
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng FWMOMCare

NỘI DUNG 

Tải xuống / Chính sách Bảo mật / Đăng ký / Đăng nhập -

Cách tải xuống/ Chính sách Bảo mật / Đăng ký / Đăng nhập

Cập nhật số điện thoại di động –

Đã đăng nhập / Đã đăng xuất

Bản ghi COVID-19 –

Nộp kết quả ART có giám sát hoặc không giám sát / 

Tình trạng nhiễm Covid-19 / Giấy ra viện / 

Hồ sơ tiêm chủng / Xét nghiệm PCR hoặc Cuộc hẹn tiêm

chủng

Tìm bác sĩ – Có *PCP / Không có *PCP
*PCP = Chương trình chăm sóc cơ bản

Các mục khác -

Thông tin nhanh/ Báo cáo sức khoẻ / Safe@Home / Phản 

hồi / Đường dây trợ giúp / Thông báo / Tin tức / 

Chỉ định bạn than / Biểu ngữ / Talk to MOM

Lần cập nhật cuối cùng vào 25 Jan 2023



Với máy Apple, hãy vào
App Store

Với máy Huawei , hãy
vào App Gallery

Với máy Android , hãy
vào Google Play Store

Tải xuống bằng:
App Store / Huawei AppGallery / Google Play Store

GET

Lưu ý: Yêu cầu tối thiểu là iOS 9 hoặc Android phiên bản 4.1 để tải được ứng dụng xuống



FWMOMCare App – Chính sách Bảo mật ( Đối với Người Mới 

Sử dụng, Mới Cài đặt, Người Sử dụng chưa chấp nhận) 

BƯỚC 2:
Được chuyển hướng tới trang web của 
MOM 

BƯỚC 3:
Chọn “TIẾP” để đồng ý “Terms of 
Use and Privacy Statement” 

BƯỚC 1:
Nhấp vào “Terms of Use and Privacy 
Statement” để xem.



BƯỚC 1: 
Nhập số FIN của bạn

Nút “TIẾP THEO” chỉ được 
kích hoạt khi nhập số FIN 

đầy đủ

BƯỚC 2: 
Mã ngẫu nhiên-Trượt sang để tiếp tục

BƯỚC 3: 
Chọn ngôn ngữ dựa vào phạm trù (MW / MDW)

MW-Lao động nhập cư, MDW – Lao động nhập cư làm giúp việc gia đình

Ứng dụng FWMOMCare – Đăng ký 1 trên 4



BƯỚC 4: 
Nhập số điện thoại di động của bạn

BƯỚC 5: 
Nhập OTP được gửi qua tin nhắn

BƯỚC 6: 
Nhập thông tin của bạn và nhấp
vào “TIẾP THEO” để tiếp tục

Các mã quốc gia được áp dụng:

Singapore +65

Malaysia +60

Indonesia +62

XXXX XXXX

Ứng dụng FWMOMCare – Đăng ký 2 trên 4

+65 XXXX XXXX



BƯỚC 7: 
Nhấp vào biểu tượng bản đồ để 
tìm địa chỉ

BƯỚC 8: 
Tìm kiếm địa chỉ bằng
mã bưu điện/ địa chỉ một phần

BƯỚC 9: 
Chọn địa chỉ từ danh sách thả
xuống và nhấp🗸 để tiếp tục

mã bưu điện/ địa chỉ một phần

Ứng dụng FWMOMCare – Đăng ký 3 trên 4



BƯỚC 10: 
Nếu có, nhập số “Tầng” và số “Phòng” 
và “LƯU THAY ĐỔI”

HOÀN THÀNH: 
Tin nhắn thành công

Ứng dụng FWMOMCare – Đăng ký 4 trên 4



BƯỚC 1: 
Nhập số điện thoại di động của bạn

BƯỚC 2: 
Nhập OTP được gửi qua tin nhắn

Không nhận được OTP nhưng tin 
nhắn đã gửi đến số đúng?

