
மேலும் வலிமே 
பெற்று எழுதல் 
உமையாடல்்கள்

க�ொவிட்-19 உலக�யே  
ஆழமொ�ப் பலவழி�ளில் 
மொற்றிேகமத்துள்ளது. இது, நொம் 
எகை மதிக்கிய�ொம் எனபகையும் 
ஒரு சமுைொேமொ� எகைத் 
யைடுகிய�ொம் எனபகையும் 
மீண்டும் சிந்தித்துப்பொரக்� 
யவண்டிே ைருணமொகும்.

இைனொல்ைொன ‘ஒனறிகணந்ை 
சிங�ப்பூர’ இேக்�த்தின ஒரு 
பகுதிேொ� யமலும் வலிகம கபற்று 
எழுவைற்�ொன உகைேொடல்�ள 
(ESC�ள) �டந்ை ஜூன 2020-இல் 
கைொடங�ப்பட்டன. இது நம்  
அகனவகையும் பற்றிேது, 
ஒருவயைொகடொருவருடனும் 
அைசொங�ங�த்துடனும் ஒன�ொ�ப் 
பணிபுரிந்து க�ொவிட்-19-இன 
ைொக்�த்திலிருந்து மீண்டு யமலும் 
வலுவொ� எழுைல் பற்றிேதுமொகும். 

பல்யவறு பினனணி�ள மற்றும் 

மேலும் வலிமே 
பெற்று எழுவதற்்கான  
உமையாடல்்கள் – 
சிங்கப்பூர் ேக்களாகிய 
நம்மேப் ெற்றிய 
பிைதிெலிப்பு

அனுபவங�க்ளயும் க�ொண்ட 
16,900க்கும் யமற்பட்ட 
சிங�ப்பூைர�ள ESC�ள மூலமும், 
�ருத்ைொய்வு�ள மற்றும் 
பினனூட்டத் ை்ளங�ள மூலமும் 
ைங�ள �ருத்து�க்ளப் 
பகிரந்துக�ொண்டனர. 
 இந்ை உகைேொடல்�க்ளத் ைொய் 
கமொழி�ளில் நடத்திேதுடன  
உடற்குக�யுளய்ளொகையும் 
கசன�கடந்யைொம்.  

நமது உகைேொடல்�ள இஙய�யே 
நினறுவிடக் கூடொது. யநொய்ப்பைவல் 
இனனும் முடிவகடேவில்கல. நொம் 
ஒருவருடன ஒருவர கைொடரந்து 
உகைேொட யவண்டும் எனபதுடன,  
எது யமயலொஙகி எழுகின�து
எனபகைப் புரிந்துக�ொண்டு புதிே 
�ருத்து�க்ளயும் தீரவு�க்ளயும் 
அகடே ஒன�ொ�ச் 
கசேலொற்�யவண்டும்.

சில குறிப்பிட்ட பிைச்சிகன�ளில் 

முககிய ்கருப்பொருட்கள் 
மேலும் வலிமே பெற்று எழுதல் உமையாடல்்களில் பிைெலோன தமலப்பு்கள் 

ெஙம்கற்ொளர்்களின் விவைம் 

ஒரு ொர்மவயில் 
புள்ளிவிவைங்கள்

சமூக ஆதரவு 17%

ததசிய அடையாளமும் ஒன்றிடைநத விழுமியஙகளும் 16%

தேடையும் ப�ாருளாதாரமும் 14%

மின்னிைககமும் பதாழில்நுட�மும் 10%

ஆளுடகயும் குடிடை ஈடு�ாடும் 9%

கல்வியும் �யிற்சியும் 8%

ஆதராககியமும் நை ோழ்வும் 6%

மூதததாருககான 
�ராைரிப்பு 4%

நைது �ைதரப்�டை  
சிஙகப்பூர் சமூகம் 4%

இனமும்  
ைதமும் 2%

ததசியப் �ாதுகாப்பும்  
முழுடையான தற்காப்பும் 1%

சுற்றுச்சூழல் 3%

குடும்�ம் 3%

கடையும் விடளயாடடுகளும் 0.5%

கடடிைச் சூழலும்ோழ்ேதற்கான 
தன்டையும் 0.5%

ைற்்றடே 2%

88
4,400

12,500

ஒன்றிமைநத சிங்கப்பூர் மேலும் வலிமே 
பெற்று எழுவதற்்கான உமையாடல்்கள்

ெஙம்கற்ொளர்்கள்

்கருததாய்வு்களில் 
ெதிலளிததவர்்கள்
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31 டிசம்பர 2020 இல்

