
SLAக்கான வயதுத் தகுதி 
சமீபத்தில் SLP உறுப்பினர் ளிடமிருந்து நகாங்ள் பபற்ற 
க்ள்வி்ளைக ்ருத்தில் ப்காண்டு, 2015-இல் SLP 
உறுப்பினர தகுதிக்கான அசல் வயது வரம்பு 50 முதல் 
70 வயது வளர (இவவயது வரம்பிறகுள் உள்ைவர் ளின் 
வகாழகள்த் துளைவர் ள் உடபட) என்றிருந்த நிளையில், 
அவவசல் உறுப்பினர் ளில் பைர இப்கபகாது 70 வயதுககு 
கேறபடடவர் ைகா  இருககி்றகார் ள் என்பளதயும் அவர் ள் 
பதகாடரந்து SLP-ககுப் பங்ளிககின்்றனர என்பளதயும் 
ROSA குழு எடுத்துக்காடட விரும்புகி்றது. எனகவ, SLP-இல் 
நீடிப்பதறகுத் தகுதியற்றவரகா  ேகாறிடுவீர் ள் என்று உங்ளுககு 
ஏகதனும் ்வளை்ள் இருந்தகால், 2015-இல் SLP-இன் ஓர 
அங்ேகா  இருக் நீங்ள் தகுதி பபறறிருந்த படசத்தில், 
நீங்ள் பதகாடரந்து தகுதியுளடயவரகா கவ நீடிப்பீர் ள் 
என்பளத உறுதிபட கூறுகிக்றகாம். உங்ள் அரப்பணிப்ளப 
நகாங்ள் பபரிதும் பகாரகாடடுகிக்றகாம் ேறறும் உங்ள் துடிப்பகான 
பஙக்றளப ேதிககிக்றகாம்! 

ROSA சி்றப்பம்சங்ள்
ஜனவரி 2022 இல், ROSA, 'En Community Services 
Society' உடன் கூடடுகசரந்து, "மூப்பளடந்தவர் ளிளடகய 
குடிளே ஈடுபகாடளட அதி்ரிக், சமூ் அடிப்பளடயிைகான 
ேறறும் பஙக்றபகாைர தளைளேயிைகான முன்முயறசி்ள்" 
என்்ற ஒரு முன்கனகாடித் திடடத்ளத அறிமு்ப்படுத்தியது. இது 
முதியவர் ள் தங்ள் சுறறுப்பு்றத்தில் சமூ் முயறசி்ளை 
ஏறபகாடுபசயய ஊககுவிககி்றது. 

ROSA குழு குடியிருப்பகாைர் ளுடன் கநகாக்க குழுக்ளை நடத்துகி்றது 

பதம்பனிஸில் வசிககும் 20 மூப்பளடந்கதகார் ளுடன் 
பதகாடரச்சியகான ஆழ கநகாக்க குழு விவகாதங்ளுடன் 
இந்தத் திடடம் பதகாடங்ப்படடது. சுறுசுறுப்பகா  நீடித்தல், 
சமூ் நடவடிகள்்ளில் பஙக்றபது ேறறும் இளைய 
தளைமுள்றயினருடன் பதகாடரபுப்காள்வது பறறிய அவர் ளின் 

்ருத்து்ளைக க்டடு ேகிழந்கதகாம். தறகபகாது, இத்திடடத்தின் 
இரண்டகாம் ்டடத்திறகு நகாங்ள் தயகாரகாகி வருகிக்றகாம்:  
12-ேகாத ஈடுபகாடு, இதில் மூத்தவர் ளுககு ROSA மூைம் 
முழுளேயகா  நிதியளிக்ப்படட சமூ் நி்ழச்சி்ளை 
நடத்துவதற்கான தைம் வழங்ப்படும்.

