
FWMOMCare செயலிபயனீட்டாளர்வழிகாட்டி

உள்ளடக்கம்
பதிவிறக்கம் / தனியுரிமமக் சகாள்மக / பதிவு / 

உள்நுமைவு -

எப்படி பதிவிறக்கம் செய்வது/ தனியுரிமமக் சகொள்மக / 

பதிவுசெய்வது / உள்நுமைவது

மகபபசி எண்மணப் புதுப்பிக்கவும் –

உள்நுமைதல் / சவளியயறுதல்

சகாவிட் -19 பதிபவடுகள் –

யமற்பொரம்வயிடப்பட்ட அல்லது யமற்பொரம்வ செய்யப்படொத

ART முடிவுகள் / சகொவிட்-19 சதொற்று நிமல / மருதத்ுவக்

கண்கொணிப்பிலிருந்து சவளியயறுவதற்கொன குறிப்ு /

தடுப்பூசிப் பதியவடு / PCR பரியெொதமனஅல்லது தடுப்பூசி

யபொடுவதற்கொனமுன்பதிவுசெய்யப்பட்ட யநரம் ெமரப்்பித்தல்

ஒருமருத்துவமரத் பதடுதல் - *PCPஉடன் / *PCPஇன்றி
*PCP = அடிப்பமடப் பரொமரிப்ு திட்டம்

மற்றமவ= -

விமரவுத் தகவல் / சுகொதொரம் பற்றித் சதரிவித்தல் / Safe@Home
/ கருத்துத் சதரிவித்தல் / உதவி எண்கள் / அறிவிப்ுகள் / 

செய்திகள் / நண்பர் நியமனம் / பதொமககளின் / Talk to MOM

கமடசியாக 25 Jan 2023 அன்றுபுதுப்பிக்கப்பட்டது



ஆப்பிள்

பயனீட்டாளரக்ள், App
Storeக்குெ்செல்லவும்.

ஹுவாசவய்

பயனீட்டாளரக்ள், 
AppGalleryக்குெ்செல்லவும்.

ஆண்ட்ராய்டு

பயனீட்டாளரக்ள், Google Play 
Storeக்குெ்செல்லவும்.

இவற்றின்மூலம்பதிவிறக்கம்

செய்யுங்கள்: App Store / Huawei AppGallery / Google Play Store

GET

குறிப்பு: செயலிமயப்பதிவிறக்கம்செய்ய, குமறந்தபட்ெம் iOS 9 அல்லது Android 4.1 பதிப்பு பதமவ.



படிநிமல 3:
ஒப்ுக்சகொள்ள “அடுத்து” 
சபொத்தொமனஎன்பமதத்

யதரந்்சதடுங்கள்

FWMOMCare App – தனியுரிமமக் சகாள்மக
படிநிமல 2:
MOM இமணயத்தளத்திற்குத்

திருப்பிவிடப்படட்ுள்ளது

படிநிமல 1:
கொண்பதற்கு “Terms of Use and 

Privacy Statement” என்பமதெ்
செொடுக்கவும்



படிநிமல 1:
உங்கள்சவளிநொடட்வர்

அமடயொளஎண்மண

உள்ளிடவும்

படிநிமல 2:
Captcha –சதொடரவ்தற்கு
இடமிருந்துவலமொகவிரமல

நகரத்்திடவும்

படிநிமல 3:
பிரிவு (MW / MDW) அடிப்பமடயில்சமொழிமயத்
யதரந்்சதடுக்கவும்

*MW –குடிசபயரந்்தஊழியரக்ள், MDW –குடிசயயரந்்தஇல்லப்
பணிப்சபண்கள்

FWMOMCare செயலி -பதிவு 1 / 4

சவளிநொட்டவர்அமடயொளஎண்

முழுமமயொகஉள்ளடீு

செய்யப்பட்டொல்மடட்ுயம, “NEXT” 
சபொத்தொன்செயல்படுத்தப்படும்.



