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Get moving. Get more from life. | Championing: Let’s Beat Diabetes
stepschallenge.gov.sg | #moveit150 | #my10ktoday

உங்கள் மனநிைலைய உடன�யாக உள்ள��ந்� ேமம்ப�த்த ேவண்�மா?
ேதசிய நைட சவால்TM ப�வம் 6 வழி நக�ங்கள்! கால�கள�ன் எண்ண�க்ைக மற்�ம் ‘மிதமான �தல் த�வ�ரமான
உடற்பய�ற்சி’ நிமிடங்கைளச் ேசக�த்�, மகிழ்ச்சியான உணர்�கைள�ம் அற்�தமான ெவ�மதிகைள�ம் அ�பவ��ங்கள்.

�காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக்
கண்காண�ப்�ச் சாதனம்^

உங்கள் �திய �காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனத்ைதப் ெபற்�வ�ட்�ர்களா?
நகர்�கைளக் கணக்கிட மற்�ம் ெவ�மதிகைளப் ெபறத் ெதாடங்க, இந்தப் ப�நிைலகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்.

இந்தப் ப�வத்தில் �திதாக என்ன இ�க்கிற�?
அகன்ற திைர மற்�ம் இரத்தப் ப�ராணவா�
(SpO2) அளவட்�ச்
�
ெசயல்பாட்�டன் ��ய

உங்கள் �காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச்
சாதனத்ைதப் பயன்ப�த்தத் ெதாடங்�தல்

நன்றாகத் �ங்�ங்கள், �க்கச் சவால் வழி
மின்-பற்�ச்சீட்�கைளப் ெப�ங்கள்

�திய
பங்ேகற்பாளர்கள்:

ர்வ� எப்ப�?
சவாலில் ேச
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சவால் காலக்

ப�நிைல 1

உங்கள் �யவ�வரங்கைள

ஆக அண்ைமய பதிப்ைபப்

உ�வாக்க�ம் அல்ல�

பதிவ�றக்க�ம் அல்ல�

ம� ட்ெட�க்க�ம்.

��ப்ப�க்க�ம்.

உங்கள் பதி� ெசய்யப்பட்ட
ைகேபசி எண்�க்�, 4-இலக்க
ஒ� �ைற பயன்ப�ம்
தன�ப்பட்ட அைடயாள எண்
(One-Time-Pin (OTP) ��ந்தகவல்
�லம் அ�ப்பப்ப�ம்.

ப�நிைல 3

ப�நிைல 4

Healthy 365 ெசயலி�டன்

நிரலின் கீ ழ் “Explore”

உங்க�க்� வ��ப்பமான

(ஆராய�ம்) என்பைதத்

உட��திக் கண்காண�ப்�

தட்ட�ம், ப�ன்னர் “Challenges”

�ைறைய இைணக்க�ம்.

(சவால்கள்) என்பைதத் தட்ட�ம்.

(ந�ங்கள் இன்�ம் அவ்வா�
ெசய்யவ�ல்ைல என�ல்)

பதி� ெசய்ய “National Steps
Challenge Season 6” (ேதசிய
TM

நைட சவால்™ ப�வம் 6)
என்பைதத் ேதட�ம்.

ப�நிைல 2

உங்கள் �திய �காதார

ேகட்�ம்ேபா�,

ேமம்பாட்� வா�ய

“Pair your ﬁtness tracker now”

உட��திக் கண்காண�ப்�ச்

(உங்கள் உட��திக்

சாதனத்ைத இயக்கி,

கண்காண�ப்�ச்

Healthy 365 ெசயலிய�ன்

சாதனத்ைத இப்ேபா�

அண்ைமய பதிப்ைபத்

இைணக்க�ம்) என்பைதத்

ெதாடங்க�ம். அைவ

தட்ட�ம்

அ�க�ேக இ�ப்பைத

ப�நிைல 2

Healthy 365 ெசயலிய�ன்

ப�நிைல 1

உ�தி ெசய்ய�ம்.

