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உங்கள் பதில்கள் எங்களுக்குத் ததவை. நாங்கள் அைறவறை 
மி்கவும் மதிக்்கிதறைாம்
கடந்த சில மா்தஙகளாக CREA -இல் மிகுந்த பரபரப்பு நிலவி 
வருகிறது! 9 மம 2018 அன்று, நாஙகள் முதுமமயமட்தல் குறித்து 
்தமலமுமறகளுக்கு இமடமயயான ஒரு குழு விவா்தத்ம்த 
நடத்்திமனாம். அரசாஙகத் துமறகள், அரசுசாரா நிறுவனஙகள் 
மற்றும் அமனத்து வயதுக் குழுவினரகமள உள்ளடக்கிய ஒரு 
பலவமகப்படட மக்கள் குழு இந்தப் பபாதுக் குழுவில் 
கலநதுபகாணடது. CREA-இன் துமை இயக்குநரான ஜியாமிங ஜு 
அவரகள் பவவமவறு ்தமலமுமறயினமரச் மசரந்த குழு 
உறுப்பினரகமள அறிமுகப்படுத்்தி, அவரகள் வயதுத் ்தமடகமள 
நம்புகிறாரகளா என்பது குறித்்த விவா்தத்ம்தத் ப்தாடஙகி மவத்்தார. 
இந்தப் பபாதுக் குழு உற்சாகமான்தாகவும், அமனவரால் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படட்தாகவும் இருந்தது.

மக்களின் மாறுபடட கணமைாடடஙகமளப் புரிநதுபகாள்வ்தன் 
மூலம், நமது மவறுபாடுகமள நாம் ஏற்றுக்பகாள்வ்தன் வாயிலாக 
்தமலமுமறயினருக்கு இமடமய பிமைப்புகமள ஊக்குவித்து 
வளரக்க முடியும் என்பம்த நாஙகள் உைரநதுபகாணமடாம். 
பஙமகற்பாளரகள் அமனவரும் கூடடிமைநது பு்திய உறவுமுமறமயப் 
பகிரநதுபகாள்வதுடன் இந்த நிகழச்சி நிமறவமடந்தது. இம்தத் ்தான் 
எஙகளின் மா்தாந்தரக் கருத்்தாய்வுகள் வாயிலாக அமடவ்தற்கு 
நாஙகள் பபரிதும் முயற்சி பசய்கிமறாம்.

கல்விசாரந்த விஷயத்்தில், மு்திமயாரகளின் ்தனித்துவமான 
அனுபவஙகமள ம்திப்பாய்வு பசய்வ்தற்கு CREA மிகவும் முமனப்புடன் 
பு்திய கணடுபிடிப்புகமள பவளியிடடு வருகிறது. இ்தற்கு, எஙகளின் 
கருத்்தாய்வுகமள நிமறவுபசய்வ்தற்கான உஙகளின் விடாமுயற்சிமய 
காரைமாகும். நன்றி. 4 ஜூன் 2018 அன்று, சுகா்தாரப் பராமரிப்புச் 
பசலவினஙகள் மற்றும் நீணடகாலப் பராமரிப்புக்காக நி்தி ்திரடடு்தல் 
குறித்து கலநதுமரயாடுவ்தற்காக CREA ஒரு சுகா்தார வடடமமமச 
கூடடத்ம்த நடத்்தியது. சக ஆராய்ச்சியாளரான பஜசிக்கா யா சுன் 
அவரகள் 5-ஆணடு பமடிமசவ நிரப்புத்ப்தாமகத் ்திடடம் குறித்து 
ம்திப்புவாய்ந்த கணமைாடடத்ம்த வழஙகினார. மமலும், 40% -க்கும் 
குமறவான ்தகு்திபபறும் ்தனிநபரகள் மடடுமம அவற்றின் 
பலன்கமளப் பற்றி அறிந்திருந்தனர என்ற ்தகவமலத் ப்தரிவித்்தார.

பகாள்மக உருவாக்கத்்தில் உள்ள இமடபவளிகமள அமடயாளம் 
அறிவ்தற்கும், சிஙகப்பூரர மூத்்தக் குடிமக்களின் ம்தமவகள் 
நிமறமவற்றப்படுவம்த உறு்திபசய்வ்தற்கான ்ீதரவுகமள 
உருவாக்குவ்தற்கும் இந்த வமகயான ்தகவல்கள் நமக்கு 
உ்தவுகின்றன. நாம் SLP-இன் மூன்றாம் ஆணமட பநருஙகிக் 
பகாணடிருக்கும் மவமளயில், சிஙகப்பூரின் முதுமமயமட்தல் 
ப்தாடரபான ஆராய்ச்சிக்கான உஙகளின் ்தற்மபாம்தய மற்றும் 
எ்திரகால உறு்திமயற்புக்காக உஙகளுக்கு நன்றி ப்தரிவித்துக்பகாள்ள 
நாஙகள் இந்த வாய்ப்மபப் பயன்படுத்்திக் பகாள்கிமறாம்.
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எங்கவைத் ததாடர்புத்காள்்க
உஙகள் முகவரி அல்லது ப்தாமலமபசி எணமை நீஙகள் 
மாற்றியிருந்தால், கருத்்தாய்மவ நிமறவுபசய்வ்தில் உஙகளுக்கு 
ஏம்தனும் வடிவத்்தில் உ்தவி ம்தமவபயன்றால், அல்லது உஙகளுக்கு 
ஏம்தனும் மகள்விகமளா, கருத்துக்கமளா இருந்தால், ்தயவுபசய்து 6808 
7910 என்ற எஙகளுமடய மமயத்்தின் மநரடித் ப்தாமலமபசி எணைில் 
ப்தாடரபுபகாள்ளுஙகள் (காமல 9 மைி மு்தல் மாமல 5 மைி வமர, 
்திஙகள் மு்தல் பவள்ளி வமர) அல்லது slp@smu.edu.sg என்ற 
முகவரிக்கு மின்னஞசல் அனுப்புஙகள். உஙகளிடமிருநது 
கருத்துக்கமளக் மகடப்தற்கு நாஙகள் எப்பபாழுதும் 
மகிழச்சியமடகிமறாம்.