படிநிமல 4:
உங்களுமடயமகயபசி

எண்மணஉள்ளிடவும்

படிநிமல 5:
குறுஞ்செய்திமூலம்

அனுப்பப்படட் OTP எண்மண

உள்ளிடவும்

படி 6:
யமலும்சதொடரஉங்கள்

விவரங்கமளஉள்ளிடட்ு, “NEXT" 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

நாட்டின் /வட்டாரத்தின்எண்

குறியீடுகள்:

சிங்கப்பூர் +65

மயலசியொ +60

இந்யதொயனசியொ +62

XXXX XXXX

FWMOMCare செயலி -பதிவு 2 / 4 

+65 XXXX XXXX



படிநிமல 7:
முகவரிமயத்யதடவமரபடெ்

சின்னத்மதெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 8:
அஞ்ெல்குறியீடு / 
முகவரியில்ஒருபகுதிமயப்

பயன்படுத்திமுகவரிமயத்

யதடவும்

படிநிமல 9:
திமரயில்யதொன்றும்

பட்டியலில்முகவரிமயத்

யதரந்்சதடுத்து, சதொடரவ்தற்கு
‘🗸’ சபொத்தொமனெ்
செொடுக்குங்கள்

அஞ்ெல்குறியீடு / முகவரியில்ஒரு
பகுதிமயப்பயன்படுத்துதல்

FWMOMCare செயலி -பதிவு 3 / 4



படிநிமல 10:
ஏற்ுமடயதொகஇருப்பின், "மொடி“, 
"அமற" ஆகியவற்றின்எண்கமள

உள்ளிடட்ு, “SAVE CHANGES“ 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்குங்கள்

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

FWMOMCare செயலி -பதிவு 4 / 4



படிநிமல 1:
உங்களுமடயமகயபசி

எண்மணஉள்ளிடவும்

படிநிமல 2:
குறுஞ்செய்திமூலம்

அனுப்பப்படட் OTP எண்மண

உள்ளிடவும்

FWMOMCare செயலி -உள்நுமைக

சவளிநொட்டவர்அமடயொளஎண்

முழுமமயொகஉள்ளடீு

செய்யப்பட்டொல்மடட்ுயம, “NEXT” 
சபொத்தொன்செயல்படுத்தப்படும்.

முகப்புப்பக்கம்:
முழுமமயொகத்தடுப்பூசி

யபொடட்ுக்சகொண்யடொர் / முழுமமயொகத்
தடுப்பூசியபொடொயதொர்

ெரியானஎண்ணுக்குகுறுஞ்செய்தி

அனுப்பப்பட்டிருந்தாலும் OTP 
கிமடக்கவில்மலயா?

மகதச்தொமலயபசிமய அமடத்துவிடட்ு

மீண்டும் செயல்படுத்தவும். 
அதன்பின்னர,் மீண்டும்முயற்சி

செய்யவும்.



படிநிமல 3:
உங்கள்ுதியமகயபசி

எண்மணஉள்ளிடட்ு, “SAVE 
CHANGES” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்குங்கள்

படிநிமல 1:
“My Profile" என்பமதெ்
செொடுக்கவும்

படிநிமல 2:
“CONTACT DETAILS” கீை், “EDIT” 
சபொத்தொமனெ்

செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி –மகபபசிஎண்மணத்திருத்துதல் (உள்நுமைந்தபின்) 1 / 2
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18 MAY 2020

FWMOMCare

XXXX XXXX

நாட்டின் / வட்டாரத்தின்எண்

குறியீடுகள்:

சிங்கப்பூர் +65

மயலசியொ +60

இந்யதொயனசியொ +62



படிநிமல 4:
குறுஞ்செய்திமூலம்உங்கள்

ுதியமகயபசிஎண்ணுக்கு

அனுப்பப்படட் OTP எண்மண

உள்ளிடவும்

FWMOMCare செயலி –மகபபசிஎண்மணத்திருத்துதல் (உள்நுமைந்தபின்) 2 / 2

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

+65 XXXX XXXX



FWMOMCare செயலி –மகபபசிஎண்மணத்திருத்துதல் (சவளிபயறியபின்) 1 / 2

படிநிமல 3:
ுதியமகயபசிண்மண

உள்ளிடட்ு, “SAVE CHANGES" 
சபொத்தொமனெ்

செொடுக்கவும்

படிநிமல 1:
உங்கள்சவளிநொடட்வர்

அமடயொளஎண்மண

உள்ளிடவும்

படிநிமல 2:
OTP எண்ெரியொனமகயபசி

எண்ணுக்குஅனுப்பப்படவில்மல

என்றொல்,  உங்கள்திமரயில்
‘click here’என்றஇமணப்மபெ்

செொடுக்கி, ுதுப்பிக்கவும்

XXXX XXXX

குறிப்பு:
நீங்கள்ஒரு IPA 
மவத்திருப்பவரொகஇருந்தொல், 
“SAVE CHANGES" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்குவதற்குமுன், 
அன்ுகூரந்்து ‘🗸’ சபொத்தொனின்
குறியிடுங்கள்.