வேது

பொலினம்

பதரிவிககப்�ைவில்டை 2%

ப� ண் 44%

ஆண் 54%

இனம்

26 - 35 
24% 

36 - 45 
22% 

56 - 65 
9% 

46 - 55 
17% 

15 - 25 
19% 

நொம் ஆழமொ� மூழ்கி ஆய்வைற்கு 
யமற்க�ொண்டு கூடுைல் 
உகைேொடல்�ள இருக்கும். 
முக்கிேமொன பிைச்சிகன�க்ளச் 
சமொளிக்� நொம் ஒனறிகணந்ை 
சிங�ப்பூர இேக்�த்திற்�ொன 
கசேற்கூட்டணிகேயும்(AfA) பி� 
பங�ொளி�க்ளயும் உருவொக்குயவொம்.

தைலும் ஒன்று�டை 
ைககளாக, தைலும் 
நியாயைான சைைான 
சமுதாயைாக, நாம் 
ஒவபோருேரும் 
ைகிழ்ச்சி, பசழிப்பு,
ைற்றும் முன்தனற்்றம் 
காணுமிைததிற்கான 
ஒரு ப�ாதுோன
நம்பிகடகடய நாம் 
�கிர்நது பகாள்கித்றாம்.

சீனர் இநதியர் பதரிவிக 
கப்�ைவில்டை

66+ 4%

தபரி ேி க ்
க��்ைேி ைை்ட 5%

73% 13% 6% 6% 2%

ைைாயககாரர் ைற்்றேர்கள்



்கடடிடச் 
சூழலும்வாழவதற்்கான 
தன்மேயும்

• அடுக்கு வீட்டு வடிவகமப்பும் 
புதிே யைகவ�க்ள 
நிக�யவற்றும் வக�யிலொன 
யபட்கட உள�ட்டகமப்பும்

• சிங�ப்பூைர�ளுக்குத் 
யைகவேொன வீடு�ளுக்கு  
ஆைைவளித்ைல்

• நீடித்ைநிகலத்ைனகமமிக்� 
ந�ைத்திற்�ொன யபைொரவங�ள

• மி�வும் மீளதி�னமிக்�  
ஒருஙகிகணந்ை �ட்டிடத் 
துக�(BE) 

15

ெடடறிமவப் ெகிர்நதுப்காள்மவாம்

ஒனறிகணந்ை சிங�ப்பூர
யமலும் வலிகம கபற்று எழுைல் 

உகைேொடல்�ளுக்குப் பதிவுகசய்ேவும்
சிங�ப்பூர மக்�ள பகிரந்ைவற்க� 

அறிேவும்  
www.sg/EmergingStrongerConversations 

இகணேை்ளத்திற்கு கசல்லுங�ள

15 முககிய ்கருப்பொருட்கள்

சமூ்க ஆதைவு
• வசதி குக�ந்ைவர�ளின 

�ண்ணிேம்

• எளிதில் பொதிப்புக்குள்ளொகும் 
பிரிவினரின பொது�ொப்பு

• நனக�ொகட வழஙகுைலுக்�ொன 
ஆைைவும் கைொண்டூழிேமும்

1

மவமலயும்
பொருளாதாைமும்

• மறுசிந்ைகன க�ொண்ட 
யவகலயும் ஊழிேைணியும்

• அத்திேொவசிே 
ஊழிேர�ளுக்�ொன மற்றும் 
எளிதில் பொதிப்புக்குள்ளொகும் 
ஊழிேர�ளுக்�ொன ஆைைவு

• யவகல யைடுயவொருக்�ொன 
ஆைைவு

• உளநொட்டு நிறுவனங�ளுக்கும் 
ஊழிேர�ளுக்குமொன ஆைைவு

• புதிைொ� வ்ளரச்சி�ொணும்  
துக��ள மற்றும் 
கபொரு்ளொைொை கமேமொ� 
வி்ளஙகும் நமது நிகல

