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எங்களால் ஈடுபட 
இயலும் – மேலும் இவை 
எல்்ாைற்றுக்கும் நீங்கமள 
்காரணம்!
CREA-க்்கான 2017-ஐ ைிைரிபபதற்கு ஒரு உரிச்சால் 
இருநதால், அது நிசசயோ்க “ஈடுபடுதல்” எனபதா்கமை 
இருக்கும்.

அக்மடாபர் ோதததின இறுதியில், 2017-க்்கான நேது 
நான்காைது ேற்றும் இறுதி ைடடமேவசத திடடதவத 
நாங்கள் நடததிமனாம். இநத முவை மேற்்்காள்ளபபடட 
திடடததின ்கருததாக்்கோ்க மைவ் ேற்றும் மைவ் 
நியேனம் இருநதது. பினைரும் ஒவ்ைாரு அரசாங்க 
அவேசசின பிரதிநிதி்கள் உள்பட, நாடு முழுைதிலும் இருநது 
சிைபபு ைிருநதினர்்கள் ்க்நது்்காணடனர்: நிதி, சு்காதாரம், 
உள்துவை, ேனிதைளம், மதசிய ைளர்சசி, ைர்தத்கம் ேற்றும் 
்தாழிற்துவை ேற்றும் சமுதாய, குடும்ப மேம்பாடு.

SLP ்தாழி்ாளர் பாடத்தாகுதியில் இருநது சி் சேீபததிய 
முடிவு்கவள டாக்டர் சிமயாங்ஹூன ்கிம் அைர்்கள் 
முனவைததார். மூனைில் ஒரு பஙகு பதி்ளிபபாளர்்கள் 
அதிருபதியின ்காரணோ்க மைவ்யில் இருநது 
ைி்்கியுள்ளதா்க அது ்தரிைிக்்கிைது: குவைநத ஊதியம், 
ச்கபபணியாளர்்களுடனான அைர்்களின உைவு, அல்்து  
ப் ேணிமநரம் மைவ்்சயய மைணடிய அைசியம்  
ஆ்கியவை அதற்்கான ேி்கவும் ்பாதுைான ்காரணோகும்.  
2% பதி்ளிபபாளர்்கள் குவைநத-்கா் ஒபபநத மைவ்த 
துவையில் மைவ் ்சயைதும் ்கணடைியபபடடது. 
உதாரணோ்க ஃ்கிராப (Grab) அல்்து ஊபர் (Uber).

மேலும், அ்ேரிக்்காைில் உள்ள RAND ்கார்பமரஷனில் இருநது 
ைநதிருநத நேது அவனதது் உடனுவழபபாளர்்களும் 
உவரயாற்ைினார்்கள்.நேது பதி்ளிபபாளர்்கள் ப் 
திைன்கவளக் ்்காணட ஓர் ஊழியர் அணியா்க உள்ளனர் 

செய்திகளில் இடமசபெற்ற SLP

எனபவத மபராசிரியர் வேக்ம்கல் D. ்ர்ட (Professor Michael 
D. Hurd) அைர்்கள் ்கணடைிநதார்: மூனைில் ஒரு பஙகு 
பதி்ளிபபாளர் தங்களின தற்மபாவதய மைவ்வயக் ்கடநத 
ஐநது ஆணடு்களுக்குள் ்தாடங்கியுள்ளனர். அைர்்களுக்கு 
மைவ் பைிமபான மபாது, ஒரு ோதததிற்குள் புதிய மைவ் 
ஒனவைக் ்கணடைிநதனர்.

