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சிங்கப்பூர் லைஃப் பேனல் (Singapore Life Panel, 
SLP) த�ொடங்கப்ேட்டு சுமொர் ஐந்து ஆண்டு்கள் 
ஆ்கின்றன! ஆ்கஸ்டு 2020 ்கருத�ொய்வு, 
குழுவின த�ொடர்்சசியொன 60வது மொ�ொந்�ரக் 
்கருத�ொய்வொகும். இது ஒரு கு்றிப்ேிடத�க்்க 
லமல்்கல்ைொகும். எங்கள் ்கருத�ொய்வு்களுக்குப் 
ே�ிைளிததுள்ள உங்களின அற்பு�மொன 
ஆ�ரவில்ைொமல் இந்� லமல்்கல்லை 
எங்களொல் அலடந்�ிருக்்க முடியொது. உங்கள் 
அலனவரின அர்ப்ேணிப்புக்கும் மிக்்க நன்றி.

்கல்வியொளர்்கள் மற்றும் ஆ�ரவுப் 
ேணியொளர்்கள் அடங்கிய ஓர் சி்றிய குழுவொல் 
த�ொடங்கப்ேட்ட சிங்கப்பூர் லைஃப் பேனல் 
(SLP), �ற்பேொது 12,000 பேர் த்கொண்ட 
குழுவொ்க வளர்்சசி அலடந்துள்ளது. இது 
ஓய்வுதேற்்ற அல்ைது ேணி ஓய்லவ 
தநருஙகு்கின்ற சிங்கப்பூரர்்கள் ேற்்றிய 
�்கவல்்களின �னிததுவமொன �ரவுத�ளதல� 
உருவொக்்கியுள்ளது. இது ஒரு ‘சரொசரி’ 
சிங்கப்பூரரின ேிம்ேம் அல்ை, இது ேை�ரப்ேட்ட 
மக்்கலளயும், வொழக்ல்கயின இந்� 
முக்்கியமொன ்கட்டத�ில் உருவொ்கியுள்ள 
அவர்்களின ேல்பவறு சூழநிலை்கலளயும் 
கூட்டொ்கப் ேிர�ிநி�ிததுவப்ேடுததும் 
�னிநேர்்களின ஓர் விரிவொன வரைொ்றொகும். 
நி�ிசொர் தசொததுக்்கள், வருமொனம், 
தசைவு, பவலைவொய்ப்பு, ஆபரொக்்கியம், 
வடீ்டுவச�ி, அ்கநிலை நல்வொழவு மற்றும் 
ேி்ற குணொ�ிசயங்கள் ேற்்றிய முக்்கிய 
�்கவல்்களுடன, இது ேணி ஓய்வுக்்கொன 
�யொர்நிலை, சொர்ந்துள்ள மக்்களிலடபய உள்ள 
அ�ன மொறுேொடு மற்றும் பவலையினலம, 
உடல்நைக் குல்றவு அல்ைது பு�ிய அரசொங்கத 
�ிட்டங்கள் பேொன்ற பு�ிய நி்கழவு்களொல் அது 
எவவொறு ேொ�ிக்்கப்ேடு்கி்றது எனேல�ப் ேற்்றிய 
�்கவல்்கலள தவளிக்த்கொண்டு வந்துள்ளது. 
அவவப்பேொது பசர்க்்கப்ேட்ட, அ�ொவது, 
மி்க்ச சமீேத�ில் உை்களொவிய த்கொவிட்-19 
்கிருமிதத�ொற்று ேரவைின பேொது பசர்க்்கப்ேட்ட 
ேை சி்றப்பு த�ொகு�ிக்கூறு்களொனது நி�ிசொர் 
்கல்விய்றிவு, அரசொங்கப் ேரிமொற்்ற �ிட்டங்கள், 
குத�ல்கத �ிரும்ே வொஙகு�ல் �ிட்டம், 
நீண்ட்கொைப் ேரொமரிப்பு ்கொப்புற்�ி மற்றும் 
புற்றுபநொய்ப் ேரிபசொ�லன பேொன்ற ேல்பவறு 
�லைப்பு்கலளப் ேற்்றிய நுண்ண்றிவு்கலள 
வழங்கியுள்ளன. ஆபரொக்்கியம் மற்றும் ேணி 
ஓய்வு த�ொடர்ேொன இந்�த �லைப்பு்கள் 
ஆரொய்்சசியொளர்்களுக்கு அல்ைது த்கொள்ல்க 
வகுப்ேொளர்்களுக்குக் கு்றிப்ேொ்க ஆர்வமொ்க 
உள்ளன, பமலும் இலவ �்கவல் மற்றும் 
நுண்ண்றிவு்களின பநரடி ஆ�ொரமொ்க SLP-இன 
ம�ிப்லே விளக்கு்கின்றன.