ROSA குழு, இம்ேகாதிரியகான சமூ்-அடிப்பளடயிைகான ஈடுபகாடடு 
ேகாதிரி்ள் உள்ளூரச் சமூ்ங்ளுககுப் பபயரக்ககூடியளவயகா 
என்பளதப் புரிந்துப்காள்வளத எதிரகநகாககுகி்றது. 
இந்நி்ழச்சியின் முதல் பகுதிளய பவறறியளடயச் 
பசயததற்கா  En Community Services Society-ககும் 
SMU ேறறும் Temasek Junior College-இன் ேகாைவத் 
பதகாண்டூழியரக குழுவிறகும் நன்றி பதரிவிக் விரும்புகிக்றகாம்!

பசல்வம் ேறறும் வருேகானம் பதகாடரபகான 
க்ள்வி்ளின் ப்காள்ள்த் தகாக்ம்
பசல்வம் ேறறும் வருேகானம் குறித்து ROSA ஏன் ேகாதகாந்திர 
க்ள்வி்ளைக க்டகி்றது? இகக்ள்வி்ளைக ்ருத்தகாயவு 
பசயததன் பின்னணியில் உள்ை உந்துதல்்ள் ேறறும் 
சிங்ப்பூரின் ப்காள்ள் வகுப்பில் அதன் தகாக்ம் குறித்து  
ROSA-வின் துளை இயககுநர, இளைப் கபரகாசிரியர 
சிகயகாஙஹூன் கிம் அவர் ள் கூறுவதறகு நகாங்ள் 
பசவிேடுககிக்றகாம். 

டகாகடர கிம்மின் ்ருத்துப்படி, 
வருேகானமும் பசல்வமும் வயதகான 
்காைத்து நல்வகாழவின் முககியக 
கூறு்ைகாகும். குடும்ப வருேகானம் 
ேறறும் பசல்வம் பறறிய த்வல்்ள், 
எங்ள் SLP உறுப்பினர் ளின் 
பபகாருைகாதகார நல்வகாழளவப் பறறிய 
்டுளேயகான பகுப்பகாயவு்ளை 
கேறப்காள்ை ROSA-ளவ 
அனுேதிககி்றது.

்டந்த ஆறு ஆண்டு்ளில் கச்ரிக்ப்படட உயரதரத் 
தரவு்ளின் மூைம், ROSA ஆரகாயச்சியகாைர் ள் மூத்த 
சிங்ப்பூரர் ளின் வருேகானம் ேறறும் பசல்வ இயக்வியளைப் 
புரிந்துப்காண்டு அரசகாங்க ப்காள்ள்்ளின் தகாக்ங்ளை 
ஆவைப்படுத்த முடிந்தது. SLP தரளவப் பயன்படுத்தி, 
55 வயதில் பகுதியைவு ேகசநி(CPF)-ளயத் திரும்பப் 
பபறுவது உடல்நைம் ேறறும் அ்நிளை சகாரந்த நல்வகாழளவ 
எவவகாறு கேம்படுத்துகி்றது என்பளத டகாகடர கிம் அவர் ள் 
்காண்பித்துள்ைகார. ேறக்றகார ஆயவில் அவர, க்காவிட-19 
பதகாறறுகநகாய்ளின் கபகாது அரசகாங்த்தின் பரகாக்ப் 
பரிேகாற்றங்ள் குள்றந்த வருேகானம் ேறறும் குள்றந்த பசல்வம் 
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இந்த இதழில், நளடபபறறுகப்காண்டிருககும் எங்ளின் பணித்திடடங்ளைப் பறறி உங்ளுககுத் பதரியப்படுத்துகிக்றகாம், 
வருேகானம் ேறறும் பசல்வம் பறறிய க்ள்வி்ளைக ்ைமி்றககுவதறகுப் பின்னகால் உள்ை உந்துதல்்ளைப் பறறி விவகாதிககிக்றகாம், 
கேலும் சிங்ப்பூரில் பணிஓயவு ேறறும் ேறுகவளைநியேன விழிப்புைரவு குறித்த முககியக ்ண்டுபிடிப்பு்ளை வழஙகுகிக்றகாம்!

