
I’M GOING DIGITAL!
学习数码，马上行动!
 SAYA AKAN GUNA DIGITAL!

நான் மின்ன�லக்கமயமாகிேறன்!

�த்ேதா�க்கான மின்ன�லக்கமயமாதல்
இயக்கத்தின் பயன்பாட்� வழி�ைறகள்

ப��� 1:
ெதாடர்�த் திறன்கள்
 1. WhatsApp
 2. Gov.SG
 3. Wireless@SGx

 4. மின்னஞ்சல் (Email)
 5. ைமக்ேராசாஃப்ட் �ம்ஸ்
  (Microsoft Teams)
 6. ஸூம் (Zoom)

ப��� 2: மின்ன�லக்க 
அரசாங்கச் ேசைவகள்
 7. SingPass Mobile App
 8. LifeSG App

இைணயப் பா�காப்�
 9. இைணயத்தில்பா�காப்பாக

 10. ேமாச�ைய எப்ப� 
  கண்�ப��ப்ப�?
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முக்கியமான 
இறைப்புகறைச் 
தெய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்பாது வாழக்றக இனனும் 
ெிைப்பாக இருக்கும்

வாட்ஸ்ஆப் தொறல்பெி அறழப்பு 
அல்லது காதைாைி அறழப்பு தெய்யுஙகள்படிநிறல 3

1.

2.

3.

இறையப் பாதுகாப்புக் குைிப்புகள் (நனறதி: சதிங்கப்பூர் இள�யப் பாது்காப்பு அளமப்பு)

• உஙகளுக்குத் தெரியாெவர்கள் அனுப்பும் உற்யாடல்கறைத் ெறட 
தெய்யுஙகள்.

• தெரியாெ மூலஙகைிலிருநது வநெ ெரிபார்க்கப்படாெ இறைப்புகறைத் 
ெிைக்காெரீ்கள் அல்லது பெிவிைக்கம் தெய்யாெரீ்கள்.

• வாட்ஸ்ஆப்-பில் ெனிப்பட்ட அல்லது நிெித் ெகவல்கறை 
தவைியிடாெரீ்கள்.
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SG Digital
வாட்ஸ்ஆப் 
பயனபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமா?
நீங்கள் வாட்ஸ்ஆப் பயனபடுத்தி 
வாச்கத ்்கவல்களையும் ஒலதிப்ப்திவல்களையும் ஒலதிப்ப்திவல்களையும் ஒல வு 
்்கவல்களையும் அனுப்பலாம், 
த்ாளலபபசதிசதிச  அளைப்பு்களும் 
்காத�ாைி அாைி அாை ளைப்பு்களும் தசயயலாம், 
பயனபாட்்ாைர் இருக்குமதி்ர் இருக்குமதி்ர் இருக்கும தள்யும் 
ஊ்்கங்களையும் குடும்பத்ாப�ாடும் 
நணபர்்கபைாடும் ப்கதி�லாம்! 

வாட்ஸ்ஆப் தெயலிறய உஙகள் 
றகப்்பெியில் நிறுவி,

தொடர்புகறைச் ்ெருஙகள் 
படிநிறல 1

ஆப்பிள் ஆப் 

ஸ்்டார்      அலலது 

கூகல் பி்ை

ஸ்்டார்      தசனறு, 

வாட்ஸ்ஆப் தசயலதியலதியலளயப் 

ப்திவிறக்்கம் தசயது, 

தசயறபடுததுங்கள்.

1.    அல   அலலது     சது     சதிது     சதிது     சன்னத்தினமமீது மமீது ம ்ட்டுங்கள்.

2. ஐஓஎஸ், ஆணட்�ாயட் 
பயனபாட்்ாைர்்கள் 
இருவரும், ‘New Contact’ 
மமீமமீமது மீது மீ ்ட்டி பு்திய 
த்ா்ர்ளப்ா்ர்ளபச் பசர்க்பசர்க்்கலாம்.

ஐஓஎஸ் 
பயனபாட்டாைர்

ஆணட்்ாய்ட் 
பயனபாட்டாைர்

ஐஓஎஸ் 
பயனபாட்டாைர்

ஆணட்்ாய்ட் 
பயனபாட்டாைர்

ஐஓஎஸ் 
பயனபாட்டாைர்

ஆணட்்ாய்ட் 
பயனபாட்டாைர்

1. புபு்தி்திய உள�யா்ளலத த்ா்ங்க, அலலது         து         
    ச    சதி    சதி    சன்னத்தினமமீது    மீது    மமீது    ம ்ட்டுங்கள். 

2. நீங்கள் உநீங்கள் உள�யா்் விரு விரும்பும் த்ா்ர்ளபத
ப்ர்்நத்த்டுங்கள். விடுங்கள். விளசளசத்ட்டிளயப் 
பயனபடுத்தி டுத்தி ்்கவல எழு எழு்தி்திய பிறகு,     ய பிறகு,     
     ச     சதி     சதி     சன்னதன்னதள்தள்த ்ட்டி அனுப்புங்கள்.

விறெத்ெட்டி வழியாகத் 
ெகவல்கள் அனுப்புஙகள்படிநிறல 2
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முக்கியமான 
இறைப்புகறைச் 
தெய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்பாது வாழக்றக இனனும் 
ெிைப்பாக இருக்கும்
மூதப்ாருக்்கா்ன மதி மதி மன்னிலக்்கமயமா்ல ்திட்்ம், நீங்கள் மம், நீங்கள் மம், ந திீங்கள் மதிீங்கள் மன்னிலக்்கப் பய�தள்த த்ா்ங்க உ்வும் 
வள்கயில சதி சதி சறப்பா்க வடிவளமக்்கப்பட்டுள்ைது. நீங்கள் புது. நீங்கள் புது. ந ்திய ்திறன்களைக் ்கறறுக்த்காள்ை துள� புரியும் 
இள�ய வைங்களையும் ப்கைிப்கைிப்கைக்ள்கயா்ன ்கறறல அங்கங்களையும் இத்திட்்ம் வைஙகு்கதிறது.

வாட்ஸ்ஆப் தொறல்பெி அறழப்பு 
அல்லது காதைாைி அறழப்பு தெய்யுஙகள்படிநிறல 3

1. நீங்கள் உள�யா் விரும்பும் 
த்ா்ர்ளபத ப்ர்்நத்டுங்கள். 

2. த்ாளலபபசதிதிசதிசசதிச  அ அளைப்புைப்பு
தசயவ்றகு     சகு     சகு     சகு     சதிதிகு     சதிகு     சன்னதன்னதள்தள்த
்ட்டுங்கள். 

3. ்க ்காத�ாைி அி அாைி அாை ளளைப்பு ைப்பு ைப்பு 
தசதசயவ்றகு     சகு     சதிதிகு     சதிகு     சகு     சதிகு     சன்னதன்னதள்த
்்ட்டுங்கள். 

இறையப் பாதுகாப்புக் குைிப்புகள் (நனறதி: சதிங்கப்பூர் இள�யப் பாது்காப்பு அளமப்பு)

• உஙகளுக்குத் தெரியாெவர்கள் அனுப்பும் உற்யாடல்கறைத் ெறட 
தெய்யுஙகள்.

• தெரியாெ மூலஙகைிலிருநது வநெ ெரிபார்க்கப்படாெ இறைப்புகறைத் 
ெிைக்காெரீ்கள் அல்லது பெிவிைக்கம் தெய்யாெரீ்கள்.

• வாட்ஸ்ஆப்-பில் ெனிப்பட்ட அல்லது நிெித் ெகவல்கறை 
தவைியிடாெரீ்கள்.
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SG Digital
வாட்ஸ்ஆப் 
பயனபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமா?

வாட்ஸ்ஆப் தெயலிறய உஙகள் 
றகப்்பெியில் நிறுவி,

தொடர்புகறைச் ்ெருஙகள் 
படிநிறல 1

1.

2.ஐஓஎஸ் 
பயனபாட்டாைர்

ஆணட்்ாய்ட் 
பயனபாட்டாைர்

ஐஓஎஸ் 
பயனபாட்டாைர்

ஆணட்்ாய்ட் 
பயனபாட்டாைர்

ஐஓஎஸ் 
பயனபாட்டாைர்

ஆணட்்ாய்ட் 
பயனபாட்டாைர்

1. 2.

விறெத்ெட்டி வழியாகத் 
ெகவல்கள் அனுப்புஙகள்படிநிறல 2
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முக்கியமபான 
இறைப்புகறைச் 
தசய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகிசைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

சமலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்சபபாது வபாழக்றக இனனும் 
சிைப்பபாக இருக்கும்

இறையப் பபாதுகபாப்புக் குைிப்புகள் (நன் ி்: சிங்கப்பூர் இ்ையப் பொது்கொப்பு அ்மைப்பு)

• சரிபபார்த்து உறுெி தசய்யபாெ “தசய்ெிகறை” குடும்பத்ெபாரிடமும் 
நணபர்கைிடமும் தெரிவிப்பறெத் ெவிர்த்ெிடுஙகள்.

• தெரியபாெ மூைஙகைிைிருநது வநெ சரிபபார்க்கப்படபாெ இறைப்புகறைத் 
ெிைக்கபாெரீ்கள் அல்ைது பெிவிைக்கம் தசய்யபாெரீ்கள்.