வடீ்டில் இருந்து வவலை செயயும் வ�ோ்ோன 

உற�த்தித்திறன்

ச்கோவிட்-19 நதிலைலைலை அரெோங்கம் ல்கைோளும் 

வி்த்தில் உங்களுககு எவவளவு நம்�ிகல்க 

இருக்கதிறது?

�ற்பேொல�ய உை்களொவிய த்கொவிட்-19 ்கிருமிதத�ொற்று 
ேரவைின பேொது, நீங்கள் எப்ேடி வொழ்கி்றரீ்்கள் எனேல�க் 
்கண்்கொணிக்்க நொங்கள் ேை�ரப்ேட்ட ப்கள்விப்ேட்டியல்்கலள 
உங்களிடம் ப்கட்டு வரு்கிப்றொம். எங்களின தமொத�க் 
குழுவிலும், வடீ்டு்ச தசைவு்கள் சரொசரியொ்கக் ்கொல் ேஙகு 
அளவுக்குக் குல்றந்துவிட்டன. பவலை பநரம் குல்றந்துவிட்டது, 
பவலைவொய்ப்பு வருமொனத�ில் சரொசரியொ்க 6% இழப்பு 
ஏற்ேட்டுள்ளது. ே�ிைளித�வர்்களில் ேொ�ிக்கும் பமற்ேட்டவர்்கள் 
வடீ்டிைிருந்து பவலை தசய்யும் பேொது �ங்கள் உற்ேத�ித�ி்றன 
குல்றவொ்க இருப்ே�ொ்க எங்களிடம் கூறு்கி்றொர்்கள்; 13% 
மட்டுபம �ங்களது உற்ேத�ித�ி்றன அ�ி்கமொ்க இருப்ே�ொ்க 
நிலனக்்கி்றொர்்கள்.

த்கொவிட்-19 கு்றித� முக்்கிய ்கண்டுேிடிப்பு்களின சொரொம்சம்

பமற்கூ்றியலவ அலனதல�யும் மீ்றி, த்கொவிட்-19 
்கிருமிதத�ொற்றுக்்கொன அரசொங்கத�ின ே�ில் நடவடிக்ல்க மீ�ொன 
நம்ேிக்ல்க த�ொடர்ந்து வலுவொ்க உள்ளது. ே�ிைளித�வர்்களில் 
முக்்கொல்வொசி பேர் அரசொங்கதல� ‘ஓரளவு’ அல்ைது 
‘முழுலமயொ்க’ நம்பு்கி்றொர்்கள்.

