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எங்களுக்குப் பின்புலமா்க உள்ள இரண்டு 
நபர்கள குறித்து அறிந்துக்காளளுங்கள.

எங்க்ளது மாணவ உதவியா்ளர்கள - இவர்கள சிங்கப்பூர 
லலஃப் பபனலுக்கு (Singapore Life Panel®) அதி்க்ளவிலான 
பதில்ளிப்பா்ளர்க்ளின் பதில்கல்ளப் கபற்று தரும் உந்து 
சக்தியா்க உள்ளனர. பதில்ளிப்பா்ளர்கள ஒவகவாரு 
மாதமும் ்கருத்தாயலவ நிலறவுகசயவதற்்கா்க ஓயவின்றி 
அவர்களுக்கு நிலனவூட்டுவபதாடு, ஊக்்கமும் அ்ளிக்்கின்றனர. 
பதில்ளிப்பா்ளர்கல்ளத் கதாலலபபசி வாயிலா்க அலலது 
சிங்கப்பூரில அவர்கள விரும்பும் இடத்தில பநரில சந்தித்து 
அவர்கள ்கருத்தாயலவ நிலறவுகசயவதற்கு எங்க்ளது மாணவ 
உதவியா்ளர்கள உதவு்கின்றனர. கூடுதலா்க, நிரவா்கப் பணி்கல்ள 
பமற்க்காளவதற்்கான அவசியம் ஏற்படும் பபாது இவர்கள 
எப்கபாழுதும் CREA-இன் இயக்்கங்களுக்கு உதவுவார்கள. பமலும், 
CREA நி்கழ்சசி்க்ளில வரபவற்லபயும் பணியா்ளர ஆதரலவயும் 
வழஙகு்கின்றனர. அவர்க்ளில கென்னி லிம் (Jenny Lim) மற்றும் 
மு்கமது லுக்பமன் (Mohd Lukman) ஆ்கிய இருவர குறித்து இஙகு 
விவரிக்்கப்பட்டுள்ளது.

"்கருத்தாயலவ நிலறவுகசயவதற்்கா்க ஒரு பதில்ளிப்பா்ளர SMU-
க்கு வந்திருந்தார. அவர மி்கவும் முரடரா்கத் பதான்றியதால நான் 
சிறிது அ்சசமலடந்பதன், ஆனால அவருடன் பபசப் பபச அவர ஒரு 
சிறந்த மனிதர என்பலத நான் உணரந்பதன். அவர தனது சப்காதரர 
குறித்தும் என்னிடம் கசாலலத் கதாடங்கினார, பமலும் அவலரத் 
தன் வழிக்குக் க்காண்டுவர முடியவிலலல என்றும் அவர 
்கவலலப்பட்டார. நான் அவருக்கு பமலும் உதவ விரும்பிபனன், 
ஆனால அவரது சப்காதரருக்கு அவர ஆதரவா்க இருக்குமாறு 
அறிவுறுத்த மட்டுபம என்னால முடிந்தது.”

SMU-இன் ்கணக்குப்பதிவியல பள்ளியில (School of Accountancy) 
பயிலும் ஓர இரண்டாம் ஆண்டு மாணவியான கென்னி 

லிம் (Jenny Lim), CREA-
யிடமிருந்து மின்னஞசலலப் 
கபறுவதற்கு முன்னர, தனது 
பரிமாற்றத் திட்டத்திற்்கா்க்ச 
பசமிக்்கத் கதாடஙகுவதன் 
கபாருட்டு பவலல பதடிக் 
க்காண்டிருந்தார. 

கென்னி ஆறு மாதங்கள 
CREA-இல இருந்தார. அவர 
ஒரு வாரத்திற்கு்ச சுமார 10 
முதல 15 மணிபநரங்கள 
பணியாற்றினார. அவர தனது 
ச்கப் பணியா்ளர்கல்ளக் 
்காட்டிலும் முதிபயார்கல்ள்ச 
சுலபமா்கக் ல்கயா்ள 
முடிவலத உணரந்தார. 
“முதிபயார்கல்ளக் 

ல்கயாளுவது அவவ்ளவு சிக்்கலான விஷயம் அலல,” என்று 
அவர கூறு்கிறார. 

