடாடுத்்தது.  
அணி இ்மக்பயர்வ்தற்குத் திட்்மி்வும சிப்பம (pack)  
்கட்்வும ஒரு மடா்தம எடுத்்தது, பமலும, இ்மக்பயர்ந்த  
அப்த நடாளில் சிப்பங்கழ்ளப பிரித்து அழவ்கழ்ளப புதிய  
அலுவல்கத்தில் அழமத்துக்க்கடாள்்ளவும முடிந்தது.  
ROSA-வின் புதிய அலுவல்கம ்தற்ப்படாது 10 கேனிங் ரைஸ், 
#05-01 சிங்ேப்பூர் 179873 என்ற மு்கவரியில், எஸஎமயு-
வின் புதிய ்சமூ்க அறிவியல் ்பள்ளி/ஒருஙகிழைந்த ஆய்வுக் 
்கல்லூரிக் ்கட்டி்த்தினுள் உள்்ளது! இந்தக் ்கட்டி்ம பயடாங 
்பங ஹவ் ்சட்்ப ்பள்ளி மற்றும ஃப்படார்ட் க்கனிங பூங்கடாழவ 
அடுத்து அழமநதுள்்ளது.

புதிய எஸஎமயு ்சமூ்க அறிவியல் ்பள்ளி/ஒருஙகிழைந்த ஆய்வுக் 
்கல்லூரியின் கவளிபபுறத் ப்தடாற்றம

க்சப்ம்பர் 2022 மு்தல் மடா்தடாநதி� ஆய்வு்கள் 
மற்றும ்கவ க்்குவிபபுக் குழுக்்களுக்்கடா் பநர்மு்க 
பநர்்கடாைல்்கழ்ள மறுத்க்தடா்க்்கம க்சய்யத் க்தடா்ஙகும 
ப்படாது, உங்களில் சிலழ� எங்கள் புதிய அலுவல்கத்திற்கு 
வ�பவற்்ப்தற்கு நடாங்கள் ஆவலு்ன் ்கடாத்திருக்கிபறடாம. 
எதிர்்கடாலக் ்படார்த்்தறிகுறிபபுக்்கடா்க, எங்கள் புதிய 
்கட்டி்த்திற்கு எப்படிச் க்சல்வது என்்பது குறித்்த சில 

வழிமுழற்கள் இஙப்க உள்்ள்; அருகில் மூன்று எமஆர்டி 
நிழலயங்கள் உள்்ள், ்கட்டி்த்திற்குச் க்சல்ல நீங்கள் 
அழவ்களில் இறங்கலடாம: ந்க� மண்்பம, கி்ளடார்க் கீ 
மற்றும ஃப்படார்ட் க்கனிங. இல்ழலகயனில், நீங்கள் 
க்பன்கூலன் எமஆர்டி நிழலயம அல்லது பி�டாஸ ்படா்சடா 
எமஆர்டி நிழலயத்தில் இறஙகி, எஸஎமயு சு�ங்கபக்படாதுவழி 
(Concourse) வழியடா்க ந்நது, அஙகிருக்கும 
வழி்கடாட்டுகுறி்கழ்ளப பின்்பற்றி இஙகு வநதுப்ச�லடாம. 
எங்களின் புதிய ்கட்டி்ம எஙகுள்்ளது என்்பது ்பற்றிய சிறந்த 
பயடா்சழ்ழயப க்பற, https://maps.smu.edu.sg/-இல் 
உள்்ள வழ�்ப்த்ழ்தப ்படார்க்்கவும!

ஊழியர் அம்சங்கள்
டி்சம்பர் 2021இல் இழைந்த ROSA குழுவின் மதிபபுமிக்்க 
இ�ணடு உறுபபி்ர்்கழ்ள உங்களுக்கு அறிமு்கப்படுத்்த 
விருமபுகிபறடாம - அவர்்கள் ஜியடா யிங மற்றும கயன் ்கடாங 
ஆவர்!