FWMOMCare செயலி –மகபபசிஎண்மணத்திருத்துதல் (சவளிபயறியபின்) 2 / 2

Enter Card Number

படிநிமல 4:
உங்கள்யவமலஅனுமதிஅடம்டயில்உள்ளஎண்மண

அல்லதுஉங்கள் IPA கடிதத்தில்குறிப்பிடப்படட்
விண்ணப்பத்யததிமய (DOA) உள்ளிடட்ு, “NEXT" 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 5:
குறுஞ்ெச்ெய்திமூலம்

உங்கள்ுதியமகயபசி

எண்ணுக்குஅனுப்பப்படட்

OTP எண்மணஉள்ளிடவும்

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

+65 XXXX XXXX



FWMOMCare செயலி -சகாவிட்-19 பதிவுகள்

சகாவிட-்19 பதிவுகள்
‘COVID-19 Records’ உங்கள்பட்டியலில் / முகப்ுப்பக்கத்தில்
கொணலொம்

குறிப்பு:
சகொவிட்-19 சதொடரப்ொன
விஷயங்கமளஇங்யக

கொணலொம்.



படிநிமல 1:
“Antigen Rapid Test (ART)” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 3:
உங்கள் யகமரொமவப் பயன்படுத்திஉங்கள் யமற்பொரம்வயொளரின்

அமடயொளஅடம்டஎண் / யவமலஅனுமதிஅடம்டயின்பின்ுறம்
உள்ளபடம்டக்குறியீடம்டவருடவும் FIN / NRIC எண்மணமகப்பட

உள்ளிட, உங்கள்திமரயில் “CLICK HERE” சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்.

படிநிமல 2:
“Submit ART Result (Supervised)” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Enter FIN/NRIC Number

சவளிநொட்டவர்அமடயொள

எண் / அமடயொளஎண்

முழுமமயொகஉள்ளடீு

செய்யப்பட்டொல் மட்டுயம

“SUBMIT” சபொத்தொன்

செயல்படுத்தப்படும்.

FWMOMCare செயலி - *ART (பமற்பாரம்வயிடப்பட்ட) முடிவுகமளெ்ெமர்ப்பித்தல் 1 / 3

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன



FWMOMCare செயலி - *ART (பமற்பாரம்வயிடப்பட்ட) முடிவுகமளெ்ெமர்ப்பித்தல் 2 / 3

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன

படிநிமல 5:
ART வமக, பரியெொதமன
இடம்ஆகியவற்மறத்

யதரந்்சதடுக்கவும்

படிநிமல 6:
உங்கள் ART முடிமவத்யதரந்்சதடுத்து, 
“SUBMIT” சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 4:
அதன்பின்னர,் உங்கள்
யமற்பொரம்வயொளரின்

அமடயொளம்கொட்டப்படும்

Fxxx0000A

18-05-2020

Fxxx0000B



படிநிமல 7:
உங்கள்பரியெொதமனமுடிமவ

உறுதிப்படுத்த “OK" 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும். 
இல்மலசயனில், “Cancel" 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்.

ART பரிபொதமனயின்முந்மதயதகவல்கள்
நீங்கள்இன்மறய / கடந்த 7 நொள்களின்பதிவுகமளஇப்யபொது

பொரக்்கலொம்

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

FWMOMCare செயலி - *ART (பமற்பாரம்வயிடப்பட்ட) முடிவுகமளெ்ெமர்ப்பித்தல் 3 / 3

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன

Note: 
Click “VIEW FULL HISTORY” 
to view past 7 days record(s).