ம� ண்�ம்
பங்ேகற்ேபார்:

ப�நிைல 1

ப�நிைல 2

உங்கள் �திய �காதார ேமம்பாட்�

உங்கள் �திய �காதார

வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச்

ேமம்பாட்� வா�ய

சாதனத்ைத இயக்கி, Healthy 365

உட��திக்

ெசயலிய�ன் அண்ைமய பதிப்ைபத்

கண்காண�ப்�ச் சாதன

ெதாடங்க�ம். அைவ அ�க�ேக

இைணப்ைப

இ�ப்பைத உ�தி ெசய்ய�ம்.

உ�திப்ப�த்த

தானாகத் ேதான்�ம் ெசய்தி ஒன்�

(�திய கண்காண�ப்�ச்

மாற்றம் பற்றி உங்க�க்�த்
ெத�வ�க்�ம். உங்கள் தற்ேபாைதய

“Change to new tracker”
சாதனத்திற்� மாற்ற�ம்)
என்பைதத் தட்ட�ம்.

உட��திப் பதி�கைள அப்ப�ேய
ைவத்தி�க்க, “Sync current ﬁtness
device” (தற்ேபாைதய உட��திச்
சாதனத்ைத ஒத்திைசக்க�ம்)
என்பைதத் தட்ட�ம்.

தய�ெசய்� கவன�க்க�ம்: 3 �யற்சிக�க்�ப் ப�ற� உங்கள் ஒத்திைச� �யற்சிகள் ேதால்வ��ற்றால்,
Healthy 365 ெசயலிய�ல் “Get Support” (ஆதர� நாட�ம்) என்பைதத் தட்ட�ம் மற்�ம் “Guidelines” (வழிகாட்�தல்)
என்பதன் கீ ழ் ச�ெசய்தல் ப�நிைலகைள �யற்சிக்க�ம்.

2

^ ேதசிய நைட சவால்™ ப�வம் 6 -க்�ப் பதி� ெசய்�ெகாண்ட, ேம�ம் (i) ப�வம் 5 -இல் �காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனத்ைதப் ெபற்�க்ெகாள்ளாத, மற்�ம்/அல்ல�
(ii) கடந்த ப�வங்கள�ல் அைனத்� 6 ”Steps Rewards” (கால�கள் ெவ�மதிகள்) அ�க்�கைள�ம் ��த்�ள்ள சிங்கப்�ரர்கள் / நிரந்தரவாசிகள் மட்�ேம, �தலில் வ�பவர்க�க்� �ன்��ைம எ�ம்
அ�ப்பைடய�ல், இலவச �காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனத்ைதப் ெபறத் த�திெப�வார்கள். ஏைனய வ�திக�ம் நிபந்தைனக�ம் ெபா�ந்�ம்.

3

உட��திக்
பாட்� வா�ய
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ப
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�
இன்
ச் சாதனத்ைத
கண்காண�ப்�

ெவ�மதிகள்
உங்கள் கால�கள�ன் எண்ண�க்ைக�டன் ‘மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி’ (MVPA) நிமிடங்கைளச்
ேசக�த்�, ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெப�ங்கள்!

உங்கள் இலவச �காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனத்ைதத்^ த����வ�ம் ெபற்�க்ெகாள்ள,
உங்கள் Healthy 365 ெசயலிய�ல் ேததிைய �ன்பதி� ெசய்�ங்கள். அைவ வழங்கப்ப�ம்

கால�கள் ப���

இடங்கள் சிலவற்றில்,

மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி வழி ந�ங்கள்

வழி ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெபறலாம்

இவ்வா� ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெபறலாம்:

கால�கள�ன் எண்ண�க்ைக�டன் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்

மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி
வழி ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்

ேததிைய �ன்பதி� ெசய்வதற்� ேந��ம் ஆட்கள�ன் உதவ��டன் ஆதர� வழங்கப்ப�கிற�.
இடங்கள�ன் ��ப் பட்�ய�க்காக stepschallenge.gov.sg இைணயத்தளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம் அல்ல� �காதார
ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனத்ைத ெபற்�க்ெகாள்ள ேததிைய �ன்பதி� ெசய்�ம் வழிகாட்�க்�,
இந்த QR �றிய�ட்ைட ஒள�வ��ங்கள்.

கால�கள�ன்
எண்ண�க்ைக

(��யபட்சம் தின�ம் 40
ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்)

கால�கள்
ெவ�மதிகள்

உங்கள் உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனத்ைத Healthy 365 ெசயலி�டன் ஒத்திைசக்க�ம்.

