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பிப்ரவரி 2021

2021-ஆம் ஆண்டின் இந்த முதல் செய்திக்கடிதத்தில், ROSA குழு உங்களுக்குப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்க
விரும்புகிறது! இம்மாதத்தில் சீனப் புத்தாண்டை வரவேற்க நாம் தயாராகிக் க�ொண்டிருக்கும் வேளையில், நீங்களும் உங்கள்
அன்புக்குரியவர்களும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், பண்டிகைக் காலத்தை ஒன்றாக க�ொண்டாடவிருப்பதாகவும் நாங்கள்
நம்புகிற�ோம். இந்த இதழில், ROSA நிகழ்ச்சிவரிசையில் இடம்பெற்றுள்ள முன்னேற்றங்களையும் எங்கள் டிசம்பர் மாத ஆய்வுச்
சுருக்கத் த�ொடரில் பகிரப்பட்ட முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகளையும் வழங்குகிற�ோம்.

புதுப்பிப்புச் செய்திகள் மற்றும் அறிவிப்புகள்

எங்கள் நிர்வாகக் குழு மற்றும் கருத்தாய்வின் தளத்தில் சில அற்புதமான மாற்றங்கள் இவ்வாண்டு நடைபெற உள்ளது.
அதனுடன் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய பல நிகழ்வுகளும் இருக்கும்.
நிர்வாகக் குழுப் புத்துயிர்ப்பு
•

Singapore Life Panelš ஜூலை 2021-க்குள் 50 முதல் 55
வயதுக்கு இடைப்பட்ட இளைய பதிலாளர்களை உள்ளடக்க
இருக்கிறது. இந்த வயதினரிடமிருந்து வரும் தகவல்கள்,
ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஓய்வூதியத்திற்கு முந்தைய
வயதினரையும் மூத்த வயதினரையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க
உதவும். மேலும் நல்வாழ்வு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கான
ஆயத்தத்தைப் பற்றிய கூடுதல் நுண்ணறிவுகளைப் பெற
முடியும். சிங்கப்பூரின் விரைவான ப�ொருளாதார மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக வெவ்வேறு
வயதினர் வெவ்வேறு சவால்களையும் வாய்ப்புகளையும்
எதிர்நோக்குகின்றதால் இந்த வயதினரின் வேறுபாடுகளையும்
பெற வேண்டியது அவசியம்.

புதிய கருத்தாய்வுத் தளத்திற்கு மாறுதல்
•

கடந்த பல ஆண்டுகளாக, பயனர்-நட்பு இல்லாத கருத்தாய்வுத்
தள அம்சங்களைப் பற்றி பதிலாளர்களிடமிருந்து
கருத்துகளைப் பெற்றோம். எங்கள் கருத்தாய்வுகளை மிகவும்
ஊடாடும் வகையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாற்றுவதற்காக
எங்கள் கருத்தாய்வுகளில் கூடுதல் செயல்பாடுகளைச்
சேர்க்க விரும்புகிற�ோம். இதன் காரணமாக, ROSA குழு
இக்கருத்துகளுக்குத் தீர்வு காண கருத்தாய்வுத் தளத்தை
மறுவடிவமைத்துள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் 2021-க்குள் ஒரு புதிய
கருத்தாய்வுத் தளம் தயாராக இருக்கும் என்பதைப் பகிர்ந்து
க�ொள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம். மாற்றம் சீராக
இருப்பதை உறுதி செய்ய, உங்கள் புகுபதிவு ID அப்படியே
இருக்கும். எங்கள் ஏப்ரல் அழைப்பிதழ் கடிதத்தில், புதிய
தளத்தை அணுகுவதற்கான எளிய வழிகாட்டியை நாங்கள்
வழங்குவ�ோம். எனவே, அதற்காகக் கவனித்திருங்கள்!