ஜியடா யிங ஓர் ஆ�டாய்ச்சி 
உ்தவியடா்ளர், அவர் ழமயத்தின் 
க்சயல்்படாட்டுப ்பணி்களுக்கு 
உ்தவுகிறடார். SLP உறுபபி்ர்்கள் 
்சமர்பபிக்கும வி்வல்்கழ்ளக் 
ழ்கயடாள்வதும இதில் அ்ஙகும, 
எ்பவ உங்களில் சிலர் அவரு்ன் 
உழ�யடாடியிருக்்கலடாம! உ்ளவியல் 
துழறப பின்்ணி க்கடாண் ஜியடா 

யிங ROSA-வில் வய்தடா் க்பரியவர்்களின் நல்வடாழழவ 
பமம்படுத்தும அர்த்்தமுள்்ள பவழலக்குப ்பங்களிப்பதில் 
ஆர்வமடா்க உள்்ளடார். உ்ளவியலில் ்த்க்கிருக்கும அறிழவயும 
ஆர்வத்ழ்தயும க்தடா்ர்நது ்பயன்்படுத்தி, மற்றவர்்களின் 
ம்நலம மற்றும ்சமூ்க நல்வடாழழவ பமம்படுத்்த உ்தவும ஒரு 
க்சய்க்தடாழிழல உருவடாக்்க முடியும எ் அவர் நமபுகிறடார். 
்த்து ஓய்வு பந�த்தில், ஜியடா யிங ்படாபல ந்்த்ழ்தத் 
க்தடா்ர்கிறடார் மற்றும ்கழல மற்றும ழ்கவிழ்ப 
க்படாருள்்கழ்ள க்சய்து மகிழகிறடார்.

செய்திகேடிதம்-இதழ்  09 ஆேஸ்டு 2022

ROSA க்சய்திக் ்கடி்தத்தின் இவ்வி்தழில், புதிய எஸஎமயு ்சமூ்க அறிவியல் ்பள்ளி மற்றும ஒருஙகிழைந்த ஆய்வுக் ்கல்லூரிக்கு 
நடாங்கள் அணழமயில் இ்மக்பயர்ந்தழ்தயும எங்கள் SLP ்பதிலடா்ளர்்களி்ம இருநது க்பறப்பட்் ்ப�டாமரிப்பளிபபு 
உறவு்கள், ப்தழவ்கள் மற்றும விருப்பத்ப்தர்வு்கள் ்பற்றிய முக்கியக் ்கணடுபிடிபபு்கழ்ளயும முன்ழவக்கிபறடாம.



ஓர் ஆ�டாய்ச்சி உ்தவியடா்ள�டா்க, 
ROSA-வில் கயன் ்கடாஙகின் முக்கியப 
்பணி ்த�வுச் க்சயலடாக்்கம ஆகும, 
இது மடா்தடாநதி�க் ்கைக்க்கடுபபுத் 
்த�வுத்க்தடாகுபழ்பப ்பகுப்படாய்வுக்குத் 
்தயடார் க்சய்வ்தடாகும. ROSA-வில் 
உள்்ள சில ஆ�டாய்ச்சி திட்்ங்களின் 
்பகுப்படாய்விலும அவர் உ்தவுகிறடார். 
வடா� இறுதி நடாள்்களில், தி்்சரி 

vlog-்கழ்ளப ்படார்ப்பது, சுய-உ்தவிப புத்்த்கங்கள் மற்றும 
்பல்பவறு ்சமூ்கப பி�ச்சிழ்்கள் குறித்்த புத்்த்கங்கள் ப்படான்ற 
புழ்்கழ்த அல்லடா்தவற்ழறப ்படிப்பது ப்படான்றவற்று்ன் 
சிங்கபபூழ� அலசி ஆ�டாயும நண்பர்்களு்ன் கவளியில் 
சுற்றுவழ்தயும அவர் �சிக்கிறடார்.

ஆ�டாய்ச்சியின் சிறப்பம்சங்கள்
மடார்ச் 2022 இல், ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்க்ளடா்க உங்கள் 
அனு்பவங்கள் அல்லது நீங்கள் ்ப�டாமரிப்படா்ள�டா்க 
இல்லடாவிட்்டால், உங்களின் ப்தழவ்கள் என்், ்ப�டாமரிபபு 
ஆ்த�வுக்்கடா் உங்கள் விருப்பத்ப்தர்வு்கள் என்் என்்பழவ 
்பற்றி உங்களில் சிலரி்ம ப்கட்ப்டாம. இதில் ்பஙப்கற்ற 
கமடாத்்தம 1529 SLP உறுபபி்ர்்களில், 1251 உறுபபி்ர்்கள் 
(81.82%) ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்கள் இல்ழல, அப்த ்சமயம 205 
உறுபபி்ர்்கள் (13.41%) 60 அல்லது அ்தற்கு பமற்்பட்் 
வயதுழ்ய ஒருவழ�க் ்கவனித்துக் க்கடாண்்ர், பமலும 
73 உறுபபி்ர்்கள் (4.77%) 60 வயதுக்குக் குழறவடா் 
ஒருவழ�க் ்கவனித்துக் க்கடாண்்ர் (படம் 1-ஐப ்படார்க்்கவும).

