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ROSA தனது முதல் க�ாளச�யாக� வட்டமேசை விவாதத்சத 

31 ஆ�ஸ்ட 2020 அன்று சிங�ப்பூரில் மூப்்பச்டதல் 

க�ாளச�யாக�த்தில் ஈடு்படடுள்ள ்பல்மவறு அரசு நிறுவனங�ளின் 

பிரதிநிதி�ளு்டன் ந்டத்தியது. எங�ள க�ாளச�யாக� 

வட்டமேசை விவாதோனது, க�ாளச� வகுப்்பா்ளர�ளு்டன் 

ROSA ஆராய்ச்சியா்ளர�ள ைந்தித்து, எதிர�ாலக க�ாளச� 

முன்முயற்சி�ச்ளத் கதரிவிக� எங�ள ஆராய்ச்சி எவவாறு 

உதவ முடியும என்்பசத அச்டயா்ளம �ாண உதவுகிறது. 

ஒடடுகோத்தோ�, ஒத்துசைப்புக�ான ்பல வாய்ப்பு�ச்ள வைஙகும 

கவற்றி�ரோன நி�ழவா� அது அசேந்தது.  

வைங�ப்்பட்ட சில ஆரவம மிகுந்த துணுககு�ள கீழ �ாணும 

்பகுதியில் உள்ளன:

தனிப்பட்ட ஆர�ோக்கியத்த நிர்வகிததல் 

• க்பருந்கதாற்றுக �ாலத்தின் ம்பாது சு�ாதாரப் ்பராேரிப்புச் 

ைந்திப்பு�ள ்பராேரிப்பு வைஙகுநர�்ளால் ேடடுேன்றி 

மநாய்த்கதாற்று ஏற்்ப்ட வாய்ப்புள்ளது என்று அஞ்சிய 

ந்பர�்ளாலும ரத்து கைய்யப்்படடுள்ளன.

• கதாற்றுமநாய்�ளின் ம்பாது அவர�ளின் அச்ைங�ச்ளத் 

தீரப்்பதற்�ான முயற்சி�ள மேற்க�ாள்ளப்்ப்ட மவண்டும, மேலும  

தனிந்பர�ளின் ஆமராககியத்சத நிரவகிக� அவர�ச்ள 

மேலும �ட்டாயப்்படுத்த மவண்டும. 

்வருமோனக் கோபபீடடுக்கோன ரத்்வ 

• மநாய்ப்்பரவல் தடுப்பு அதிரடித்திட்டம கதா்டஙகிய பின், வீடடுச் 

கைலவு�ளில் கூரசேயான வீழச்சி ஏற்்பட்டது. வருோன இைப்பு 

என்்பது கைலவு வீழச்சிககுச் ைாத்தியோன �ாரணங�ளில் 

ஒன்றாகும.

• இத்தச�ய �ால�ட்டங�ளில் வருோனத்சத 

இைந்தவர�ளுககும வருோன அடிப்்பச்டயிலான 

ோனியங�ச்ள வைஙகுவதற்கும வருோனக �ாப்பீடு 

ஊககுவிக�ப்்பட்டது.

அரததமுள்ள செயல்்போடுகளின் முக்கியதது்வம் 
• மநாய்ப்்பரவல் தடுப்பு அதிரடித்திட்டத்தின்ம்பாது உ்டல் 

ேற்றும ேத ந்டவடிகச��ளுககுச் கைலவழித்த மநரம உயர 

ேட்ட நல்வாழமவாடு கதா்டரபுச்டயது. எதுவும கைய்யாேல் 

கைலவழித்த மநரம, ேறுபுறம, குசறந்த அ்ளவிலான 

நல்வாழமவாடு கதா்டரபுச்டயது என்்பதால், நல்வாழவுக�ான 

அரத்தமுள்ள கையல்�ளில் ஈடு்படுவதன் முககியத்துவத்சத இது 

குறிககிறது.

சதோழில்நுட்பம் ெோர்நத ர்வறு்போடு 

• ்பல்மவறு த�வல்கதா்டரபுத் கதாழில்நுட்பங�ச்ளப் 

்பயன்்படுத்தாத மூத்தவர�ள, அதி� அதிருப்திசயயும 

அவர�ளி்டமிருந்து ைமூ� ரீதியா� தனிசேப்்படுத்தப்்பட்டசதயும 

உணரந்தனர. இது வயதானவர�ளிச்டமய கதாழில்நுட்பக 

�ல்வியறிவுத் திறன்�ச்ள வ்ளரப்்பதற்�ான மதசவசய 

வலுப்்படுத்தியது.