உங்கள் உட��திப் பதி�கைள

��ம்பம் மற்�ம் நண்பர்க�க்கான

ஒத்திைசக்க�ம்

ஒத்திைச�

ந�ங்கள் Healthy 365 ெசயலிையத்

உங்கள் ��ம்பத்தின�ன் அல்ல�

ெதாடங்�ம்ேபா�, உங்கள்

நண்பர்கள�ன்

உடற்பய�ற்சிப் பதி�கள் தானாகேவ

ஒத்திைசக்க உதவ, உங்கள் கணக்கிலி�ந்�

��ப்ப�க்கப்ப�ம்.

ெவள�ேயற�ம்.

�தல்

அல்ல�
அதற்� ேமல்

10 HPs

+15 HPs

+15 HPs

மிதமான �தல் த�வ�ரமான
உடற்பய�ற்சிக் கால அள�
(தின�ம் ��யபட்சம் 40
10 – 19
ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்)

உட��தித் தரைவ

மாறாக “Sync” (ஒத்திைசக்க�ம்)

“Settings” (அைமப்�கள்) என்பைதத்

ெசயல்பா�,

ெதாடர்ந்�, “Log-out” (ெவள�ேய�) என்பைதத்
தட்ட�ம். உங்கள் ��ம்பத்தினர்/நண்ப�ன்
�யவ�வரத்தில் உள்�ைழந்� அவர்கள�ன்

1

2
3

20 - 29

30

நிமிடங்கள்

நிமிடங்கள்

நிமிடங்கள் +

10 HPs

+15 HPs

+15 HPs

உங்கள் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்*

வழி ந�ங்கள் இவற்ைற ம� ட்கலாம்1:

ெவ�மதி மதிப்�
(ஓர் அ�க்�க்�)

மிதமான �தல்
த�வ�ரமான
உடற்பய�ற்சி
ெவ�மதிகள்

ெமாத்த ஆேராக்கியப்
�ள்ள�கள்
(ஓர் அ�க்�க்�)

ெவ�மதிகள் மதிப்�
(ஓர் அ�க்�க்�)

1

7502

$5

அ�க்�

1-2

7503

$5

அ�க்�

2

15002

$10

அ�க்�

3-6

15003

$10

3-6

750

$5

ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள் வழங்கப்ப�ம்.

ப் �ள்ள�கள்
ஸ் ஆேராக்கிய
ான
ேப
கள்
�
ல
கா

உட��தித் தரைவ ஒத்திைசக்க�ம்.

4

9,999

ெமாத்த ஆேராக்கியப்
�ள்ள�கள்
(ஓர் அ�க்�க்�)

* ஒவ்ேவார் அ�க்�ம் ��ந்த ப�றேக

“Proﬁle” (�யவ�வரம்) அம்சத்திற்�ச் ெசன்�,

கிைடக்�ம்.

7,499

�தல்

10,000

அ�க்�

அ�க்�

உங்கள் உட��தி நடவ�க்ைகப் பதி�கைள இழக்காமல் இ�க்க, �ைறந்த� 7 நாட்க�க்� ஒ��ைற

��க்கத்தில்

7,500

வழி ந�ங்கள் இவற்ைற ம� ட்கலாம்1:

�ைறந்த� 7 நாட்க�க்� ஒ� �ைற ஒத்திைசக்க�ம்

ெபட்�ய�ன் நடவ�க்ைகச்

5,000

உங்கள் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்*

,
த்திைச�ங்கள்
நக�ங்கள், ஒ
ங்
ெப� கள்
�ள்ள�கைளப்
ப்
ிய
க
க்
ரா
ே
ஆ

இைணயப் பக்க �கப்�ப்

மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சிப் ப���

ந�ங்கள் இவ்வா�தான் கால�கள�ன் எண்ண�க்ைக

�ரமான உடற்பய�ற்சி’
‘மிதமான �தல் த�வ
ப் �ள்ள�கள்
ேபானஸ் ஆேராக்கிய

ந�ங்கள் ேதசிய நைட சவால்TM ப�வம் 6 �திய பங்ேகற்பாளர்
அல்ல� “Steps Rewards” (கால�கள் ெவ�மதிகள்) அ�க்�
1-ஐ ��க்காத பங்ேகற்பாளராக இ�ந்தால், 350 ேபானஸ்
ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெப�ங்கள்.

