
நிர்வாகக் குழுப் புத்துயிரப்பு 
• Singapore Life Panelš ஜூலை 2021-க்குள் 50 முதல் 55 

வயதுக்கு இலைப்படை இலைய ்பதிைாைர்கலை உள்ைைக்்க 
இருக்கிறது. இநத வயதினரிைமிருநது வரும் த்கவல்்கள், 
ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கு ஓய்வூதியத்திற்கு முநலதய 
வயதினலரயும் மூத்த வயதினலரயும் ஒபபிடடுப ்பாரக்்க 
உதவும். மேலும் நல்வாழ்வு ேற்றும் ஓய்வூதியத்திற்்கான 
ஆயத்தத்லதப ்பற்றிய கூடுதல் நுண்ணறிவு்கலைப ப்பற 
முடியும். சிங்கபபூரின் விலரவான ப்பாருைாதார ேற்றும் 
பதாழில்நுட்ப வைரச்சியின் ்கார்ணோ்க பவவமவறு 
வயதினர பவவமவறு சவால்்கலையும் வாய்பபு்கலையும் 
எதிரமநாக்குகின்றதால் இநத வயதினரின் மவறு்பாடு்கலையும் 
ப்பற மவணடியது அவசியம்.   

புதிய கருத்்வாய்வுத் ்ளத்திற்கு மவாறு்ல் 
• ்கைநத ்பை ஆணடு்கைா்க, ்பயனர-நடபு இல்ைாத ்கருத்தாய்வுத் 

தை அம்சங்கலைப ்பற்றி ்பதிைாைர்களிைமிருநது 
்கருத்து்கலைப ப்பற்மறாம். எங்கள் ்கருத்தாய்வு்கலை மி்கவும் 
ஊைாடும் வல்கயா்கவும் சுவாரஸயோ்கவும் ோற்றுவதற்்கா்க 
எங்கள் ்கருத்தாய்வு்களில் கூடுதல் பசயல்்பாடு்கலைச் 
மசரக்்க விரும்புகிமறாம். இதன் ்கார்ணோ்க, ROSA குழு 
இக்்கருத்து்களுக்குத் தீரவு ்கா்ண ்கருத்தாய்வுத் தைத்லத 
ேறுவடிவலேத்துள்ைது. மேலும், ஏபரல் 2021-க்குள் ஒரு புதிய 
்கருத்தாய்வுத் தைம் தயாரா்க இருக்கும் என்்பலதப ்பகிரநது 
ப்காள்வதில் நாங்கள் ேகிழ்ச்சியலைகிமறாம். ோற்றம் சீரா்க 
இருப்பலத உறுதி பசய்ய, உங்கள் புகு்பதிவு ID அப்படிமய 
இருக்கும். எங்கள் ஏபரல் அலைபபிதழ் ்கடிதத்தில், புதிய 
தைத்லத அணுகுவதற்்கான எளிய வழி்காடடிலய நாங்கள் 
வைஙகுமவாம். எனமவ, அதற்்கா்கக் ்கவனித்திருங்கள்! 

SLP உறுப்பினரகளுடன் சந்திப்பு 
• உங்கள் ்பங்களிபபு்களுக்கு எங்கள் ்பாராடடுக்்கலைத் 

பதரிவிப்பதற்கும் மூப்பலைதல் பதாைர்பான ்கருத்து்கள் 
ேற்றும் ்பாரலவ்கலைப ப்பறுவதற்கும் SLP உறுபபினர்களுைன் 
ஆணடின் முதல் ்பாதியில் சநதிபபு்கலை ஏற்்பாடு பசய்ய 
ROSA குழு விரும்புகிறது. அபம்பாது எங்கள் ேதிபபுமிக்்க SLP 
உறுபபினர்களுைன் ம்பச ROSA ஆராய்ச்சியாைர்கள் ேற்றும் 
்பணியாைர்கள் வருவார்கள். இச்சநதிபபு்கள் ்பற்றிய கூடுதல் 
விவரங்கள் வரும் ோதங்களில் ்பகிரப்படும். எனினும் ்பஙம்கற்்க 
ஆரவமுள்ைவர்கள், எங்கலை rosa@smu.edu.sg-இல் 
பதாைரபு ப்காணடு உங்கள் ஆரவத்லதப ்பதிவு பசய்யைாம். 