வாடிக்ல்கயா்ளர பசலவ நிலலயத்தில தனது முதல நா்ளன்று 
அவர பதற்றமா்க இருந்தார. அவர அதி்கக் ்கவலலயுடன் தனது 
முதல பதில்ளிப்பா்ளலரத் கதாலலப்பபசியில அலழத்தார. “நான் 
முதலில தடுமாறிபனன், ஆனால மறுமுலனயில பபசிய நபர 
மி்கவும் இனிலமயானவரா்க இருந்தலத நான் விலரவிபலபய 
உணரந்பதன்.” கதாடரந்து கதாலலப்பபசி அலழப்பு்கல்ள்ச கசயய்ச 
கசயய, கென்னிக்கு தன்னம்பிக்ல்க வ்ளரந்தது. இன்று அவர 
வாடிக்ல்கயா்ளர பசலவ நிலலயத்தில அனுபவமிக்்கவரா்கத் 
தி்கழ்கிறார. பமலும், யாரிடமாவது பபசுவதற்கு எதிரபாரத்துக் 
்காத்திருக்கும் சில பதில்ளிப்பா்ளர்கல்ளப் பபால, கென்னியும் 
CREA-க்கு வருவதற்கு ஆவலுடன் எதிரபநாக்கு்கிறார!!

”எங்க்ளது மதிய உணவு இலடபவல்ள பபான்ற பநரங்க்ளின் 
பபாது நானும் மற்ற மாணவ உதவியா்ளர்களும் உலரயாடுவதற்கு 
பநரம் ்கிலடக்கும் பவல்ளயில, ஒரு பதில்ளிப்பா்ளர தான் 
்கடக்்கின்ற சிரமமான பநரங்கல்ள எங்களுடன் ப்கிரந்துக்காளவது 
தான் எங்கல்ளப் கபரிதும் பாதிக்கும் விஷயமா்க உள்ளது. 
எங்க்ளது மாதாந்தர அரட்லடப் பப்சசுக்்கள அவர்கள ஆவலுடன் 
எதிரப்பாரக்்கின்ற எலதபயனும் அவர்களுக்கு வழஙகுகமன்று 
நம்பு்கிபறன்.” 

மு்கமது லுக்பமன் (Mohd Lukman) அவர்கள CREA -இல உள்ள 
ஒரு ‘முன்பனாடி’ மாணவ உதவியா்ளர. அவர ஏப்ரல 2015-இல 
பசலவயாற்றத் கதாடங்கினார. 
நாங்கள அனுப்பிய 
்கடிதங்களுக்குப் பதில்ளிக்்காத 
பதில்ளிப்பா்ளர்கல்ள, 
அவர்க்ளின் வடீு்களுக்கு 
பநரில கசன்று சந்திக்்க 
பவண்டியவர்க்ளில ஒருவரா்க 
அவர இருந்தார. “நாங்கள 
்காலல 9 மணி முதல 
மாலல 5 மணி வலர 
ஒவகவாரு வடீா்க பநரில 
கசலல பவண்டியிருந்தது. 
அதனால, அன்லறய 
நா்ளின் முடிவில நாங்கள 
மி்கவும் ்கல்ளப்பலடந்பதாம். 
்கா்கிதத்தில 
எழுதப்பட்டிருந்தலதப் பபால 
ஒரு மு்கவரியில இருந்து 
மற்கறாரு மு்கவரிக்கு 
நடந்து கசலவது அவவ்ளவு 
சுலபமானதா்க இருக்்காது என்பலத நாங்கள முதலில 
உணரவிலலல.”