ந�ங்கள் ேதசிய நைட சவால்TM �திய பங்ேகற்பாளர் அல்ல�
“MVPA Rewards” (மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி
ெவ�மதிகள்) அ�க்� 1-ஐ ��க்காத பங்ேகற்பாளராக
இ�ந்தால், 350 ேபானஸ் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெப�ங்கள்.

அத்�டன், அ�க்� 2-இல் ��தல் ஊக்கத்திற்காக, ப�வம்
6-இல் “Steps Rewards” (கால�கள் ெவ�மதிகள்) அ�க்�
1-ஐ ��க்�ம்ேபா�, ��தலாக 300 ஆேராக்கியப்
�ள்ள�கைளப் ெப�ங்கள்!

ஒவ்ெவா�வ�ம் ��தலாக 300 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளச்
ேசக�க்க, “MVPA Rewards” (மிதமான �தல் த�வ�ரமான
உடற்பய�ற்சி ெவ�மதிகள்) அ�க்� 3 மற்�ம்
அ�க்� 4-ஐத் திறக்க�ம்!

ேதசிய நைட சவால்TM ப�வம் 6-இலி�ந்�, 01 அக்ேடாபர் 2021 �தல் 31 மார்ச் 2022 வைர ெபறப்பட்ட ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைள மட்�ேம ஒவ்ேவார் அ�க்ைக�ம் திறக்கப் பயன்ப�த்தலாம்.
ம� ண்�ம் கலந்�ெகாள்�ம் பங்ேகற்பாளர்கள், கடந்த ப�வங்கள�ல் திறக்கப்பட்ட கைடசி அ�க்கில் ப�வம் 6 -ஐத் ெதாடங்�வார்கள். ேசக�த்த அைனத்� ஆேராக்கியப் �ள்ள�க�ம் காலாவதியா�ம்
என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம் - ேம�ம் வ�வரங்க�க்�, உங்கள் Healthy 365 ெசயலிய�ல் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள் ��க்கப் ப��ைவப் பார்க்க�ம்.
கணக்கீ ட்�ல் ேபானஸ் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள் அடங்�ம்.
கணக்கீ ட்�ல் ேபானஸ் ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள் அடங்�ம். உங்கள் ‘மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி’ நிமிடங்கள் கணக்கிடப்பட ேவண்�ம் என்றால், பங்ேகற்பாளர்கள் ஒவ்ெவா�
பய�ற்சிய�ன்ேபா�ம் �ைறந்த� 10 நிமிடங்க�க்�த் ெதாடர்ச்சியாக மிக�ம் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சிையச் ெசய்ய ேவண்�ம்
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ச�கச் சவால்

ம்சங்கள்
ப�ரத்திேயக அ

ாக இ�ந்�,
த்�டன் ��ப்ப
உங்கள் ச�க
த்�வேதா�
லைய ேமம்ப�
ை
நி
ன
ம
ள்
க
உங்
�ங்கள்.
ர்ைவ�ம் வள
கம்பத்� உண
ில்
�கள் பட்�யல
ெதா�தி, �ள்ள
உங்கள் ��த்
ம்
�ங்கள் மற்�
உயர்ந்திட உத
ப் ெப�ங்கள்.
ெவ�மதிகைள

��த்ெதா�தி �ள்ள�கள் பட்�யல்
(கால�கள்/மிதமான �தல்
த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி):

����ப்பான பங்ேகற்� மாதாந்திரக் ��க்கல்:
அதிர்ஷ்டக் ��க்கலில்1 ஒ� வாய்ப்�க்�த் த�தி ெபற,

ந�ங்கள் மாதத்திற்�க் �ைறந்த� 4 இலவச உடற்பய�ற்சிகள�ல்

உங்கள் ��த்ெதா�தி �ள்ள�கள்

கலந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். ந�ங்கள் ஒ� �திய பங்ேகற்பாளர்3

பட்�யலில் �தல் 3 நிைலகள�ல்

அல்ல� 50 வய�க்� ேமற்பட்டவராக இ�ந்தால்,

இ�ந்தால், உங்க�க்� ஆேராக்கியப்

ஒ� ��தல் வாய்ப்�ம் கிைடக்�ம்.