்ப்ம 1: ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்களின் விகி்தம

்ப�டாமரிப்படா்ளர்்கள் பந�டிக் குடும்ப உறுபபி்ர்்களுக்குக் 
்கவனிபழ்ப வைஙகுவ்தற்்கடா் வடாய்பபு்கள் அதி்கம என்்பழ்த 
நடாங்கள் ்கண்றிநப்தடாம,படம் 2-இல் ்கடாைப்படுவது ப்படால், 
இதில் "்தடாய்" மற்றும "வடாழக்ழ்கத்துழை" ஆகிபயடார் மி்கவும 
க்படாதுவடா் ்கவனிபழ்பப க்பறு்பவர்்க்ளடா்க உள்்ள்ர்.

்ப்ம 2: ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்களின் ்கவனிபழ்பப க்பற்றவர்்கள் 
்கைக்க்கடுக்்கப்பட்்்ர். ஒவ்கவடாரு வழ்க ்கவனிபபு க்பறுநழ�யும 
்கவனித்துக்க்கடாள்வ்தடா்கக் கூறிய ்பதிலளித்்தவர்்களின் விகி்தத்ழ்த 

புள்ளிவிவ�ங்கள் குறிக்கின்ற்.

36.82% ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்கள் ்தங்கள் ்தடாழயத் ்தங்கள் 
்கவனிபபு க்பறு்பவ�டா்க அழ்யடா்ளம ்கணடுள்்ள்ர், 29.24% 
ப்பர் ்தங்கள் வடாழக்ழ்கத்துழைழய ஒரு க்பறுந�டா்க 
அழ்யடா்ளம ்கணடுள்்ள்ர். இழ்தத் க்தடா்ர்நது ்தநழ்த்கள் 
(11.55%) மற்றும ம்கள்்கள் (10.83%) உள்்ள்ர்.

்ப்ம 3: அன்றடா் வடாழக்ழ்கயின் ்பல்பவறு க்சயல்்படாடு்கழ்ளச் க்சய்வதில், 
்கைக்க்கடுக்்கப்பட்் ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்களின் ்கவனிபபு க்பறு்பவர்்கள் 

எதிர்க்கடாள்ளும சி�மம (n = 205)



60 வயது மற்றும அ்தற்கு பமற்்பட்் ந்பர்்களின் 
்ப�டாமரிப்படா்ளர்்களி்ம அவர்்களின் ்கவனிபழ்பப 
க்பறு்பவர்்களுக்கு என்்வழ்க உ்தவி ப்தழவ என்று 
ப்கட்ப்டாம. படம் 3-இன் அடிப்பழ்யில், ்கவனிபபு 
க்பறு்பவர்்கள் ்சடாபபிடுவ்தற்கும ்படுக்ழ்கயில் இருநது 
இறஙகுவ்தற்கும குழறவடா் சி�மத்ழ்த எதிர்க்கடாண்்ர். 
இருபபினும, ்கவனிபபு க்பறு்பவர்்களில் கிட்்த்்தட்் 
மூன்றில் ஒரு ்பகுதியி்ருக்குத் ்தங்கள் ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்களின் 
உ்தவி அல்லது உ்தவிக் ்கருவி்களின் உ்தவியின்றி ஆழ் 
அணிவது அல்லது குளிப்பது ப்படான்றழவ ்கடி்ம அல்லது 
முற்றிலும முடியடாமல் உள்்ளது. இபபடியடா்க, க்பரும்படாலடா் 
்கவனிபபு க்பறு்பவர்்களுக்கு இத்்தழ்கய ந்வடிக்ழ்க்களில் 
உ்தவிக்்கடா் குறிபபி்த்்தக்்க ப்தழவ்கள் இல்ழல 
என்றடாலும, ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்களில் ்கணி்சமடா் விகி்தத்தி்ர் 
அத்்தழ்கய ந்வடிக்ழ்க்களில் ்தங்கள் ்கவனிபழ்பப 
க்பறு்பவருக்கு உ்தவ பவணடியிருக்கிறது, இது மி்கவும 
ப்தழவமிக்குள்்ள ்பணியடாகும.

