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உங்கள் பதில்கள் எங்களுக்குத் 
ததவை. நாங்கள் அைறவறை 
மி்கவும் மதிக்்கிதறைாம்
்கடநத சில மாதங்களா்க நாங்கள் CREA-ைில ்கடுவமயா்க 
உவைத்து ைரு்கிதறைாம். ஜூவல 14 அன்று, நாங்கள் நிதி அறைிவு 
மறறும் பணி ஓய்வுக்குத் தயாராதல ததாடரபான ைடடதமவச 
மாநாடவட நடத்திதனாம். ஒரு மாதத்திறகுப் பிறைகு, ஆ்கஸ்டு 16 
அன்று, நாங்கள் குடியிருப்பு ததாடரபான ைடடதமவச மாநாடவட 
நடத்திதனாம்.

முதல நி்கழ்சசியில அரசாங்க அவமப்பு்கள், ைங்கி்கள், ஆயுள் 
்காப்புறுதி நிறுைனங்கள், நிதி சங்கங்கள், இனஞசாரநத சுய-உதைி 
அவமப்பு்கள் மறறும் நிதி அறைிவு நிவலயங்கள் ்கலநதுத்காணடன. 
இரணடாைது நி்கழ்சசியில அவம்சசு்கள், அரசாங்க அவமப்பு்கள் 
மறறும் ஆராய்்சசி நிவலயங்கள் ்கலநதுத்காணடன.

CREA தச்கரித்துள்ள ைிைரங்கள் மி்கவும் மதிப்பு ைாய்நதவை 
என்பவதயும், த்காள்வ்க உருைாக்குநர்களுக்கு அவை மி்கவும் 
முக்்கியமானவை என்பவதயும் அவனைரும் ஒப்புக்த்காணடனர. 
இதற்கா்க எங்களின் பதிலளிப்பாளர்களான உங்களுக்கு மி்கவும் 
நன்றைி ததரிைித்துக்த்காள்ள ைிரும்பு்கிதறைாம்.

நாங்கள் இப்தபாது சிங்கப்பூர வலஃப் தபனலின் (Singapore 
Life Panel®) இரணடாம் ஆணவட நிவறைவுதசய்துள்தளாம். 
பதிலளிப்பாளர்களில மூன்று தபரில ஒருைர, அலலது 3,600 
சூப்பர-ஸ்டார பதிலளிப்பாளர்கள் ஒவதைாரு ்கருத்தாய்வையும் 
நிவறைவுதசய்துள்ளனர. பதிலளிப்பாளர்களில மூன்றைில இரணடு 
தபர ஒரு ைருடத்திறகும் அதி்கமான மதிப்புள்ள ்கருத்தாய்வு்கவள 
நிவறைவுதசய்துள்ளனர.

நாங்கள் ஒவதைாரு மாதமும் சுமார 8,000 நிவறைவுதசய்யப்படட 
பதில்கவளப் தபறு்கிதறைாம். இது நி்சசயமா்க SLP-ஐ 
முதுவமக்்காலம் குறைித்த உல்கின் மி்கப் தபரிய ்கருத்தாய்ைா்க 

உருைாக்கு்கிறைது

நாங்கள் ைடடதமவச மாநாடு்களில தைளியிடட சில 
்கணடுபிடிப்பு்கவள உங்களுக்கு இப்தபாது ததரிைிக்்க 
ைிரும்பு்கிதறைாம்.

குடியிருப்பு ததாடரபான 
ைடடதமவச மாநாடு
நாங்கள் மி்கவும் மதிப்புைாய்நத SLP தரவு்கவளப் 
பயன்படுத்திதனாம். தமலும், பதிலளிப்பாளர்கள் எப்தபாது 
ைடீடில குடிதயறைினார்கள் மறறும் இது அைர்களின் பணி 
ஓய்வு்காலத்தில எத்தவ்கய ைிவளவை ஏறபடுத்தும் என்பது 
குறைித்த ்காலைரிவசவய எங்களால ஆராய முடிநதது. ையதான 
பதிலளிப்பாளர்கள் தங்களின் தறதபாவதய ைடீடில எப்தபாது 
குடிதயறைினார்கள் என்பவத நாங்கள் ்கணக்்கிடதடாம். அதன் 
முடிவு்கள் இஙகு ைைங்கப்படடுள்ளன.

பதிலளிப்பாளர்கள் தங்களின் 
தறதபாவதய ைடீடில குடிதயறைிய 
தபாது அைர்களின் ையது என்ன?

35 ையவத அவடநதத ஒறவறை பதிலளிப்பாளர்கள் ைடீவமப்பு 
ைளர்சசிக் ்கை்க (ைைீ்க) நிதி உதைி்களுக்குத் தகுதிதபறறைனர. 
இதனாலதான் பதிலளிப்பாளர்களில தபரும்பாலாதனார 
35 ையதில தங்கள் ைடீடில குடிதயறைியுள்ளனர. 30 
பதிலளிப்பாளர்கள் 20 அலலது 21 ையதில தங்கள் ைடீடில 
குடிதயறைியுள்ளனர. அப்தபாதிலிருநது அைர்களின் அக்்கம்பக்்கம் 
எவைளவு மாறறைமவடநதிருக்்க தைணடும் என்பவத ்கறபவன 
தசய்து பாருங்கள்!