SLP உறுப்பினர்களுடன் சந்திப்பு
•

உங்கள் பங்களிப்புகளுக்கு எங்கள் பாராட்டுக்களைத்
தெரிவிப்பதற்கும் மூப்படைதல் த�ொடர்பான கருத்துகள்
மற்றும் பார்வைகளைப் பெறுவதற்கும் SLP உறுப்பினர்களுடன்
ஆண்டின் முதல் பாதியில் சந்திப்புகளை ஏற்பாடு செய்ய
ROSA குழு விரும்புகிறது. அப்போது எங்கள் மதிப்புமிக்க SLP
உறுப்பினர்களுடன் பேச ROSA ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும்
பணியாளர்கள் வருவார்கள். இச்சந்திப்புகள் பற்றிய கூடுதல்
விவரங்கள் வரும் மாதங்களில் பகிரப்படும். எனினும் பங்கேற்க
ஆர்வமுள்ளவர்கள், எங்களை rosa@smu.edu.sg-இல்
த�ொடர்பு க�ொண்டு உங்கள் ஆர்வத்தைப் பதிவு செய்யலாம்.

ROSA உதவி மேலாளர், சிங்சிங் (இடது) மற்றும் அவரது தாயார்

சந்திப்புகளைத் திட்டமிடவிருக்கும் எங்கள் அணியின்
மற்றொரு உறுப்பினரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான
வாய்ப்பாகவும் இதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற�ோம்.
திருமதி லு சிங்சிங்யின் குரல் உங்களுக்குப் பரிச்சயமான
ஒன்றாக இருக்கலாம், அவர் தனது இளங்கலை நாட்களில்,
மாதாந்திரக் கருத்தாய்வுகளைத் த�ொலைபேசி மூலம் SLP
உறுப்பினர்களுக்கு உதவினார். மூப்படைதல் பிரச்சினைகள்
குறித்த அவரது ஆர்வம் அங்கிருந்து வளர்ந்ததால் அவர்
மூப்படைதல் ப�ொருளாதாரத்தின் ஆராய்ச்சி மையத்தில்
(CREA) ஆராய்ச்சி உதவியாளராகப் பணியாற்றினார்.
ROSA-வுக்கு மாறுவதன் மூலம், சிங்சிங் இப்போழுது
உதவி மேலாளராகப் பணிபுரிகிறார். அவர் நிர்வாக ஆதரவு
மற்றும் SLP-இன் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் கவனம்
செலுத்துகிறார்.

SLP -உடன் பணிபுரிவதால், அவரால் மூப்படைந்தோர்
எதிர்கொள்ளும் சில சிக்கல்களை நன்கு புரிந்துக�ொள்ள
முடிகிறது. இது அவரை அவருடைய பெற்றோரின் ஓய்வுக்குத்
தயாராவதற்கு முடிகிறது. வேலைக்கு வெளியே, நீச்சல்
மற்றும் நடைபயணம் செல்வது அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

ஆய்வின் சிறப்பம்சங்கள்

படம் 1. ஏப்ரல் 2020 முதல் நவம்பர் 2020 வரையிலான காலத்தில்
உணரப்பட்ட மரண மற்றும் த�ொற்று ஆபத்து

2020 -ஆம் ஆண்டு முழுவதும், SLP உறுப்பினர்களிடம்
தற்போதிருக்கும் க�ோவிட் -19 கிருமிச் சூழல் த�ொடர்பான
பல்வேறு கேள்விகளை நாங்கள் கேட்டோம். ப�ொதுவாக,
ஆண்டின் பிற்பாதியில் க�ோவிட் -19 உடன் த�ொடர்புடைய
ஆபத்துகள் குறித்துப் பதிலளித்தவர்கள் குறைவாகவே
பயந்தனர். இருப்பினும், வழக்கமான வடிவிலான
தகவல்தொடர்புகளைப் பயன்படுத்துபவர்களை
(எ.கா த�ொலைபேசி அழைப்புகள், எஸ்எம்எஸ் மற்றும்
மின்னஞ்சல்) நவீன வடிவ தகவல்தொடர்புகளைப்
பயன்படுத்துபவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது (எ.கா. வாட்ஸ்அப்
மற்றும் சமூக ஊடகத் தளங்கள்) அவர்கள் க�ோவிட் -19
உடன் த�ொடர்புடைய ஆபத்துகள் அதிகமாக இருப்பதாக
உணர்ந்தனர். இதுப�ோன்ற நவீனத் தகவல்தொடர்பு
வடிவங்கள் பதிலளித்தவர்களை சமீப க�ோவிட்-19
வளர்ச்சியைப் பற்றிய தகவல்களை அறிந்து வைத்திருக்க
உதவியாக இருந்தன என்று ஆராய்ச்சிக் குழு கருதுகிறது.