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

குறிப்பு:
கடந்த 7 நொள்பதிவுகமளப்
பொரக்்க “VIEW FULL HISTORY” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Fxxx0000A



படிநிமல 1:
“Antigen Rapid Test (ART)” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 2:
“Submit ART Result (Unsupervised)” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி - *ART (பமற்பாரம்வசெய்யப்படாத) முடிவுகமளெ்ெமர்ப்பித்தல் 1 / 3

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன



FWMOMCare செயலி - *ART (பமற்பாரம்வசெய்யப்படாத) முடிவுகமளெ்ெமர்ப்பித்தல் 2 / 3

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன

படிநிமல 4:
உங்கள் ART முடிமவத்
யதரந்்சதடுதத்ு, “SUBMIT” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 3:
ART வமக, பரியெொதமனஇடம்ஆகியவற்மறத் யதரந்்சதடுக்கவும்

Fxxx0000A



படிநிமல 5:
உங்கள்பரியெொதமனமுடிமவ

உறுதிப்படுத்த “OK" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும். இல்மலசயனில், 
“Cancel" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்.

ART பரிபொதமனயின்முந்மதயதகவல்கள்
நீங்கள்இன்மறய / கடந்த 7நொள்களின்பதிவுகமள

இப்யபொதுபொரக்்கலொம்

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

FWMOMCare செயலி - *ART (பமற்பாரம்வசெய்யப்படாத) முடிவுகமளெ்ெமர்ப்பித்தல் 3 / 3

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

குறிப்பு:
கடந்த 7 நொள்பதிவுகமளப்
பொரக்்க “VIEW FULL HISTORY” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Fxxx0000A

Fxxx0000A



படிநிமல 1:
“Antigen Rapid Test (ART)” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

ART பரிபொதமனயின்முந்மதயதகவல்கள்
நீங்கள்இன்மறய / கடந்த 7 நொள்களின்பதிவுகமள

இப்யபொதுபொரக்்கலொம்

படிநிமல 2:
“View ART Results / Appointment” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி - *ART பரிபொதமனமுடிவுகள் / மருத்துவெ்ெந்திப்புகள்காண

*ART –ஏண்டிஜன்விமரவுப்பரியெொதமன

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

குறிப்பு:
கடந்த 7 நொள்பதிவுகமளப்
பொரக்்க “VIEW FULL HISTORY” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Fxxx0000A



படிநிமல 3:
உங்கள்சகொவிட-்19 சதொற்று
நிமல, PCR பரியெொதமன
முடிவுகமளப்பொரக்்கவும்

FWMOMCare செயலி –சகாவிட்-19 சதாற்றுநிமல

படிநிமல 1:
“Medical Records” 
சபொத்தொமனெ்

செொடுக்கவும்

படிநிமல 2:
“Covid-19 Infection Status” 
சபொத்தொமனெ்

செொடுக்கவும்

Fxxx0000A



FWMOMCare செயலி –மருத்துவக்கண்காணிப்பிலிருந்து

விடுவிக்கப்படுவதற்கானகுறிப்பு (e-DM)

படிநிமல 1:
“Medical Records” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

படி 3:
மருத்துவக்கண்கொணிப்பிலிருந்து

விடுவிக்கப்படுவதற்கொனஉங்கள்

குறிப்மபப்பொரக்்கவும்

படிநிமல 2:
“Discharge Memo” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

குறிப்பு:
மருத்துவக்

கண்கொணிப்பிலிருந்து

விடுவிக்கப்படுவதற்கொனகுறிப்ு

சுகொதொரஅமமெெ்ொல்

வைங்கப்படுகிறது

Fxxx0000A



FWMOMCare செயலி -தடுப்பூசிப்பதிபவடு 1 / 2

படிநிமல 1:
“Medical Records” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

படிநிமல 3:
“Covid-19 Vaccination” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 1:
“Vaccination Records” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்



FWMOMCare செயலி -தடுப்பூசிப்பதிபவடு 2 / 2

சகாவிட்-19 தடுப்பூசிநிமல

தடுப்பூசிபபாட்டுக்சகாண்படார்

தடுப்பூசிப்பபாடாபதார்

அண்மமயில்சகாவிட்கிருமித்சதாற்றிலிருந்துகுணமமடந்பதார் /மருத்துவ

ரதீியாகத்தகுதிசபறாபதார்

படிநிமல 4:
உங்கள்தடுப்பூசிப்

பதியவடுகமளமுழுமமயொகக்

கொண ‘HISTORY’ சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

Fxxx0000A Fxxx0000A Fxxx0000A

Fxxx0000A



படிநிமல 1:
“Medical Appointments” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி - *PCR பரிபொதமனக்கானமுன்பதிவுபநரம்
*PCR –பல்படிமத் சதொடரவ்ிமன

