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சிங்கப்பூரர்கள் பணி ஓய்வு 
பபறுவதற்குப் பபொருளொதொர 
ரீதியொ்க தயொர நிலையில் 
இருக்கிறொர்களொ ?
ஓய்வு்கொை நிலறவளவு மற்றும் குடியிருப்பு, மததிய சசம 
நிதி (மசசநி), சு்கொதொரம் மற்றும் சு்கொதொரப் பரொமரிப்புச் 
பசைவினங்கள் மற்றும் பதொழிைொளர அணி பஙச்கற்பு 
சபொனற அதன பங்களிக்கினற ்கொரணி்களுக்கொன 
குறிப்பிட்ட குறிப்பொதொரதது்டன சிங்கப்பூரில் 
முதுலமயல்டயும் மக்கள் குறிதத ஒரு நீண்ட்கொை 
ஆய்லவ ந்டததுவசத முதுலமக்கொை பபொருளொதொர 
நிலை குறிதத ஆரொய்ச்சி நிலையததின (CREA) 
முதனலமயொன குறிகச்கொளொகும். சமூ்க நைவொழ்வு, 
முதுலம மருததுவம் (முதிசயொர்களின சு்கொதொரப் 
பரொமரிப்பு), முதுலமயியல் (முதுலமயல்டவதின சமூ்க, 
உளவியல், அறிவுததிறன மற்றும் உயிரியல் சொர்நத 
அம்சங்கள்) மற்றும் முதுலமயல்ட்நத பணியொளர்களின 
பணித தகுதியொக்கம் சபொனற முதுலமயல்டதலுககுத 
பதொ்டரபுல்டய பிரச்சலன்கள் குறிதது சிங்கப்பூரில் 
ந்டததப்பட்ட மற்ற ்கருததொய்வு ஆரொய்ச்சியில் இரு்நது 
CREA மற்றும் சிங்கப்பூர லைஃப் சபனல்ž (SLP) -ஐ இ்நத 
்கவனககுவிப்பு சவறுபடுததிக்கொடடு்கிறது.

ஆ்கஸ்டு 2015 முதல் மொத்நசதொறும் SLP ்கருததொய்வு்கள் 
ந்டததப்படடு வரு்கினறன. இக்கருததொய்வு்கலள 
மொத்நசதொறும் ந்டததுவதில் இரணடு முக்கிய 
அனுகூைங்கள் உள்ளன. அதில் ஒனறு, சிை நொட்களுககு 
முனனர ச்கொரிய த்கவல்்கலளத துல்ைியமொ்க 
நிலனவுகூரவதற்குச் சுைபமொககு்கிறது. மக்கள் 
தங்களுல்டய சூழ்நிலை்களில் மொற்றதலதச் ச்நதிககும் 

சபொது (உதொரணமொ்க, உ்டல்நைம் பதொ்டரபொனலவ 
அல்ைது சவலைவொய்ப்பு அல்ைது ஒரு புதிய அரசொங்கக 
ப்கொள்ல்க பதொ்டரபொனலவ) அவர்களின ந்டவடிகல்க 
எவவொறு மொறு்கிறது (குறிப்பொ்க அவர்கள் பசைவு 
பசய்யும் முலற்கள்) எனபலத நம்மொல் அல்டயொளம் 
்கொண முடிவது மற்பறொரு அனுகூைமொகும்.

அடிக்கடி ச்கட்கப்படும் 
ச்கள்வி்கள்
உங்களுல்டய ்கருததுக்களும் பினனூட்டமும் 
எங்களுககு மி்கவும் மதிப்புமிக்கலவ. அலனதது 
விசொரலண்களுககும் பதிைளிக்க நொங்கள் இயனற 
அளவு சிறப்பொ்கச் பசயல்படு்கிசறொம். எங்களுல்டய 
பசய்திக்கடிதங்களில், எங்கள் பஙச்கற்பொளர்களொல் 
அடிக்கடி ச்கட்கப்படும் சிை ச்கள்வி்கலள நொங்கள் 
ப்கிர்நதுப்கொள்சவொம்.