லுக்பமன் அவர்கள பிரான்்ில உள்ள பராவனில தனது 
பரிமாற்றத் திட்டத்திற்்கா்க கூடுதல பணத்லத ஈட்ட 
விரும்பியதன் ்காரணமா்க, அவர மூன்று வாரங்களுக்குப் 
பதில்ளிப்பா்ளர்க்ளின் வடீு்களுக்கு பநரில கசன்று அவர்கல்ளப் 
பதிவுகசயயும் பணிலய பமற்க்காண்டார. லுக்பமன் இந்த ஆண்டு 
ெனவரியில தனது பரிமாற்றத்லத நிலறவுகசயதார. அலத 
அவர “தனது வாழவின் மி்கவும் பிரமிப்பான ்கால்கட்டமா்கக்” 
்கருது்கிறார. அவர தனது மூன்றாவது கமாழியா்கப் பிகரஞலசத் 
பதரந்கதடுத்திருந்தார. அலதத் தன்னால பழ்க முடிந்தலத 
எண்ணி ம்கிழ்சசியலடந்தார.

கபாரு்ளியல பள்ளியில (SOE) இறுதியாண்டு பட்டம் பயிலும் 
இவர தனது படிப்லப ஏப்ரல 2018-இல நிலறவுகசயய உள்ளார. 
அவவாறு நி்கழும் பவல்ளயில, இவர CREA-இல மூன்றாண்டு்கள 
கசலவிட்டிருப்பார. இவரால வாரந்பதாறும் சுமார 15 
மணிபநரத்லத்ச கசலவிட இயலு்கிறது.

தன்லன ஒரு “அ்கபநாக்்கி” என விவரிக்்கின்ற லுக்பமன், எங்க்ளது 
பதில்ளிப்பா்ளர்களுடன் கதாலலப்பபசியில உலரயாடுவது மி்கவும் 
சுலபமா்க இருப்பதா்க உணர்கிறார. ”வழக்்கமா்க என் வயலதக் 
்காட்டிலும் இருமடஙகு வயதுலடய பதில்ளிப்பா்ளர்களுடன் 
உலரயாடுவதற்்கான வாயப்பும் சிறப்புரிலமயும் எனக்கு 
்கிலடத்தது குறித்து நான் ம்கிழ்சசியலட்கிபறன். இருந்தாலும், 
அவர்கள என்லன ஒரு இல்ளயரா்கக் ்கருதிப் பபசுவதிலலல. 
பமலும், அவர்கள என்னிடம் தங்க்ளது வாழவின் தனிப்பட்ட 
மற்றும் இர்கசியமான விஷயங்கல்ளப் ப்கிரந்துக்காளவதற்கும் 
தயரா்க இருக்்கின்றனர. அவர்கள என்லன முழுவதும் நம்பலாம், 
நான் அவர்கல்ள ஒருபபாதும் ஏமாற்ற மாட்படன். சிங்கப்பூர 
நிரவா்கப் பல்கலலக் ்கழ்கத்தில ஒரு ஆயவுக்குட்படுநரா்க 
உள்ள நான் எனது பநரத்லத CREA-இல கசலவிட எப்கபாழுதும் 
ஆவலுடன் ்காத்திருப்பபன். இலலலகயன்றால, எனது ்கலவிக்கு 
என்னால பணத்லத ஈட்ட முடியாது!” 