்கருத்தாய்வு்கைின் தததி்கள்

• நைம்பர் ்கருத்தாய்வு: 1-25 நைம்பர் 2018

• டிசம்பர் ்கருத்தாய்வு: 1-23 டிசம்பர் 2018

• ஜனைரி ்கருத்தாய்வு: 1-27 ஜனைரி 2019

கூடடம் நவடதபறும் இடங்கள்

பீஷான் வமண்ட ஸடதரெசசர் (Bishan Mind Stretcher)
510 பஷீான் ப்தரு 13 #03-01 சிஙகப்பூர 570510

புக்்கிட தமரொ மீடபுக் ்கணக்்காைர்்கள்
164 புக்கிட மமரா பசன்டரல் #03-3655, சிஙகப்பூர 150164

ஜூதரொங ்கிழக்கு தரெகுஸ பிசினஸ லாஞ்ஜ்
21 ஜூமராங கிழக்கு பசன்டரல் 1 ஜூமராங கிழக்கு 
ரீஜனல் மலப்ரரி பலவல் 1, சிஙகப்பூர 609732

ததம்பினிஸ NTUC இன்்கம் பிலடிங
300 ப்தம்பினிஸ் அபவன்யு 5 பலவல் 9 ப்தம்பினிஸ் 
ஜஙஷன், சிஙகப்பூர 529653

தசம்பைாங ஜஸட எஜு தலர்னிங தசன்டரெ
30 பசம்பவாங டமரவ #04-04 சன் பிளாஸா, சிஙகப்பூர 
757713

இரெ்கசியக்்காப்பு மறறும் 
உங்கைின் தனியுரிவம

நீஙகள் எஙகளிடம் வழஙகுகின்ற 
்தகவல்கமள நாஙகள் கடும் 
இரகசியமான்தாகக் கரு்தி 
பாதுகாப்மபாம். மமலும், சிஙகப்பூர 
்தனிநபர ்தகவல் பாதுகாப்பு 
ஆமையத்்தின் சடடத்்திடடஙகளின் 
கீழ, ்தனிநபர ்தகவல் பாதுகாப்புச் 
சடடம் 2012 (PDPA) உடன் 
முழுமமயாக இைஙகி நடப்மபாம்.

்கண்டுபிடிப்பின் சிறைப்பம்சங்கள்

சில வாரஙகளுக்கு முன்னர, 62, 65 மற்றும் 70வது வய்தில் 
மவமல பசய்வது ப்தாடரபான உஙகளின் எ்திரபாரப்புகள் குறித்து 
நாஙகள் உஙகளிடம் மகடடிருநம்தாம். ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு, 
மமாசமான உடல்நிமலமயக் பகாணடிருப்ப்தாகக் கூறிய மக்கள், 
நல்ல உடல்நிமலயில் உள்ள மக்கமளப் மபான்ற அம்த எ்திரகால 
மவமல எ்திரபாரப்புகமளக் பகாணடிருந்தம்த நாஙகள் 
கணடறிநம்தாம். உடற்குமறகமளக் பகாணடிருக்கும் மக்களும், 
உடற்குமறயில்லா்த மக்கமளப் மபான்ற அம்த மவமல 
எ்திரபாரப்புகமளக் பகாணடிருக்கின்றனர என்பது மிகவும் 
ஊக்கமளிப்ப்தாக  உள்ளது! சிஙகப்பூரரகள் எல்லா 
பிரச்சமனகளுக்கும் எ்திராக கடுமமயாக உமழக்கிறாரகள்.

*ADL கடடுப்பாடுகள் - அன்றாட வாழக்மக நடவடிக்மககளின் 
கடடுப்பாடுகள்

சுயமா்க மதிப்பீடு தசய்யப்படட தைவதைறு 
உடலநல நிவல்களுக்்கான தைவல 
எதிர்பார்ப்பு்கைில சிறைிது தைறுபாடு உள்ைன

ADL ்கடடுப்பாடு்கள்* உடனான தைவல 
எதிர்பார்ப்பு்கைில எநத தைறுபாடும் இலவல

மமாசம் சுமார

எதுவுமில்மல ஒன்று அல்லது அ்தற்கு மமல்

சிறந்த

ஆதரொக்்கிய நிவலவம

அவனத்துக் ்கடடுப்பாடு்கைின் இருப்பு

அருமமமிகச் சிறப்பு