தேொது முடக்்கத�ின பேொது, வழக்்கமொ்க பவலைதசய்்கின்ற 
ஓர் ே�ிைளிப்ேவர் 7 மணிபநரம் தூங்கியுள்ளொர், 5 
மற்றும் அலர மணி பநரம் (ஐந்�லர மணிபநரம்) பவலை 
தசய்துள்ளொர். அன்றொடப் ேரொமரிப்புப் ேணி்களில் சரொசரியொ்க 
ஒன்றலர மணிபநர வடீ்டு பவலை்கள், 45 நிமிட சிறு சிறு 
தவளிபவலை்கள், 45 நிமிட �னிப்ேட்ட ேரொமரிப்பு மற்றும் 30 
நிமிட உடற்ேயிற்சி ஆ்கியலவ அடஙகும்! ஒரு வழக்்கமொன 
ே�ிைளிப்ேவர் டிவி/�ிலரப்ேடங்கலளக் ்கண்டு்களிப்ே�ற்கு 2 
மணிபநரம் 20 நிமிடங்கலளயும், சமூ்க ஊட்கங்கள், வொசித�ல் 
மற்றும் குடும்ேத�ினர்/நண்ேர்்களுடன உலரயொடு�ல் ஆ்கிய 
நடவடிக்ல்க்களுக்குத �ைொ ஒரு மணிபநரமும் தசைவிட்டுள்ளொர். 
ஒவதவொரு நொளும் சரொசரியொ்க 80 நிமிடங்கள் சொப்ேிடுவ�ற்கு்ச 
தசைவிட்டுள்ளொர்!

துர�ிர்்ஷடவசமொ்க, சமூ்க மற்றும் குடும்ே வொழக்ல்க, 
அன்றொட நடவடிக்ல்க்கள், தேொருளொ�ொர நிலைலம மற்றும் 
ஒட்டுதமொத� வொழக்ல்க ஆ்கியவற்றுடனொன �ிருப்�ி நிலை 
உள்ேட, ேைரது நல்வொழவு ்கடந்� சிை மொ�ங்களில் வியத�கு 
முல்றயில் வழீ்சசியலடந்துள்ளது. அ�னொல், இந்�்ச சவொைொன 
்கொை்கட்டத�ில் கூடு�ல் ஆ�ரவு ப�லவப்ேடைொம் எனறு நொம் 
்கருதுேவர்்கலள அணு்கி உ�வ நொம் அலனவரும் முயற்சிக்்க 
பவண்டும்.

த்கொவிட்-19 த�ொடர்ேொன எங்களின ்கண்டுேிடிப்பு்கள் ேற்்றி பமலும் 
த�ரிந்துத்கொள்ள விரும்ேினொல், �யவுதசய்து ேினவரும் எங்கள் 
இலணத�ளதல�ப் ேொர்லவயிடுங்கள்: https://rosa.smu.edu.sg.

ச�ோது முடக்கக 
்கோைத்தின் வ�ோது ஓர் 
வவலைசெய்கதின்ற 
�்திைளிப�வரின் 

வழக்கைோன வோர நோள்



நமது பு�ிய இயக்குநர் மற்றும் 
மு�னலம ஆய்வொளர் 
பேரொசிரியர் ேவுைின ஸ்ட்ரொ்கன (Paulin Straughan) அவர்்கள் 
சிங்கப்பூர் நிர்வொ்கப் ேல்்கலைக் ்கழ்கத�ில் மொணவர்்களின துல்ற 
மு�ல்வரொ்க மட்டுமின்றி, சமூ்கவியல் பேரொசிரியரொ்கவும் (ேயிற்சி) 
இருக்்கி்றொர். இ�ற்கு முனன�ொ்க, இவர் 1991 மு�ல் 2017 வலர 
சிங்கப்பூர் ப�சியப் ேல்்கலைக்்கழ்கத�ில் இலணப் பேரொசிரியரொ்க 
இருந்�ொர், அஙகு இவர் துலணத துல்ற மு�ல்வரொ்கவும் இருந்�ொர்.