• வரத்ை�ங�ள மற்றும் 
கபொரு்ளொைொைத்தின கவற்றி 
வி்ளக்�ம்

3

மின்னிலக்கமும்
பதாழில்நுடெமும்

• மினனிலக்� இகடகவளிகே 
அ�ற்றுைல்

• நமது யவகல�ள, வரத்ை�ங�ள 
மற்றும் கபொரு்ளொைொைத்கை மறு 
உருவொக்�ம் கசய்ைல் 

• சி�ந்ை சமூ� கைொடரபு�ளுக்கு 
கைொழில்நுட்பத்கைப் 
பேனபுடுத்துைல்

• அந்ைைங�ம், இகணே 
பொது�ொப்பு மற்றும் ைவ�ொன 
ை�வல்பற்றிே அக்�க��ள

4

ஆளும்கயும் குடிமே
ஈடுொடும்

• யமலும் அைவகணப்புமிக்�  
ஆளுக�க்�ொன குடிமக்�ளின 
ஆழ்ந்ை பஙய�ற்பு

• கூடுைல் உகைேொடல்�ளுக்�ொன 
யவண்டுய�ொள�ள 

5

்கல்வியும் ெயிற்சியும்
• நமது �ல்வி முக�

• வொழ்நொள �ல்வியும் பயிற்சியும்  

• ஆசிரிேர�ள மற்றும் 
மொணவர�ளுக்�ொன ஆைைவு

6

• ஆமைாககியமும் நல 
வாழவும்

• மனநலத்துக்கு முனனுரிகம

• யநொய்த்கைொற்க�ச் சமொளித்ைல்

7

மூதமதாருக்கான
ெைாேரிப்பு

• மூத்யைொருக்�ொன பைொமரிப்பும் 
ஆைைவும்

• மூத்யைொருக்�ொன மினனிலக்� 
�ல்விேறிவு

8

நேது ெலதைப்ெடட 
சிங்கப்பூர் சமூ்கம்

• உளளூர மற்றும் 
கவளிநொட்டினருக்�ொன 
எல்யலொகையும் அைவகணக்கும்  
சமூ�ம்

• கவளிநொட்டு ஊழிேர�க்ளப் 
யபொற்றிப் பொைொட்டுைலும்  
அவர�ளின 
நலகனக் �வனித்ைலும்

• உளளூர மற்றும் 
கவளிநொட்டவருக்�ொன யமலும் 
மி� கவளிப்பகடேொன 
யவகலவொய்ப்பு நகடமுக��ள

9

சுற்றுச்சூழல்
• சுற்றுச்சூழல் 

நீடித்ைநிகலத்ைனகம மீது 
நமது �வனத்கைச் கசலுத்துைல்

• கபொறுப்பொன பேனபொடு 
மற்றும் �ழிவுப்கபொருள 
நிரவொ�ம்

10

குடும்ெம்
• குடும்பத்தின முக்கிேத்துவம் 

மற்றும் அவற்றிற்கு ஆைைவு 
வழஙகுைல்

• சிங�ப்பூரில் குடும்ப வனமுக�

11

மதசிய அமடயாளமும்
ஒன்றிமைநத
விழுமியங்களும்

• பரிவும்இணக்�மும் க�ொண்ட 
சமுைொேம்

• மீளதி�னமிக்� மற்றும் 
எல்யலொகையும் 
அைவகணக்கும் சமுைொேம்

• கவற்றியின பைந்துவிரிந்ை 
வி்ளக்�ம்

• யநரகமேொன 
உகைேொடல்�ளுக்குக் கூடுைல் 
இடத்கை உருவொக்குைல்

• நமது �லொசொை வ்ளங�ள

2

இனமும் ேதமும்
• பலஇனம், பைஸபை 

புரிந்துணரவு,  இணக்�ம் 
ஆகிேவற்றின முக்கிேத்துவம்

• நமது �ல்வி முக�யில் 
இனமும் மைமும்

• இனம் மற்றும் மைப் 
பிைச்சிகன�ள கைொடரபொன 
ஆக்�ப்பூரவமொன உகைேொடல் 

12

மதசியப் ொது்காப்பும்  
முழுமேயான தற்்காப்பும்

• ைற்�ொப்பின முக்கிேத்துவத்கை 
வலுப்படுத்துவைற்கு 
வொய்ப்பு�ள

• முழுகமேொன ைற்�ொப்பில் 
அதி� அடித்ை்ளப் பஙய�ற்கப 
ஊக்குவித்ைல்

• சமூ�ம்சொரந்ை மற்றும் 
உ்ளவிேல்சொரந்ை ைற்�ொப்கப 
யமலும் பரிவுமிக்� 
எல்யலொகையும் உட்படுத்தும் 
சிங�ப்பூர மூலம் 
வலுப்படுத்துைல்

• யைசிே யசகவேொ்ளர�ளுக்�ொன 
ஆைைகவ அதி�ரித்ைல் 

்கமலயும் 
விமளயாடடு்களும்

• �கல மற்றும் 
விக்ளேொட்டு�க்ள நீடித்ை 
வக�யில் நிகலநிறுத்துைல்

• �கலத் துக�கேப்யபொற்றிப் 
பொைொட்டுைல்
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DRUGA 
RAJENDRAN
யமலொண்கம 
ஆயலொச�ர