எங்கல்ளத் கதாடரபுக்காள்க
உங்கள மு்கவரி அலலது கதாலலபபசி எண்லண நீங்கள 
மாற்றியிருந்தால, ்கருத்தாயலவ நிலறவுகசயவதில உங்களுக்கு 
ஏபதனும் வடிவத்தில உதவி பதலவகயன்றால, அலலது 
உங்களுக்கு ஏபதனும் ப்களவி்கப்ளா, ்கருத்துக்்கப்ளா இருந்தால, 
தயவுகசயது 6808 7910 என்ற எங்களுலடய லமயத்தின் பநரடித் 
கதாலலபபசி எண்ணில கதாடரபுக்காளளுங்கள (்காலல 9 
மணி முதல மாலல 5 மணி வலர, திங்கள முதல கவள்ளி 
வலர) அலலது slp@smu.edu.sg என்ற மு்கவரிக்கு மின்னஞசல 
அனுப்புங்கள. உங்க்ளிடமிருந்து ்கருத்துக்்கல்ளக் ப்கட்பதற்கு 
நாங்கள எப்கபாழுதும் ம்கிழ்சசியலட்கிபறாம்.

சிங்கப்பூர் லைஃப் பேனைில்  

(Singapore Life Panel®) சசைவு சசய்தல்

முதன்லமயா்க்ச கசலவு கசய்கின்ற வல்கப்பிரிவு்கள

#1 #2 #3

ேயணம் 

ச�ொக்கப் ேரிசு்கள் மற்றும் நனச்கொலை்கள்

எங்க்ளது ஊக்்கமிக்்க பதில்ளிப்பா்ளர்கள ஒவகவாரு மாதமும் 
44 விரிவான வல்கப்பிரிவு்க்ளில தாங்கள கசலவிடும் 
கதால்க குறித்து தயவுகசயது கதரிவிக்்கவும். ஒவகவாரு 
வல்கப்பிரிவிலும் ஒவகவாரு குடும்பமும் எவவ்ளவு கசலவு 
கசய்கின்றனர என்பலத CREA-இன் தரவு அறிவியலறிஞர்கள 
குழு பகுப்பாயவு கசயதுள்ளது.

பலசரக்கு்கள தான் குடும்பத்தில அதி்கம் கசலவாகும் ஒரு 
வல்கப்பிரிவா்க இருப்பலத நாங்கள ்கண்டறி்கிபறாம் - 
ஆ்ககமாத்தம் கசலவாகும் கதால்கயில இது சராசரியா்க 
11% உள்ளது. இதற்கு அடுத்து அடமானக் ்கடலனத் திருப்பி்ச 
கசலுத்துவது கநருக்்கமா்க உள்ளது. சுற்றுலாக்்களும் 
விடுமுலற்களும் மூன்றாவது இடத்தில உள்ளன - சிங்கப்பூரர்கள 
பயணம் கசயவதில மி்கவும் விருப்பமுள்ளவர்கள!

இப்பபாது எங்க்ளிடம் 2017-ம் ஆண்டுக்்கான பதில்க்ளின் முழுத் 
கதாகுப்பும் உள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் பதில்ளிப்பா்ளர்கள 
எவவாறு தங்க்ளது கசலவினத்லத்ச சரி்கட்டு்கின்றனர என்பலத 
இப்பபாது நாம் ஆராயலாம். கதாகுப்பு்ச சுற்றுலாக்்கள மற்றும் 
விடுமுலற்களுக்கு்ச கசலவிடும் கதால்க ஆண்டு முழுவதும் 
ஏற்ற-இறக்்கங்கல்ளக் க்காண்டிருக்்கின்றன. மக்்கள தங்க்ளது 
ஆண்டு ஊக்்கத்கதால்க்க்ளில கவ்ளிநாட்டு்ச சுற்றுலாக்்கள கசலல 
விரும்பும் பபாது, டிசம்பர மாதத்தில குடும்பத்தின் வரவுகசலவில 
15% உயரவு ஏற்படு்கிறது.

ேைச�ககு்கள்
(உணவு மற்றும் பானங்கள)
மாதந்பதாறும் கசலவிடும் 
கதால்கயில 11%

அைமொனக்கைலனத்  
்திருப்ேபிச் சசலுத்து்தல்
மாதந்பதாறும்  
சசைவபிடும்  
ச்தொல்கயபில் 11%

ேயணம்
மாதந்பதாறும் 
கசலவிடும் 
கதால்கயில 8%

ஒரு வழக்்கமான மாதத்துடன் ஒப்பிடும் பபாது, 
சனீப் புத்்தொண்டு சமயத்தில நண்பர்கள மற்றும் 
குடும்பத்தினருக்்கான கராக்்கப் பரிசு்களுக்கு 
இரண்டு மடஙகு கசலவா்கிறது.