பேரொசிரியர் ஸ்ட்ரொ்கன ேவுைின அவர்்கள் எங்களின பு�ிய 
'தவற்்றி்கரமொன முதுலமக்்கொைம் கு்றித� ஆரொய்்சசி நிலையத�ில்' 
(ROSA) இயக்குநர் ே�விலய வ்கிப்ேப�ொடு, குழந்ல�ப்ேருவ 
உடல் ேருமனுக்கு வழிவகுக்கும் சுற்று்சசூழல் ்கொரணி்கலள 
ஆய்வு தசய்துவரும் �ிட்டப்ேணி பேொன்ற ேை ஆரொய்்சசி 
முயற்சி்களிலும் ஈடுேட்டுள்ளொர். சமீேத�ில் இவர் சிங்கப்பூர், 
சிபயொல் மற்றும் ஷொங்கொயில் தவற்்றி்கரமொன முதுலமக்்கொைம் 
கு்றித� �ிட்டப்ேணியின மு�னலம ஆய்வொளரொ்க இருந்�ொர். 
இத�ிட்டப்ேணியில் ேை நிறுவனங்களும் ேைதுல்றக் குழுவும் 
ஈடுேட்டிருந்�ன. பேரொசிரியர் ஸ்ட்ரொ்கன கூடு�ைொ்கத �ிருமணம் 
மற்றும் தேற்ப்றொர்நிலைக் ்கருத�ொய்வு உள்ளிட்ட அரசொங்க 
நிறுவனங்களொல் நியமிக்்கப்ேட்ட ேை �ிட்டப்ேணி்களில் 
ஆபைொச்கரொ்கவும் ேணியொற்று்கி்றொர்.

பேரொசிரியர் ஸ்ட்ரொ்கன சிங்கப்பூரர்்களின வொழக்ல்கலய 
பமம்ேடுததுவ�ற்கு, ஆரொய்்சசி நுண்ண்றிவு்கலளக் 
த்கொள்ல்கத �ொக்்கங்களொ்க மொற்றுவ�ற்கு உறு�ிபூண்டுள்ளொர். 
ROSA-இல், மூப்ேலடவர்்களின சமு�ொயம் சிங்கப்பூரில் 
அ�ிபவ்கமொ்க அ�ி்கரிப்ே�ொல் மூதப�ொர்்களின நல்வொழலவ 
பமம்ேடுததுவ�ற்கும், தவற்்றி்கரமொன முதுலமக்்கொைதல� 
ஊக்குவிப்ே�ற்கும் வழி்கலளக் ்கண்டுேிடிப்ேது அ�ில் அடஙகும்.   
குழு ே�ிைளிப்ேொளர்்கள் வழஙகும் ம�ிப்புமிக்்க ்கருததுக்்கலளக் 
த்கொண்டு, முதுலமக்்கொைப் தேொருளொ�ொர நிலை கு்றித� 
ஆரொய்்சசி நிலையத�ில் (CREA) பமற்த்கொள்ளப்ேடும் ேணிலயத 
த�ொடர்வ�ற்கும், மூப்ேலடயும் மக்்கள் எ�ிர்த்கொள்ளும் 
சவொல்்கலள்ச சமொளிக்்க சிங்கப்பூருக்கு உ�விட ROSA-வின ்ககீழ 
அல� பு�ிய உ்சசம் த�ொட லவப்ே�ற்கும் அவர் கு்றிக்ப்கொள் 
த்கொண்டுள்ளொர்.

எங்கலள த�ொடர்பு த்கொள்ள
உங்கள் மு்கவரி அல்ைது த�ொலைபேசி எண்லண நீங்கள் 
மொற்்றியிருந்�ொல், ்கருத�ொய்லவ நில்றவுதசய்வ�ில் 
உங்களுக்கு ஏப�னும் வடிவத�ில் உ�வி ப�லவதயன்றொல், 
அல்ைது உங்களுக்கு ஏப�னும் ப்கள்வி்கபளொ, 
்கருததுக்்கபளொ இருந்�ொல், �யவுதசய்து 6808 7910 என்ற 
எங்களுலடய லமயத�ின பநரடித த�ொலைபேசி எண்ணில் 
த�ொடர்புத்கொள்ளுங்கள் (்கொலை 9 மணி மு�ல் மொலை 5 மணி 
வலர, �ிங்கள் மு�ல் தவள்ளி வலர) அல்ைது slp@smu.edu.sg 
என்ற மு்கவரிக்கு மினனஞசல் அனுப்புங்கள்.உங்களிடமிருந்து 
்கருததுக்்கலளக் ப்கட்ே�ற்கு நொங்கள் எப்தேொழுதும் 
ம்கிழ்சசியலட்கிப்றொம்.