ROSA-வின் துளை  
இயககுநர, இளைப் 

கபரகாசிரியர  
சிகயகாஙஹூன் கிம்



ப்காண்ட குடும்பங்ளில் மி்வும் பயனுள்ைதகா  இருந்தன 
என்பளத விைககுவதறகு SLP-இன் பசல்வத் தரளவப் 
பயன்படுத்தினகார.

இத்தள்ய ஆரகாயச்சியின் மூைம், SLP தரவு்ள் கபகான்்ற 
உயரதரத் தரவு்ளிலிருந்து பப்றப்படட ப்காள்ள்த் 
தகாக்ங்ள், மூத்த சிங்ப்பூரர் ளின் பபகாருைகாதகார நல்வகாழளவ 
கேம்படுத்தும் ப்காள்ள்்ளை வடிவளேக், ப்காள்ள் 
வகுப்பகாைர் ளுககுத் த்வல்்ளை அளிக்ைகாம்.

தரவுப் பகாது்காப்ளப நகாங்ள் தீவிரேகா  எடுத்துகப்காள்கிக்றகாம் 
என்பளத ROSA குழு எங்ள் SLP உறுப்பினர் ளுககு 
உறுதியளிக் விரும்புகி்றது. எங்ளுககு வழங்ப்படும் 
அளனத்துப் பதில்்ளும் எங்ள் கசளவய்ங்ளில் 
பகாது்காப்பகா  ளவக்ப்படும் ேறறும் ஆரகாயச்சி நடத்தும் 
கநகாக்ங்ளுக்கா  ேடடுகே பயன்படுத்தப்படும். எங்ள் 
அறிகள்்ளில் பயன்படுத்தப்படும் எந்தத் தரவும் எப்கபகாதும் 
பபயரிடப்படகாேலும் ஒருமு்ப்படுத்தப்படடதகா வும் இருககும். 
உங்ள் அளடயகாைத்ளத சேரசம் பசயயககூடிய தனிப்படட 
முள்றயில் அளடயகாைம் ்காைககூடிய தரவு்ள் எத்தள்ய 
சூழநிளையிலும் எங்ள் குழுவகால் பகிரப்படகாது.

ஆரகாயச்சியின் சி்றப்பம்சங்ள்
ஜனவரி 2022 இல், சிங்ப்பூரில் உள்ை பணிஓயவு ேறறும் 
ேறுகவளைநியேன வயது குறித்த உங்ளின் விழிப்புைரளவப் 
பறறிக க்டகடகாம். சிங்ப்பூரின் பணிஓயவு வயளத அறிந்த SLP 
பதிைகாைர் ளின் விகிதத்ளதக கீகழ உள்ை படம் ்காடடுகி்றது.

படம் 1: பணிஓயவு வயது விழிப்புைரவு விநிகயகா ம்

எங்ள் பதிைகாைர் ளில் ்ணிசேகான பகுதியினர (74.74%) 
சிங்ப்பூரில் பணிஓயவு பபறும் வயளதப் (62) பறறிய 
விழிப்புைரளவக ்காடடியது எங்ளுககு ஊக்ேளிககி்றது, 
இருப்பினும் ்கால் பகுதியினர (25.26%) இளதப் பறறி 
அறிந்திருக்வில்ளை. எவவகா்றகாயினும், அளனத்துச் 
சிங்ப்பூரர் ளுககும் இருககும் ஒகர நிளையகான பணிஓயவு 
வயளதப் கபகாைன்றி, அதி்படச ேறுகவளைநியேன வயது 
தனிநபரின் பி்றப்புக குழுவின் படி ேகாறுபடும். கீகழயுள்ை 
அடடவளை பவவகவறு பி்றப்புக குழுக்ளின் (2022 நிைவரப் 
படி) பவவகவறு ேறுகவளைநியேன வயளதக குறிககி்றது.