Gov.sg இறையத்ெைம், ஃசபஸ்புக்,
யூடியூப், இனஸ்டபாகிரபாமில்

உடனுக்குடன ெகவல் அைிநெிடுஙகள் 

ருப்பத்ெிற்கு 
உட்பட்டது
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SG Digital
Gov.sg

 பயனபபாட்டு 
வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமபா?
சிங்கப்பூரின் க்கொவிட்-19 நிலவரம் 
பற்ிபற்ிபற்ய அண்மைத் த்கவல்க்ைப் கப், 
உங்கள் ்்கப்்பசியில Gov.sg அரசொங்க 
வொட்ஸ்ஆப் ்ச்வக்கு நீங்கள் பதிவு க்கு நீங்கள் பதிவு க்கு ந
கசயயலொம். கபொயச் கசயதி்கள் பற்ிள் பற்ிள் பற்
“Factually” அைிக்கும் விைிக்கும் விை ைக்்கங்களும் 
மைற் முக்்கியமைொ்க அரசொங்க 
அ்ிவிப்பு்ிவிப்பு் ்களும்கூட உங்களுக்கு 
அனுப்பி ்வக்்கப்படும்.

Gov.sg அரசபாஙக வபாட்ஸ்ஆப் சசறவக்கு 
go.gov.sg/whatsapp-ல் பெிவு தசய்யுஙகள்படிநிறை 1

உங்கள் ்்கப்்பசியின் 
இ்ைய உலொவி்ய (எ.்கொ. 
சஃபொரி, கு்ரொம்) தி்ந்து, 
இ்ையத்தை மு்கவரி்ய
உள்ைிடுங்கள்:
go.gov.sg/whatsapp

உங்கள் கபயர், ்்கப்்பசி 
எண, வயதுப்பிரிவு ஆ்கிய ்கிய ்க
விவரங்க்ைப் பூர்த்தி
கசயது, நீங்கள் விரும்பும் து, நீங்கள் விரும்பும் து, ந
கமைொழி்யக் கு்ி்ி்ப்பிடுங்கள். 
(நீங்கள் ஒன்றுக்கு 
்மைறபட்ட கமைொழி்க்ைத் 
்தர்ந்கதடுக்்கலொம்)  

உங்கள் ்்கப்்பசியில ஏற்கன்வ
வொட்ஸ்ஆப் கசயலி இருப்ப்த
உறுதிப்படுத்துங்கள். 

உங்கள் பதிவு நி்்்வ்ியவுடன், ்்்வ்ியவுடன், ்்்வ்
வொட்ஸ்ஆப்-பில த்கவல
கபறுவ ீறுவ ீறுவரீ்ரீ்்கள். 

Gov.sg அரசபாஙக வபாட்ஸ்ஆப் சசறவயுடன 
உடனுக்குடன ெகவல் அைிநெிடுஙகள்படிநிறை 2

1. இ்ையத்தைத்தின் அடிப்பகுதிக்குச் கசன்று, ன்று, 
‘Submit’ மீைது தட்டி, பதிமீைது தட்டி, பதிமை ்வப் பூர்த்தி கசயகசயயுங்கள்.

்மைற்கொணும் படம் ஐ்பொன் தி்ரயிலிருந்து எடுலிருந்து எடுக்க்்கப்பட்டது.
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முக்கியமபான 
இறைப்புகறைச் 
தசய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகிசைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

சமலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்சபபாது வபாழக்றக இனனும் 
சிைப்பபாக இருக்கும்
மூத்்தொருக்்கொன மைிமைிமைன்னிலக்்கமையமைொதல திட்டம், நீங்கள் ம், நீங்கள் ம், ந மைிமைிமைன்னிலக்்கப் பயைத்்தத் கதொடங்க உதவும் 
வ்்கயில சி்ப்பொ்க வடிவ்மைக்்கப்பட்டுள்ைது. நீங்கள் புதிய திது. நீங்கள் புதிய திது. ந ்ன்்க்ைக் ்கறறுக்க்கொள்ை து்ை புரியும் 
இ்ைய வைங்க்ையும் ்்கைி்்கைி்்கைக்்்கயொன ்கற்ல அங்கங்க்ையும் இத்திட்டம் வழஙகு்கி்கி்க்து.

இறையப் பபாதுகபாப்புக் குைிப்புகள் (நன் ி்: சிங்கப்பூர் இ்ையப் பொது்கொப்பு அ்மைப்பு)

• சரிபபார்த்து உறுெி தசய்யபாெ “தசய்ெிகறை” குடும்பத்ெபாரிடமும் 
நணபர்கைிடமும் தெரிவிப்பறெத் ெவிர்த்ெிடுஙகள்.

• தெரியபாெ மூைஙகைிைிருநது வநெ சரிபபார்க்கப்படபாெ இறைப்புகறைத் 
ெிைக்கபாெரீ்கள் அல்ைது பெிவிைக்கம் தசய்யபாெரீ்கள்.

Gov.sg இறையத்ெைம், ஃசபஸ்புக்,
யூடியூப், இனஸ்டபாகிரபாமில்

உடனுக்குடன ெகவல் அைிநெிடுஙகள் 

ருப்பத்ெிற்கு 
உட்பட்டது

Gov.sg Factually: அரசொங்கக் க்கொள்்்க்கள் 
கதொடர்பொன கபொயச் கசயதி்கள் பற்ிள் பற்ிள் பற்ய 
அண்மை விைக்்கங்க்ைப் படித்திடுங்கள். 

Gov.sg யூடியூப்: Gov.sg கதொடரின் அண்மை ொடரின் அண்மை 
கவைியடீுகவைியடீுகவை ்கள், அரசொங்கக் க்கொள்்்்க்க்க்கள் ள் 
பற்ிபற்ிபற்ய விைக்்கங்கள் மைறமைறறும் இன்னும் றும் இன்னும் 
பலவற்்ப் கபகபறுங்கள். றுங்கள். 
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SG Digital
Gov.sg

 பயனபபாட்டு 
வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமபா?

Gov.sg அரசபாஙக வபாட்ஸ்ஆப் சசறவக்கு 
go.gov.sg/whatsapp-ல் பெிவு தசய்யுஙகள்படிநிறை 1

Gov.sg அரசபாஙக வபாட்ஸ்ஆப் சசறவயுடன 
உடனுக்குடன ெகவல் அைிநெிடுஙகள்படிநிறை 2

1.
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முக்கியமபான 
இறைபபுகறேச் 
தசயய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்பபாது வபாழக்றக இனனும் 
சிைபபபாக இருக்கும்

SIM அட்றட இல்லபாமல் றகப்பசியபில் 
Wireless@SGx இறைபறப அறமத்ெிடுஙகள்படிநிறல 2B

1.
2.

இறையப பபாதுகபாபபுக் குைிபபுகள் (நன்றதி: சதிங்கப்பூர இணையப் பாது்காப்பு அணமப்பு)

• பயனபடுத்ெிய பபிைகு Wi-Fi இறைபபபிலிருநது அல்லது கைக்கிலிருநது 
தவேியபாகிவபிடுஙகள்.

• ஒவ்வபார் அஙகத்ெிற்குப பபிைகும் இறைய உலபாவபியபின பதுக்ககத்றெயும் (cache) 
பயனபபாட்டுப பெிவுகறேயும் (internet his tory) அழித்துவபிடுஙகள்.

• உணறமயபானது்பபால பபாசபாஙகு தசயயும் “இலவச” Wi-Fi ஹபாட்ஸபபாட்-கேிடம் 
கவனமபாக இருஙகள். நீஙகள் Wireless@SGx இறைபறப அறமத்ெ பபிைகு, 
எநெதவபாரு Wireless@SG  கட்டறமபபுடனும் நீஙகேபாக இறைக்கக்கூடபாது. அெற்குப 
பெிலபாக, உணறமயபான Wireless@SGx கட்டறமபபுடன சபாெனம் ெபானபாக இறைய 
அனுமெிக்க்வணடும்.
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SG Digital

Congratulations

Wireless@SGx Profile has
been successfully created

Wireless@SGx 
பயனபபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமபா?
நீங்கள் Wireless@SGx பயனபடுத்தி 
நாடெங்கதிலும் இலவசமா்க
இணையதண்ப் பயனபடுத்லாம். 
சதிசதிசங்கப்பூரின ஆ்கப்டபரிய இலவச 
Wi-Fi ்கடெணமப்பான இது, ்கம்பபி ்கம்பபி ்கம்ப
இணைப்பபிலப்பபிலப்ப லா் பாது்காப்பான, 
்ெங்கலற்ற இணைப்ணபயும் வரம்பற்ற 
டெடொ பயனபாடணெயும் வழஙகு்கதி்றது. 

go.gov.sg/ConnectWSGx-ல டமலவபிவரம் 
அ்றதியலாம்

ஆபபபிள் ஆபபிள் ஆப ப

ஸ்டபார்      அலலது      

கூகல் பபி்கூகல் பபி்கூகல் ப ே

ஸ்டபார்      டசனறு, 

Wireless@SGx டசயலதியலதியலணயப் 

ப்திவபி்றவபி்றவ க்கம் டசய்து, 

டசயறபடுததுங்கள்.

உஙகள் றகப்பசியபில் Wireless@SGx 
தசயலிறய நிறுவுஙகள்படிநிறல 1

1. டசயலதிணயயலதிணயயல  உங்கள் 
ண்கப்டபசதிசதிசயபிலயபிலய டசயறபடுத்
‘Let’s Go’ மீது ்டடுங்கள்.

2. வபி்திவபி்திவ முண்ற்கணையும் ையும் 
நதிநதிநபந்ணன்கணையும் படிதையும் படித்்
பபி்றபபி்றப கு,  ‘Accept & ContinueAccept & Continue’ 
மீது மீது ்டடுங்கள்.டுங்கள்.

SIM அட்றட உள்ே றகப்பசியபில்
Wireless@SGx இறைபறப

அறமத்ெிடுஙகள்
படிநிறல 2A

டமற்காணும் பெங்கள் ஐடபான ்திணரயபியபியலதிலதிலருநது எடுக்கது எடுக்கப்படென.

