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குறிக்கோள் மற்றும் விவரிப்பு
எஙகள் ஆயவின் ்�ோககத்தை விரிவ்ையச் செயவ்தைக 
குறிக்கோளோகக சகோண்டு, 2018 ஆகஸ்டு 29 மற்றும் 30ம் 
்தைதைியன்று மூப்்ப்ைதைல் குறிததை ஜப்்போன்-ெிஙகப்பூர் கல்விெோர் 
கருததைரங்க CREA ஏற்்போடு செயதைது. இநதைக கருததைரஙகின் 
குறிக்கோள்கள் கீழககண்ைவோறு இருநதைன:

•  இநதை இரண்டு �ோடுகளில் இருநது சதைோைர்பு்ைய ஆரோயச்ெி 
�ி்ையஙகளோல் ்பிரசுரிககப்்படை சுகோதைோரம் மற்றும் 
சதைோழிைோளர் சதைோைர்்போன தை்ைப்புகளில் இருநதை முககிய 
ஆயவு முடிவுகள் குறிததைக கைநது்ரயோைல்

•  ெிஙகப்பூருககும் ஜப்்போனுககும் இ்ை்ய உள்ள மூப்்ப்ைதைல் 
சதைோைர்்போன ்பிரச்ெி்னகள் மற்றும் சகோள்்ககளுககு 
இ்ையிைோன ெரிசயோததை �ி்ைக்ள வ்ரயறுததைல்

•  CREA மற்றும் HIAS செல்ததைில்1 உள்ள 
ஆரோயச்ெியோளர்களுககு இ்ை்ய கூடடுப்்பணிக்ள 
்மம்்படுததுதைல்1

இநதைக கருததைரஙகில் ்பல்்வறு கல்வி �ிறுவனஙகள், சகோள்்கப் 
்பகுப்்போயவோளர்கள், அரெோஙக அ்மப்புகள் மற்றும் அரசுெோரோ 
அ்மப்புகள் கைநதுசகோண்ைன. முதைல் �ோளன்று, CREA 
மற்றும் ெிட்ைோடசு்போஷி ்பல்க்ைககழகம் ஆகிய இரண்டில் 
இருநதும் வநதைிருநதை ஆரோயச்ெியோளர்கள், 10 கல்விெோர்நதை 
கோடெியளிப்புகளில் ஈடு்படைனர். அவற்றில் உைல்�ை அதைிர்ச்ெிகள், 
்வ்ைவோயப்்பின்்ம மற்றும் ்பணி ஓயவுககோன ்்போதுமோன 
�ிதைிப் ்போதுகோப்பு ஆகிய விவகோரஙகள் உள்ளைககியிருநதைன. 
இரண்ைோம் �ோளன்று �்ைச்பற்ற சகோள்்க வடை்ம்ெயின் 
்்போது, �ீஙகள் எஙகளிைம் வழஙகிய தைகவல்களின் அடிப்்ப்ையில் 
சகோள்்கப் ்பரிநது்ரகள் குறிதது விரிவோன கைநது்ரயோைல்கள் 
ஆரோயச்ெியோளர்கள் ஈடு்படைனர்

ஆகப்ச்பரிய ்பரிநது்ரகள்
ஜப்்போனுககும் ெிஙகப்பூருககும் இ்ை்ய உள்ள 
ஒற்று்மக்ளயும் ்வற்று்மக்ளயும் �ோஙகள் ்பகுப்்போயவு 
செயவதைற்கோன ஒரு அடிததைளத்தை இநதைக கருததைரஙகமும் 
சகோள்்க வடை்ம்ெயும் உருவோககின. 

ெர்வ்தைெ அளவில் ்பிர்பைமோன தைரவு ஆதைோரமோக CREA வளர்நது  
வருகிறது. இ்தைச் ெோததைியமோககியதைற்கோகவும், 
சகோள்்கக்ளயும், இன்்றய மற்றும் �ோ்ளய ெநதைதைியினரின் 
எதைிர்கோைத்தையும் வடிவ்மப்்பதைற்கு �ீஙகள் ்மற்சகோண்டு வரும் 
அயரோதை முயற்ெிகளுககோகவும் உஙகள் அ்னவருககும் �ன்றி.