பிறநத நாள் ேறு-மேலை நியேன ேயது

ஜூளை 1, 1952ககு முன் 65

1 ஜூளை 1952 முதல் 30 ஜூன் 1955 வளர 67

1 ஜூளை 1955 அல்ைது அதறகுப் பி்றகு 68 

அடடவளை 1: பி்றப்புக குழுவுககு ஏறப ேறுகவளைநியேன வயது

பணிஓயவு வயது பறறிய விழிப்புைரவுககு ேகா்றகா , குள்றவகான 
பதிைகாைர் கை தங்ள் பி்றப்புககுழுவுக்கான ேறுகவளைநியேன 
வயளத அறிந்திருந்தனர.

படம் 2: தங்ைது பசகாந்தப் பி்றப்புககுழுவின் ேறுகவளைநியேன வயது 
குறித்து சரியகான, தவ்றகான விழிப்புைரவு ேறறும் விழிப்புைரவின்ளே 

ஆகியவறள்ற பவளிப்படுத்திய நபர் ளின் விநிகயகா ம்.

படம் 2 இல் ்காடடியுள்ைது கபகான்று, ஒவபவகாரு குழுவிறகுள்ளும், 
தங்ள் பசகாந்த ேறுகவளைநியேன வயளதச் சரியகா க 
்ண்டறிந்த தனிநபர் ளின் விகிதம் சிறியதகா  இருந்தது:  
1 ஜூளை 1952ககு முன் பி்றந்தவர் ளில் 21.94%, 1 ஜூளை 
1952 முதல் ஜூன் 30 வளர பி்றந்தவர் ளில் 15.24% 1955, 
ேறறும் ஜூளை 1, 1955 முதல் பி்றந்தவர் ளில் 12.96%.

2022 ஆம் ஆண்டில் ேறுகவளைநியேனச் சடடம் எவவகாறு 
ேகாறியுள்ைது என்பளதப் படிககுேகாறு எங்ள் SLP பதிைகாைர் ளை 
நகாங்ள் ஊககுவிககிக்றகாம். ேறு கவளைவகாயப்பு நளடமுள்ற்ள் 
பறறிய மி்வும் துல்லியேகான ேறறும் அன்்றன்று புதுப்பிக்ப்படட 
த்வளைக ்ண்டறிய, ேனிதவை அளேச்ச்ம் (https://www.
mom.gov.sg/employment-practices/re-employment) 
கபகான்்ற அரசகாங் இளையத்தைங்ளில் பவளியிடப்படட 
வழி்காடடுதல்்ள் ேறறும் ஆகைகாசளன்ளைப் பகாரக்வும். 
அவவகாறு பசயவது, கவளையில் நீடிககும் முடிவு்ள், பணிஓயவு 
ேறறும் பி்ற நிதித் கதரவுரிளே்ளைத் திடடமிடுவதில் உங்ளுககு 
உதவைகாம்.

எங்ளைத் பதகாடரபுப்காள்ை
உங்ள் மு்வரி அல்ைது பதகாளைகபசி எண்ளை நீங்ள் 
ேகாறறியிருந்தகால், ்ருத்தகாயளவ நிள்றவுபசயவதில் 
உங்ளுககு ஏகதனும் வள்யில் உதவி கதளவபயன்்றகால் 
அல்ைது உங்ளுககு ஏகதனும் க்ள்வி்கைகா அல்ைது 
்ருத்து்கைகா இருந்தகால், தயவுபசயது 6808 7910 என்்ற 
எங்ளுளடய நிளையத்தின் கநரடித் பதகாளைகபசி எண்ணில் 
பதகாடரபுப்காள்ளுங்ள் (்காளை 9 ேணி முதல் ேகாளை 5 ேணி 
வளர, திங்ள் முதல் பவள்ளி வளர) அல்ைது slp@smu.edu.sg 
என்்ற மு்வரிககு மின்னஞசல் அனுப்புங்ள். உங்ளிடமிருந்து 
்ருத்து்ளைக க்டபதறகு நகாங்ள் எப்பபகாழுதும் 
ேகிழச்சியளடகிக்றகாம்.

 1 முழு தகாளையும் படிக், நீங்ள் https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2443/ -ககுச் பசல்ைைகாம்.