1. டசயலதியலதியல நீங்கள் இரு நீங்கள் இரு ந ககுமதிெகுமதிெகும தண் அணுகுவ்றகு 
அனும்தி ட்காடுங்கள்.

ஐஓஎஐஓஎஸ
பயனபபாட்டபாேர்கட்டபாேர்கட்டபாேர்கட்டபாேர்கட்டபாேர்கட்டபாேர்கள்ள்
்ங்கள் சாங்கள் சா்னத்தில
Wi-FiWi-Fi அணெயாைதண்
நநதிநதிநறுவ 
வழவழதிவழதிவழ்காடெப்படுவார்கள்.டுவார்கள்.
படிபடிப்படியான
வழவழதிவழதிவழவழதிவழ்காடெணலப் ப் 
பபிபபிபனனபற்றதி, 
டசயறயறபடுத்ணல்ணலப் 
பூரத்தி ்தி டசய்யுங்கள். ய்யுங்கள். 
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முக்கியமபான 
இறைபபுகறேச் 
தசயய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்பபாது வபாழக்றக இனனும் 
சிைபபபாக இருக்கும்
மூதட்ாருக்கான மதின மதின மனனனிலக்கமயமானனிலக்கமயமான ்ல ்திடெம், நீங்கள் மம், நீங்கள் மம், ந திீங்கள் மதிீங்கள் மனனனிலக்கப் பயனனிலக்கப் பயன ைதண்த ட்ாெங்க உ்வும் 
வண்கயபிலயபிலய  சதி்றப்பா்க சதி்றப்பா்க ச  வடிவணமக்கப்படடுள்ைது. நீங்கள் புது. நீங்கள் புது. ந ்திய ்தி்றன்கணைக ்கறறுகட்காள்ை துணை புரியும் 
இணைய வைங்கணையும் ட்கைனிகண்கயான ்கற்றல அங்கங்கணையும் இத்திடெம் வழஙகு்கதி்றது.

SIM அட்றட இல்லபாமல் றகப்பசியபில் 
Wireless@SGx இறைபறப அறமத்ெிடுஙகள்படிநிறல 2B

1. டசயலதியலதியலயபிலயபிலய , “More” மறறும் “Setup” 
ட்ரநட்டுங்கள். 

ஏ்ாவட்ாரு டசணவ நதி நதி நறுவனதண்த
ட்ரநட்டுதது, உங்கள் டபயணரயும் 
உள்ளூர ண்கப்டபசதிசதிச  எணணையும் 
உள்ைனிடுங்கள்.

2. குறுநகுறுந்்கவலவழதிதிழதிழழதிழ உங்களு உங்களுகககு 
அனுஅனுப்பபி ப்பபி ப்ப ணவக்கப்பப்படும் ஒறடும் ஒறண்றப் 
பயனபயனபாடடு மண்றசடசாலணல
((OTPOTP) உள்ைனிடடு, ப்திணவப் பூரத்தி 
டசய்யுங்கள்.

இறையப பபாதுகபாபபுக் குைிபபுகள் (நன்றதி: சதிங்கப்பூர இணையப் பாது்காப்பு அணமப்பு)

• பயனபடுத்ெிய பபிைகு Wi-Fi இறைபபபிலிருநது அல்லது கைக்கிலிருநது 
தவேியபாகிவபிடுஙகள்.

• ஒவ்வபார் அஙகத்ெிற்குப பபிைகும் இறைய உலபாவபியபின பதுக்ககத்றெயும் (cache) 
பயனபபாட்டுப பெிவுகறேயும் (internet his tory) அழித்துவபிடுஙகள்.

• உணறமயபானது்பபால பபாசபாஙகு தசயயும் “இலவச” Wi-Fi ஹபாட்ஸபபாட்-கேிடம் 
கவனமபாக இருஙகள். நீஙகள் Wireless@SGx இறைபறப அறமத்ெ பபிைகு, 
எநெதவபாரு Wireless@SG  கட்டறமபபுடனும் நீஙகேபாக இறைக்கக்கூடபாது. அெற்குப 
பெிலபாக, உணறமயபான Wireless@SGx கட்டறமபபுடன சபாெனம் ெபானபாக இறைய 
அனுமெிக்க்வணடும்.
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SG Digital

Congratulations

Wireless@SGx Profile has
been successfully created

Wireless@SGx 
பயனபபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமபா?

உஙகள் றகப்பசியபில் Wireless@SGx 
தசயலிறய நிறுவுஙகள்படிநிறல 1

1. 2.

SIM அட்றட உள்ே றகப்பசியபில்
Wireless@SGx இறைபறப

அறமத்ெிடுஙகள்
படிநிறல 2A

1.
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முக்கியமபான 
இறைபபுகறேச் 
தசயய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்பபாது வபாழக்றக இனனும் 
சிைபபபாக இருக்கும்

கைினிவழி ஸூம் தமயநிகர் சநெிபபில் 
அல்லது இறைய அரஙகில் ்சருஙகள்படிநிறல 2

1. 2. 3.

இறையப பபாதுகபாபபுக் குைிபபுகள் (நனறதி: �திங்கப்பூர் இணையப் பாது்காப்பு அணமப்பு)

• ெனிபபட்ட விவரஙகறே இறையத்ெில் தவேியிடபாெரீ்கள்.

• ஸூம் தமயநிகர் சநெிபபின / இறைய அரஙகின இறைபபுகறேயும் 
மறைச்தசபாறகறேயும் சநெிபபுக்கு அறழக்கபபடபாெ ஒருவருடன பகிரபாெரீ்கள்.

• முக்கியமபான ்கபாபபுகறேப பகிரபாெரீ்கள் அல்லது முக்கியமபான 
கலநதுறரயபாடல்கறே நடத்ெபாெரீ்கள்.

• உறரயபாடல் இயக்கத்ெிலுள்ே தெரியபாெ மூலஙகேின சரிபபார்க்கபாெ 
இறைபபுகறேத் ெிைக்கபாெரீ்கள் அல்லது பெிவிைக்கம் தசயயபாெரீ்கள்.

DREK-Zoom-A4-Tamil-080720.indd   2 8/7/20   6:35 PM

SG Digital
ஸூம் (Zoom) 
பயனபபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமபா?
நீங்கள் வடீ்டில் ச�ௌ்கரியமா்க
இருந்தபடியய, ஸூம் பயனபடுத்ததி ்ததி ்த
சமயநதி்கர் �ந்ததிப்புக்கு ்ததிப்புக்கு ்த அல்்லது இணைய 
அரஙகுக்கு ஏறபாடு ச�யய்லாம் 
அல்்லது ்க்லநது ச்காள்்ள்லாம்!

உஙகள் றகப்பசியில் 
ஸூம் தசயலிறய நிறுவுஙகள் படிநிறல 1A

ஆபபிள் ஆப

ஸ்டபார்      அல்்லது 

கூகல் பி்ே

ஸ்டபார்      ச�னறு, 

ஸூம் ச�ய்லதிணயப் 

ப்ததிவிறக்்கம் ச�யது,

ச�யறபடுததுங்கள்.
1. ஐஓஎஸ் பயனபடுததுயவார், 

‘Get’ மீது ்தட்டி ச�ய்லதிணயப் 
ப்ததிவிறக்்க்லாம்.

2. ஆணட்ராயட் பயனபடுடுதததுதுயவார், 
‘Ins tall’ மீது ்தட்டி சட்டி ச�ய்லதிண்லதிணயயப் 
ப்ததிவிறக்்க்லாம்.

மதிமதிமன்னஞ�ல் 
அல்்லது உட்னடித
்த்கவல் மூ்லமா்க
உங்களுக்கு 
அனுப்பப்பட்ட
ஸூம் 
இணைப்பினமீது மீது மீ
்கதி்ளிக் ச்கதி்ளிக் ச்கதி்ள �யயுங்கள். 

1. உங்கள் சபயணர
உள்்ளிட்டு, 
ஒ்லதிணய
இணைதது, 
்காசைா்ளிசைா்ளிசைா்ளணயத
்ததிறந்ததிடுங்கள். ்ததிடுங்கள். ்த
‘Join Meeting’ மீது 
்தட்டுங்கள்.

2. �ந்ததி்ததி்தப்பின
மணறசச�ால்ண்லச�ால்ண்ல
உள்்ளிட்டு, 
‘Continue’ மீது 
்தட்டுங்கள். 

3. உங்கள் உங்கள் 
ய்கமராமராணவ ஸூம்  ஸூம்  ஸ
பயனபயனபபடுத்த 
அனுமஅனும்ததி்ததிய்ளி்ளி்ள க்்க  
‘Ok’ மீது ‘Ok’ மீது 
்தட்டுங்கள். ்தட்டுங்கள். 
‘‘Join with videoJoin with video’ ’ 
ய்தர்நச்தய்தர்நச்தடுங்கள்.

4. உங்கள் 
ஒ்லதிசபருக்்கதிணய
ஸூம் 
பயனபடுத்த 
அனும்ததிய்ளி்ளி்ள க்க்்க  ்க  
‘Ok’ மீது 
்தட்டுங்கள்.ட்டுங்கள்.

