
ROSA-வின் சிறப்பம்சங்கள் 
 

இடமிருந்து வலமா்க: ப்பராசிரியர் லில்லி ்காங, ப்பராசிரியர் ்பாலின் 
ஸ்டராக்கன், டாகடர் டான் சீ லலங, திரு சியா மியா சியாங மற்றும திரு 

பேமஸ திபயா 

30 நவம்பர் 2021 அன்று "புதிய ல�ாடக்கங்கள்: 
முதிபயார்்களை ஓயாதல�ாற்றிடர் ்சார்ந்� சூழலில் ல்சழிக்கச் 
ல்சய�ல்" என்ற ்கருபல்பாருளில் லவற்றி்கரமா்க மூப்பளட�ல் 
குறித� �னது ல�ாடக்க ஆண்டு ்கருத�ரங்கதள� ROSA 
நடததியது. இந்நி்கழ்வில் மனி�வை அளமச்்சர் டாகடர் டான் 
சீ லலங; சிங்கபபூர் பமலாண்ளம ்பல்்களலக்கழ்கததின் 
�ளலவர் ப்பராசிரியர் லில்லி ்காங; டிலரஸடன்-லடகனிஸச் 
்பல்்களலக்கழ்கததின் �ளலவர் ப்பராசிரியர் உர்சுலா 
ஸடாடிங்கர் மற்றும தி நீ ஆன் ல்காஙசியின் பிரதிநிதி்கள் 
உள்ளி்டட முககிய விருந்தினர்்கள் ்கலந்துல்காண்டனர். 
ப�சிய ல�ாழிற்்சங்க ்காஙகிரஸ (NTUC), சிங்கபபூர் 
ப�சிய மு�லாளி்கள் கூ்டடளமபபு (SNEF), TOUCH ்சமூ்கச் 
ப்சளவ்கள், ப�சிய ல�ாண்டூழிய மற்றும அறதல�ாண்டு 
ளமயம (NVPC), ஒருஙகிளைந்� ்பராமரிபபுக்கான நிறுவனம 
(AIC) ஆகியவற்றின் மூத� பிரமு்கர்்கள் மற்றும ROSA-வின் 
ஆராயச்சியாைர்்கள் ஒன்றிளைந்து ல்பாருைா�ார நலம, 
மன�ைவிலான மீள்திறன், ஓயாதல�ாற்றிடர் ்காலததில் 
மூதப�ார்்களின் ்சமூ்க ஒருஙகிளைபபு ப்பான்ற �ளலபபு்களில் 
மூன்று குழு விவா�ங்களில் ப்பச்்சாைர்்கள் ஆயவு ல்சய�னர். 

ஒ்டடுலமாத�மா்க, ்கருத�ரங்கம மால்பரும லவற்றி ல்பற்றது. 
அதில் 32ககும பமற்்ப்டட லவவபவறு அளமபபு்களைச் 
ப்சர்ந்� 160ககும பமற்்ப்டட ்பஙப்கற்்பாைர்்கள் ்கலந்து 
ல்காண்டனர். எங்கள் SLP ்பதிலாைர்்களில் சிலர் 
்கருத�ரஙகில் ்கலந்துல்காள்ை முடிந்�ள�க ்கண்டு 
நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடந்ப�ாம. பமலும, விவா�ங்கள் 
ல்சழுளமயா்க இருப்பள� நீங்கள் ்கண்டீர்்கள் என்று 
நமபுகிபறாம. ்கருத�ரங்கத ல�ாடர் ஆண்டுப�ாறும ஏற்்பாடு 
ல்சயயப்படுவ�ால், இவவாண்டுக்கான ்கருத�ரஙகில் உங்களில் 
அதி்கமாபனாளரக ்காை முடியும என்று நமபுகிபறாம! 

்கருத�ரங்கததின் ப்பாது நடந்� 
முககிய விவா�ங்களின் முழுச் 
சுருக்கததிற்கு, QR குறியீ்டளட 
ஸப்கன் ல்சயது எங்கள் 
இளையத�ைதள�ப ்பார்ளவயிடவும. 