நான் நிறைவுசெய்த மறை கருத்தாயவுகறைக் 
காட்டிலும் ஜனவரி மா்தக் கருத்தாயவு ஏன் மிக 
நீண்ட்தாக இருந்தது ?
சிங்கப்பூரர குடும்பங்கள் தங்களுல்டய பணி ஓய்வுக்கொ்க 
பபொருளொதொர ரீதியொ்க எ்நதளவிற்குத தயொரநிலையில் 
உள்ளனர எனபலதக ்கண்டறிவசத எங்களுல்டய 
ஆரொய்ச்சி ஆய்வின முக்கியக குறிகச்கொள்்களில் 
ஒனறொகும். அதன ்கொரணொமொ்கத தொன நொங்கள் சிங்கப்பூரர 
குடும்பங்களுல்டய பசொததுக்களின இருப்புக்கணகல்க 
அறிவதற்கு ஜனவரி மொதக ்கருததொய்வில் ஒரு சிறப்புப் 
பகுதிலயச் சசரதசதொம். அதுசவ மற்ற மொதங்கலளக 
்கொடடிலும் ஜனவரி மொதக ்கருததொய்வு மி்க நீண்டதொ்க 
இரு்நததற்கு முக்கியக ்கொரணமொகும். இ்நதப் பகுதி 
குறிப்பொ்க இரணடு ்கொரணங்களுக்கொ்க விரிவொ்கக 
கூறப்பட்டது. முதைொவதொ்க, பபரும்பொைொன மக்களுககுத 
தங்கள் பசொததுக்களின ஆ்கபமொதத மதிப்லபக 
்கணக்கிடுவது சிரமமொகும். இ்நதத த்கவல்்கலளத 
துல்ைியமொ்க உருவொககுவதற்கு, ஒவபவொரு 
பொ்கதலதயும் ஆரொய்வது உதவு்கிறது. இரண்டொவதொ்க, 
குடும்பங்களின பசொததுக்களில் உள்ள்டங்கியுள்ளலவ 
நமது ஆய்வுககு மி்கவும் முக்கியமொனலவ. உதொரணமொ்க, 
மசசநி சசமிப்பு்கள் சதலவககுக குலறவொ்க உள்ளதொ, 
உங்களின அனறொ்டத சதலவ்களுககுப் பணமளிக்க 
நீங்கள்  சவறு பரொக்கமொக்கககூடிய பசொததுக்கலள 
லவததிருக்கிறரீ்களொ, அல்ைது வொழ்கல்கலய 
ந்டததுவதற்கு உங்கள் குடும்பம் ஒரு சிறு பதொழிலை 
ந்டதது்கிறதொ மற்றும் இது சபொனற விவரங்கலள 
நொங்கள் அறிய சவணடியுள்ளது. 

ெில கருத்தாயவுக் ககளவவிகள ஏன் மறைவறறைக் 
காட்டிலும் அடிக்கடி ககட்கப்படுகின்ைன ?
உ்டல்நைம், குடும்ப உறுப்பினர்கள், திருமண நிலை, 
சவலைவொய்ப்பு, வருமொனம் மற்றும் பசைவினம் 
குறிதத ஒரு லமயக ச்கள்வித பதொகுப்லப  



69%
தங்கள் வொழ்கல்கயில் முழுத 
திருப்தியல்ட்நதுள்ளதொ்கத பதரிவிதத 
பதிைளிப்பொளர்களின சதமொனம். 
எனினும், பதிைளிப்பொளர சமொசமொன 
உ்டல்நைதலதக ப்கொணடிருப்பதொ்கத 
பதரிவிததொல், இ்நத எணணிகல்க 
பொதியொ்கக குலற்கிறது.