பின்்ர் நடாங்கள் ்பதிலளித்்தவர்்களி்ம, எந்த வழ்கயடா் 
ப்சழவ்கள் அவர்்களின் ்ப�டாமரிபபுப க்படாறுபபு்களுக்கு 
்பயனுள்்ள்தடா்க இருக்கும அல்லது அவர்்கள் ்ப�டாமரிப்படா்ள�டா்க 
இல்லடாவிட்்டால் அவர்்களின் க்சடாந்தக் ்கவனிபபுக்குப 
்பயனுள்்ள்தடா்க இருக்கும என்று ப்கட்ப்டாம (படம் 4-ஐப 
்படார்க்்கவும).

்ப்ம 4: ்பதிலளிப்பவர்்கள் ்தங்கள் ்கவனிபபுப ்பணி்களுக்கு உ்தவுவதில் 
்பயனுள்்ள்தடா்க இருக்கும ப்சழவ்கள். ஒவ்கவடாரு ப்சழவழயயும 

ப்தர்நக்தடுத்்த ஒவ்கவடாரு குழுவிலும உள்்ள ்பதிலளிப்பவர்்களின் 
விகி்தத்ழ்தப புள்ளிவிவ�ங்கள் குறிக்கின்ற்

கவவ்பவறு வழ்கயடா் ப்சழவ்களுக்்கடா் விருப்பம இரு 
குழுக்்களிழ்பய ்கணி்சமடா்க பவறு்படுகிறது. க்பரும்படாலடா் 
்ப�டாமரிப்படா்ளர்்கள், 24/7 ்கண்கடாணிபபு மற்றும 
அவ்ச�நிழலயில் ்கடாத்திருபபு உ்தவி ஆகியழவ ்தங்களுக்கு 
க்பரிதும உ்தவும என்று நமபி்டாலும, ்ப�டாமரிப்படா்ளர்்க்ளடா்க 
இல்லடா்த க்பறுநர்்கள், வருமுன்்கடாக்கும சு்கடா்தடா�ப 
்பரிப்சடா்தழ் மற்றும ்கடாப்சடாழல்கள் ்தங்கள் ப்தழவ்கழ்ள 
நிவர்த்தி க்சய்ய மி்கவும ்பயனுள்்ள்தடா்க இருக்கும என்று 
நமபி்ர்.

இறுதியடா்க, நடாங்கள் ்பதிலளித்்தவர்்களி்ம அவர்்களின் 
்ப�டாமரிபழ்பப க்பறு்பவர்்களின் விருப்பமடா் வடாழக்ழ்க 
ஏற்்படாடு்கள் ்பற்றி (்ப�டாமரிப்பவர்்களுக்்கடா்க) அல்லது அவர்்கள் 
்ப�டாமரிப்படா்ளர்்க்ளடா்க இல்லடாவிட்்டால் எதிர்்கடாலத்தில் 
அவர்்களுக்்கடா் வடாழக்ழ்க ஏற்்படாடு்கள் ்பற்றி ப்கட்ப்டாம.

்ப்ம 5: ்பதிலளித்்தவர்்களிழ்பய வடாழக்ழ்க ஏற்்படாட்டிற்்கடா் 
விருப்பத்ப்தர்வு்கள். ஒவ்கவடாரு குழுவிலும ்பதிலளித்்தவர்்களின் 

விகி்தடாச்்சடா�த்ழ்த புள்ளிவிவ�ங்கள் ்பழற்சடாற்றுகின்ற், ்பதிலளித்்தவர்்கள் 
ஒவ்கவடாரு ப்தர்வுரிழமழயயும ்தங்களுக்்கடா் அல்லது அவர்்களின் 

்கவனிபபு க்பறுநருக்்கடா் மு்தல் இ�ணடு விருப்பத்ப்தர்வு்களுள் 

்த�வரிழ்சப்படுத்தி்ர்.