�ள்ள�கள் ெவ�மதியாகக் கிைடக்�ம்.
1

�சம்பர் 2021 �தல் ஏப்ரல் 2022 வைர, ஒவ்ெவா� மாத�ம் 300 ெவற்றியாளர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�வார்கள் அல்ல� ஒ� மாதத்தில் 4 உடற்பய�ற்சிகள�ல் கலந்�ெகாண்ட த�திெப�ம்
பங்ேகற்பாளர்கள�ன் எண்ண�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல், எ� �ைறவாக இ�க்கிறேதா.
த�திவாய்ந்த திட்டங்கள�ன் கீ ழ் நைடெப�ம் பய�ற்சிக�க்� மட்�ேம, அதாவ� Community Physical Activity Programme (CPAP) (ச�க உடற்பய�ற்சித் திட்டம்), Active Ageing (Group Exercises)
(����ப்பாக �ப்பைடதல், ��ப் பய�ற்சிகள்), Mall Workout (கைடத்ெதா�தி உடற்பய�ற்சி) மற்�ம் Sundays @ The Park (SATP) (ஞாய�ற்�க்கிழைமகள�ல் �ங்காவ�ல் நடத்தப்ப�ம் உடற்பய�ற்சிகள்).
3
�திய பங்ேகற்பாளர்கள் என்ப�, 01 ஜனவ� 2021 �தல் 05 �சம்பர் 2021 வைர த�திெப�ம் திட்டங்கள�ல் பங்ேகற்காத நபர்கைளக் �றிக்கிற�.
2

என்ன
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�தியாக ந�ங்கள்
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கச்
மற்
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�மதி அள�க்கிற�
உங்க�க்� ெவ
�ன் எண்ண�க்ைகை
ய�ற்சி நிமிடங்கள
ற்ப
.
உட
ான
�ரம
ைளப் ெப�ங்கள்
ள�க
�தல் த�வ
�ள்
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கிய
ி, ��தல் ஆேராக்
ேசக�ப்பதன் வழ

வ�
எப்ப� ெவல்

எப்ேபா�

1 வைர
1 �தல் 5 �சம்ர் 202
: 06 ெசப்டம்பர் 202
2 வைர
பதி�க் காலக்கட்டம்
202
ல்
ஏப்ர
24
ல்
: 06 �சம்பர் 2021 �த
சவால் காலக்கட்டம்

ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெபற்�, ��த்ெதா�தி சவாலின் ��வ�ல் கால�கள் அல்ல� மிதமான �தல் த�வ�ரமான
உடற்பய�ற்சிப் ப���கள�ல் சிறப்பாகச் ெசய்த �தல் 3 பங்ேகற்பார்கள�ல் ஒ�வராக வ�ளங்க, ெதாடர்ந்� நக�ங்கள்

ஒட்�ெமாத்தமாகச் சிறப்பாகச் ெசய்�ம்
�தல் 3 ��த்ெதா�திகள் (கால�கள்)

ஒட்�ெமாத்த, �தல் 3 ��த்ெதா�தி (மிதமான
�தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி நிமிடங்கள்):

உங்கள் ��த்ெதா�தி �ள்ள�கள் பட்�யலில் உயர்ந்திட
உதவ மற்�ம் ெவ�மதிகைளப் ெபற அதிகம் நக�ங்கள்.

உங்கள் ��த்ெதா�தி �ள்ள�கள் பட்�யலில் உயர்ந்திட
உதவ�ம், ெவ�மதிகைளப் ெபற�ம் ‘மிதமான �தல்
த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி’ நிமிடங்கைள அதிகப்ப�த்�ங்கள்.