றகப்பசிவழி ஸூம் தமயநிகர் சநெிபபில் 
அல்லது இறைய அரஙகில் ்சருஙகள்படிநிறல 1B
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முக்கியமபான 
இறைபபுகறேச் 
தசயய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்பபாது வபாழக்றக இனனும் 
சிைபபபாக இருக்கும்
மூதய்தாருக்்கா்ன மதி மதி மன்னி்லக்்கமயமா்தல் ்ததிட்டம், நீங்கள் மம், நீங்கள் மம், ந திீங்கள் மதிீங்கள் மன்னி்லக்்கப் பயைதண்தத ச்தாடங்க உ்தவும் 
வண்கயில் �திறப்பா்க வடிவணமக்்கப்பட்டுள்்ளது. நீங்கள் பு்ளது. நீங்கள் பு்ளது. ந ்ததிய ்ததிறன்கண்ளக் ்கறறுக்ச்காள்்ள துணை புரியும் 
இணைய வ்ளங்கண்ளயும் ய்க்ளிய்க்ளிய்க்ளக்ண்கயா்ன ்கறறல் அங்கங்கண்ளயும் இத்ததி்ததி்தட்டம் வழஙகு்கதிறது.

கைினிவழி ஸூம் தமயநிகர் சநெிபபில் 
அல்லது இறைய அரஙகில் ்சருஙகள்படிநிறல 2

நீங்கள் ஸூம் சமயநதி்கர் �ந்ததி்ததி்தப்பில் அல்்லது இணைய அரங்கதில் ய�ர்வ்தறகு ஸகு ஸூம் ூம் கு ஸூம் கு ஸகு ஸூம் கு ஸ ்கை்கைக்குக்குப் ப்ததிவு ச�யய யவணடிய்ததில்ண்ல. 
நீங்கள் சமயநதி்கர் �ந்ததிப்புக்கு அ்ததிப்புக்கு அ்த ல்்லது இணைய அரஙகுக்கு ஏறபாடு ச�யய விரும்பி்னால், ஸூம் ால், ஸூம் ால், ஸ ்கைக்கு ணவத்ததிரு்ததிரு்த க்்க யவணயவணடும்.டும்.

மதிமதிமன்னஞ�ல் அல்்லது உட்னடித ்த்கவல் மூ்லமா்க உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஸூம் 
இணைப்பினமீது மீது மீ ்கதி்ளிக் ச்கதி்ளிக் ச்கதி்ள �யயுங்கள்.  

1. ‘Click here’ மீது ்கதி்ளிக் ்கதி்ளிக் ்கதி்ள
ச�யது, ‘Join from your browser’ 
ய்தர்நச்தடுங்கள்.

2. �ந்ததி்ததி்தப்பின மணறசச�ால்ண்லச�ால்ண்லயும்
உங்கள் சபயணரயும் 
உள்்ளிடுங்கள். ‘Join’ மீது ’ மீது ்கதி்ளிக் ்கதி்ளிக் ்கதி்ள
ச�யயுங்கள்.

3. இணைய அரஙஇணைய அரஙண்க நடதததுபவர் 
உங்களுக்கு நுஉங்களுக்கு நுணழணழவு அனுமவு அனும்ததி
அ்ளி்ளி்ளப்ப்தற்கா்கக் ்காத்ததிருங்கள்.்ததிருங்கள்.்த

இறையப பபாதுகபாபபுக் குைிபபுகள் (நனறதி: �திங்கப்பூர் இணையப் பாது்காப்பு அணமப்பு)

• ெனிபபட்ட விவரஙகறே இறையத்ெில் தவேியிடபாெரீ்கள்.

• ஸூம் தமயநிகர் சநெிபபின / இறைய அரஙகின இறைபபுகறேயும் 
மறைச்தசபாறகறேயும் சநெிபபுக்கு அறழக்கபபடபாெ ஒருவருடன பகிரபாெரீ்கள்.

• முக்கியமபான ்கபாபபுகறேப பகிரபாெரீ்கள் அல்லது முக்கியமபான 
கலநதுறரயபாடல்கறே நடத்ெபாெரீ்கள்.

• உறரயபாடல் இயக்கத்ெிலுள்ே தெரியபாெ மூலஙகேின சரிபபார்க்கபாெ 
இறைபபுகறேத் ெிைக்கபாெரீ்கள் அல்லது பெிவிைக்கம் தசயயபாெரீ்கள்.
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SG Digital
ஸூம் (Zoom) 
பயனபபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமபா?

உஙகள் றகப்பசியில் 
ஸூம் தசயலிறய நிறுவுஙகள் படிநிறல 1A

1. 2.

1. 2. 3. 4.

றகப்பசிவழி ஸூம் தமயநிகர் சநெிபபில் 
அல்லது இறைய அரஙகில் ்சருஙகள்படிநிறல 1B
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முககியைோன 
இமைப்புகமேச் 
தசயய உஙகளுககு 
உெவுகி்ைோம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்ைலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இமைநெிருககும்்போது வோழகமக இனனும் 
சிைப்போக இருககும்

கைினிவழி ்சருஙகள்படிநிமல 2

1. 2.

இமையப் போதுகோப்புக குைிப்புகள் (நனறதி: சதிங்கப்பூர் இமையப் போது்கோப்பு அமைப்பு)

• ஒவ்வோர் அஙகத்ெிற்குப் பிைகும் இமைய உலோவியின பதுகககத்மெயும் 
(cache) பயனபோட்டுப் பெிவுகமேயும் (internet history) அழித்துவிடுஙகள்.

• அெிகோரபூர்வ மூலஙகேிலிருநது ைட்டு்ை தசயலிகமேப் பெிவிைககம் 
தசயயுஙகள்.

• உஙகள் சோெனஙகமே மவரஸ்கேிடைிருநது போதுகோகக, தைனதபோருமே 
தெோடர்நது புதுப்பிகக ைைநதுவிடோெரீ்கள்.
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SG Digital
மைக்ரோசோஃப்ட் 

டீம்ஸ் பயனபோட்டு 
வழிமுமைகள்

உஙகளுககுத் தெரியுைோ?
நீங்கள் மைக்ரோசோஃப்ட் டீம்ஸ் 
பயனபடுத்தி இமையம்்வழதி்வழதி்வழ மையநதி்கர் 
சந்திப்பு்களுககு ஏறபோடு மசயயலோம். 
அ்்ோடு, உங்கள் ்வடீ்டில் இருந்்வடீ்டில் இருந்்வ படி்ய
மையநதி்கர் ைதின்னிலக்கப் பயிறசதி
அங்கங்களனிஅங்கங்களனிஅங்கங்களலும் ்கலநது ம்கோள்ளலோம்.

உஙகள் மகப்்பசியில் மைக்ரோசோஃப்ட் 
டீம்ஸ் தசயலிமய நிறுவுஙகள் படிநிமல 1A

மகப்்பசிவழி ்சருஙகள்படிநிமல 1B

ஆப்பிள் ஆப் 

ஸ்்டோர்      அல்லது 

கூ்கல் கூகல் பி்ே 

ஸ்்டோர்      மசனறு, 

மைக்ரோசோஃப்ட் 

டீம்ஸ் மசயலதிமயயலதிமயயல ப் 

ப்தி்விறக்கம் ப்தி்விறக்கம் ப்தி்வ மசயது, 

மசயறபடுததுங்கள்.  

1. ஐஓஎஸ் பயனபடுதது்்வோர், 
‘Get’ ைீது ைீது ை ்ட்டி மசயலதிமயயலதிமயயல ப் 
ப்தி்விறக்கல்தி்விறக்கல்தி்வ ோம்.

2. ஆணஆணட்ரோயட்ரோயட் பயனட் பயனபபடுடுதததுது்்வ்்வோர், ோர், 
‘Ins tall’ ைீது ைீது ை ்ட்டி மசயலதிமயயலதிமயயல ப் 
ப்தி்விறக்கல்தி்விறக்கல்தி்வ ோம்.ம்.

சந்திப்புககு உங்கமள  அமழககும் ‘Join Teams Meeting’ இ இமமைப்பினனைீைீது ைீது ைீ ்ட்டுங்கள். 

குறதிகுறதிகுறப்பு: நீங்கள் மப்பு: நீங்கள் மப்பு: ந ையநதி்கர் ைதின்னிலக்கப் பயிறசதி அங்கத்திறகுப் ப்திவு மசய் பிறகு, உறு்திப்போ்திப்போட்டு ட்டு 
ைதின்ஞசமலப் மபறு்வ ீ்வ ீ்வரீ்ரீ்்கள். 

1. ‘Join as a guest’
ம்ரிம்வத
்்ர்நம்டுங்கள்.

2. உங்கள் உங்கள் மபமபயமர
உள்ளனிட்டு, ‘Join meeting’
ைீது ைீது ை ்ட்டுங்கள்.

3. ்கோமைோளனிளனிள
அமழப்மபத
ம்ோடஙகுகு்வ்ற்வ்றகு, 
‘Start VideoStart Video’ ைறறும் 
‘Unmute’ சதி சதி சன்ங்கள் 
ைீது ்ைீது ்ை ட்டுங்கள். 
உங்கள் ்திமரமயப் 
ப்கதிர்நதும்கோள்ள ‘…’
ைீது ைீது ை ்ட்டி, ‘Share’
்்ர்நம்டுங்கள். 
உமரயோடு்வ்றகு     கு     
    ச    சதி    சதி    சன்ததம்தம்த
்்ர்நம்டுங்கள்.
    ச    ச
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முககியைோன 
இமைப்புகமேச் 
தசயய உஙகளுககு 
உெவுகி்ைோம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்ைலும் அைிய

ஏதனனில் நீஙகள் இமைநெிருககும்்போது வோழகமக இனனும் 
சிைப்போக இருககும்
மூத்்ோருக்கோ் ைதின்னிலக்கையைோ்ல் ்திட்டம், நீங்கள் ம், நீங்கள் ம், ந ைதின்னிலக்கப் பயைதம்த ம்ோடங்க உ்வும் 
்வம்கயில் சதியில் சதியில் சறப்போ்க ்வடி்வமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் புது. நீங்கள் புது. ந ்திய ்திறன்கமளக ்கறறுகம்கோள்ள துமை புரியும் 
இமைய ்வளங்கமளயும் ்்களனிளனிள கம்கயோ் ்கறறல் அங்கங்கமளயும் இத்திட்டம் ்வழஙகு்கதிறது.