5-இல் ்கடாட்்ப்பட்டுள்்ள முடிவு்கள், க்பரும்படாலும இரு 
குழுக்்களும ்சமூ்க அடிப்பழ்யிலடா் ்ப�டாமரிபபு்ன் அல்லது 
முழுபந�ப ்ப�டாமரிப்படா்ளரு்ன் வீட்டில் வடாழ்தல் என்ற ஒத்்த 
விருப்பத்ப்தர்வு்கழ்ளக் க்கடாணடிருந்த் மற்றும அழவ 
இ�ணடு குழுக்்களுக்கும மு்தல் 2 விருப்பத்ப்தர்வு்க்ளடா்க 
இருந்த் என்்பழ்தக் ்கடாட்டுகின்ற். ்பதிலளிப்பவர்்கள், 
்தங்களுக்க்கன்றடாலும ்சரி அல்லது அவர்்களின் ்கவனிபழ்பப 
க்பறு்பவர்்களுக்கு என்றடாலும ்சரி, உ்தவிவ்சதி க்கடாண் 
வடாழி்ம அல்லது மருத்துவமழ்யில் இருப்பழ்த வி், 
்தங்கள் வீடு ப்படான்ற வ்சதியடா் மற்றும ்பைக்்கமடா் சூைலில் 



மூப்பழ்வழ்த விருமபுவ்தடா்க இது அறிவுறுத்துகிறது. நமது 
SLP ்பதிலளிப்பவர்்கள் ்சமூ்க ஈடு்படாட்டு்ன் ்தங்களுழ்ய 
முதிர்ந்த வயழ்தக் ்கழிக்்க விருமபுவ்தடால், இஙகு நமது 
அன்றடா் வடாழவில் ்சமூ்க உறவு்களின் முக்கியத்துவம மீணடும 
வலியுறுத்்தப்படுகிறது! 

ப்கடாவிட்-19க்கு எதி�டா்க நமழமப 
்படாது்கடாத்துக் க்கடாள்ளு்தல்
இந்தச் க்சய்திக்்கடி்தத்ழ்த எழுதும ்தருைத்தில், ஜூழல 
மு்தல் ஆ்கஸட் 2022 வழ�யிலடா் ்கடாலப்பகுதியில் 
ப்கடாவிட்-19 பநடாய்த்க்தடாற்று்களின் புதிய அழல்கள் 
ஏற்்ப்க்கூடும என்று சு்கடா்தடா� அழமச்சு ்கணித்துள்்ளது. 
இன்னும ்தங்கள் திறனூக்கி ஏற்று்கழ்ளப (booster 
shots) ப்படாட்டுக்க்கடாள்்ளடா்த எங்கள் SLP உறுபபி்ர்்கள் 
அழ்வரும முடிந்தடால் அ்தழ்ப ப்படாட்டுக்க்கடாள்ளுமடாறு 
நிழ்வூட்் விருமபுகிபறடாம! ப்கடாவிட்-19 க்தடாற்று 
பநடாயிலிருநது நமழமயும நமழமச் சுற்றியுள்்ளவர்்கழ்ளயும 
்படாது்கடாக்்க ்தடுபபூசிபய சிறந்த வழியடாகும. திறனூக்கி ஏற்று 
(booster shot) மற்றும க்படாதுவடா்க COVID-19 ்தடுபபூசி 
்பற்றிய கூடு்தல் ்த்கவலுக்கு, நீங்கள் www.moh.gov.sg/
covid-19/vaccination-ஐப ்படார்ழவயி்லடாம.

எங்கழ்ளத் க்தடா்ர்புக்கடாள்்ள
உங்கள் மு்கவரி அல்லது க்தடாழலப்பசி எணழை நீங்கள் 
மடாற்றியிருந்தடால், ்கருத்்தடாய்ழவ நிழறவுக்சய்வதில் 
உங்களுக்கு ஏப்தனும வழ்கயில் உ்தவி ப்தழவகயன்றடால் 
அல்லது உங்களுக்கு ஏப்தனும ப்கள்வி்கப்ளடா அல்லது 
்கருத்து்கப்ளடா இருந்தடால், ்தயவுக்சய்து 6808 7910 என்ற 
எங்களுழ்ய நிழலயத்தின் பந�டித் க்தடாழலப்பசி எணணில் 
க்தடா்ர்புக்கடாள்ளுங்கள் (்கடாழல 9 மணி மு்தல் மடாழல 5 
மணி வழ�, திங்கள் மு்தல் கவள்ளி வழ�) அல்லது slp@
smu.edu.sg என்ற மு்கவரிக்கு மின்்ஞ்சல் அனுபபுங்கள். 
உங்களி்மிருநது ்கருத்து்கழ்ளக் ப்கட்்ப்தற்கு நடாங்கள் 
எபக்படாழுதும மகிழச்சியழ்கிபறடாம.