 
ஆ�ஸ்ட அசலயிலிருந்து க்பறப்்பட்ட ஆராய்ச்சிச் 

சிறப்்பமைங�ள

SLP-இன் ஆ�ஸ்ட அசல ்பல கூடுதல் �ண்டுபிடிப்பு�ச்ள 

அளித்துள்ளது, அசவ எங�ளுககு மி�வும ஆரவம மிக�தா� 

இருந்தன:

்ப்டம 1: எங�ளுககுப் ்பதிலளித்துள்ள ்பராேரிப்்பா்ளர�ள யாசரக 

�வனித்துகக�ாளகிறார�ள என்்பசதக �ாடடும ச்ப வி்ளக�ப்்ப்டம

தங�ச்ளப் ்பராேரிப்்பா்ளர�்ளா�க �ருது்பவர�ளில் ்பாதிககும 

மேற்்பட்டவர�ள க்பற்மறாருககுக �வனிப்ச்ப வைஙகுகிறார�ள. 

இந்தப் க்பரிய விகிதாச்ைாரம சிங�ப்பூரின் வயதான ேக�ளகதாச� 

�ாரணோ�, வயது நிரமபிய சிங�ப்பூரர�ள அதி�ம ம்பர 

தங�ள க்பற்மறாசர அவர�ளின் பிந்சதய �ால வாழகச�யில் 

�வனித்துக க�ாள்ள மவண்டியிருப்்பதால் இருக�லாம.. எனமவ, 

எதிர�ாலத்திற்கு நாம தயாரா� இருக� மவண்டும, மேலும நேது 

வயதான க்பற்மறாசரப் பிந்சதய வாழகச�யில் ம்பாதுோன அ்ளவில் 

ஆதரிக� ந்டவடிகச� எடுக� மவண்டும.

செய்திக்கடிதம்-இதழ் 02 ந்வம்்பர 2020

ROSA கைய்திக�டிதத்தின் இந்த இரண்்டாம இதழில், எங�ள கதா்டக�க க�ாளச�யாக� வட்டமேசை விவாதம, SLP-இன் ஜூசல ேற்றும 

ஆ�ஸ்ட அசல�ளிலிருந்து க்பற்ற தற்ம்பாசதய �ண்டுபிடிப்பு�ள ேற்றும ROSA குழுவின் இரு சிறப்பு உறுப்பினர�்ளாகிய எங�ள துசண 

இயககுநர�ளின் அறிமு�ம ம்பான்ற புதுத்த�வல்�ச்ள உங�ளுககு வைஙகுகிமறாம.



்ப்டம 2: அக�ம ்பக�த்தினரு்டன் அரடச்டயின் அதி� நி�ழகவண் என்்பது 

அதி� ைராைரி வாழகச�-திருப்தியு்டன் கதா்டரபுச்டயது

வாழகச�த் திருப்திசயப் க்பாறுத்தவசர நம அக�ம 

்பக�த்தினரு்டன் அதி�ோ�ப் ்பைகுவதும அவர�ளு்டனான உறசவ 

வ்ளரப்்பதும நேககு ஒரு சிறந்த சூைசல உருவாககுவதா� எங�ள 

�ண்டுபிடிப்பு�ள ்பரிந்துசரககின்றன. எங�ளுககுப் ்பதிலளித்த 

மூத்மதார�ச்ளக �ாடடிலும எங�ளுககுப் ்பதிலளித்த இச்ளமயார 

அக�ம ்பக�த்தினரு்டன் குசறவா�மவ கதா்டரபுக�ாளவசதக 

�ாண முடிந்தது. இவவாறா� நாம திருப்தியான வாழகச�சய 

வாை, நம மூத்மதார�ளி்டமிருந்து �ற்றுக க�ாள்ள மவண்டும, நம 

அக�ம்பக�த்தினரு்டன் அதி�ம கதா்டரபு க�ாள்ள மவண்டும!

ROSA-வின் துசண இயககுநர�ச்ள 

அறிமு�ப்்படுத்தல் 

ROSA குழு SLP உறுப்பினர�ளு்டனான எங�ள உறசவப் க்பரிதும 

ேதிககிறது, மேலும எங�ச்ள நன்கு அறிந்துக�ாள்ள ஏதுவா�, 

ஒவகவாரு கைய்திக�டிதத்திலும எங�ள அணியின் கவவமவறு 

உறுப்பினர�ச்ள நாங�ள அறிமு�ப்்படுத்த விருமபுகிமறாம. 

எதிர�ாலத்தில், SLP உறுப்பினர�ளும அதில் இ்டமக்பறுவார�ள 

என நமபுகிமறாம! இந்த இதழில், எங�ள துசண இயககுநர�ள 

ேற்றும அவரதம கையல்�ளின் மீதான அவர�ளுச்டய ஆரவம 

ஆகியவற்றில் தனிக�வனம கைலுத்துகிமறாம.