ROSA ஊழியர் அம்சங்கள்
பரச்்சல் ஆ்கஸ்ட 2021-இல்  
ROSA-வில் ஆராயச்சி 
உ�வியாைரா்கச் ப்சர்ந்�ார். அவரது 
�ற்ப்பாள�ய ்பணி்கள் ளமயததின் 
லமாழில்பயர்பபு ஆராயச்சிககு 
உ�வுவதுடன் நிர்வா்க ஆ�ரளவயும 
வழஙகுவ�ாகும. ROSA-வில் நடததும 
இந்� ஆராயச்சி வய�ானவர்்கள் 
ப்பான்ற ்சமூ்கததில் ்பாதிக்கப்படககூடிய 
குழுக்களுககு பநர்மளறயான 

மாற்றதள� ஊககுவிககும ல்சயல் நுண்ைறிவு்களை அளிககும 
என்று அவர் நமபிய�ால் இப்பணி அவருககு அர்த�முள்ை�ா்க 
இருககிறது. �னது பவளலளயத �விர, லமதுபவா்டடம 
ஓடுவள�யும உருளிக்காலணிச்்சறுக்களலயும பரச்்சல் 
ரசிககிறார். பமலும அவர் இள்ச மற்றும ்களலளய மி்கவும 
ரசிககிறார், அளவ அவளரச் சுறுசுறுப்பா்கவும 
ஆக்கபபூர்வமா்கவும இருக்க உ�வுகின்றன.

யான் எர் பரா்சாவில் ஆராயச்சி 
உ�வியாைரா்கப ்பணிபுரிகிறார், அவர் 
ஜூளல 2021-இல் குழுவில் 
ப்சர்ந்�ார். ளமயததின் நிர்வா்க மற்றும 
ல்சயல்்பா்டடுப ்பணி்களில் உ�வுவது 
அவரது முககிய ்பணி்களில் அடஙகும. 
லவற்றி்கரமா்க மூப்பளட�ல் ்பற்றிய 
ROSA-வின்  ஆராயச்சிளய ஆ�ரிப்பதில் 
அவர் மகிழ்ச்சியளடகிறார், பமலும 
சிங்கபபூரில் இபப்பாதும, வரும 

வருடங்களிலும வய�ானவர்்களின் வாழ்கள்கயில் அது ஏற்்படுததும 
அர்த�முள்ை �ாக்கதள�க ்கண்டு உற்்சா்கமா்க இருககிறார். �னது 
ஓயவு பநரததில், யான் எர் �னது பநரதள� ஓவியம வளரவதிலும, 
்காலைாளி்களைப பின்்பற்றி உடற்்பயிற்சி ல்சயவ�ன் மூலம 
�னது உடற்�குதிளய வைர்ததுக ல்காள்வதிலும மகிழ்கிறார்.

செய்திக்கடிதம்-இதழ்  07 பிப்ரவரி 2022

ROSA-வின்  ல்சயதிக்கடி�ததின் இவவி�ழில், எங்கள் ல�ாடக்கக ்கருத�ரங்கம குறித� புதுச்ல்சயதிளய உங்களுககு 
வழஙகுகிபறாம. பமலும, சிங்கபபூரில் COVID-19 நிளலளம குறிதது நவம்பர் 2021-இல் ்கண்டறியப்ப்டட ்பல முககியக 
்கண்டுபிடிபபு்களை வழஙகுகிபறாம. எங்கள் ROSA குழுவின் பமலும இரண்டு மதிபபுமிக்க உறுபபினர்்களையும 
அறிமு்கப்படுததுகிபறாம!



ஆராயச்சியின் சிறப்பம்சங்கள்
நவம்பர் 2021-இல், COVID-19 �டுபபூசியின் திறனூககி 
ஏற்று்களைப ல்பறுவ�ற்்கான உங்கள் விருப்பம ல�ாடர்்பான 
ப்கள்வி்களைக ப்க்டபடாம. கீபழயுள்ை ்படம ஏற்்கனபவ திறனூககி 
ஏற்று்களைப ல்பற்றவர்்கள், திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பறத 
தி்டடமி்டடிருந்து இருபபினும இன்னும ல்பறா�வர்்கள் மற்றும 
திறனூககி ஏற்று்களை ஒருப்பாதும ப்பாடத தி்டடமிடா�வர்்கள் 
ஆகிய வள்கயிலான SLP ்பதிலாைர்்களின் விகி�ாச்்சாரதள� 
முன்ளவககிறது.

்படம 1: நவம்பர் 2021-இல் திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பறுவ�ற்்கான 
விருப்பததின்  விநிபயா்கம

�டுபபூசி ப்பா்டட எங்கள் ்பதிலாைர்்களில் கி்டட�்டட அளனவரும 
ஏற்்கனபவ திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பற்றுள்ைனர் (61.6%) 
அல்லது திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பற தி்டடமி்டடுள்ைனர் 
(35.5%) என்்பள�க ்கண்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடந்ப�ாம, 
்பதிலாைர்்களில் சிறு்பான்ளமயினர் (2.9%) ம்டடுபம திறனூககி 
ஏற்று்களைப ல்பற விரும்பவில்ளல.

திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பற விரும்பா� ்பதிலாைர்்களிடம, 
அ�ற்்கான ்காரைம என்ன என்று ப்க்ட்கப்ப்டடது. திறனூககி 
ஏற்று்களின் எதிர்மளறப ்பக்கவிளைவு்களைப ்பற்றி அவர்்கள் 
்கவளலப்படுகிறார்்கள் (60.1%), மூன்றாவது திறனூககி ஏற்று்களின் 
்பாது்காபபு மற்றும ல்சயல்திறன் ்பற்றிய அறிவியல் ்சான்று்கள் 
இல்லா�து (45.8%), மற்றும திறனூககி ஏற்று்களின் ல்சயல்திறளன 
அவர்்கள் நம்பவில்ளல (38.9%) ஆகியளவ அவர்்கைால் கூறப்ப்டட 
மு�ல் மூன்று ல்பாதுவான ்காரைங்கள் ஆகும.

்படம 2: திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பற விரும்பா��ற்குத 
ல�ரிவிக்கப்ப்டடுள்ை ்காரைங்கள்

ஒ்டடுலமாத�மா்க, திறனூககி ஏற்று்களைப ல்பறுவதில்ளல 
என்ற முடிவு, திறனூககி ஏற்றின் ல்சயல்திறன் மற்றும ்பாது்காபபு 
குறித� நமபிகள்கயின்ளமயால் முககியமா்க ஏற்்ப்டடிருககிறது. 
�டுபபூசி அல்லது திறனூககி ஏற்று்களை எடுப்பது ்பயம 
ல்காண்ட�ா்க இருககும என்்பள� நாங்கள் புரிந்துல்காண்டாலும, 
அத�ள்கய அச்்சம ல்காண்டவர்்கள் COVID-19 �டுபபூசி்கள் 
குறித� சு்கா�ார அளமச்சின் இளைய�ைதள�ப (https://
www.moh.gov.sg/covid-19/vaccination) ்பார்ளவயிட 
ஊககுவிக்க விருமபுகிபறாம. அவவிளையத�ைம �டுபபூசி 
எவவாறு ல்சயல்்படுகிறது என்்பப�ாடு �டுபபூசி மற்றும திறனூககி 
ஏற்று்களைப ல்பறுவது கி்டடத�்டட அளனவருககும ஏன் 
்பாது்காப்பானது என்்பள�ப ்பற்றி பமலும புரிந்துல்காள்ை 
உ�வுவ�ற்்கா்க ஏராைமான வைங்களைக ல்காண்டுள்ைது. 
நமபிகள்கககுரிய வைமூலங்களில் �டுபபூசிளயப ்பற்றி பமலும 
்படிப்ப�ன் மூலம, �டுபபூசி மற்றும திறனூககி ஏற்று்களைப ்பற்றி 
பமலும நமபிகள்க ல்பறமுடியும என்று நமபுகிபறாம!

்கருத�ாயவு்களின் ப�தி்கள்
• பிப்ரவரி ்கருதததாய்வு: 1 - 22 பிப்ரவரி 2022
• மதார்ச் ்கருதததாய்வு: 1 - 27 மதார்ச் 2022
• ஏப்ரல் ்கருதததாய்வு: 1 - 25 ஏப்ரல் 2022

எங்களைத ல�ாடர்புல்காள்ை
உங்கள் மு்கவரி அல்லது ல�ாளலப்பசி எண்ளை நீங்கள் 
மாற்றியிருந்�ால், ்கருத�ாயளவ நிளறவுல்சயவதில் 
உங்களுககு ஏப�னும வள்கயில் உ�வி ப�ளவலயன்றால் 
அல்லது உங்களுககு ஏப�னும ப்கள்வி்கபைா அல்லது 
்கருதது்கபைா இருந்�ால், �யவுல்சயது 6808 7910 என்ற 
எங்களுளடய நிளலயததின் பநரடித ல�ாளலப்பசி எண்ணில் 
ல�ாடர்புல்காள்ளுங்கள் (்காளல 9 மணி மு�ல் மாளல 5 மணி 
வளர, திங்கள் மு�ல் லவள்ளி வளர) அல்லது slp@smu.edu.sg 
என்ற மு்கவரிககு மின்னஞ்சல் அனுபபுங்கள். உங்களிடமிருந்து 
்கருதது்களைக ப்க்ட்ப�ற்கு நாங்கள் எபல்பாழுதும 
மகிழ்ச்சியளடகிபறாம.