20%
தங்கள் குடும்பததிற்கு பவளிசய வொழும் மக்களுககு 
உதவ, ஒவபவொரு மொதமும் $500 -ககும் அதி்கமொ்கத 
தருவதொ்க பதரிவிககும் பதிைளிப்பொளர்களின சதமொனம். 
இததல்கய பணமளிப்பு்களுககும், பதிைளிப்பொளர்கள் 
பபற்சறொர்கலளக ப்கொணடிருக்கிறொர்களொ எனபதற்கும் 
இல்டசய ஒரு வைிலமயொன ஒடடுறலவ 
முனசனொட்டமொனப் பகுப்பொய்வு பதரிவிக்கிறது.

3ல் 1
கூறிய ஏசதனும் மொதததில் மருதது 
வரி்டம் பசனற பதிைளிப்பொளர்களின 
எணணிகல்க. இவற்றில், மூனறில் 
இரணடு சபர அலதத பதொ்டர்நத 
மொதததில் மீணடும் மருததுவலரச் 
ச்நதிததனர. கூடுதைொ்க, நொள்பட்ட சநொய் 

நிலைலம்கலளக ப்கொணடிருப்பவர்கள் மருததுவலரக 
்கொணப் பதிவுபசய்வதற்கு வொய்ப்புள்ளதொல், அவர்களின 
எணணிகல்க இரும்டங்கொகும்.

26%
எதிர்கொைததில் ஒரு தொதிலம இல்ைததில் 
சசரக்கப்படுவதற்கு பதிைளிப்பொளர்களுககு உள்ள 
சரொசரி அ்கநிலை நி்கழ்வொய்ப்பு. சமலும், சிை குழ்நலத 
பதிைளிப்பொளர்கள் ஒரு தொதிலம இல்ைததில் 
சசரக்கப்படுவதற்்கொன தங்கள் வொய்ப்பு்கள் அதி்கமொ்க 
உள்ளதொ்கத தரமிடு்கினறனர.

இர்கசியக்கொப்பு மற்றும் 
உங்கள் தனியுரிலம
நீங்கள் எங்களி்டம் வழஙகு்கினற த்கவல்்கலள நொங்கள் 
்கடும் இர்கசியமொனதொ்கக ்கருதி பொது்கொப்சபொம் மற்றும் 
சிங்கப்பூர தனிநபர த்கவல் பொது்கொப்பு ஆலணயததின 
சட்டததிட்டங்களின ்ீகழ், தனிநபர த்கவல் பொது்கொப்புச் 
சட்டம் 2012 (PDPA) உ்டன முழுலமயொ்க இணங்கி 
ந்டப்சபொம். எங்களுல்டய சரவர்கள் மற்றும் இலணயததள 
உைொவி்களுககு இல்டயிைொன தரவுப் பரிமொற்றங்கள், 
உயர பொது்கொப்லபக ப்கொண்ட புபரொட்ட்கொல்்கலளப் 
பயனபடுததிக ல்கயொளப்படு்கினறன. சமலும், 
எங்களுல்டய ப்டொலமனில் ஒரு SSL சொனறளிப்பு 
நிறுவப்படடுள்ளது. உங்களின தனிப்பட்ட தரவு்கள் 
மற்றும் ்கருததொய்வு பதில்்கள் தனிப்பட்ட சரவர்களில் 
லவக்கப்படு்கினறன. நீங்கள் அளிககும் தரவு்கலளக 
ப்கொணடு உங்கலளக ்கணடுபிடிக்க முடியொது எனபசத 
இதன பபொருளொகும். அல்டயொளம் நீக்கப்பட்ட தரவு்களின 
மீது மடடுசம இ்நத ஆய்வு சமற்ப்கொள்ளப்படு்கிறது. 
அலவ ஆரொய்ச்சி சநொக்கங்களுக்கொ்க மடடுசம 