கைினிவழி ்சருஙகள்படிநிமல 2

1. உங்களுககு அனுப்பி ம்வக்கப்பட்ட
மைக்ரோசோஃப்ட் டீம்ஸ் இமைப்மபத
்திறந்திடுங்கள். உங்கள் மபயமர
உள்ளனிட்டு, ‘Join now’ ்்ர்நம்டுதது, 
சந்திப்பில் ்சருங்கள்.

2. ்கோமைோ ்கோமைோளனிளனிள  அமழப்மபமழப்மபயும் ஒலதிமபதிமபயும் ஒலதிமபயும் ஒலயும் ஒலதிமபயும் ஒல ருக்கதிமய்கதிமயயும் 
மசயறயறபடுத்          ைறறும்     சறும்     சதிறும்     சதிறும்     சன்ங்கமளத
்்ர்நம்்்ர்நம்டுங்கள்.  உங்கள் டுங்கள்.  உங்கள் ்திமரமயப் 
ப்கதிர்நதுதும்கோள்ளம்கோள்ள     ச     சதி     சதி     சன்தம்யும் 
உமரயோடமலத ம்ோடங்க     சடங்க     சதிடங்க     சதிடங்க     சன்ததம்ம்யும் யும் 
நீங்கள் ்்ர்நம்டுக்கலோம்.

இமையப் போதுகோப்புக குைிப்புகள் (நனறதி: சதிங்கப்பூர் இமையப் போது்கோப்பு அமைப்பு)

• ஒவ்வோர் அஙகத்ெிற்குப் பிைகும் இமைய உலோவியின பதுகககத்மெயும் 
(cache) பயனபோட்டுப் பெிவுகமேயும் (internet history) அழித்துவிடுஙகள்.

• அெிகோரபூர்வ மூலஙகேிலிருநது ைட்டு்ை தசயலிகமேப் பெிவிைககம் 
தசயயுஙகள்.

• உஙகள் சோெனஙகமே மவரஸ்கேிடைிருநது போதுகோகக, தைனதபோருமே 
தெோடர்நது புதுப்பிகக ைைநதுவிடோெரீ்கள்.

DREK-McTeams-A4-Tamil-760720.indd   2 7/7/20   6:42 PM

SG Digital
மைக்ரோசோஃப்ட் 

டீம்ஸ் பயனபோட்டு 
வழிமுமைகள்

உஙகளுககுத் தெரியுைோ?

உஙகள் மகப்்பசியில் மைக்ரோசோஃப்ட் 
டீம்ஸ் தசயலிமய நிறுவுஙகள் படிநிமல 1A

மகப்்பசிவழி ்சருஙகள்படிநிமல 1B

1. 2.

1. 2.

3.
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மின்னஞ்சல் எழுெி அனுபபுஙகள்்டிநிறல 3

1. 2. 3.

இறையப ் ோதுகோபபுக் குைிபபுகள் (நன்றி: ெிங்கப்பூர் இகையப் பகாது்ககாப்பு அகமப்பு)

• எப்்ோதும் மின்னஞ்சலின மூலத்றெச் ்சரி்ோருஙகள். மின்னஞ்சலில் உள்ே 
்சந்ெகத்ெிற்குரிய “லிஙக்” அல்லது இறைபபுகள் மீது க்ேளிக் த்சய்யோெரீ்கள்.

• ெ்னளிப்ட்ட அல்லது நிெி வபிவ்ஙகறே மின்னஞ்சல்வழி தெரிவபிக்கோெரீ்கள்.

முக்கியமோ்ன 
இறைபபுகறேச் 
த்சய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைோம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏத்ன்னளில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்்ோது வோழக்றக இனனும் 
்சிைப்ோக இருக்கும்
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SG Digital

ஆப்பிள் ஆப ஸ்டோர்

அல்லது கூகல் ்பி்ே 

ஸ்டோர்      சென்று, 

உங்களுக்குப் பிடித்த க்கப்்பெி பெி பெ

செய்லி்லி்ல்ககைப் ப்திவிறக்குங்கள். ்திவிறக்குங்கள். ்த

எடுததுக்்ககாட்டு்கள்:  

மின்னஞ்சல் 
்யன்ோட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமோ?
நீங்கள் எங்கிருந்தும், எந்்த ்நரத்திலும் 
இகையம்வழி ்த்கவல்கள் அனுப்பவும் 
சபறவும் மின்்னஞெல பயன்படுத்த்லகாம். 
மின்்னஞெல விகரவகா்கவும் 
செய்லகாறற்்லகாடும் ்த்கவல அனுப்ப
துகை புரி்கிறது. ந்கிறது. ந்க ீங்கள் ிறது. நீங்கள் ிறது. ந ெிெிெ்ல
நிமிடங்கைிைிைல ்த்கவல உருவகாக்்கி
அனுப்பி கவக்்க்லகாம். ஒ்ர ெமயத்தில
ப்ல ்பருக்குத ்த்கவல அனுப்ப்லகாம்.

உஙகள் a்்்சியபில் மின்னஞ்சல் 
த்சயலிறய நிறுவுஙகள்்டிநிறல 1

ஐஓஎஸ 
்யன்ோட்டோேர்

ஆணட்்ோய்ட் 
்யன்ோட்டோேர்

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்

மின்னஞ்சல் முகவரிக்குப ்ெிவு 
த்சய்யுஙகள்்டிநிறல 2

நீங்கள் மின்்னஞெல செய்லி்லி்லகய நிறுவிய பிறகு, செய நிறுவிய பிறகு, செய்லி்லி்லகயச் 
செயறபடுத்தி பின்வருமகாறு செய்யுங்கள்:று செய்யுங்கள்:

1. உங்கள் சபயர், பிறந்ந்்த ்த ்்த்த்்த்தி ்்த்தி ்்த்த ்பகான்ற விவரங்ககை 
நிரப்புங்கள்.

2. உங்களுக்குப் பிடித்த மிஉங்களுக்குப் பிடித்த மின்்னம்ெலம்ெல மு மு்கவரிகய உள்ைிட்டு, 
வலுவகா்ன மகறச்செகாகறச்செகாலக்ல உருவ உருவகாக்குங்கள்.

3. கூடு்தல ெரிபகார்ப்புக்்கக்்ககா்க, உங்கள் க, உங்கள் க்கப்்பெி எணபெி எணபெ கை
உள்ைிடுங்கள் (உங்கள் விருடுங்கள் (உங்கள் விருப்பதத்திறகு உட்பட்டது).

4. உங்கள் “inbox”-ல வர்வற்வறபு மின்்னஞ்னஞெக்லப் சபறுவரீ்றுவரீ்றுவ ீ ்கள். 
அந்்த மின்்னஞெக்லத ்திறந்து, உங்கள் ிறந்து, உங்கள் ்திறந்து, உங்கள் ்த்திறந்து, உங்கள் ்த ்கைக்க்க ஆரகாயதத
ச்தகாடஙகுங்கள்!

• ஜசீமயில

• அவுட்லுக்

• யகாஹூ
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மின்னஞ்சல் எழுெி அனுபபுஙகள்்டிநிறல 3

1. மின்்னஞெல
எழுதுவ்தறகு ‘+’
சபகாத்தகாக்னத
்தட்டுங்கள்.

2. மின்்னஞெக்லப் சபறுறு்வகாரின் 
மின்்னஞெல மு்கவரிகயகய ‘To’
பகு்தியி்தியி்த ல நிரப்புங்கள்.

CC மறறும் BCC ச்தரிவ்தறகு 
்ீகழ்ந்ீகழ்ந்க காக்்கிய அம்புக்குறிகயத
்தட்டுங்கள்.

3. நீங்கள் அனுப்ப
விரும்பும் ்த்கவக்ல
எழு்தி, மி்தி, மி்த ன்்னஞெக்லப் 
சபறுநர்்களுக்கு 
அனுஅனுப்பி கவக்கவக்்க்க

            ெிிெிென்ன்்னத்னதக்தத ்தட்டவும்.

குறிப்பு: சவவ்வறு மின்்னஞெல க்கப்்பெிபெிபெ  செய்லி்லி்ல்கைி்கைி்கைல சவவ்வ்வவறு று ெிெிென்்னங்கள் இருக்்க்லகாம்.

இறையப ் ோதுகோபபுக் குைிபபுகள் (நன்றி: ெிங்கப்பூர் இகையப் பகாது்ககாப்பு அகமப்பு)

• எப்்ோதும் மின்னஞ்சலின மூலத்றெச் ்சரி்ோருஙகள். மின்னஞ்சலில் உள்ே 
்சந்ெகத்ெிற்குரிய “லிஙக்” அல்லது இறைபபுகள் மீது க்ேளிக் த்சய்யோெரீ்கள்.

• ெ்னளிப்ட்ட அல்லது நிெி வபிவ்ஙகறே மின்னஞ்சல்வழி தெரிவபிக்கோெரீ்கள்.

முக்கியமோ்ன 
இறைபபுகறேச் 
த்சய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைோம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏத்ன்னளில் நீஙகள் இறைநெிருக்கும்்்ோது வோழக்றக இனனும் 
்சிைப்ோக இருக்கும்
மூத்்தகாருக்்ககா்ன மின்்னி்லக்்கமயமகா்தல ்தி்தி்தட்டம், நீங்கள் மிம், நீங்கள் மிம், ந ன்்னி்லக்்கப் பயைதக்தத ச்தகாடங்க உ்தவும் 
வக்கயில ெிறெிறெ ப்பகா்க வடிவகமக்்கப்பட்டுள்ைது. நீங்கள் புது. நீங்கள் புது. ந ்திய ்திய ்த ்திற்திற்த ன்்ககைக் ்கறறுக்ச்ககாள்ை துகை புரியும் 
இகைய வைங்ககையும் ்்கைி்்கைி்்கைக்க்கயகா்ன ்கறறல அங்கங்ககையும் இத்திட்டம் வழஙகு்கிறது.்கிறது.்க
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SG Digital
மின்னஞ்சல் 
்யன்ோட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் தெரியுமோ?