யார் ேசரலாம்

ர்க்
வய�ைடய சிங்கப்�
அதற்� ேமற்பட்ட
• 17 வய� மற்�ம்
ள்
ாசிக
��மக்கள் & நிரந்தரவ
TM
6 பங்ேகற்பாளர்கள்
நைட சவால் ப�வம்
• அைனத்� ேதசிய

‘மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சி’
நிமிடங்கள் �ள்ள�கள் பட்�யல்

கால�கள் �ள்ள�கள் பட்�யல்:

��த்ெதா�தி
நிைல

ச�கச் சவாைலப் பற்றி ேம�ம்
அறிந்�ெகாள்ள ஒள�வ��ங்கள்

பங்ேகற்பாள�ன் ஒட்�ெமாத்த தினச� சராச�
கால�கள�ன் எண்ண�க்ைக
கால�க�க்�க்
�ைறவாக*

��த்ெதா�தி
நிைல

பங்ேகற்பாள�ன் ஒட்�ெமாத்த தினச� சராச� நிமிடங்கள்
நிமிடங்க�க்�க்

≥ 150 நிமிடங்கள்

150 �ைறவாக*

�தல் நிைல

750 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($5 மதிப்�)

375 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($2.50 மதிப்�)

300 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($2 மதிப்�)

2-ஆம் நிைல

600 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($4 மதிப்�)

300 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($2 மதிப்�)

225 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($1.50 மதிப்�)

3-ஆம் நிைல

450 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($3 மதிப்�)

225 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($1.50 மதிப்�)

≥ 10,000 கால�கள்

10,000

�தல் நிைல

750 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($5 மதிப்�)

375 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($2.50 மதிப்�)

2-ஆம் நிைல

600 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($4 மதிப்�)

3-ஆம் நிைல

450 ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்
($3 மதிப்�)

* சவாலில் இன்ன�ம் ����ப்பாக பங்�ெகாள்�ம் ெவற்றிப் ெபற்ற ��த்ெதா�திய�ன் தற்ேபாைதய பங்ேகற்பாளர்கள் மட்�ேம ஒட்�ெமாத்த தைலசிறந்த ��த்ெதா�திக்கான ெவ�மதிக�க்�த்
த�திெப�வார்கள். தற்ேபாைதய பங்ேகற்பாளராகத் த�திெபற, பங்ேகற்பாளர்கள் சவாலின் கைடசி 4 வாரங்கள�ல் எந்த ஒ� நாள��ம் �ைறந்தபட்சம் 1,000 கால�கைளப் பதிந்தி�க்க ேவண்�ம்.
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7

ல்
�க்கச் சவா

*
வ�மதிகள்
ங்�ங்கள் , ெ
நக�ங்கள், �

உடற்பய�ற்சி மற்�ம் �க்கம் இரண்�ேம ஆேராக்கியமான

வாழ்க்ைக�ைறக்� இன்றியைமயாதைவ. அதனால்தான், ேதசிய நைட

சவால்TM உங்க�க்�த் �க்கச் சவாைலக் ெகாண்� வ�கிற�. �க்கத்திற்�

ெப�ங்கள்

உங்கள் ேதசிய நைட சவால்™ அ�பவத்ைத ேமம்ப�த்த, இந்த எள�ய உதவ�க் �றிப்�கைளப் பா�ங்கள்.

�ன்��ைம அள�ப்பதற்�ம் அதற்காக ெவ�மதி ெப�வதற்�ம் இ� ஒ�
ேகள�க்ைகயான, �திய வழியா�ம்.

ேம�ம் எப்ப� நகர்வ�?

என்ன

25HP

HP

தின�ம் 25 ஆேராக்கியப்
�ள்ள�கைளப் ெபற, �ைறந்த�
7 மண�ேநரம் �ங்�ங்கள்

ேபானஸ் வாரங்கள�ல்
��தல் ஆேராக்கியப்
�ள்ள�கைளப் ெப�ங்கள்

ேபா�மான �க்கத்திற்�, �க்கச் சவால் உங்க�க்� ெவ�மதி
அள�க்கிற�. சவாலின் ேபா� ந�ங்கள் $30 வைர மதிப்�ள்ள
மின்-பற்�ச்சீட்�க�க்கான ஆேராக்கியப் �ள்ள�கைளப் ெபறலாம்

ந�ங்கள் ேவைல ெதாடர்பான
ெதாைலேபசி அைழப்ைப
எ�க்�ம்ேபா�, எ�ந்�
நடந்� ெசல்�ங்கள்

மன அ�த்தத்ைதத்
தவ�ர்த்தி�ங்கள்

�த்தம் ெசய்�ம்ேபா�,
உடைல அைசத்�
ஆ�ங்கள்

ஒ� HIIT உடற்பய�ற்சிக்
காெணாள��டன் உங்கள்
தைசகைள வ�ப்ப�த்�ங்கள்

ேம�ம் �றிப்�கள் மற்�ம் உடற்பய�ற்சி வ�வரங்க�க்� moveit.gov.sg இைணயத்தளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம்.