Khởi động lại điện thoại di động và
thử lại

TRANG CHỦ:
Đã tiêm đủ / Chưa tiêm đủ

Ứng dụng FWMOMCare – Đăng nhập

Nút “TIẾP THEO” chỉ được 
kích hoạt khi nhập số FIN 

đầy đủ



BƯỚC 3:
Nhập số điện thoại di động mới 
của  bạn và nhấp vào “LƯU THAY 
ĐỔI”

BƯỚC 1:
Nhấp vào “Hồ sơ của tôi”

BƯỚC 2:
Trong phần CHI TIẾT LIÊN HỆ, 
nhấp vào “SỬA ĐỔI”

Ứng dụng FWMOMCare – Sửa số di động (Đã đăng nhập) 1 trên 2

F0000000A

XXXX XXXX

18 MAY 2020

FWMOMCare

XXXX XXXX

Các mã quốc gia được áp dụng:

Singapore +65

Malaysia +60

Indonesia +62



BƯỚC 4: 
Nhập OTP mà đã gửi vào số điện 
thoại di động mới của bạn qua tin 
nhắn

Ứng dụng FWMOMCare – Sửa số di động (Đã đăng nhập) 2 trên 2

HOÀN THÀNH: 
Tin nhắn thành công

+65 XXXX XXXX



Ứng dụng FWMOMCare – Sửa số di động (Đã đăng xuất) 1 trên 2

BƯỚC 3:
Nhập số điện thoại di động mới 
của  bạn và nhấp vào “LƯU THAY 
ĐỔI”

BƯỚC 1:
Nhập số FIN của bạn

BƯỚC 2:
Nếu OTP không được gửi vào số di động 
đúng, cập nhật bằng cách nhấp vào đây 
trên trang màn hình của bạn

XXXX XXXX

Chú ý: 
Nếu bạn đã có giấy IPA, vui 
lòng đánh dấu 🗸 vào hộp 
kiểm trước khi nhấp vào 
“LƯU THAY ĐỔI”



Ứng dụng FWMOMCare – Sửa số di động (Đã đăng xuất) 2 trên 2

Enter Card Number

BƯỚC 4: 
Nhập Số Thẻ ghi trên thẻ làm việc của bạn hoặc
Ngày nộp đơn (DOA) ghi trên giấy IPA của bạn và nhấp “TIẾP THEO”

BƯỚC 5: 
Nhập OTP mà đã gửi vào số điện 
thoại di động mới của bạn qua 
tin nhắn

HOÀN THÀNH: 
Tin nhắn thành công

+65 XXXX XXXX



Ứng dụng FWMOMCare – Bản ghi COVID-19

BẢN GHI COVID-19
Bản ghi COVID-19 có thể được tìm thấy trong phần Menu/ 

trên trang chủ của bạn

Chú ý: 
Các vấn đề liên quan Covid-19 có 
thể được tìm thấy ở đây



BƯỚC 1:
Nhấp vào Xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên (ART)

BƯỚC 3:
Dùng máy ảnh của bạn quét mã vạch trên thẻ NRIC của người giám sát của 
bạn / mặt sau của Thẻ làm việc
Để nhập số FIN/NRIC bằng tay, NHẤP VÀO ĐÂY trên trang màn hình của bạn

BƯỚC 2:
Nhấp vào Gửi kết quả ART (Có 
giám sát)

Enter FIN/NRIC Number

Nút “GỬI” chỉ được kích hoạt 
khi nhập số FIN/NRIC đầy đủ

Ứng dụng FWMOMCare – Gửi kết quả*ART (Có giám sát) 1 trên 3
*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên



Ứng dụng FWMOMCare – Gửi kết quả*ART (Có giám sát) 2 trên 3

BƯỚC 5:
Chọn nhãn hiệu bộ ART và địa
điểm xét nghiệm

BƯỚC 6:
Chọn kết quả ART của bạn và
nhấp vào “GỬI”

BƯỚC 4:
Sau khi hoàn tất, số ID của người 
giám sát của bạn sẽ được hiển thị

Fxxx0000A

18-05-2020

Fxxx0000B

*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên



Ứng dụng FWMOMCare – Gửi kết quả*ART (Có giám sát) 3 trên 3

BƯỚC 7: 
Nhấp vào “OK” để xác nhận kết
quả của bạn. Nếu không, nhấp
vào “Huỷ bỏ”

LỊCH SỬ ART
Giờ bạn có thể xem bản ghi của hôm nay / của 7 ngày qua

HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công

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

Lưu ý:
Nhấp vào “XEM TOÀN BỘ LỊCH 
SỬ” để xem (các) bản ghi của 7 
ngày qua.