எங்கவளத் ததாடரபுத்காள்்க
உங்கள் மு்கைரி அலலது ததாவலதபசி எணவண நீங்கள் 
மாறறைியிருநதால, ்கருத்தாய்வை நிவறைவுதசய்ைதில உங்களுக்கு 
ஏததனும் ைடிைத்தில உதைி ததவைதயன்றைால, அலலது 
உங்களுக்கு ஏததனும் த்கள்ைி்கதளா, ்கருத்துக்்கதளா இருநதால, 
தயவுதசய்து 6808 7910 என்றை எங்களுவடய வமயத்தின் தநரடித் 
ததாவலதபசி எணணில ததாடரபுத்காள்ளுங்கள் (்காவல 9 
மணி முதல மாவல 5 மணி ைவர, திங்கள் முதல தைள்ளி 
ைவர) அலலது slp@smu.edu.sg என்றை மு்கைரிக்கு மின்னஞசல 
அனுப்புங்கள். உங்களிடமிருநது ்கருத்துக்்கவளக் த்கடபதறகு 
நாங்கள் எப்தபாழுதும் ம்கிழ்சசியவட்கிதறைாம்..

்கருத்தாய்வு்களின் தததி்கள்:
• அக்தடாபர ்கருத்தாய்வு: 1 - 22 அக்தடாபர 2017

• நைம்பர ்கருத்தாய்வு: 1 - 19 நைம்பர 2017

• டிசம்பர ்கருத்தாய்வு: 1 - 24 டிசம்பர 2017

அதி்க நிதியறைிவு த்காணட பதிலளிப்பாளர்கள் சிறைநத 
உடலநலத்துடன் இருப்பதறகு பை்கியுள்ளனர, மி்கவும் சிக்்கலான 
முதலீடடு உத்தி்கவளக் த்காணடிருக்்கின்றைனர மறறும் தங்களின் 
பணி ஓய்வு குறைித்து அதி்க நம்பிக்வ்கயா்க உணர்கின்றைனர 
என்பவத எங்களது ஆராய்்சசியாளர்கள் ்கணடறைிநதுள்ளனர. 
ைடடதமவச மாநாடடின் தபாது, தங்களின் பணத்வதக் த்காணடு 
எவைாறு சரியான முடிவு்கவள தமறத்காள்ைது என்பவத இளம் 
சிங்கப்பூரர்களுக்குக் ்கறறுத்தருைதறகு தாங்கள் பயன்படுத்து்கின்றை 
வ்கப்தபசி ைிவளயாடடு்கள் குறைித்து ்கலைி அவம்சசு எங்களிடம் 
ததரிைித்தது.

அதி்க நிதி அறைிவைக் த்காணட மக்்கள்

இர்கசியக்்காப்பு மறறும் 
உங்களின் தனியுரிவம

நீங்கள் எங்களிடம் ைைஙகு்கின்றை த்கைல்கவள நாங்கள் ்கடும் 
இர்கசியமானதா்கக் ்கருதி பாது்காப்தபாம். தமலும், சிங்கப்பூர 
தனிநபர த்கைல பாது்காப்பு ஆவணயத்தின் சடடத்திடடங்களின் 
்ீகழ, தனிநபர த்கைல பாது்காப்பு்ச சடடம் 2012 (PDPA) உடன் 
முழுவமயா்க இணங்கி நடப்தபாம்.

2015ம் ஆணடின் இறுதியில, ஆரைம், பணைகீ்்கம் மறறும் 
அபாயம் குறைித்த சில த்கள்ைி்கவள உங்களிடம் த்கடதடாம். 
தைவதைறு நிதி அறைிவைக் த்காணடிருக்கும் மக்்கள் எவைாறு 
பணி ஓய்வுக்குத் தயரா்கிறைார்கள் என்பது குறைித்து எங்கள் 
ஆராய்்சசியாளர்கள் ஆரைமா்க இருநததத இதறகுக் ்காரணமாகும். 
அதமரிக்்கா, ஜப்பான் மறறும் நியூசிலாநதில உள்ள மக்்கவளக் 
்காடடிலும் உங்களிடம் சிறைநத முடிவு்கள் இருநதவத நாங்கள் 
்கணடறைிநததாம்.

இஙகு ைிவல்கள் நிவலயா்க இருக்கும் ்காரணத்தினால 
சிங்கப்பூரர்கள் பணைகீ்்கத்வதக் குவறைைா்க அறைிநதிருக்்கலாம். 
தமலும், நமது மக்்கள் தபாதுைா்க நாணயமாறறு ைி்கிதத்தில 
அதி்க அக்்கவறைவயக் த்காணடிருக்்கின்றைனர.

நிதி அறைிவு மறறும் பணி 
ஓய்வுக்குத் தயாராதல 

நிதி அறைிவு
நிதி அறைிவு குறைித்தக் த்கள்ைி்களுக்கு எத்தவன பதிலளிப்பாளர்கள் 
ஆ்க்ச சிறைநத மதிப்தபணவணப் தபறறைனர? எ.்கா., ‘சரி அலலது 
தைறு: யூனிட டிரஸ்டவடக் ்காடடிலும் ஒறவறை நிறுைனப் 
பஙகு்கவள ைாஙகுைது ைைக்்கமா்கப் பாது்காப்பான ைருைாவய 
ைைஙகு்கிறைது.”
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