படிநிமல 3:
PCR பரியெொதமனக்கொன
முன்பதிவுயததி

கொண்பிக்கப்படும் (ஏயதனும்
இருந்தொல்)

படிநிமல 4:
PCR பரியெொதமனக்கொன
முன்பதிவுயததிகளின்

விவரங்கமளப்பொரக்்கவும் (

படிநிமல 2:
“PCR Test Appointment” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Fxxx0000A
Fxxx0000A

குறிப்பு:
கடந்தகொல PCR பரியெொதமன
விவரங்கமளக்கொண “VIEW 
HISTORY” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்



படிநிமல 1:
“Medical Appointments” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி –தடுப்பூசிபபாடுவதற்கானமுன்பதிவுபநரம்

படிநிமல 3:
உங்கள்முன்பதிவுசெய்யப்படட்

யநரத்மதப்பொரக்்கவும் / மொற்றவும்
உங்கள்மகயபசியின்நொள்கொட்டியில்

நிகை்மவக்குறிப்பிடவும்

படிநிமல 2:
“Vaccination Appointment” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Fxxx0000A

MOM Services Centre

08:30 am

குறிப்பு:

உங்களுமடயமகயபசியில்

‘முன்னறிவிப்ு’ முமறமயெ்
செயல்படுத்தி, நிமனவூட்டமலப்
சபறவும்



ஒருமருத்துவமரத்பதடுதல்

‘Find a Doctor’ உங்கள்பட்டியலில் / முகப்ுப்பக்கத்தில்கொணப்சபறும்

FWMOMCare செயலி -ஒருமருத்துவமரத்பதடுதல்



FWMOMCare செயலி -ஒருமருத்துவமரத்பதடுதல் (PCP*)

காசணாளிவழிமருத்துவமர

அமைக்கவும்:
யதரந்்சதடுத்தவுடன், நீங்கள் FWMOMCare
செயலியிலிருந்துமருதத்ுவெ் யெமவ

வைங்குநரின் செயலி / 
இமணயத்தளத்திற்குஅமைதத்ுெ்

செல்லப்படுவீரக்ள்

படிநிமல 1:
உங்கள் PCP விவரங்கள்
கொண்பிக்கப்படும்.
உங்களுக்குவிருப்பமொனமருதத்ுவெ்

யெமவமயத் யதரந்்சதடுக்கவும்

Fxxx0000A

குறிப்பு:
உங்கள்சுயவிவரத் சதொகுப்பிலும் PCP 
திட்டத்திலும்உள்ளமுகவரிகள்

அருகருயகஇல்லொவிட்டொல், எெெ்ரிக்மக
ஒன்றுயதொன்றும்.

*PCP –அடிப்பமடப்பராமரிப்புத்திட்டம்



FWMOMCare செயலி -ஒருமருத்துவமரக்நாடுதல் (PCP அல்லாத*)
*PCP –அடிப்பமடப் பரொமரிப்ுத் திட்டம்

Fxxx0000A

அருகில்இருக்கும்மருத்துவநிமலயங்கள்:

உங்களுமடயசுயவிவரத்சதொகுப்பில்இருக்கும்

அஞ்ெல்குறியீடுஅடிப்பமடயில்அருகில்இருக்கும்

மருத்துவநிமலயங்கள்கொண்பிக்கப்படும்

காசணாளிவழி

மருத்துவமர

அமைக்கவும்:
யதரந்்சதடுத்தவுட
ன், நீங்கள்
FWMOMCare
செயலியிலிருந்து

மருத்துவெ்யெமவ

வைங்குநரின்

செயலி / 
இமணயத்தளத்தி
ற்குஅமைத்துெ்

செல்லப்படுவீரக்ள்



FWMOMCare செயலி –விமரவுத்தகவல் 1 / 2

விமரவுத்தகவல்:
‘Quick Information’ உங்கள்பட்டியலில் / முகப்ுப்பக்கத்தில்கொணப்சபறும்



FWMOMCareசெயலி –விமரவுத்தகவல் 1 / 2

எடுத்துக்காடட்ு



FWMOMCare செயலி –சுகாதாரம்பற்றித்சதரிவித்தல் 1 / 3

படிநிமல 2:
முடிந்ததும், ‘’SUBMIT’’ 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 1:
‘Report Health’ உங்கள்பட்டியலில் / முகப்ுப்பக்கத்தில்கொணப்சபறும்



நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொகபதிவுசெய்யப்படட்மதத்சதரிவிக்கும்செய்தி

FWMOMCare செயலி -சுகாதாரம்பற்றித்சதரிவித்தல் 2 / 3



சுகாதாரம்பற்றித்சதரிவிக்கப்பட்டமுந்மதயதகவல்கள்:
நீங்கள்இன்மறய / கடந்த 7நொள்களின்பதிவுகமளஇப்யபொது

பொரக்்கலொம்

FWMOMCare செயலி -சுகாதாரம்பற்றித்சதரிவித்தல் 3 / 3

Fxxx0000A

குறிப்பு:
கடந்த 7 நொள்பதிவுகமளப்பொரக்்க
“VIEW FULL HISTORY” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்



படிநிமல 1:
‘Safe@Home’ உங்கள்பட்டியலில் / முகப்ுப்பக்கத்தில்கொணப்சபறும்

FWMOMCare செயலி – Safe@Home 1 / 2



படிநிமல 2:
உங்கள்அமறயில்உள்ள QR 
குறியீடம்டவருடவும்.
உங்கள்மகயபசியில்உள்ள

யகமரொமவசெயல்படுத்த

செயலிக்குஅனுமதிவைங்கவும்.

FWMOMCare செயலி - Safe@Home 2 / 2

Safe@Homeொர்ந்தமுந்மதயதகவல்கள்:
நீங்கள்இன்மறய / கடந்த 7நொள்களின்பதிவுகமள

இப்யபொதுபொரக்்கலொம்

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

1500 BENDEMEER ROAD
339946

1500 குறிப்பு:
கடந்த 7 நொள்பதிவுகமளப்
பொரக்்க “VIEW FULL HISTORY” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

Fxxx0000A

09 May 2022 07:00 pm

09 May 2022 06:00 am

08 May 2022 07:00 pm

08 May 2022 06:00 am

07 May 2022 07:00 pm

07 May 2022 06:00 am

06 May 2022 07:00 pm

06 May 2022 06:00 am

Fxxx0000A



FWMOMCare App – Feedback 1 of 2

படிநிமல 1:
“My Profile” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

படிநிமல 3:
நண்பரின்சவளிநொடட்வர்

அமடயொளஅடம்ட

எண்மணயும்மகயபசி

எண்மணயும்உள்ளிடவும்

படிநிமல 2:
“BUDDY DETAILS” என்றபகுதிக்குெ்
சென்று, “ADD” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி -நண்பர் நியமனம் (1) 1 / 2



படிநிமல 4:
யதரவ்ுப்சபடட்ியில் “🗸” எனக்
குறியிடட்ுஒப்ுதல்சதரிவிக்கவும்; 
“SAVE CHANGES“ சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

FWMOMCare App – Find A DoctorFWMOMCare App – Buddy Nomination 2 of X

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்சதரிவிக்கும்

செய்தி

FWMOMCare செயலி -நண்பர் நியமனம் (1) 2 / 2

XXXX XXXX

F0000000A



படிநிமல 1:
இரண்டொவதுநண்பரின்

விவரங்கமளெ்யெரக்்க, “+ ADD” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்.

படி 3:
இரண்டொவதுநண்பரின்விவரங்கமள

உள்ளிடவும்; யதரவ்ுப்சபட்டியில் “🗸” எனக்
குறியிடட்ுஒப்ுதல்சதரிவிக்கவும்; 

“SAVE CHANGES“ சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்

சதரிவிக்கும்செய்தி

படிநிமல 2:
“ADD" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

FWMOMCare செயலி –நண்பர் நியமனம் (2) 1 / 2
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படிநிமல 1:
சுயவிவரத்சதொகுப்பில், “BUDDY 
DETAILS 1 / 2” பகுதிக்குெ்சென்று, 
"-REMOVE" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்.

படிநிமல 2:
உறுதிப்படுத்த “OK" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும். இல்மலசயனில், 
“CANCEL" சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்.