 

உ்ளவியல் ம்பராசிரியரான ்டாக்டர வில்லியம ம்டாவ அவர�ள 

இயல்பிமலமய விைாரசணயா்ளர ஆவார. அவரது மூப்்பச்டதல் 

ஆய்வின் மீதான ஆரவம வயதானவர�ள மூலமும மூப்்பச்டயுமம்பாது 

முககியோன திறன்�ச்ளயும ஆற்றல்�ச்ளயும வ்ளரத்துகக�ாள்ள 

முடியும என்ற ைான்றினால் மூலமும ஈரக�ப்்பட்டது. மேலும 

மூப்்பச்டவசத எதிரேசறயா� வடிவசேத்த விதத்சத அவர 

ம�ளவிகயழுப்்ப விருமபுகிறார. தனது ஆராய்ச்சி மூப்்பச்டயுமம்பாது 

அசனத்து சிங�ப்பூரர�ளுககு எவவாறு மீளதிறசன உருவாககுவது 

என்்பது குறித்த நுண்ணறிவு�ச்ள உருவாககும என்றும அவர 

நமபுகிறார. மவசலககு கவளிமய, ்டாக்டர வில்லியம அவர�ள தன் 

ச�யில் ஒரு ம�ாப்ச்ப �ாஃபியு்டன், '50 �ள ேற்றும '60 �ளின் 

கவற்றிப்்பா்டல்�்ளான 'கரகம� ேற்றும ்பாப்' இசைசயக ம�டடு 

ஓய்கவடுப்்பசதக �ாணலாம.   

்டாக்டர சிமயாஙஹூன் கிமமின் ஆரவங�ள க்பாதுக 

க�ாளச� ேற்றும க்பாரு்ளாதாரத்தின் மீது உள்ளன, குறிப்்பா�, 

க்பாரு்ளாதாரக �ாரணி�ளும க்பாதுக க�ாளச� மூத்த 

சிங�ப்பூரர�ளின் நல்வாழசவ எவவாறு ்பாதிககின்றன என்்பதன் 

மீதும உள்ளன. அரைாங�த்திற்கு க�ாளச� ஆமலாைசன�ச்ள 

வைங� அவர விருமபுகிறார, இதன்மூலம சிங�ப்பூரின் 

மூப்்பச்டந்மதார ேக�ள கதாச� விசரந்து உயருமம்பாதும ேற்றும 

மூத்த கதாழிலா்ளர�ள தேது ஓய்வுக�ாலத்துககு ஆயத்தோ� 

இருப்்பதற்கும சிங�ப்பூர சிறப்்பான முன்மனற்்பாடடு்டன் இருக� 

முடியும. மூத்த சிங�ப்பூரர�ளின் நல்வாழவு ேற்றும ேமைநி (CPF) 
க�ாளச��ளில் க�ாவிட-19 ஏற்்படுத்தியுள்ள தாக�த்சத 

ேதிப்பிடுவதும அவரது தற்ம்பாசதய ்பணியில் அ்டஙகும.   

�ருத்தாய்வு�ளின் மததி�ள

•      ந்வம்்பர கருததோய்வு: 1 - 24 ந்வம்்பர  2020
•      டிெம்்பர கருததோய்வு: 1 - 27 டிெம்்பர  2020
•      ஜன்வரி கருததோய்வு: 1 - 24 ஜன்வரி  2021

எங�ச்ள கதா்டரபு க�ாள்ள

உங�ள மு�வரி அல்லது கதாசலம்பசி எண்சண

நீங�ள ோற்றியிருந்தால், �ருத்தாய்சவ நிசறவுகைய்வதில் 

உங�ளுககு ஏமதனும வடிவத்தில் உதவி மதசவகயன்றால், 

அல்லது உங�ளுககு ஏமதனும ம�ளவி�ம்ளா, அல்லது 

�ருத்து�ம்ளா இருந்தால், தயவுகைய்து 6808 7910 என்ற 

எங�ளுச்டய சேயத்தின் மநரடித் கதாசலம்பசி எண்ணில் 

கதா்டரபுக�ாளளுங�ள (�ாசல 9 ேணி முதல் ோசல 5 ேணி 

வசர, திங�ள முதல் கவளளி வசர) அல்லது slp@smu.edu.sg 
என்ற மு�வரிககு மின்னஞைல் அனுப்புங�ள. உங�ளி்டமிருந்து 

�ருத்துக�ச்ளக ம�ட்பதற்கு நாங�ள எப்ம்பாழுதும 

ேகிழச்சியச்டகிமறாம.

 