உஙகள் a்்்சியபில் மின்னஞ்சல் 
த்சயலிறய நிறுவுஙகள்்டிநிறல 1

ஐஓஎஸ 
்யன்ோட்டோேர்

ஆணட்்ோய்ட் 
்யன்ோட்டோேர்

மின்னஞ்சல் முகவரிக்குப ்ெிவு 
த்சய்யுஙகள்்டிநிறல 2

1.

2.

3.

4.

•

•

•
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முக்கியமபான 
இறைப்புகறேச் 
செய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏசனனில் நீஙகள் இறைந்ெிருக்கும்்பபாது வபாழக்றக இன்னும் 
ெிைப்பபாக இருக்கும்

இறையப் பபாதுகபாப்புக் குைிப்புகள்
• உஙகேது புகுபெிவு விவரஙகறே மறைவர்கேிடம் செரிவிக்கபாெரீ்கள். அவவபாறு 

செய்ெபால், உஙகள் ெனிப்பட்ட ெகவல்கள் அனுமெியின்ைி அணுகப்படலபாம்.

• உஙகள் ெிைன்்பெியில் உஙகேது றக்ரறகறயயும் முக அறடயபாேத்றெயும் 
மட்டு்ம பெிவு செய்யுஙகள்.

• உஙகள் பரிவர்த்ெறனறயச் செய்து முடித்ெவுடன், எப்்பபாதும் புகுபெிவிலிருந்து 
சவேி்யைிவிடுஙகள். 

்ெறவகறே அணுக அல்லது SafeEntry நுறழவுப்பெிவு 
செய்ய SingPass Mobile பயன்படுத்துஙகள்படிநிறல 3

2. 3.

2. 3.

1.
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SG Digital
SingPass Mobile
செயலியின் 
பயன்பபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் செரியுமபா?
நீங்கள் சேவை்கவைப் பயனபடுத்துமசபோது 
வ்கசேவ்க, மு்கம அல்லது 
மவைச்ேோலவ்லக் ்்கோண்டு உங்கள் 
அவையோைத்வதை நிரூபிக்்கவும, உங்கைது 
முக்்கியமோன தை்கைல்கவைக் வ்கசயோடு 
வைத்தைிருக்்கவும SingPass Mobile
பயனபடு்கி்கி்கைது. அசதைோடு, இநதைச ்ேய்லி்லி்லவயப் 
பயனபடுத்தைி நீங்கள் 

து. அ
ீங்கள் 

து. அ
 நீங்கள்  ந தைனியோ்க அல்லது 

ஒரு குழுைோ்க SafeEntry நுவைவுப்பதைிவை ப்பதைிவை ப்பதை
ைி
ஒரு குழு
ி

ஒரு குழு
ைிைவேைோ்கச
ஒரு குழு

வேைோ்கச
ஒரு குழு

்ேய்து முடிக்்க்லோம!

உஙகள் ெிைன்்பெியில் SingPass Mobile 
செயலிறயப் பெிவிைக்கம் செய்யுஙகள்படிநிறல 1

ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டபார்      

அல்லது கூகல் பி்ே 

ஸ்டபார்      ்ேனறு, 

SingPass Mobile ்ேய்லி்லி்லவயப் 

பதைிதைிதைைிைிை ைக்்கம ்ேய்து, 

்ேயறபடுத்துங்கள்.

அநதைச ்ேய்லி்லி்ல Government 

Technology Agency (அரெபாஙகத் 

செபாழில்நுட்ப அறமப்பபால்) 

உருைோக்்கப்படைதைோ எனபவதை

உறுதைிதைிதைப்படுத்துங்கள்.

1. ஐஓஎஸ் (iOS) பயனபடுத்துசைோர், 
்ேய்லி்லி்லவயப் பதைிதைிதைைிைிை ைக்்கம

 ்ேய்ய         மீது தைடடுங்கள்GET

2. அஅண்டேோண்டேோய்ய்டட பயன பயனபபடுத்துடுத்துசைசைோர், 
்ேய்லி்லி்லவயப் பதைிதைிதைைிிைிை ைக்ைக்்கம

 ்ேய்ய           மீது           மீது தைடதைடடுங்கள்.டுங்கள்.Install

ஒருமுறை செயறபடுத்ெறலச் 
செய்யுஙகள்படிநிறல 2

1. உங்கஉங்கைது அவையோைசோைச
ேோனைிதைைிதைைிதைைல உஙகள் 
விவரங

தைை
விவரங

தைை
கறேச் 

ெரிபபாருஙகள்.

2. மறைச்செபால்றலச்செபால்றலச்செபால்றலச்செபால்றல
அறமத்ெிடுஙகள்ள் மறறும
/ அல்லது வ்கசேவ்கவ்க / மு்க
அவையோை உறுதைிதைிதைப்போப்போடடவைச
்ேயறபடுத்துங்கள்.

3. சேவை்கசேவை்களுக்குப் ளுக்குப் 
புகுபபுகுபதைிதைிதைவு ்ேய்யுமம
வழிமுறைகவழிமுறைகறேறேப்  படித்து 
செரிந்து சகபாள்ளுங

 படித்து 
ள்ளுங

 படித்து 
கள்

 படித்து 
ள்

 படித்து 
. 

செயறபடுத்ெலுக்கு, 
உஙகளுக்குத் ்ெறவ:

1. இவையத் ்தைோைர்பு

2. SingPass
அவையோைப் 
்பயர் மறறும
மவைச்ேோல

3. ்போருநதுமோயின, 
உங்கைது 
தைறசபோவதைய 2FA
(குறுநதை்கைல
அல்லது OneKey
ேோதைனம)
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முக்கியமபான 
இறைப்புகறேச் 
செய்ய உஙகளுக்கு 
உெவுகி்ைபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைிய

ஏசனனில் நீஙகள் இறைந்ெிருக்கும்்பபாது வபாழக்றக இன்னும் 
ெிைப்பபாக இருக்கும்
மூத்சதைோருக்்கோன மினனி்லக்்கமயமோதைல தைிடதைிடதை ைம, நீங்கள் மின, நீங்கள் மின, ந னி்லக்்கப் பயைத்வதைத் ்தைோைங்க உதைவும
ைவ்கயில ேிேிேைப்போ்க ைடிைவமக்்கப்படடுள்ைது. நீங்கள் புது. நீங்கள் புது. ந தைிய தைிய தை தைிதைிதைைன்கவைக் ்கறறுக்்்கோள்ை துவை புரியும
இவைய ைைங்கவையும ச்கைிச்கைிச்கைக்வ்கயோன ்கறைல அங்கங்கவையும இத்தைிடைம ைைஙகு்கி்கி்கைது.

நனைி: உள்ைைக்்கத்வதை ைைங்கிசயோர்

இறையப் பபாதுகபாப்புக் குைிப்புகள்
• உஙகேது புகுபெிவு விவரஙகறே மறைவர்கேிடம் செரிவிக்கபாெரீ்கள். அவவபாறு 

செய்ெபால், உஙகள் ெனிப்பட்ட ெகவல்கள் அனுமெியின்ைி அணுகப்படலபாம்.

• உஙகள் ெிைன்்பெியில் உஙகேது றக்ரறகறயயும் முக அறடயபாேத்றெயும் 
மட்டு்ம பெிவு செய்யுஙகள்.

• உஙகள் பரிவர்த்ெறனறயச் செய்து முடித்ெவுடன், எப்்பபாதும் புகுபெிவிலிருந்து 
சவேி்யைிவிடுஙகள். 

்ெறவகறே அணுக அல்லது SafeEntry நுறழவுப்பெிவு 
செய்ய SingPass Mobile பயன்படுத்துஙகள்படிநிறல 3

2. புகுபதைிதைிதைவு பக்்கத்தைிலுள்ை 
SingPass QR குைியைியை ீியீியட்றட
வருடுஙகள்

3. வ்கசேவ்க, மு்கம அல்லது 
மவைச்ேோல பயன்படுத்ெி உஙகள் 
அறடயபாேத்றெபாேத்றெ உறு உறுெெிெிெப்படுத்துஙடுத்துஙகள். 

2. அநதை இைத்தைிலுள்ை ள்ை SafeEntry SafeEntry 
QR குைைியைியை ீியீியட்றட வருடுங வருடுஙகள்ள்

3. நீங்கள் இருக்குநீங்கள் இருக்கும இைத்வைத்வதை 
உறுஉறுெெிெிெ ப்படுத்துஙடுத்துஙடுத்துஙடுத்துஙகள்.

1. ‘Scan’ (வருடு) மீது தைடடுங்கள்.

அேேோங்கச
சேவை்கவை
அணுகுங்கள்
(எ.்கோ. CPF, IRAS, 
HDB)

SafeEntry உள்ை
இைங்கைிைிைல
நுவைவுப்பதைிப்பதைிப்பதைவு 
்ேய்யுங்கள் 
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SG Digital
SingPass Mobile
செயலியின் 
பயன்பபாட்டு 

வழிமுறைகள்

உஙகளுக்குத் செரியுமபா?

உஙகள் ெிைன்்பெியில் SingPass Mobile 
செயலிறயப் பெிவிைக்கம் செய்யுஙகள்படிநிறல 1

1.