MOHAMMED 
SHABIRIN 
BIN ARIFFIN
�ல்விேொ்ளர

முனயப முடிவு�ள 
கசய்ேப்படொை, பொது�ொப்பொன 

ஒருவயைொகடொருவர 
கைொடரபுக�ொண்டு 

பதாடர்பில் இருங்கள்

• சிங�ப்பூரின உணவுப் 
பொது�ொப்கப வலுப்படுத்துைல்

singaporetogether.gov.sg OurSG @Our_SG SGTogether@mccy.gov.sg

இடத்தில் என �ண்யணொட்டத்கைப் 
பகிரந்துக�ொளவைற்�ொன 
வொய்ப்கப நொன யபொற்றிப் 
பொைொட்டுகிய�ன. ஏற்பொட்டொ்ளர 
உற்சொ�ம் ஊட்டுபைொ� இருந்ைொர. 
இக்ளயேொர, மூத்யைொர ஆகிே  
இரு ச� சிங�ப்பூைர�ளுடனும் 
கைொடரபு க�ொள்ளவும், அவர�ளின 
�னவு�ள மற்றும் நம்பிக்க��ள 
�லந்ை �கை�க்ளக் ய�ட்�வும் 
முடிந்ைது எனக்கு மகிழ்ச்சிகேத் 
ைந்ைது, அது எனக்கு 
ஊக்�மூட்டுவைொ� அகமந்ைது.
 
இக்ளே கைொண்டர என� 
அடிப்பகடயில், இக்ளேர�ளிடம் 
யபச நிக�ே யநைத்கைச் 
கசலவளிக்கிய�ன; அவர�ளின 
அக்�க��ள, யைகவ�ள, 
அச்சங�ள, நம்பிக்க�ள 
ஆகிேவற்க�ச் 
கசவிசொய்த்துக்ய�ட்கிய�ன.  
நொன ESC-இல் பதிவு 
கசய்துக�ொண்யடன. அைன  
மூலம் இந்ை அச்சங�ள, 
யைகவ�ள மற்றும் விருப்பங�ள 
ஆகிேவற்க� முடிவு 
எடுப்பவர�ளிடம் எடுத்துகைக்� 
முடிகி�து. யமலும் நொன 
மற்�வர�ளின �ருத்து�ள, 
சிந்ைகன�ள மற்றும் 
யேொசகன�க்ளயும் ய�ட்� 
விரும்பியனன. சமூ�த்கைக் �ட்டி 
உருவொக்குபவர என� முக�யில், 

நமது மக்�ளின யவைகன�ள 
மற்றும் நம்பிக்க��க்ள நொம் 
புரிந்துக�ொளவது முக்கிேம்.  
அைன மூலம் ைகலவர�ள என� 
முக�யில், யமலும் பரிவுமிக்�, 
எல்யலொகையும் உட்படுத்தும் 
மற்றும் மீளதி�னமிக்� 
சிங�ப்பூகை உருவொக்� 
திடடங�க்ள வடிவகமத்து 

உ�வொடுவது முக்கிேம். அவவொறு 
கசய்வைொல், �டுகமேொன 
�ொலங�ளில் நமது குடும்பம், 
அக்�ம்பக்�த்ைொர, மற்றும் 
நண்பர�ளிடமிருந்து 
ஆைைவுகபற்று, நொம் 
ஆக்��ைமொ�வும் ஊக்�முடனும் 
இருக்� முடிகி�து.  

உண்கமயில், இந்ை 
உகைேொடல்�ளில் யசை, 
�ருத்து�்ளப் பகிை, மற்�வர�ள 
கூறுவகைக் ய�ட்� நமக்கு  
யமலும் அதி� சிங�ப்பூைர�ள 
யைகவப்படுகின�னர. 
கைொடரபுக�ொளவைற்�ொன 
வழிமுக��ள நம்மிடம் ஏற்�னயவ 
உள்ளன. உங�ள பஙக� ஆற்�, 
நீங�ள எவவ்ளவு வேைொனவர, 
உங�ளின பினனணி எனன 
எனபது ஒரு கபொருட்டல்ல.  
உங�ளின “சுவர�ள, 
ய�டேங�ள,பொது�ொவல்�ள” 
ஆகிேவற்க� அ�ற்றிவிட்டொல் 
உங�்ளொல் எவவ்ளவு 
�ற்றுக்க�ொள்ள முடியும் எனபகை 
அறிந்து ஆச்சரிேப்படுவீர�ள. 
உங�க்ளவிட கபரும்ளவில் 
மொறுபட்ட ஒருவருடன 
எளிகமேொன உகைேொடலில் 
உங�்ளொல் ஈடுபட முடியும்.”  
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