Fxxx0000A

*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên



BƯỚC 1:
Nhấp vào Xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên (ART)

BƯỚC 2:
Nhấp vào Gửi Kết quả ART 
(Không có giám sát)

Ứng dụng FWMOMCare – Gửi kết quả*ART (không có giám sát) 1 trên 3

*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên



Ứng dụng FWMOMCare – Gửi kết quả*ART (không có giám sát) 2 trên 3

*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên

BƯỚC 4:
Chọn kết quả ART của bạn và
nhấp vào “GỬI”

BƯỚC 3:
Chọn nhãn hiệu bộ ART và địa điểm xét nghiệm

Fxxx0000A



Ứng dụng FWMOMCare – Gửi kết quả*ART (không có giám sát) 3 trên 3

*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên
BƯỚC 5: 
Nhấp vào “OK” để xác nhận kết
quả của bạn. Nếu không, nhấp
vào “Huỷ bỏ”

LỊCH SỬ ART
Giờ bạn có thể xem bản ghi của hôm nay / của 7 ngày qua

HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Lưu ý: 
Nhấp vào ”XEM TOÀN BỘ LỊCH 
SỬ” để xem (các) bản ghi của 7 
ngày qua

Fxxx0000A

Fxxx0000A



BƯỚC 1: 
Nhấp vào Xét nghiệm nhanh
kháng nguyên (ART)

LỊCH SỬ ART
Giờ bạn có thể xem bản ghi của hôm nay / của 7 ngày qua

BƯỚC 2: 
Nhấp vào kết quả ART/Cuộc hẹn

Ứng dụng FWMOMCare - Nhấp vào kết quả ART / Cuộc hẹn
*ART= Xét nghiệm nhanh kháng nguyên

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

Lưu ý: 
Nhấp vào ”XEM TOÀN BỘ LỊCH 
SỬ” để xem (các) bản ghi của 7 
ngày qua

Fxxx0000A



Ứng dụng FWMOMCare – Tình trạng nhiễm COVID-19

BƯỚC 1:
Nhấp vào Hồ sơ y tế

BƯỚC 3:
Xem Tình trạng nhiễm COVID-19 
của bạn và các kết quả xét
nghiệm PCR

BƯỚC 2:
Nhấp vào Tình trạng nhiễm
COVID-19

Fxxx0000A



Ứng dụng FWMOMCare – Giấy ra viện điện tử (e-DM)

BƯỚC 1:
Nhấp vào Hồ sơ y tế

BƯỚC 3:
Xem giấy ra viện điện tử của bạn
ở đây

BƯỚC 2:
Nhấp vào Giấy ra viện

Lưu ý: 
Giấy ra viện là do Bộ Y tế (MOH) 
cấp

Fxxx0000A



Ứng dụng FWMOMCare – Hồ sơ tiêm chủng 1 trên 2

BƯỚC 1:
Nhấp vào Hồ sơ y tế

BƯỚC 3:
Nhấp vào Tiêm chủng Covid-19

BƯỚC 2:
Nhấp vào Hồ sơ tiêm chủng



Ứng dụng FWMOMCare – Hồ sơ tiêm chủng 2 trên 2 

TÌNH TRẠNG TIÊM CHỦNG COVID-19

ĐÃ TIÊM

CHƯA TIÊM

VỪA PHỤC HỒI SAU LẦN NHIỄM GẦN ĐÂY/ KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN TIÊM VÌ LÝ DO Y TẾ

BƯỚC 4:
Nhấp vào LỊCH SỬ để xem hồ sơ 
tiêm chủng đầy đủ của bạn

Fxxx0000A Fxxx0000A Fxxx0000A

Fxxx0000A

08 Mar 2022

20 Sep 2021



BƯỚC 1:
Nhấp vào Các cuộc hẹn y tế

Ứng dụng FWMOMCare - Cuộc hẹn xét nghiệm *PCR
*PCR – Phản ứng chuỗi polymerase

BƯỚC 3:
Hiển thị lịch hẹn xét nghiệm PCR 
(nếu có)

BƯỚC 4:
Xem lịch sử cuộc hẹn xét nghiệm 
PCR (nếu có)

BƯỚC 2:
Nhấp vào Cuộc hẹn xét nghiệm 
PCR

Fxxx0000A Fxxx0000A

Lưu ý:
Bấm vào “XEM LỊCH SỬ” để 
xem (các) cuộc hẹn Xét nghiệm 
PCR trước đây



BƯỚC 1:
Nhấp vào Các cuộc hẹn y tế

Ứng dụng FWMOMCare – Cuộc hẹn tiêm chủng

BƯỚC 2:
Nhấp vào Cuộc hẹn tiêm chủng

MOM Services Centre

Fxxx0000A

Lưu ý:
Bật thông báo đẩy để nhận lời 
nhắc.