்கருத�ொய்வு்களின ப��ி்கள்
• ஆ்கஸ்டு ைோ்க ்கருத்ோயவு: 1 – 24 ஆ்கஸ்டு 2020

• செபடம்�ர் ைோ்க ்கருத்ோயவு: 1 – 24 செபடம்�ர் 2020

• அகவடோ�ர் ைோ்க ்கருத்ோயவு: 1-25 அகவடோ�ர் 2020

இர்கசியக்்கொப்பு மற்றும்
உங்களின �னியுரிலம
நீங்கள் எங்களிடம் அளிக்்கின்ற �்கவல்்கலள நொங்கள் 
சிங்கப்பூர் �னிநேர் �்கவல் ேொது்கொப்பு ஆலணயத�ின 
சட்ட�ிட்டத�ிற்கு உட்ேட்டு, �னிநேர் �்கவல் ேொது்கொப்பு்ச 
சட்டம் 2012 (PDPA) -இன ்ககீழ மிகுந்� இர்கசியததுடனும், 
முழுலமயொன இணக்்கததுடனும் லவததுக்த்கொள்பவொம். 
எங்களுலடய சர்வர்்கள் மற்றும் இலணயத�ள  
உைொவி்களுக்கு இலடயிைொன �ரவுப் ேரிமொற்்றங்கள், 
உயர் ேொது்கொப்லேக் த்கொண்ட புதரொட்ட்கொல்்கலளப் 
ேயனேடுத�ிக் ல்கயொளப்ேடு்கின்றன. பமலும், எங்களுலடய 
தடொலமனில் ஒரு SSL சொன்றளிப்பு நிறுவப்ேட்டுள்ளது. 
உங்களின �னிப்ேட்ட �ரவு்களும் ்கருத�ொய்வுப் ே�ில்்களும் 
�னித�னியொ்க சர்வர்்களில் லவததுக்த்கொள்ளப்ேடு்கின்றன. 
இ�னமூைம், நீங்கள் வழஙகும் �ரவு்கலளக் 
த்கொண்டு உங்கலள அலடயொளம் ்கொண முடியொது.
அலடயொளம் நீக்்கப்ேட்ட �ரவு்கள் மீது �ொன ஆரொய்்சசி 
பமற்த்கொள்ளப்ேடு்கி்றது. ஒற்ல்றக் ்கவனிப்ேொய்வு்கள் மீது 
ஒருபேொதும் பமற்த்கொள்ளப்ேடுவ�ில்லை. இந்� அலடயொளம் 
நீக்்கப்ேட்ட �ரவு்கள் SMU-ஆல் ஒப்பு�ல் அளிக்்கப்ேட்ட 
ஆரொய்்சசியொளர்்களொல் மட்டுபம ேயனேடுத�ப்ேடு்கின்றன. 
பச்கரிக்்கப்ேடும் முடிவு்கள் ஆரொய்்சசி பநொக்்கங்களுக்்களுக்்கொ்க 
மட்டுபம ேயனேடுத�ப்ேடும் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களொ்கத 
த�ரிவிக்்கப்ேடும். உங்கள் விவரங்கள் வர்த�்க 
பநொக்்கங்களுக்்கொ்கப் ேி்ற அலமப்பு்களுடன ஒருபேொதும் 
ே்கிர்ந்துத்கொள்ளப்ேட மொட்டொது.