SLP மொதொ்நதரக ்கருததொய்வு்கள் வழக்கமொ்க 
உள்ள்டககு்கினறன. குடும்பங்கள் பசைவிடும் 
பதொல்க்கள் மற்றும் எதற்்கொ்க அவர்கள் பசைவு 
பசய்்கிறொர்கள் எனபது சவலைவொய்ப்பினலம, ஒரு 
உ்டல்நைப் பிரச்சலனயின சநொயறிதல் அல்ைது 
உ்டல்நைக ்கொப்பபீடடின இழப்பு (அல்ைது சநரமலறயொன 
்கொரணங்கள்: ஒரு சவலைலயக ்கண்டறிதல், 
உ்டல்நைக ்கொப்பபீடல்ட வொஙகுதல், முதைொனலவ) 
சபொனற நி்கழ்்நதிருக்கககூடிய நி்கழ்வு்களின 
அடிப்பல்டயில் ஒவபவொரு மொதமும் மொறுப்டைொம் 
எனபதொல், ஒவபவொரு ்கருததொய்விலும் பசைவழிததல் 
பதொ்டரபொன ச்கள்வி்கள் ச்கட்கப்படு்கினறன. மக்கள் 
தங்களுல்டய சூழ்நிலைககு ஏற்ப அததல்கய 
நி்கழ்வு்களுககு எவவொறு பதில்விலனயொற்றினொர்கள் 
எனபலத அறி்நதுப்கொள்வது, எதிர்கொைததில் அததல்கய 
மொற்றங்களின விலளவு்கலளயும், ப்கொள்ல்க்கள் 
இறுதிவிலளவு்கலள சமம்படுதத இயலும் வழிலயயும் 
தீரமொனிப்பதற்கு எங்கலள அனுமதிககும். ஜனவரி மொதக 
்கருததொய்வில் ச்கட்கப்பட்டலதப் சபொனற பசொததுக்கள், 
்க்டப்பொடு்கள், குடியிருப்பு மற்றும் எதிரபொரப்பு்கள் 
குறிததக ச்கள்வி்கள் ஆணடுககு ஒருமுலற 
மடடுசம ச்கட்கப்படு்கினறன. ஏபனனில், அலவ 
பபரும்பொலும் மொதொமொதம் குறிப்பி்டததக்க அளவில் 
மொற்றமல்டவதில்லை. ஒததக ்கொரணங்களுக்கொ்க, 
பமடிஷீல்டு ்கொப்பபீடு, அறிவுததிறன, சுயமொ்கத 
தரமி்டப்பட்ட உ்டல்நைம் அல்ைது ல்கயிருப்பில் உள்ள 
பஙகு்கள் சபொனற பிற ச்கள்வி்கள் ்கொைொணடுசதொறும் 
ச்கட்கப்படு்கினறன.

தரவுப் பகுப்பொய்வின 
குறு்நபதொகுப்பு
இதுவலரயில் நீங்கள் ்கருததொய்வுக்கொ்க அளிதத 
பதில்்களின அடிப்பல்டயில் திரட்டப்பட்ட சிை ஆரவ்நதரும் 
புள்ளிவிவரங்கள் இஙகு ப்கொடுக்கப்படடுள்ளன:

10ல் 1
இது தங்களுல்டய முதுலமக ்கொைததிற்்கொன தங்கள் 
பபொருளொதொரத தயொரநிலைலய “மி்கச் சிறப்பு” அல்ைது 
“மி்க நனறு” எனறு தரமிட்ட 50 முதல் 59 வயது 
பதிைளிப்பொளர்களின எணணிகல்கயொகும்

3ல் 2
இது தங்களுல்டய முதுலமக 
்கொைததிற்க்கொன தங்கள் பபொருளொதொரத 
தயொரநிலைலய “சமொசமில்லை” 
அல்ைது “சமொசம்” எனறு தரமிட்ட 50 
முதல் 59 வயது பதிைளிப்பொளர்களின 
எணணிகல்கயொகும்