Bước 3:
Xem / Đổi lịch hẹn. Và thêm sự 
kiện vào lịch trên điện thoại của 
bạn.



Tìm bác sĩ
Tìm bác sĩ có thể được tìm thấy trong phần Menu / trên trang chủ của bạn

Ứng dụng FWMOMCare – Tìm bác sĩ



Ứng dụng FWMOMCare – Tìm bác sĩ (PCP*) *PCP – Chương trình chăm sóc cơ bản

BƯỚC 1:
Chi tiết PCP của bạn sẽ được
hiển thị
Chọn dịch vụ y tế bạn muốn

Lưu ý:
Sẽ có cảnh báo nếu địa chỉ trong 
hồ sơ của bạn và trong chương 
trình PCP không gần nhau

Fxxx0000A

Gọi điện video cho bác sĩ:
Sau khi chọn, bạn sẽ được chuyển hướng từ 
ứng dụng FWMOMCare sang ứng dụng/ trang 
web của Nhà cung cấp dịch vụ y tế

Lưu ý:
Sau khi chọn, bạn sẽ được chuyển 
hướng từ ứng dụng FWMOMCare 
sang ứng dụng/trang web của Nhà 
cung cấp dịch vụ y tế



Ứng dụng FWMOMCare – Tìm bác sĩ (Không có PCP*)

Gọi điện video cho bác sĩ:
Sau khi chọn, bạn sẽ 
được chuyển hướng từ 
ứng dụng FWMOMCare 
sang ứng dụng/trang web 
của Nhà cung cấp dịch vụ 
y tế

CÁC TRUNG TÂM Y TẾ Ở GẦN:
Trung tâm y tế ở các vị trí gần sẽ được hiển thị 
dựa vào mã bưu điện ghi trong hồ sơ của bạn

Fxxx0000A

*PCP – Chương trình chăm sóc cơ bản



Ứng dụng FWMOMCare – Thông tin nhanh
THÔNG TIN NHANH:

Thông tin nhanh có thể được tìm thấy trong Menu / trên Trang chủ của bạn



Ứng dụng FWMOMCare – Thông tin nhanh 2 trên 2

VÍ DỤ



Ứng dụng FWMOMCare – Báo cáo sức khoẻ 1 trên 3

BƯỚC 2:
Khi làm xong, nhấp vào “GỬI”

BƯỚC 1:
Báo cáo sức khoẻ có thể được tìm thấy trong phần Menu / trên Trang chủ của bạn



HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công

Ứng dụng FWMOMCare – Báo cáo sức khoẻ 2 trên 3



LỊCH SỬ BÁO CÁO SỨC KHOẺ:
Giờ bạn có thể xem bản ghi của hôm nay / của 7 ngày qua

Ứng dụng FWMOMCare – Báo cáo sức khoẻ 3 trên 3

Fxxx0000A

Lưu ý: 
Nhấp vào ”XEM TOÀN BỘ LỊCH SỬ” 
để xem (các) bản ghi của 7 ngày
qua 



BƯỚC 1:
Safe@Home có thể được tìm thấy trong phần Menu / trên Trang Chủ của bạn

Ứng dụng FWMOMCare – Safe@Home 1 trên 2



BƯỚC 2:
Quét mã QR ở trong phòng của bạn. 
Cho phép ứng dụng truy cập camera
trong phần cài đặt trên điện thoại của
bạn. 

LỊCH SỬ SAFE@HOME   
Giờ bạn có thể xem bản ghi của hôm nay / của 7 ngày qua

HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công

1500 BENDEMEER ROAD
339946

1500 Lưu ý: 
Nhấp vào ”XEM TOÀN BỘ LỊCH 
SỬ” để xem (các) bản ghi của 7 
ngày qua

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

Ứng dụng FWMOMCare – Safe@Home 2 trên 2



FWMOMCare App – Feedback 1 of 2

BƯỚC 1:
Nhấp vào “Hồ sơ của tôi”

BƯỚC 3:
Nhập số FIN và số di động của
bạn thân

BƯỚC 2:
Cuộn xuống CHI TIẾT BẠN THÂN 
và nhấp “THÊM VÀO”