GET

2.

Install

ஒருமுறை செயறபடுத்ெறலச் 
செய்யுஙகள்படிநிறல 2

1. 2. 3.
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முக்்கியமபான 
இலைப்பு்கலேச் 
சசய்ய உங்களுக்கு 
உதவு்கி்றபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அறிய

ஏசனனில் நீங்கள் இலைநதிருக்கும்்்பாது வபாழக்ல்க இன்னும் 
சிறப்்பா்க இருக்கும்

இலையப் ்பாது்கபாப்புக் குறிப்பு்கள்
• உங்கேது சிங்பாஸ புகு்திவு வபிவரங்கலே மறறவர்்கேிடம் சதரிவபிக்்கபாதரீ்்கள். 

ஏசனனில், உங்கேது ்கைக்கு்களும் தனிப்்ட்ட வபிவரங்களும் அனுமதியபின்றி 
்யன்்டுத்தப்்டலபாம்.

• அதி்கபாரத்துவ மூலங்கேிலிருநது மட்டு்ம சசயலி்கலேப் ்திவபிறக்்கம் 
சசய்யுங்கள்.

LifeSG சசயலியபின் 3 முக்்கிய 
அம்சங்கலேப் ்யன்்டுத்துங்கள்்டிநிலல 3

1. 2. 3.

DREK-LifeSG-A4-Tamil-140820.indd   2 14/8/20   10:36 AM

SG Digital

குறிப்பு: உங்களது சிங்பாஸ் அடையபாளம் உங்களது தனிப்டை அடையபாளமபாகும். சகும். சசயலி உங்கள் அடைய உங்கள் அடையபாபாளதளதடதச் 
சரி்பார்க்கவும், உங்களது த்கவல்கடளப ்பாது்கபாப்பா்க டவததிரு்க்கவும் இது வழி்கவும் இது வழிக்கபாலும். 

சிங்பாஸுடன் LifeSG சசயலிக்குள் 
புகு்திவு சசய்யுங்கள்்டிநிலல 2

1. LifeSG சசயலிடயச் 
சசயற்டுததி, திடையில
்கபாடைப்டும் வழி்கபாடடி்கடளப
்ின்ின் ்றறுங்கள்.

2. உங்களது சிங்பாடை
்யன்டுததி புகு்திவு சசசய்து, 
உங்களு்ககுப ்யன்ை்ககூடிய கூடிய 
த்கவடலயும் கசடவ்கடளயும் யும் 
்பாரடவயிடுங்கள்! 

3. நீங்கள் விரும்பும் சமபாழிடயத
கதர்நசதடுதது, LifeSG 
சசயலிடயப ்யன்டுததத
சதபாைஙசதபாைஙகுங்கள்!

ஆப்்பிள் ஆப் 

ஸ்டபார்      அலலது 

கூ்கள் ்பி்ே 

ஸ்டபார்      சசனறு, 

LifeSG சசயலிடயப

்திவிற்க்கம் சசய்து, 

சசயற்டுததுங்கள்.

உங்கள் ல்கப்்்சியபில் 
LifeSG சசயலிலய நிறுவுங்கள்்டிநிலல 1

1. ஐஓஎஸ் (iOS) ்யன்டுததுகவபார, 
சசயலிடயப ்திவிற்க்கம் 
சசய்ய         மீது தடடுங்கள்.GET

2. அணடைபாய்ட ்யன்டுததுகவபார, 
சசயலிடயப ்திவிற்க்கம் 
சசய்ய           மீது த          மீது தடடடுங்கள்.டுங்கள்.Install

LifeSG சசயலியபின் 
்யன்்பாட்டு 

வழிமுலற்கள்

உங்களுக்குத் சதரியுமபா?
LifeSG சசயலியுைன, உங்களு்ககுப
ச்பாரு்நதும் அைசபாங்க அனுகூலங்கடள
நீங்கள் ்கணைறியலபாம், உங்களு்ககு 
அரு்கி்கி்கல நடைச்றும் நி்கழச்சி்கடளயும் 
நைவடி்கட்க்கடளயும் கதைலபாம், 
ஆ்க அதி்கமபா்கப ்யன்டுததப்டும் 
அைசபாங்கச் கசடவ்கள் அடனதடதயும் 
ஒகை சசயலியில ்யன்டுததலபாம்.
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முக்்கியமபான 
இலைப்பு்கலேச் 
சசய்ய உங்களுக்கு 
உதவு்கி்றபாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அறிய

ஏசனனில் நீங்கள் இலைநதிருக்கும்்்பாது வபாழக்ல்க இன்னும் 
சிறப்்பா்க இருக்கும்
மூதகதபாரு்க்கபான மினனில்க்கமயமபாதல திடைம், நீங்கள் மினம், நீங்கள் மினம், ந னில்க்கப ்யணதடதத சதபாைங்க உதவும் 
வட்கயில சிறப்பா்க வடிவடம்க்கப்டடுள்ளது. நீங்கள் புதிய திறன்கது. நீங்கள் புதிய திறன்கது. ந டள்க ்கறறு்கச்கபாள்ள துடண புரியும் 
இடணய வளங்கடளயும் க்களி்கட்கயபான ்கறறல அங்கங்கடளயும் இததிடைம் வழஙகு்கிறது.்கிறது.்க

நனறி: உள்ளை்க்கதடத வழங்கிகயபார

இலையப் ்பாது்கபாப்புக் குறிப்பு்கள்
• உங்கேது சிங்பாஸ புகு்திவு வபிவரங்கலே மறறவர்்கேிடம் சதரிவபிக்்கபாதரீ்்கள். 

ஏசனனில், உங்கேது ்கைக்கு்களும் தனிப்்ட்ட வபிவரங்களும் அனுமதியபின்றி 
்யன்்டுத்தப்்டலபாம்.

• அதி்கபாரத்துவ மூலங்கேிலிருநது மட்டு்ம சசயலி்கலேப் ்திவபிறக்்கம் 
சசய்யுங்கள்.

LifeSG சசயலியபின் 3 முக்்கிய 
அம்சங்கலேப் ்யன்்டுத்துங்கள்்டிநிலல 3

1. ஃஉங்களது சமரகை்க்கபா
தடலமுடற மின-அடடைடயப
்யன்்டுத்தி, உங்களு்க்கபான 
தள்ளு்டி்கடளயும் 
அனுகூலங்கடளயும் 
்பாரடவயிடுங்கள்.

2. நீங்கள் தகுதி ச்றும் 
அணடம அைசபாங்கத
திடைங்கடளயும் 
அனுகூலங்கடளயும் ்றறி
த்கவல் ச்றுங்கள்.

3. உங்களு்ககு அரு்கி்கி்கலல
நடைச்றும் துடிப்பான 
முதுடம்க்கபால நி்கழச்சி்கடளப
்பார்லவயபியபிய ட்டு, ்திவு 
சசய்யுங்கள்.
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SG Digital

குறிப்பு:

சிங்பாஸுடன் LifeSG சசயலிக்குள் 
புகு்திவு சசய்யுங்கள்்டிநிலல 2

1. 2. 3.

உங்கள் ல்கப்்்சியபில் 
LifeSG சசயலிலய நிறுவுங்கள்்டிநிலல 1

1.

GET

2.

Install

LifeSG சசயலியபின் 
்யன்்பாட்டு 

வழிமுலற்கள்

உங்களுக்குத் சதரியுமபா?
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Password

Password

Your One-Time Password 
(OTP) is 894326.

வலுவான மணைசதசாறகணைப பயன்படுததுவ்்ாடு,
2FA-ணவயும் தசயல்படுததுஙகள் 4

பகதிரவ்றகு முன் சரிபாரக்கவும் 5

•

•

•

முக்கதியமான 
இணைபபுகணைச 
தசயய உஙகளுக்கு 
உ்வுகதி்ைாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைதிய

ஏதனனில் நீஙகள் இணைந்திருக்கும்்பாது வாழக்ணக இன்னும் 
சதிைபபாக இருக்கும்
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SG Digital
இணையத்தில் 
பாதுகாபபாக 

இருபப்றகான 
வழதிமுணைகள்

உஙகளுக்குத த்ரியுமா?
நாம் எவ்ாறு ்டீ்டிற்குள் திருடர்கள் ்டீ்டிற்குள் திருடர்கள் ்
நுழையாதிருக்க ்கதழ்ப் பூட்டி 
ழ்க்கிற�ாற�ா, அறதற�ால் 
இழையததில் �ாது்காப்�ா்க இருக்க 
ந�து சாதனங்கழையும் த்க்ல்்கழையும் 
�ாது்காப்�ா்க ழ்ததிருக்க ற்ண்டும். 
நீங்கள் இழையததில் �ாது்காப்�ா்க
இருக்க உதவும் சில கு�ிப்புஇருக்க உதவும் சில கு�ிப்புஇருக்க உதவும் சில கு� ்கள் இழ்.

• STEP 1

<Settings>

• STEP 2

<Updates>

• STEP 3

Auto
Updates
ONON

ஆன்டிணவரஸ் (ணவரஸ் ்டுபபு) தமன்தபாருணைப பயன்படுத்தி, 
அண்த ்வைாமல் புதுபபபிததுக்தகாண்டே இருஙகள்1

ஆன்டிழ்ரஸ் 
ம�ன்ம�ாருள் ஆ�ததான 
ழ்ரஸ்்கழை ஸ்ற்கன் 
மசய்து, �ாது்காப்�ற்�
இழையததைங்கழைத தழட
மசய்திடும். ற�ாலியான 
ஆன்டிழ்ரஸ் மசயலி்கள் 
கு�ி�ி�தது எசசரிகழ்கயா்க
இருங்கள். அதி்காரபூர் ஆப் 
ஸ்றடார்கைின் ைின் ை மசயலி்கழை 
�ட்டுற� நிறுவுங்கள்.