எப்ெபா��
சவால் காலக்கட்டம்: 01 நவம்பர் 2021– 31 மார்ச் 2022

ேபா�மான �க்கம் ெப�வ� எப்ப�?

யார் ேசரலாம்

கடந்த ப�வங்கள�ல் அைனத்� 6 “Steps Rewards” (கால�கள் ெவ�மதிகள்)
அ�க்�கைள�ம் ��த்த பங்ேகற்பாளர்க�க்� மட்�ம்

நான் எப்ப� �க்கத்ைதக் கண்காண�க்கலாம்?
த�திெப�ம் பங்ேகற்பாளர்கள், �க்கக் கண்காண�ப்�ச் ெசயல்பா�*
உைடய �திய �காதார ேமம்பாட்� வா�ய உட��திக் கண்காண�ப்�ச் சாதனம்
மற்�ம் Healthy 365 ெசயலிையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.

தவறாமல்
உடற்பய�ற்சி
ெசய்�ங்கள்

ப�க்ைகக்�ச்
ெசல்வதற்� �ன்
ஓய்ெவ�ங்கள்.

இரவ�ல் காஃப�ன்
அல்ல� ம�பானத்ைதத்
தவ�ர்க்க�ம்

ேம�ம் �றிப்�க�க்�ப் பக்கம் 8-இல் உள்ள QR �றிய�ட்ைட ஒள�வ�ட�ம்.

* ஒவ்ெவா� நாள�ன் �க்க�ம், மதியம் 12 மண� �தல் ம�நாள் காைல 11.59 வைர கணக்கிடப்ப�ம்.

ப�க்ைகக்�ச் ெசல்வதற்�
30 நிமிடங்க�க்� �ன்
மின்ன�யல் சாதனங்கைளப்
பயன்ப�த்�வைதத்
தவ�ர்க்க�ம்

�ைறந்தபட்சம் 2 மண�ேநர �க்கக் காலம் மட்�ேம பதி� ெசய்யப்பட்�, ஒவ்ெவா� நாள�ன்
ெமாத்தத் �க்கக் காலமாக கணக்கிடப்ப�ம்

அதிக ெவ�மதிகைள எவ்வா� ெப�வ�?

�க்கச் சவால் பற்றி ேம�ம்
அறிந்�ெகாள்ள ஒள�வ��ங்கள்

ச�கச் சவாலில் ேசர்ந்�,
மாதாந்திர அதிர்ஷ்டக்
��க்கலில் ேச�ங்கள்

�க்கச் சவாலில் ேசர்ந்�*
ேபானஸ் வாரங்கைள
எதிர்பார்த்�க் காத்தி�ங்கள்

உங்கள் நி�வனத்�டன்,
நி�வனங்க�க்கான
சவாலில் பங்ேகற்க�ம்

எங்கள் க�ப்ெபா�ள்
சவால்கள�ல் ஊக்கத்ேதா�
கலந்�ெகாண்�
ெவ�மதிகைளப் ெப�ங்கள்

* த�திெப�ம் பங்ேகற்பாளர்க�க்� மட்�ேம. வ�வரங்க�க்�ப் பக்கம் 8-ஐப் பார்க்க�ம்.
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ட�ங்கள்
ள�கைள ம�ட்ெ
ள்
�
ப்
ிய
க
க்
ஆேரா
க்� உங்கள்
ெவ�மதிக�

�ங்கள்

தாடர்�ெகாள்
எங்கைளத் ெ

உங்கள் �காதாரப் �ள்ள�கைள மின்-பற்�ச்சீட்�களாக மாற்ற, இந்த வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்!