ROSA உதவி மேைாைர, சிஙசிங (இைது) ேற்றும் அவரது தாயார

சநதிபபு்கலைத் திடைமிைவிருக்கும் எங்கள் அணியின் 
ேற்பறாரு உறுபபினலர அறிமு்கப்படுத்துவதற்்கான 
வாய்ப்பா்கவும் இலத நாங்கள் ்பயன்்படுத்துகிமறாம். 
திருேதி லு சிஙசிஙயின் குரல் உங்களுக்குப ்பரிச்சயோன 
ஒன்றா்க இருக்்கைாம், அவர தனது இைங்கலை நாட்களில், 
ோதாநதிரக் ்கருத்தாய்வு்கலைத் பதாலைம்பசி மூைம் SLP 
உறுபபினர்களுக்கு உதவினார. மூப்பலைதல் பிரச்சிலன்கள் 
குறித்த அவரது ஆரவம் அஙகிருநது வைரநததால் அவர 
மூப்பலைதல் ப்பாருைாதாரத்தின் ஆராய்ச்சி லேயத்தில் 
(CREA) ஆராய்ச்சி உதவியாைரா்கப ்பணியாற்றினார. 
ROSA-வுக்கு ோறுவதன் மூைம், சிஙசிங இபம்பாழுது 
உதவி மேைாைரா்கப ்பணிபுரிகிறார. அவர நிரவா்க ஆதரவு 
ேற்றும் SLP-இன் அன்றாை நைவடிக்ல்க்களில் ்கவனம் 
பசலுத்துகிறார.

சசய்திக்கடி்ம்-இ்ழ்  03 பிப்்ர்ரி 2021

2021-ஆம் ஆணடின் இநத முதல் பசய்திக்்கடிதத்தில், ROSA குழு உங்களுக்குப புத்தாணடு வாழ்த்து்கலைத் பதரிவிக்்க 
விரும்புகிறது! இம்ோதத்தில் சீனப புத்தாணலை வரமவற்்க நாம் தயாராகிக் ப்காணடிருக்கும் மவலையில், நீங்களும் உங்கள் 
அன்புக்குரியவர்களும் ்பாது்காப்பா்க இருப்பதா்கவும், ்பணடில்கக் ்காைத்லத ஒன்றா்க ப்காணைாைவிருப்பதா்கவும் நாங்கள் 
நம்புகிமறாம். இநத இதழில், ROSA நி்கழ்ச்சிவரிலசயில் இைம்ப்பற்றுள்ை முன்மனற்றங்கலையும் எங்கள் டிசம்்பர ோத ஆய்வுச் 
சுருக்்கத் பதாைரில் ்பகிரப்படை முக்கியக் ்கணடுபிடிபபு்கலையும் வைஙகுகிமறாம்.

புதுப்பிப்புச் சசய்திகள் மற்றும் அறிவிப்புகள்
எங்கள் நிரவா்கக் குழு ேற்றும் ்கருத்தாய்வின் தைத்தில் சிை அற்புதோன ோற்றங்கள் இவவாணடு நலைப்பற உள்ைது. 
அதனுைன் நீங்கள் ்கவனிக்்க மவணடிய ்பை நி்கழ்வு்களும் இருக்கும்.



SLP -உைன் ்பணிபுரிவதால், அவரால் மூப்பலைநமதார 
எதிரப்காள்ளும் சிை சிக்்கல்்கலை நன்கு புரிநதுப்காள்ை 
முடிகிறது. இது அவலர அவருலைய ப்பற்மறாரின் ஓய்வுக்குத் 
தயாராவதற்கு முடிகிறது. மவலைக்கு பவளிமய, நீச்சல் 
ேற்றும் நலை்பய்ணம் பசல்வது அவருக்கு மி்கவும் பிடிக்கும்.

ஆய்வின் சிறப்்பம்சஙகள் 

்பைம் 1. ஏபரல் 2020 முதல் நவம்்பர 2020 வலரயிைான ்காைத்தில் 
உ்ணரப்படை ேர்ண ேற்றும் பதாற்று ஆ்பத்து

2020 -ஆம் ஆணடு முழுவதும், SLP உறுபபினர்களிைம் 
தற்ம்பாதிருக்கும் ம்காவிட -19 கிருமிச் சூைல் பதாைர்பான 
்பல்மவறு  ம்கள்வி்கலை நாங்கள் ம்கடமைாம். ப்பாதுவா்க, 
ஆணடின் பிற்்பாதியில் ம்காவிட -19 உைன் பதாைரபுலைய 
ஆ்பத்து்கள் குறித்துப ்பதிைளித்தவர்கள் குலறவா்கமவ 
்பயநதனர. இருபபினும், வைக்்கோன வடிவிைான 
த்கவல்பதாைரபு்கலைப ்பயன்்படுத்து்பவர்கலை 
(எ.்கா பதாலைம்பசி அலைபபு்கள், எஸஎம்எஸ ேற்றும் 
மின்னஞசல்) நவீன வடிவ த்கவல்பதாைரபு்கலைப 
்பயன்்படுத்து்பவர்களுைன் ஒபபிடும்ம்பாது (எ.்கா. வாடஸஅப 
ேற்றும் சமூ்க ஊை்கத் தைங்கள்) அவர்கள் ம்காவிட -19 
உைன் பதாைரபுலைய ஆ்பத்து்கள் அதி்கோ்க இருப்பதா்க 
உ்ணரநதனர. இதும்பான்ற நவீனத் த்கவல்பதாைரபு 
வடிவங்கள் ்பதிைளித்தவர்கலை சமீ்ப ம்காவிட-19  
வைரச்சிலயப ்பற்றிய த்கவல்்கலை அறிநது லவத்திருக்்க 
உதவியா்க இருநதன என்று ஆராய்ச்சிக் குழு ்கருதுகிறது.
 