அபத பபால, சேருநொலைக (ஹரி �ொயொ) க்காண்டாடு்கின்ற 
பதில்ளிப்பா்ளர்களுக்கு மத்தியில அறப்பணி நன்க்காலட்களுக்கு 
இரண்டு மடஙகு கசலவா்கிறது.

கபருநாள (ஹரி ராயா) மற்றும் ்தேீொவைிப் பண்டில்கயின் 
பபாது கராக்்கப் பரிசு்கள சுமார பாதிய்ளவு அதி்கரிக்்கின்றன.

கூட்டம் நலடகபறும் இடங்கள

எங்கள மாணவர்க்ளின் துலணயுடன் இக்்கருத்தாயலவ 
நிலறவுகசயய விரும்பினால, நீங்கள பின்வரும் ஏபதனும் 
அலமவிடங்கல்ளப் பாரலவயிடலாம். சந்திப்புத் திட்டங்க்ளின் 
பததி மற்றும் பநரத்லத அறிந்துக்காளவதற்கு, தயவுகசயது 
எங்கள நிலலயத்தின் பநரடித் கதாலலபபசி எண்லணத் 
கதாடரபுக்காளளுங்கள.

ேீஷொன் 
லமண்ட் ஸட்கர்சசர, 510 பஷீான் கதரு 13
#03-01 சிங்்கப்பூர் 570510 

ேு்க்்கிை் மப�ொ 
கரக்்கவரி அக்்கவுண்ட்ஸ பிலரபவட் லிமிகடட்

164 புக்்கிட் பமரா கசன்ட்ரல #03-3655, சிங்கப்பூர 150164

ஜூப�ொங ்கிழககு
ெூபராங ரீெனல லலப்ரரி கலவல 1, ரி்கஸ பிசினஸ லாஞ

21 ெூரோங் ்கிழ்க்்கு சகன்ட்ரல் 1, சிங்்கப்பூர் 609732 

ச்தம்ேபினிஸ்
NTUC இன்்கம் பிலடிங, கலவல 9 கதம்பினிஸ ெஙஷன்,

300 கதம்பினிஸ அகவன்யு 5, சிங்கப்பூர 529653

சசம்ேவொங
ெஸட் எெுப்கஷன் டியூஷன் கசன்டர
30 சகம்பவாங் ட்ரலவ் 
#04-04 சன் பி்ளா்ா, சிங்்கப்பூர் 757713 

இர்கசியக்்காப்பு மற்றும் உங்க்ளின் 

தனியுரிலம

நீங்கள எங்க்ளிடம் வழஙகு்கின்ற த்கவல்கல்ள நாங்கள ்கடும் 
இர்கசியமானதா்கக் ்கருதி பாது்காப்பபாம். பமலும், சிங்கப்பூர 
தனிநபர த்கவல பாது்காப்பு ஆலணயத்தின் சட்டத்திட்டங்க்ளின் 
்ீகழ, தனிநபர த்கவல பாது்காப்பு்ச சட்டம் 2012 (PDPA) உடன் 
முழுலமயா்க இணங்கி நடப்பபாம்.

்கருத்தாயவு்க்ளின் பததி்கள

• ஏப்�ல் மொ்தக ்கருத்்தொயவு:  1 - 22 ஏப்�ல் 2018

• பம மொ்தக ்கருத்்தொயவு :  1 - 20 பம 2018 
• ஜூன மொ்தக ்கருத்்தொயவு:  1 - 24 ஜூன 2018
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பயண்ச கசலவு