ேதசிய நைட சவால்™ வா�க்ைகயாளர் பராம�ப்� நிைலயங்கள்
JCube
Genix
2 Jurong East Central 1, #04-15
Singapore 609731

Jubilee Square
Genix
61 Ang Mo Kio Ave 8, #01-17
Singapore 569814

காைல 11 மண� �தல் இர�

காைல 11 மண� �தல் இர�

9 மண� வைர (தின�ம்)

9 மண� வைர (தின�ம்)

Changi City Point
Genix
5 Changi Business Park Central 1,
#02-06
Singapore 486038
காைல 11 மண� �தல் இர�
9 மண� வைர (தின�ம்)

The CentrePoint
Genix
176 Orchard Road, #03-05
Singapore 238843
காைல 11 மண� �தல் இர�
9 மண� வைர (தின�ம்)

எந்தெவா� வா�க்ைகயாளர் பராம�ப்� நிைலயத்திற்�ம் ெசல்வதற்� �ன்�, தய�ெசய்� Healthy 365
ெசயலிய�ல் ந�ங்கள் ெசல்லவ��க்�ம் ேததிைய �ன்பதி� ெசய்�ங்கள்.

ெபா� வ�சாரைணகள்
தய�ெசய்� 1800 567 2020 என்ற எண்ைண அைழக்க�ம் (திங்கள் - ெவள்ள�: காைல 8 மண� �தல் மாைல
5 மண� வைர, சன�: காைல 8 மண� �தல் மதியம் 1 மண� வைர) அல்ல� stepschallenge@hpb.gov.sg
என்ற எங்கள் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்

ப�நிைல 1
�கப்�ப்பக்கத்தில்

“My Healthpoints” (என�
ஆேராக்கியப் �ள்ள�கள்)
என்பைதத் தட்ட�ம்

ப�நிைல 2

ப�நிைல 3

“Redeem now”

ம� ட்ெட�க்க, உங்க�க்�

(இப்ேபா� ம� ட்ெட�க்க�ம்)
என்பைதத் தட்ட�ம்

வ��ப்பமான
மின்-பற்�ச்சீட்ைடத்
ேதர்ந்ெத�க்க�ம்

ப�நிைல 4
உ�திப்ப�த்த “Redeem”
(ம� ட்ெட�) என்பைதத் தட்ட�ம்.
உங்கள் ெவற்றிகரமான
ம� ட்ைப உ�திப்ப�த்த,
ஒ� ெசய்தி ேதான்�ம்

தங்கப் பங்காள�கள்

ஆதர�
ெவள்ள�ப் பங்காள�கள்
ேதசிய நைட சவால்TM ெதாடர்பான ப�ரச்ைனகைளச் ச�ெசய்�ம் வழிகாட்�க�க்�,
கீ ேழ உள்ள QR �றிய�ட்ைட ஒள�வ�ட�ம்

ேம�ம் அறிந்�ெகாள்ள ஒள�வ��ங்கள்
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11

ேதசிய நைட சவால்™
இைணயத்தளத்ைதப் பார்க்க ஒள�வ��ங்கள்

Healthy 365 ெசயலிையப் பதிவ�றக்கம் ெசய்�,
இப்ேபாேத ேதசிய நைட சவால்™ - இல் ேச�ங்கள்!

�காதார ஆேலாசைன
த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சிகள�ல் ஈ�ப�ம்ேபா�, ந�ங்கள் வ�ேவகத்�டன் ெசயல்பட வ�வாக
ஊக்�வ�க்கப்ப�கிற�ர்கள். Healthy 365 ைகேபசிச் ெசயலிய�ல் தய�ெசய்� �காதார உ�தி

ஆவணத்ைத நிைற� ெசய்�, மிதமான �தல் த�வ�ரமான உடற்பய�ற்சிைய �யற்சிப்பதற்�

�ன்�, ந�ங்கள் நல்ல உட��தி நிைலய�ல் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்ய�ம். உங்க�க்� ஏற்கனேவ
இ�தய ேநாய் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் ேநாய் மற்�ம்/அல்ல� காயம் இ�ந்தால், ந�ங்கள்

பங்ேகற்பதற்� �ன் ம�த்�வ�ன் ஆேலாசைனைய நாட�ம். சவாைலத் ெதாடங்�வதற்� �ன்,
ேதசிய நைட சவால்™ இைணயத்தளத்தில் Get Active Questionnaire (GAQ) வ�னாப்பட்�யைல

��ைமயாகப் ப��ங்கள்.

உடற்பய�ற்சி ெசய்�ம்ேபா�, பா�காப்�த் �ர இைடெவள� மற்�ம் ஏைனய பா�காப்� நிர்வாக
நடவ�க்ைககைளக் கைடப��க்க ேவண்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள்!