இறுதியா்க, தங்களின 50 ையது்களில் உள்ள 
பதி்ளிபபாளர்்களின எதிர்பார்பபு்கவள மபராசிரியர் 
சூசன மரா்ைடடர் (Professor Susann Rohwedder) அைர்்கள் 
ஆராயநதார். பாதிக்கும் சற்றுக் குவைைான ஆண்கள் 
ேற்றும் மூனைில் ஒரு ்பணணும் தங்களுக்கு 65 ையதாகும் 
மபாது கூட மைவ் ்சயது்்காணடிருக்்க மைணடு்ேனறு 
எதிர்பார்க்்கினைனர். இநத முடிைில் ஊட்கத துவை ேி்கவும் 
ஆர்ைம் ்காடடியது. பளூம்்பர்க், மசனல் நியூஸ்ஏஷியா, 
்ியானி ஸாமபா, ்ியானி ைானமபா, ஷின ேின ்டய்ி 
நியூஸ், தி ஸ்ட்ரயிடஸ் வடம்ஸ், டுமட ஆனவ்ன 
ேற்றும் ேம்சியாைில் இருநது ்ைளிைரும் தி ஸ்டார் 
ஆ்கியவை இது குைிதது ்கடடுவர்கவள ்ைளியிடடுள்ளன.



2018 -ஐ ஆைலுடன 
எதிர்பார்க்்கிமைாம்

எங்கவளத ்தாடர்பு்்காள்்க
உங்கள் மு்கைரி அல்்து ்தாவ்மபசி எணவண நீங்கள் 
ோற்ைியிருநதால், ்கருததாயவை நிவைவு்சயைதில் 
உங்களுக்கு ஏமதனும் ைடிைததில் உதைி மதவை்யனைால், 
அல்்து உங்களுக்கு ஏமதனும் ம்கள்ைி்கமளா, 
்கருததுக்்கமளா இருநதால், தயவு்சயது 6808 7910 எனை 
எங்களுவடய வேயததின மநரடித ்தாவ்மபசி எணணில் 
்தாடர்பு்்காள்ளுங்கள் (்காவ் 9 ேணி முதல் ோவ் 5 
ேணி ைவர, திங்கள் முதல் ்ைள்ளி ைவர) அல்்து  
slp@smu.edu.sg எனை மு்கைரிக்கு ேினனஞசல் அனுபபுங்கள். 
உங்களிடேிருநது ்கருததுக்்கவளக் ம்கடபதற்கு நாங்கள் 
எப்பாழுதும் ே்கிழசசியவட்கிமைாம்.

2018-ஆம் ஆணடு CREA-இல் ேி்கவும் ்கிளர்சசியூடடும் 
(ேற்றும் பரபரபபான) ஆணடா்க இருக்்கப மபா்கிைது. 
ைரும் ோதங்களில், பயிற்சி, நம்பிக்வ்க, ்தாணடூழியம், 
மநரப பயனபாடு, பராேரிபபு ைழஙகுதல் ேற்றும் பணி 
ஓயவு உள்ளிடட ப்தரபபடட பாடங்களில் புதிய SLP 
ம்கள்ைி்கவளச மசர்க்்க உள்மளாம். எங்களது ்கருததாயைில் 
உங்கவள ஆர்ைமுடனும் ஈடுபாடடுடனும் வைததுக்்்காள்ள 
ைிரும்பு்கிமைாம். ஒவ்ைாரு ோதமும் SLP ்கருததாயவை 
நிவைவு்சயைதற்கு நீங்கள் ்ச்ைிடம் மநரம் ேற்றும் 
முயற்சிவய நாங்கள் ்பரிதும் பாராடடு்கிமைாம். எங்கள் 
ம்கள்ைி்களுக்குப பதி்ளிபபதற்்கான உங்களின உறுதிமயற்பு, 
ஆ்கச சிைநத ஆராயசசிவய உருைாக்்க உதவு்கிைது.

ைிவரவுக் ்கணடுபிடிபபு: 
நடபபு மைவ்
பெ்திலளிபபெபாளரகள் எப்பெபாது ்ஙகளின் 
்ற்பெபாத்ய ்ேதலதயத் ச்பாடஙகதினர? 