பிணைப்புகள் சிறந்தவை என்று எங்கள் கண்டுபிடிப்புகள்
தெரிவிக்கின்றன. எனவே, எங்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்
த�ொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் சந்திப்புகள் மூலம்
வயதானவர்களுக்கிடையில் சமூகத் த�ொடர்புகளை
ஊக்குவிக்கிறார்கள் (பாதுகாப்பான இடைவெளிக்
கட்டுப்பாடுகளைக் கடைபிடிக்கும் ப�ோது!). மேலும் உங்கள்
நண்பர்களையும் குடும்பத்தினரையும் ஒருவருக்கொருவர்
அறிமுகம் செய்துவைப்பதையும் ஊக்குவிக்கிறார்கள்.
வயதானவர்களின் நல்வாழ்வை மேம்படுத்த உதவுவத�ோடு,
ஒருவரின் உடனடி அருகாமையில் சமூக ஆதரவு கிடைக்க
அக்கம்பக்க உறவுகளை நிறுவுவதும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
இறுதியாக, 2020 ப�ொதுத் தேர்தலின் ப�ோது (GE2020),
40% SLP உறுப்பினர்கள் சமூக ஊடகங்களிடமிருந்து
பிரச்சாரச் செய்திகளை பெறுகிறார்கள் எனக்
கண்டறியப்பட்டது. த�ொலைக்காட்சி (SLP உறுப்பினர்களில்
75% பேர் பயன்படுத்தினர்) மற்றும் செய்தித்தாள்கள்
(SLP உறுப்பினர்களில் 48% பேர் பயன்படுத்தினர்)
ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு சமூக ஊடகங்கள் மூன்றாவதாக
அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. SLP உறுப்பினர்கள் சமூக
ஊடகங்களைப் பிரச்சாரச் செய்திகளுக்குப் பயன்படுத்துவது
ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும், இதுப�ோன்ற சூழல்களில்
சமூக ஊடகப் பயன்பாடு ஒருவரின் அரசியல் ஈடுப்பாடின்
உணர்ச்சிகளை அதிகரிக்கும். இது சிறந்த நல்வாழ்வோடு
த�ொடர்புடையது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், இதுப�ோன்ற தளங்களில் தவறான
தகவல்களைப் பெறாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டியது
அவசியம். ஏனெனில், சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும்
ப�ோது, அதில் பரப்பபடும் ப�ொய்யான தகவல்கள் அரசியலைத்
துருவப்படுத்த வழிவகுக்கும்.

கருத்தாய்வுகளின் தேதிகள்

•
•
•

பிப்ரவரி கருத்தாய்வு: 1 - 22 பிப்ரவரி 2021
மார்ச் கருத்தாய்வு: 1 - 24 மார்ச் 2021

ஏப்ரல் கருத்தாய்வு: 1 - 25 ஏப்ரல் 2021

எங்களைத் த�ொடர்புக�ொள்ள

உங்கள் முகவரி அல்லது த�ொலைபேசி எண்ணை நீங்கள்
மாற்றியிருந்தால், கருத்தாய்வை நிறைவுசெய்வதில்
உங்களுக்கு ஏதேனும் வகையில் உதவி தேவையென்றால்
அல்லது உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள�ோ அல்லது
கருத்துகள�ோ இருந்தால், தயவுசெய்து 6808 7910 என்ற
எங்களுடைய மையத்தின் நேரடித் த�ொலைபேசி எண்ணில்
த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள் (காலை 9 மணி முதல் மாலை 5
மணி வரை, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) அல்லது slp@
smu.edu.sg என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
உங்களிடமிருந்து கருத்துகளைக் கேட்பதற்கு நாங்கள்
எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.
நம் சமூகத்தில் உள்ள வயதான பெரியவர்களின் உடல்நல
திருப்தியை மேம்படுத்துவதற்குப் பெரிய, இறுக்கமான
மற்றும் ஆதரவளிப்பதாகக் கருதப்படும் சமூகப்