�ோம் ஒவசவோருவரும் ஒரு 
விததைியோெத்தை உருவோகக 
முடியும். �ோம் ஒன்றி்ணநது 
மோற்றத்தை ஏற்்படுதது்வோம்.

- பாரபரா மிக்குல்ஸ்ி

1  HIAS செல்த ்மம்்படை ஆயவுககோன ெிட்ைோடசு்போஷி 
இன்ஸ்டிடயூடடில் உள்ள சுகோதைோரக சகோள்்க மற்றும் 
ச்போருளியலுககோன ஆரோயச்ெி �ி்ையம்

ெிஙகப்பூரில் உள்ள முது்மய்ைதைல் சதைோைர்்போன �ைத்தை 
ெோர்நதை அம்ெஙகள் குறிதது ஒரு �ீண்ைகோை ஆயவில் 
ஈடு்படுவ்தை CREA-வின் குறிக்கோளோகும். மோதைோநதைிரக 
கருததைோயவுப் ்பங்கற்பு மூைம் �ீஙகள் வழஙகும் அ்ெகக 
முடியோதை ஆதைரவோனது, இநதை இைக்க �ோஙகள் உறுதைியோக 
அ்ைய எஙகளுககு உதைவும் ஒரு வலுவோன தூணோக உள்ளது.

ெிஙகப்பூரில் உள்ள குடும்்பஙகள் தைஙகளு்ைய ்பணி 
ஓயவுககோக ச்போருளோதைோர ரீதைியோக எநதைளவிற்குத 
தையோர்�ி்ையில் உள்ளனர் என்்ப்தைக கண்ைறிவ்தை 
எஙகளு்ைய ஆரோயச்ெி ஆயவின் முககிய இைககுகளில் 
ஒன்றோகும். அதைன் கோரணோமோகத தைோன் �ோஙகள் ெிஙகப்பூரர் 
குடும்்பஙகளு்ைய செோததுககளின் இருப்புககணக்க 
அறிவதைற்கு ஜனவரி மோதைக கருததைோயவில் ஒரு ெிறப்புப் 
்பகுதைி்யச் ்ெர்த்தைோம். இநதைப் ்பகுதைி குறிப்்போக இரண்டு 
கோரணஙகளுககோக விரிவோகக கூறப்்படைது. முதைைோவதைோக, 
ச்பரும்்போைோன மககளுககுத தைஙகள் செோததுககளின் ஆகசமோததை 
மதைிப்்்பக கணககிடுவது ெிரமமோகும். இநதைத தைகவல்க்ளத 
துல்ைியமோக உருவோககுவதைற்கு, ஒவசவோரு ்போகத்தையும் 
ஆரோயவது உதைவுகிறது. இரண்ைோவதைோக, குடும்்பஙகளின் 
செோததுககளில் உள்ளைஙகியுள்ள்வ �மது ஆயவுககு மிகவும் 
முககியமோன்வ. உதைோரணமோக, ம்ெ�ி ்ெமிப்புகள் ்தை்வககுக 
கு்றவோக உள்ளதைோ, உஙகளின் அன்றோைத ்தை்வகளுககுப் 
்பணமளிகக �ீஙகள்  ்வறு சரோககமோககககூடிய செோததுகக்ள 
்வததைிருககிறரீ்களோ, அல்ைது வோழக்க்ய �ைததுவதைற்கு 
உஙகள் குடும்்பம் ஒரு ெிறு சதைோழி்ை �ைததுகிறதைோ மற்றும் 
இது ்்போன்ற விவரஙக்ள �ோஙகள் அறிய ்வண்டியுள்ளது.



