
நீங்கள் சிங்கப்பூர் ஆய்வுக் குழு மேற்்கொள்ளும் சமுதொய உறவுமுறற்கள் 

பறறிய ஆய்்வில் (SPSSD) பஙம்கறபதறகு நனறி. உங்கள் பஙம்கறபு 

எங்கள் ்கருததொய்்விறகு முழுறே அளிக்்கிறது. குடும்ப இணக்்கம் ேறறும் 

்சயல்பொடு ்தொடர்பொன ச்ொல்்கறளப் புரிந்து்்கொள்்தறகு இக்்கருததொய்வு  

இலக்கு ்்கொண்டுள்ளது. உங்கள் பதில்்கள் சிங்கப்பூரர்்களுக்்கொன திடேொன 

ேறறும் ்தொடர்புறடய சமூ்கக் ்்கொள்ற்க்கறள ்டி்றேப்பதறகு உதவும். 

நொங்கள் 2015ம் ஆண்டில் இருந்து மூனறு ்கடடங்களொ்கத தரவுச் 

மச்கரிப்றப மேற்்கொண்மடொம். ்கடடம் 2 ்கருததொய்்வில் இருந்து 

்கண்டறியப்படட ்வி்ரங்கறள உங்களுடன ப்கிர்ந்து்்கொள்ள 

்விரும்பு்கிமறொம். இந்த ்வி்ரங்கள் குடும்ப உறவுமுறற்கள், சமுதொயப் 

படிநிறல ேொறறங்கள் ேறறும் மதசிய அறடயொளததிறகுத ்தொடர்புறடய 

சமூ்க ேனப்மபொக்கு்கறளப் பறறிக் குடும்பத தறல்ர்்களிடேிருந்து ்பறற 

பதில்்கறள அடிப்பறடயொ்கக் ்்கொண்டற். 

உங்களின ்தொடர்ந்த ஆதரவுக்கு நொனும் எனது குழுவும் உங்களுக்கு நனறி 

்தரி்விததுக்்்கொள்ள ்விரும்பு்கிமறொம்.
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உங்களிடம் ம்கள்்வி்கள் அல்லது
்கருததுக்்கள் உள்ளன்ொ?

தயவு்சய்து ்்கொள்ற்க ஆய்வுக் ்கழ்கச் சமூ்க ஆய்்்கதறத

(IPS Social Lab) 6601 3223/ 8668 8992 எனற எண்ணவில்

்தொடர்பு்்கொள்ளுங்கள் அல்லது ips.soclab@nus.edu.sg எனற மு்க்ரிக்கு ேினனஞசல் அனுப்புங்கள்

எங்கள் குழு்வில் யொ்ரல்லொம் உள்ளனர்?

குடியவிருப்பொளர் நிறலறே

குடும்ப உறுப்பவினர் எண்ணவிக்ற்க

்யதுப் பவிரி்வினர்

்ொழக்ற்க ஏறபொடு்கள்

்சிப்பவிட ்ற்க

பொலினம்

2016-இல் மேற்்கொள்ளப்படட SPSSD ்கடடம் 2-இன அடிப்பறடயவில், ்டீடில் ்சிக்கும் குடிததனத 
தறல்ர்்களின (HOHS) ஆ்க்ேொதத எண்ணவிக்ற்க = 4263

ஆய்்வின ்கடடம் 2-இல் இருந்து ்கண்டறியப்படட ்வி்ரங்கள்
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குழந்றத்கறளக் 
்்கொண்டிருக்கும் 
தம்பதி
58% . 2470
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சிங்கப்பூர் ஆய்வுக் 
குழு மேற்்கொள்ளும் 
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பறறிய ஆய்வு
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அடிக்குறிப்பு:
2016-இல் ்ொழக்ற்கயவில் நடந்த முக்்கிய நி்கழவு்கறளக் குறிப்பவிடடுள்ள 
பஙம்கறபொளர்்களின எண்ணவிக்ற்கறய ்டட வ்ிளக்்கப்படங்கள் ்கொண்பவிக்்கினறன. 4

ேி்கவும் மநர்ேறறயொன முதல் 10 
்ொழக்ற்க நி்கழவு்கள்

முதல் 10 ்ொழக்ற்க நி்கழவு்கள் முதல் 10 ்ொழக்ற்க நி்கழவு்கள்

ேி்கவும் எதிர்ேறறயொன முதல் 10 
்ொழக்ற்க நி்கழவு்கள்

எல்லொக் குடிததனங்களொலும் ்்ளிப்படுததப்படடற்

1 அறற முதல் 3 அறற ் ீ் ்க ்டீு்களில் ்சிக்கும் குடிததனங்களுக்்கொனற் 5 அறற ் ீ் ்க ்டீு்களில் ்சிக்கும் குடிததனங்களுக்்கொனற் 

எல்லொக் குடிததனங்களொலும் ்்ளிப்படுததப்படடற்

முதல் 10 ்ொழக்ற்க நி்கழவு்கள் முதல் 10 ்ொழக்ற்க நி்கழவு்கள்
4 அறற ் ீ் ்க ்டீு்களில் ்சிக்கும் குடிததனங்களுக்்கொனற்  தனிப்படட அல்லது தறர ்டீடில் ்சிக்கும் குடிததனங்களுக்்கொனற்   
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ேறறும் 

முரண்பொடு்கள்

உணர்ச்சி 
ம்்கங்கள் 
ேறறும் 

முரண்பொடு்கள் உணர்ச்சி 
ம்்கங்கள் 
ேறறும் 

முரண்பொடு்கள்

ேதம் ேொறிய 
குடும்ப உறுப்பவினர்

82

்சொதது அல்லது 
ே்கிழுந்றத 
்ொங்கியது

257

மபொலிசொல் ற்கது 
்சய்யப்படடது

50

குடும்ப 
உறுப்பவினர்்களுக்கு 

இறடமய 
முரண்பொடு
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