Ứng dụng FWMOMCare – Chỉ định bạn thân 1 1 trên 2



BƯỚC 4:
Đánh dấu 🗸 vào hộp kiểm để 
xác nhận và nhấp vào “LƯU 
THAY ĐỔI”

HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công

XXXX XXXX

F0000000A

Ứng dụng FWMOMCare – Chỉ định bạn thân 1 2 trên 2



BƯỚC 1:
Nhấp “+ THÊM VÀO” để thêm
CHI TIẾT BẠN THÂN 2

BƯỚC 3:
Nhập CHI TIẾT BẠN THÂN 2, đánh 
dấu 🗸 để xác nhận và nhấp vào 
“LƯU THAY ĐỔI”

BƯỚC 2:
Nhấp “THÊM VÀO”

F000000B

XXXX XXXX

Ứng dụng FWMOMCare – Chỉ định bạn thân 2
HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công



Ứng dụng FWMOMCare – Xoá bỏ bạn thân được chỉ định
BƯỚC 1:
Trong trang Hồ sơ, cuộn đến CHI 
TIẾT BẠN THÂN 1 hoặc 2 và nhấp 
vào “XOÁ BỎ”

BƯỚC 2:
Nhấp vào “OK” để xác nhận. 
Nếu không, nhấp vào “Huỷ bỏ”



Ứng dụng FWMOMCare – Phản hồi 1 trên 2

BƯỚC 1:
Nhấp vào “Phản hồi” từ Menu

BƯỚC 3:
Xem chi tiết khảo sát/phản hồi
Nhấp vào “TIẾP THEO” để tiếp
tục

BƯỚC 2:
Danh sách các bài khảo sát/phản 
hồi có sẵn sẽ được hiển thị

Fxxx0000A

FWMOMCare Salary Module (Jan 2022)



BƯỚC 4:
Nhấp vào “TIẾP THEO” để đến câu
hỏi tiếp theo hoặc “Huỷ bỏ”để
đóng lại

HOÀN THÀNH:
Tin nhắn thành công

Ứng dụng FWMOMCare – Phản hồi 2 trên 2



Ứng dụng FWMOMCare – Đường dây trợ giúp

ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP:
Hiển thị Bộ nhân lực (MOM), Sức khoẻ tâm thần và các Đường dây nóng khẩn cấp



Ứng dụng FWMOMCare – Trang chủ/ Thông báo/ Tin tức

CÁC THÔNG BÁO:
Những thông báo chưa đọc sẽ được 
biểu thị bằng dấu chấm đỏ

TIN TỨC:
Xem các Bản cập nhật/ Tư vấn 
mới nhất ở đây

TRANG CHỦ:
Báo cáo sức khoẻ và Safe@Home sẽ
hiển thị ngày/giờ của bản ghi cuối
cùng (nếu có)
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FWMOMCare App – Biểu ngữ
BƯỚC 1:
Danh sách Biểu ngữ được đăng sẽ chỉ 
hiển thị  trên đầu  Trang Chủ nếu có 

BƯỚC 2:
Vuốt màn hình sang trái hoặc sang phải
để xem các biểu ngữ khác

BƯỚC 4:
Nhấp vào  “X”  để biểu ngữ không hiển 
thị trong suốt cả ngày. Biểu ngữ sẽ 
xuất hiện lại vào ngày hôm sau.

BƯỚC 3:
Nhấp vào “XEM THÊM” để được chuyển 
hướng đến trang mong muốn tương 
ứng



BƯỚC 3:
Chọn “Có” nếu bạn nói được 
tiếng Anh

Nếu không, nhấp vào “Không”

FWMOMCare App – Talk to MOM 1 trên 3

BƯỚC 2:
Xác minh  thông tin cá nhân 

BƯỚC 1:
Talk to MOM có thể tìm thấy trên 
Trang Chủ của bạn.



FWMOMCare App – Talk to MOM 2 trên 3

BƯỚC 4:
Nhấp vào “Gửi” để MOM liên hệ 
với bạn

BƯỚC 5:
Nhấp vào “Có” để xác nhận. 
Nếu không, nhấp vào “Không



FWMOMCare App – Talk to MOM 3 trên 3

BƯỚC 6:
Tin nhắn thành công

BƯỚC 7:
Ngày và thời gian gửi vào lần cuối 
cùng sẽ được hiển thị. Yêu cầu tiếp 
theo chỉ được gửi sau 3 ngày.
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