 

நம் சமூ்கத்தில் உள்ை வயதான ப்பரியவர்களின் உைல்நை 
திருபதிலய மேம்்படுத்துவதற்குப ப்பரிய, இறுக்்கோன 
ேற்றும் ஆதரவளிப்பதா்கக் ்கருதப்படும் சமூ்கப 

பில்ணபபு்கள் சிறநதலவ என்று எங்கள் ்கணடுபிடிபபு்கள் 
பதரிவிக்கின்றன. எனமவ, எங்கள் ஆராய்ச்சியாைர்கள் 
பதாலைம்பசி அலைபபு்கள் ேற்றும் சநதிபபு்கள் மூைம் 
வயதானவர்களுக்கிலையில் சமூ்கத் பதாைரபு்கலை 
ஊக்குவிக்கிறார்கள் (்பாது்காப்பான இலைபவளிக் 
்கடடுப்பாடு்கலைக் ்கலைபிடிக்கும் ம்பாது!). மேலும் உங்கள் 
நண்பர்கலையும் குடும்்பத்தினலரயும் ஒருவருக்ப்காருவர 
அறிமு்கம் பசய்துலவப்பலதயும் ஊக்குவிக்கிறார்கள். 
வயதானவர்களின் நல்வாழ்லவ மேம்்படுத்த உதவுவமதாடு, 
ஒருவரின் உைனடி அரு்காலேயில் சமூ்க ஆதரவு கிலைக்்க 
அக்்கம்்பக்்க உறவு்கலை நிறுவுவதும் ஊக்குவிக்்கப்படுகிறது.

இறுதியா்க, 2020 ப்பாதுத் மதரதலின் ம்பாது (GE2020), 
40% SLP உறுபபினர்கள் சமூ்க ஊை்கங்களிைமிருநது 
பிரச்சாரச் பசய்தி்கலை ப்பறுகிறார்கள் எனக் 
்கணைறியப்படைது. பதாலைக்்காடசி (SLP உறுபபினர்களில் 
75% ம்பர ்பயன்்படுத்தினர) ேற்றும் பசய்தித்தாள்்கள் 
(SLP உறுபபினர்களில் 48% ம்பர ்பயன்்படுத்தினர) 
ஆகியவற்றிற்குப பிறகு சமூ்க ஊை்கங்கள் மூன்றாவதா்க 
அதி்கம் ்பயன்்படுத்தப்படைது. SLP உறுபபினர்கள் சமூ்க 
ஊை்கங்கலைப பிரச்சாரச் பசய்தி்களுக்குப ்பயன்்படுத்துவது 
ஒரு நல்ை விஷயோ்க இருநதாலும், இதும்பான்ற சூைல்்களில் 
சமூ்க ஊை்கப ்பயன்்பாடு  ஒருவரின் அரசியல் ஈடுப்பாடின் 
உ்ணரச்சி்கலை அதி்கரிக்கும். இது சிறநத நல்வாழ்மவாடு 
பதாைரபுலையது என்று ஆய்வு்கள் பதரிவிக்கின்றன. 
இருபபினும், இதும்பான்ற தைங்களில் தவறான 
த்கவல்்கலைப ப்பறாேல் ்கவனோ்க இருக்்க மவணடியது 
அவசியம். ஏபனனில், சமூ்க ஊை்கங்கலைப ்பயன்்படுத்தும் 
ம்பாது, அதில் ்பரப்ப்படும் ப்பாய்யான த்கவல்்கள் அரசியலைத் 
துருவப்படுத்த வழிவகுக்கும்.

 கருத்்வாய்வுகளின் த்திகள்
• பிப்ரவரி கருத்தாய்வு: 1 - 22 பிப்ரவரி 2021

• மதார்ச் கருத்தாய்வு: 1 - 24 மதார்ச் 2021

• ஏப்ரல் கருத்தாய்வு: 1 - 25 ஏப்ரல் 2021

எஙகளளத் ச்வாடரபுசகவாள்ள
உங்கள் மு்கவரி அல்ைது பதாலைம்பசி எணல்ண நீங்கள் 
ோற்றியிருநதால், ்கருத்தாய்லவ நிலறவுபசய்வதில் 
உங்களுக்கு ஏமதனும் வல்கயில் உதவி மதலவபயன்றால் 
அல்ைது உங்களுக்கு ஏமதனும் ம்கள்வி்கமைா அல்ைது 
்கருத்து்கமைா இருநதால், தயவுபசய்து 6808 7910 என்ற 
எங்களுலைய லேயத்தின் மநரடித் பதாலைம்பசி எணணில் 
பதாைரபுப்காள்ளுங்கள் (்காலை 9 ேணி முதல் ோலை 5 
ேணி வலர, திங்கள் முதல் பவள்ளி வலர) அல்ைது slp@
smu.edu.sg என்ற மு்கவரிக்கு மின்னஞசல் அனுபபுங்கள். 
உங்களிைமிருநது ்கருத்து்கலைக் ம்கட்பதற்கு நாங்கள் 
எபப்பாழுதும் ேகிழ்ச்சியலைகிமறாம். 