3 x
இது, சமொசமொன உ்டல்நைதலதக ப்கொணடிருககும் 
பதிைளிப்பொளர்கள் நல்ை உ்டல்நைதலதக 
ப்கொணடிருப்பவர்களு்டன ஒப்பிடுல்கயில், எவவளவு 
அடிக்கடி தங்களின முதுலமக ்கொைததிற்்கொன தங்கள் 
பபொருளொதொரத தயொரநிலைலய “சமொசமில்லை” 
அல்ைது “சமொசம்” எனறு தரமிடு்கினறனர எனற 
அளவ்ீடொகும்.



எப்பபொழுதும் பயனபடுததப்படு்கினறன. அலவ 
ஒனறுதிரட்டப்பட்ட வடிவததில் மற்றும் SMU ஆசமொதிதத 
ஆரொய்ச்சியொளர்களுககு மடடுசம ்கில்டக்கினறன. 
சச்கரிக்கப்பட்ட முடிவு்கள் எப்பபொழுதும் ஒரு 
புள்ளிவிவரமொ்கசவ அறிகல்க அளிக்கப்படு்கினறன. 
வணி்க சநொக்கங்களுக்கொ்க உங்கள் விவரங்கலள மற்ற 
அலமப்பு்களுககு நொங்கள் ஒருசபொதும் அனுப்பிலவக்க 
மொடச்டொம்.

எதிரவரும் ்கருததொய்வு்களின 
சததி்கள்
• ஜூன் மா்தக் கருத்தாயவு: 1 - 19 ஜூன், 2016 
• ஜூறல மா்தக் கருத்தாயவு: 1 - 24 ஜூறல, 2016
• ஆகஸ்டு மா்தக் கருத்தாயவு: 1 - 21 ஆகஸ்டு, 2016

்கருததொய்லவ நிலறவுபசய்வதற்கு உங்களுககு ஏசதனும் 
உதவி சதலவப்பட்டொல், ஒரு ல்கக்கணினியில் (ச்டப்ளட) 
்கருததொய்லவ நிலறவுபசய்ய உங்களுககு உதவுவதற்கு, 
நொங்கள் ஒரு பபொது நூை்கததிசைொ அல்ைது சமூ்க 
மனறததிசைொ உங்கலளச் ச்நதிப்பதற்கு 
ம்கிழ்ச்சியல்டசவொம். இததல்கய அமரவு்கள் வழக்கமொ்க 
ஒவபவொரு ்கருததொய்வின இறுதி வொரததில் நி்கழும்.

எங்கலளத பதொ்டரபு 
ப்கொள்ளுங்கள்
உங்கள் மு்கவரி அல்ைது பதொலைசபசி எணலண 
நீங்கள் மொற்றியிரு்நதொல், ்கருததொய்லவ 
நிலறவுபசய்வதில் உங்களுககு ஏசதனும் வடிவததில் 
உதவி சதலவபயனறொல், அல்ைது உங்களுககு 
ஏசதனும் ச்கள்வி்கசளொ, ்கருததுக்கசளொ இரு்நதொல், 
தயவுபசய்து 6808 7910 எனற எங்களுல்டய லமயததின 
சநரடித பதொலைசபசி எணணில் பதொ்டரபுப்கொள்ளுங்கள் 
(்கொலை 9 மணி முதல் மொலை 5 மணி வலர, திங்கள் 
முதல் பவள்ளி வலர) அல்ைது slp@smu.edu.sg எனற 
மு்கவரிககு மினனஞசல் அனுப்புங்கள். உங்களி்டமிரு்நது 
்கருததுக்கலளக ச்கடபதற்கு நொங்கள் எப்பபொழுதும் 
ம்கிழ்ச்சியல்ட்கிசறொம்.