்சபடம்பர் ோதததில், எபமபாது தங்களின தற்மபாவதய 
மைவ்வயத ்தாடங்கினர்்கள் எனறு மைவ் 
்சயது்்காணடிருநத பதி்ளிபபாளர்்களிடம் ம்கடமடாம். 
மூனைில் ஒருைர் தனது மைவ்வயக் ்கடநத ஐநது 
ஆணடு்களுக்குள் ோற்ைியுள்ளார் - ப் திைன்கவளக் 
்்காணட ஊழியர் அணி. ஆனால், ப்ர் நீணட ்கா்ோ்க, 
அதாைது சராசரியா்க 15 ஆணடு்களா்கத தங்கள் 
மைவ்யிம்மய ்தாடர்நது நீடிக்்கினைனர். தாங்கள்  
1970 -க்கு முனனர் தங்களின தற்மபாவதய மைவ்வயத 
்தாடங்கியதா்க ஐம்பது சதைதீ பதி்ளிபபாளர்்கள் 
்தரிைிததனர்.

கூடடம் நவட்பறும் 
இடங்கள்
எங்கள் ோணைர்்களின துவணயுடன இக்்கருததாயவை 
நிவைவு்சயய ைிரும்பினால், நீங்கள் பினைரும் ஏமதனும் 
அவேைிடங்கவளப பார்வையிட்ாம். சநதிபபுத திடடங்களின 
மததி ேற்றும் மநரதவத அைிநது்்காள்ைதற்கு, தயவு்சயது 
எங்கள் நிவ்யததின மநரடித ்தாவ்மபசி எணவணத 
்தாடர்பு்்காள்ளுங்கள்.

பீெஷபான்
ஸ்பரிங ்காம்ஜ் இணடர்மநஷனல்
512 பஷீான ்தரு 13, சிங்கபபூர் 570512

புககதிட் ்ேரபா
்ரக்்கைரி அக்்கவுணடஸ் பிவரமைட ்ிேி்டட
164 புக்்கிட மேரா ்சனடரல் #03-3655, சிங்கபபூர் 150164

ஜூ்ரபாங கதிழககு
ஜஹூமராங ரீஜனல் வ்பரரி ்்ைல் 1, ரி்கஸ் பிசினஸ் ்ாஞ

21 ஜஹூமராங ்கிழக்கு ்சனடரல் 1, சிங்கபபூர் 609732

ச்மபெபினிஸ்
NTUC இன்கம் பில்டிங, ்்ைல் 9 ்தம்பினிஸ் ஜஙஷன,

300 ்தம்பினிஸ் அ்ைனயு 5, சிங்கபபூர் 529653

செமபெேபாங
ஜஸ்ட எஜும்கஷன டியூஷன ்சனடர்
30 ்சம்பைாங டவரவ  
#04-04 சன பிளாஸா, சிங்கபபூர் 757713

இர்கசியக்்காபபு ேற்றும் 
உங்களின தனியுரிவே
நீங்கள் எங்களிடம் 
ைழஙகு்கினை த்கைல்்கவள 
நாங்கள் ்கடும் 
இர்கசியோனதா்கக் ்கருதி 
பாது்காபமபாம். மேலும், 
சிங்கபபூர் தனிநபர் த்கைல் 
பாது்காபபு ஆவணயததின 
சடடததிடடங்களின ்ீகழ, 
தனிநபர் த்கைல் பாது்காபபுச 
சடடம் 2012 (PDPA) உடன 
முழுவேயா்க இணங்கி 
நடபமபாம்.

்கருததாயவு்களின மததி்கள்
• ஜனேரி ேபா்க கருத்்பாயவு: 1 - 21 ஜனேரி 2018

• பெபிபரேரி ேபா்க கருத்்பாயவு: 1 - 18 பெபிபரேரி 2018

• ேபாரச் ேபா்க கருத்்பாயவு: 1 - 25 ேபாரச் 2018