எஙக்ளத சதைோைர்புசகோள்க
 
உஙகள் முகவரி அல்ைது சதைோ்ை்்பெி எண்்ண �ீஙகள் 
மோற்றியிருநதைோல், கருததைோய்வ �ி்றவுசெயவதைில் உஙகளுககு 
ஏ்தைனும் வடிவததைில் உதைவி ்தை்வசயன்றோல், அல்ைது 
உஙகளுககு ஏ்தைனும் ்கள்விக்ளோ, கருததுகக்ளோ இருநதைோல், 
தையவுசெயது 6808 7910 என்ற எஙகளு்ைய ்மயததைின் 
்�ரடித சதைோ்ை்்பெி எண்ணில் சதைோைர்புசகோள்ளுஙகள் (கோ்ை 
9 மணி முதைல் மோ்ை 5 மணி வ்ர, தைிஙகள் முதைல் சவள்ளி 
வ்ர) அல்ைது slp@smu.edu.sg என்ற முகவரிககு மின்னஞெல் 
அனுப்புஙகள்.உஙகளிைமிருநது கருததுகக்ளக ்கட்பதைற்கு 
�ோஙகள் எப்ச்போழுதும் மகிழச்ெிய்ைகி்றோம்.

்ருத்ாய்வு்ள் நடைபபறும் 
த்்ி்ள்
• ஏபரல மா்க் ்ருத்ாய்வு: 1-21 ஏபரல 2019

• தம மா்க் ்ருத்ாய்வு: 1-26 தம 2019
• ஜூன் மா்க் ்ருத்ாய்வு: 1-23 ஜூன் 2019

ெநதைிப்பு �்ைச்பறும் இைஙகள்
பீஷான் டமண்ட் ்ஸட்பரச்சர  
(Bishan Mind Stretcher)
510 ்பஷீோன் சதைரு 13 #03-01 ெிஙகப்பூர் 570510 

புக்்ிட் தமரா மீட்புக் ்ணக்்ாளர்ள் 
164 புககிட ்மரோ சென்டரல் #03-3655, ெிஙகப்பூர் 150164 

ஜூதராங் ்ிழக்கு பரகு்ஸ பி்சின்ஸ லாஞ்ஜ்
21 ஜூ்ரோங கிழககு சென்டரல் 1 ஜூ்ரோங கிழககு ரீஜனல் 

்ைப்ரரி சைவல் 1, ெிஙகப்பூர் 609732 

ப்ம்பினி்ஸ NTUC இன்்ம் பிலடிங்  
300 சதைம்்பினிஸ் அசவன்யு 5 சைவல் 9 சதைம்்பினிஸ் ஜஙஷன், 
ெிஙகப்பூர் 529653

ப்சம்பவாங் ஜ்ஸட் எஜு தலரனிங் ப்சன்ைர
30 செம்்பவோங ட்ரவ #04-04 ென் ்பிளோஸோ, ெிஙகப்பூர் 757713

இரகெியககோப்பு மற்றும் 
உஙகளின் தைனியுரி்ம
�ீஙகள் எஙகளிைம் அளிககின்ற தைகவல்க்ள �ோஙகள் ெிஙகப்பூர் 
தைனி�்பர் தைகவல் ்போதுகோப்பு ஆ்ணயததைின் ெடைதைிடைததைிற்கு 
உட்படடு, தைனி�்பர் தைகவல் ்போதுகோப்புச் ெடைம் 2012 
(PDPA) -இன் கீழ மிகுநதை இரகெியததுைனும், முழு்மயோன 
இணககததுைனும் ்வததுகசகோள்்வோம். எஙகளு்ைய ெர்வர்கள் 
மற்றும் இ்ணயததைள  உைோவிகளுககு இ்ையிைோன தைரவுப் 
்பரிமோற்றஙகள், உயர் ்போதுகோப்்்பக சகோண்ை புசரோடைகோல்க்ளப் 
்பயன்்படுததைிக ்கயோளப்்படுகின்றன. ்மலும், எஙகளு்ைய 
சைோ்மனில் ஒரு SSL ெோன்றளிப்பு �ிறுவப்்படடுள்ளது. 
உஙகளின் தைனிப்்படை தைரவுகளும் கருததைோயவுப் ்பதைில்களும் 
தைனிததைனியோக ெர்வர்களில் ்வததுகசகோள்ளப்்படுகின்றன. 
இதைன்மூைம், �ீஙகள் வழஙகும் தைரவுக்ளக சகோண்டு உஙக்ள 
அ்ையோளம் கோண முடியோது.அ்ையோளம் �ீககப்்படை தைரவுகள் 
மீது தைோன் ஆரோயச்ெி ்மற்சகோள்ளப்்படுகிறது. ஒற்்றக 
கவனிப்்போயவுகள் மீது ஒரு்்போதும் ்மற்சகோள்ளப்்படுவதைில்்ை. 
இநதை அ்ையோளம் �ீககப்்படை தைரவுகள் SMU-ஆல் 
ஒப்புதைல் அளிககப்்படை ஆரோயச்ெியோளர்களோல் மடடு்ம 
்பயன்்படுததைப்்படுகின்றன. ்ெகரிககப்்படும் முடிவுகள் ஆரோயச்ெி 
்�ோககஙகளுககளுககோக மடடு்ம ்பயன்்படுததைப்்படும் மற்றும் 
புள்ளிவிவரஙகளோகத சதைரிவிககப்்படும். உஙகள் விவரஙகள் 
வர்ததைக ்�ோககஙகளுககோகப் ்பிற அ்மப்புகளுைன் ஒரு்்போதும் 
்பகிர்நதுசகோள்ளப்்பை மோடைோது.