FWMOMCare செயலி –நியமிக்கப்பட்ட நண்பமர நீக்குதல்



FWMOMCare செயலி –கருத்துத்சதரிவித்தல் 1 / 2

படிநிமல 1:
பட்டியலில் “Feedback" 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

படிநிமல 3:
ஆய்வு / கருத்தின்விவரங்கமளப்
பொரக்்கவும்;
சதொடரவ்தற்கு “NEXT” சபொத்தொமனெ்
செொடுக்கவும்

படிநிமல 2:
கிமடக்கக்கூடியஆய்வுகள் /
சதரிவிக்கப்படக்கூடிய

கருத்துகளின்பட்டியல்

கொண்பிக்கப்படும்
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FWMOMCare செயலி -கருத்துத்சதரிவித்தல் 2 / 2

படிநிமல 4:
அடுத்தயகள்விக்குெ்செல்ல “NEXT” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்

அல்லதுநிமறவுசெய்வதற்கு “Cancel” 
சபொத்தொமனெ்செொடுக்கவும்.

நிமறவமடந்தது:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்படட்மதத்சதரிவிக்கும்

செய்தி



FWMOMCare செயலி –உதவிஎண்கள்

உதவிஎண்கள்:
மனிதவளஅமமெச்ு (MOM), மனநல, அவெரகொலஉதவிஎண்கள்கொண்பிக்கப்படும்



FWMOMCare செயலி -முகப்புப்பக்கம் / அறிவிப்புகள் / செய்திகள்

அறிவிப்புகள்:
படிக்கொதஅறிவிப்ுகள்சிவப்ுப்

ுள்ளியுடன்

குறிக்கப்படட்ிருக்கும்

முகப்புபக்கம்:
“Report Health”, “Safe@Home” ஆகியமவ
கமடசியொகெ்செய்யப்பட்ட

பதிவின்யததி / யநரத்மதக்
கொண்பிக்மக (ஏயதனும்இருந்தொல்)

செய்திகள்:
ஆகஅண்மமயவிவரங்கள் / 
ஆயலொெமனகமளஇங்யக

பொரக்்கவும்



FWMOMCare App –பதாமககளின்
படிநிமல 1: 
சவளியிடப்பட்ட பதொமககளின்

பட்டியல் இருந்தொல் மடட்ுயம, அது
முகப்ுப் பக்கத்தின் யமயல

கொட்டப்படும்

படிநிமல 2:
பதொமககமளக்கொணஇடது

அல்லதுவலதுுறமொகவருடுங்கள்.

படிநிமல 4:
அன்மறயதினம் யபனர்

கொட்டப்படுவமதத் தடுக்க "X" 
என்பமதக்கிளிக் செய்யவும். யபனர்

மறுநொள் மீண்டும் யதொன்றும்.

படிநிமல 3:
செல்லவிரும்ும் பக்கத்துக்குப்

யபொக “யமலும் கொண்க” என்பமதெ்
செொடுக்கவும்



படிநிமல 3:
உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில்

யபெத் சதரிந்தொல் “ஆம்” 
என்பமதத் யதரந்்சதடுங்கள்.  
இல்மலசயன்றொல் “இல்மல”
என்பமதெ் செொடுக்கவும்

FWMOMCare App – Talk to MOM 1 / 3

படிநிமல 2:
தனிப்படட்விவரங்கமளெ்

ெரிபொரக்்கவும்

படிநிமல 1:
Talk to MOM உங்களதுமுகப்ுப்
பக்கத்தில் கொணலொம்



FWMOMCare App – Talk to MOM 2 / 3

படிநிமல 4:
மனிதவளஅமமெச்ு

உங்கமளத் சதொடரு் சகொள்ள, 

“ெமரப்்பிக்கவும்” என்பமதெ்

செொடுக்கவும்

படிநிமல 5:
உறுதிப்படுத்த “ஆம்”  

என்பமதெ் செொடுக்கவும் .  . 

இல்மலசயன்றொல் “இல்மல” 

என்பமதெ் செொடுக்கவும்



FWMOMCare App – Talk to MOM 3 / 3

படிநிமல 6:
சவற்றிகரமொக

பதிவுசெய்யப்பட்டமதத்

சதரிவிக்கும் செய்தி

படிநிமல 7:
கமடசியொகெ் ெமரப்்பித்தக்கப்படட்த்

யததிமற்றும் யநரம் கொட்டப்படும். 

அடுத்த யகொரிக்மகமய 3 நொடக்ளுக்குப்

பிறகுதொன் ெமரப்்பிக்கமுடியும். 
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