ம�ன்ம�ா�ன்ம�ாருருழழைப் புதுப்�பிப்�பிப்� தததுகதுகம்காண்றடம்காண்றட இரு இருப்�ப்�து 
உங்கள் ்கைபினிழயயும் சாதனங்கழையும் �ாது்காப்பு 
அசசுறுததல்்கைிலிருந்து ைிலிருந்து ை ்காததிடும். தானா்கற்
புதுப்�பிப்�பிப்� ததுகம்காள்ளும் ்சதி இருந்தால், அழதச
மசயல்�டுததி ழ்ததிருங்கள். 

Personal Data 
Consent

்னிபபடடே வபிவரஙகணை இணையத்தில் பகதிர்வணடோம் 2

உங்கைது தனிப்�ட்ட ்பி்ரங்கழை இழையததில் அைவுக்கதிவுக்கதி்க�ா்கப் ப் 
�்கிர�்கிர�்க ற்ண்டாம். அந்த ்பி்ரங்கழை யாரிடம் தரு்கி்கி்க�ரீ்கள் எரீ்கள் எ�ரீ்கள் எ� ன்�ழதயும், யும், 
அவ்ாறு மசய்்து அ்சியம் தானா எசியம் தானா என்�ழதன்�ழதயும் றயாசிசிதது 
மசயல்�டுங்கள்.

உங்கைது தனிப்�ட்ட ்பி்ரங்கள் எதரங்கள் எதற்்கா்கசற்்கா்கச றச்கரிக்கப்�டு்கிி்கி்க��து, து, 
�யன்�டுததப்�டு்கி்கி்க�து �ற்றும்/அற்றும்/அல்லது ம்ைம்ைியம்ைியம்ை பிியபிிய டப்�டு்கி்கி்க�து என்�ழத
எப்ற�ாதும் புரிந்து ம்காள்ளுங்கள். எதள்ளுங்கள். எதற்்கா்கற்்கா்க உங்கைிடம் ைிடம் ை ்பி்ரம் 
ற்கட்்கப்�டு்கி்கி்க�து என்�து உங்களுது உங்களுகககுகுதத மதைமதைிமதைிமதை்ா்கத மதரியா்பிட்டால், 
உங்கைது ்பி்ரங்கழைக ற்கட்ட அழ�ப்�பிடம் ழ�ப்�பிடம் ழ�ப்� ்பிைக்கம் ற்களுங்கள். ளுங்கள். 

From: Singa Bank
To: Mr John Tan
Subject: Payment error

Please verify your account 
info immediately. Log on now 
to www.singa.com/verify.

www.abc-xyz123.com

ஃ�பிஷ்ிஙஷ்ிஙஷ்  என்�து உங்கழழை ஏ�ாற்�ி உங்கைது தனிது தனிப்�ட்டப்�ட்ட அல்லது 
நிதித த்க்ல்்கழைத மதரி்பி்பிக்க ழ்ப்�தற்கு தற்கு றற�ாசடிக்காரர்கள் 
�யன்�டுததும் ஓர உததி. உங்க. உங்கைது புகுது புகு�திவு ்பி்ரங்கள், ்ங்கிக ்கைககு 
�ற்றும் ்கடன்�ற்று அட்ழடட்ழட எ எண்்கள் றற�ான்�்ற்ழ� ற�ாசடிக்காரர்கள் 
ம�� முயல்்ார்கள். 

ற�ாலி இழையததைங்கள், அரசாங்கம் அங்கள், அரசாங்கம் அல்லது றசழ் நிறு்னங்கள் 
அனுப்�பியதுப்�பியதுப்� ற�ால �ாசாஙகு மசமசய்யும் �ிி�ி�ன்னன்னஞசல்்கள் அல்லது 
மதாழலற�சி த்க்ல்்கள் ஆ்கியிய்கிய்க ்ற்�ிடம் எசடம் எசசரிகழ்கயா்க இருங்கள். 
த்�ா்க ்ைி்ைி்ை்காட்டும் த்க்ல்்கழழைக ்க்னிதனிததிதிடுங்கள். ்க்ரசசியான 
ம்கு�தி்கள் ்கி்கி்கழடககும் என ஆழச்கழச்காட்டி உங்காட்டி உங்கைது இர்கசிய 
்பி்ரங்கழை அ்சர�ா்கவும் எதிர�ா�ாரா�லும் ற்கட்கும் ட்கும் ற்காற்காரிகரிகழ்க்கைிடம்ழ்க்கைிடம்ழ்க்கை
்க்ன�ா்க இருங்கள். சரி�ாரக்காத மதாமதாடரபுச சுட்டி்கழை (லிஙக) அல்லது 
இழைப்பு்கழைத தி�க்கற்ா �தி்பி�க்கக்கற்ாற்ா கூடாது. 

ஃபபிஷ்திங அைதிகுைதிகணைக் கணடுதகாள்ளுஙகள் 3
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Password ****AT8am

Password S****089D

Your One-Time Password 
(OTP) is 894326.

வலுவான மணைசதசாறகணைப பயன்படுததுவ்்ாடு,
2FA-ணவயும் தசயல்படுததுஙகள் 4

உங்கைால் ஞா�்கம் ழ்ததிருக்கககூடிய “5 ம்வற்று மசாற்்கழைப்” 
�யன்�டுததி, நீ, நீ, நை�ான, மதாடர�பி�பி� ல்லாத �ழ�சமசாற்்கழை 
உரு்ாககுங்கள் (எ.்கா. IhadKAYAtoastAT8am).

உங்கைது �ழ�சமசால்ழலயும் ஒற்ழ�ப் �யன்�ாட்டு 
�ழ�சமசால்ழலயும் (OTP) யாரிடமும் அல்லது மதரியாத 
இழையததைங்கைில் ைில் ை ம்ைியம்ைியம்ை பிியபிிய டற்ண்டாம்.

்சதி இருந்தால், கூடுதல் சரி�ாரப்புக்கா்க இரட்ழட �ழ�சமசால் 
முழ�ழய (2FA) மசயல்�டுததுங்கள். 

உங்கள் �ழ�சமசால் ்லிழ�யானதா என்�ழதச சரி��ாராரக்க
https://go.gov.sg/csa-pwchecker இhttps://go.gov.sg/csa-pwchecker இhttps://go.gov.sg/csa-pwchecker ழையதையததைதைததிற்குச மசல்லுங்கள் ல்லுங்கள் 

அல்லது இந்த QR கு�ியீ�ியீ� ட்ழடட்ழட ்ருடுங்கள்.ருடுங்கள்.

பகதிரவ்றகு முன் சரிபாரக்கவும் 5

ற�ாலிச மசய்தி்கைின் மசய்தி்கைின் மசய்தி்கை �ர்ழலத தடுததிடுங்கள்.டுங்கள்.

• மூலம் எதும்ன்று ஆராயுங்கள் யுங்கள் 

• த்க்ல் உண்ழ�தானா எனதானா எனச சரி�ாருங்கள் 

• உண்ழ�தானா என்�ழத உறுதி உறுதிப்�டுதது்ததற்்காற்்கான தன தைங்கழைப் 
�யன்�டுததுங்கள். எ.்கா. Factcheck.orgFactcheck.org ��ற்றும் ற்றும் www.gov.sg/Factually
(சிங்கப்பூர மதாடர�ான மசய்தி்கமசய்தி்களுககு)கு)

நன்�ி: சிங்கப்பூர இழையப் �ாது்காப்பு அழ�ப்பு, ஊட்க எழுதத�ித�ித�வு �ன்��ன்�ம் �ற்றும் தனிநற்றும் தனிந�ர த்க்ல் �ாது்காப்பு ஆழையம்.ையம்.

முக்கதியமான 
இணைபபுகணைச 
தசயய உஙகளுக்கு 
உ்வுகதி்ைாம்

6377 3800 info@sdo.gov.sggo.gov.sg/SeniorsGoDigital

்மலும் அைதிய

ஏதனனில் நீஙகள் இணைந்திருக்கும்்பாது வாழக்ணக இன்னும் 
சதிைபபாக இருக்கும்
மூதறதாருக்கான �ி�ி�ன்னிலக்க�ய�ாதல் திட்டம், நீங்கள் ம், நீங்கள் ம், ந �ி�ி�ன்னிலக்கப் �யைதழதத மதாடங்க உதவும் 
்ழ்கயபியபியல் சி�ப்�ா்க ்டி்ழ�க்கப்�ட்டுள்ைது. நீங்கள் புதிய திது. நீங்கள் புதிய திது. ந �ன்்கழைக ்கற்றுகம்காள்ை துழை புரியும் 
இழைய ்ைங்கழையும் ற்கைிகற்கைிகற்கை ழ்கயான ்கற்�ல் அங்கங்கழையும் இததிட்டம் ்ைஙகு்கி்கி்க�து.
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SG Digital
இணையத்தில் 
பாதுகாபபாக 

இருபப்றகான 
வழதிமுணைகள்

உஙகளுக்குத த்ரியுமா?

• STEP 1 • STEP 2 • STEP 3

ON

ஆன்டிணவரஸ் (ணவரஸ் ்டுபபு) தமன்தபாருணைப பயன்படுத்தி, 
அண்த ்வைாமல் புதுபபபிததுக்தகாண்டே இருஙகள்1

்னிபபடடே வபிவரஙகணை இணையத்தில் பகதிர்வணடோம் 2

www.singa.com/verify

www.abc-xyz123.com

ஃபபிஷ்திங அைதிகுைதிகணைக் கணடுதகாள்ளுஙகள் 3
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