முககிய ஆயவு முடிவுகள் 
மீதைோன ்போர்்வ
இநதைப் ்பிரிவில், ஜப்்போன்-ெிஙகப்பூர் கல்விெோர் கருததைரஙகில் 
முன்்வககப்்படை முககிய ஆயவு முடிவுக்ள �ோஙகள் 
உஙகளிைம் ்பகிர்நதுசகோள்கி்றோம்.

எஙகள் கருததைோயவுகளில், 62, 65 மற்றும் 70வது வயதைில் 
்வ்ை செயவது சதைோைர்்போன உஙகளின் எதைிர்்போர்ப்புகள் 
குறிதது �ோஙகள் உஙகளிைம் ்கடடிருந்தைோம். ஒரு 
ஆழநதை ்பகுப்்போய்வ ்மற்சகோள்வ்தைக குறிக்கோளோக 
சகோண்டு, அசமரிககர்களிைமிருநது ்ெகரிததை தைரவுகளுைன் 
உஙகள் அ்னவரிைமிருநது ்ெகரிததை தைரவுக்ள �ோஙகள் 
ஒப்்பிடடுப் ்போர்த்தைோம். குறிப்்பிைததைகுநதை அளவிற்கு, 
அசமரிககர்க்ளக கோடடிலும் அதைிக அளவிைோன ெிஙகப்பூரர்கள் 
தைஙகளின் 65 மற்றும் 70வது வயதைில் தைோஙகள் ்வ்ை 
செயவதைற்கு எதைிர்்போர்ககின்றனர். உண்்மயில், இநதை முடிவு 
ெிஙகப்பூரர்களிைம் இருககும் கடு்மயோக உ்ழககும் 
மன�ி்ையின் ஓர் எடுததுககோடைோகும்.

ெமீ்பததைிய கருததைோயவில், ்பிரமோதைம், மிகவும் ெிறப்பு, ெிறப்பு, 
்மோெமில்்ை அல்ைது ்மோெம் ஆகிய விருப்்பத்தைர்வுகளில் 
உஙகள் ஆ்ரோககியத்தைத தைரமிடுமோறு உஙக்ளக 
்கடடுகசகோண்்ைோம். இரு்போைினததைவர்களிலும் 
ச்பரும்்போன்்மயோன ்பதைிைளிப்்போளர்களும் தைஙகள் ஆ்ரோககிய 
�ி்ை்ம ெிறப்்போக இருககிறது என்று உணர்கின்றனர். 
ெிஙகப்பூரர்கள் தைஙகள் ஆ்ரோககிய �ி்ை்மயில் தைிருப்தைியோக 
உள்ளனர் என்்ப்தையும், அவர்கள் தைோஙகள் எதைிர்்போர்ககும் 
ஆ்ரோககிய �ி்ை்யப் ்்பணுவ்தை உறுதைிசெயவதைற்குப் 
்்போதைிய முயற்ெி்ய ்மற்சகோள்கின்றனர் என்்ப்தையும் இது 
�ிரூ்பிககிறது. ெிஙகப்பூரர்களுககுப் ்போரோடடுககள்!

்சிங்்பபூர மற்றும் அபமரிக்்ாவில உள்ள 
தவடல எ்ிரபாரபபு்ள்

உணரக்கூடிய ஆதராக்்ிய நிடலடம


