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Panduan Anda untuk Program Penuaan Aktif

துடிப்புடன் மூப்பறடதல் திட்டங்களுக்கோன

உங்கள் வழிகோட்டி
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Stay Healthy Today, Enjoy More Tomorrows.
Join Active Ageing Programmes!

积极保健 在今天, 乐享美好在明天。
参与活跃乐龄活动！

Kekal sihat hari ini, untuk Kehidupan yang berpanjangan.
Sertailah Program Penuaan Aktif!

ஆர�ோக்கியமோக நீடியுங்கள், நிறைய நோட்கள்
வோழ்ந்து மகிழுங்கள். துடிப்போன முதுறமக்கோல 

நிகழ்சச்ிகளில் ரசருங்கள்! 

Move it, Feel Strong
Join these weekly exercise 
sessions!

活跃乐龄, 身强体壮
来参与这些每周的健身活动吧!

Gerakkan badan, Rasa kuat 
Sertailah sesi senaman mingguan 
ini!

உடை்பயிை்சி சசய்து, 
பலம் சபறுங்கள்
இந்த வாராந்திர 
உடற்பயிற்சி அங்கங்களில் 
கலந்து ககாள்ளுங்கள்!

Seniors’ Health Curriculum
Learn simple tips to stay healthy 
through fun-filled workshops.

健康乐龄 你能做到！讲座
通过有趣的工作坊学习保持健康的
简单贴士。

Ceramah Kesihatan Warga 
Emas
Pelajari petua mudah untuk 
kekal sihat melalui bengkel yang 
menyeronokkan.

மூத்த சுகோதோ�ப் பயில�ங்கு
ககளிக்ககயான 
பயிலரங்குகளில் எளிகையான 
ஆகராக்கியக் குறிப்புககளக் 
கற்றுக் ககாள்ளுங்கள். 
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How to Register for Active Ageing Programmes

如何参加活跃乐龄活动

Cara mendaftar untuk Program Penuaan Aktif

துடிப்புடன் மூப்பறடதல் திட்டங்களுக்கு
எவ்வோறு பதிவுசசய்வது?

Download or update to the latest version of 
the Healthy 365 mobile app.

Note: You will need to be connected to the 
Internet to use the Healthy 365 mobile app.

下载或更新最新版本的 Healthy 365 手机程序。

注：Healthy 365手机程序需要连接到互联网才
能使用。

Muat turun atau kemas kini ke versi terkini 
Aplikasi Healthy 365.

Nota: Anda perlu disambung kepada 
Internet untuk menggunakan aplikasi 
mudah alih Healthy 365.

Healthy 365 ககப்கபசிச ்கசயலியின் 
புத்தை் புதிய பதிப்கபப் 
பதிவிறக்கை் கசய்யுங்கள் 
அல்லது பகைய கசயலிகயப் 
புதுப்பித்துக்ககாள்ளுங்கள்.
குறிப்பு:  Healthy 365 ககப்கபசி 
கசயலிகயப் பயன்படுத்த இகையத் 
கதாடரப்ு அவசியை்.
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Click                        . 

If you already have a profile, please 
proceed to Step 2A.

If you do not have a profile, please 
proceed to Step 2B to create a profile.

点击                        。

如果您已经有个人档案，请进行步骤2A。

如果您还未创建个人档案，请进行步骤2B
以创建账号。

Klik                        . 

Jika anda sudah mempunyai profil, sila 
teruskan ke langkah 2A.

Jika anda tidak mempunyai profil, sila 
teruskan ke langkah 2B untuk mencipta 
profil.

                       -ஐ க்ளிக் கசய்யுங்கள்.
உங்கள் சுய-விவரக்குறிப்பு 
ஏற்கனகவ இருந்தால், படி 2A–க்குச ்
கசல்லுங்கள்.
உங்கள் சுய-விவரக்குறிப்பு 
இல்லாவிடட்ால், படி 2B–க்குச ்
கசன்று அகத உருவாக்குங்கள்.
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If you are an existing user, restore 
your profile by filling in your particulars 
and click                  . 

If you are new to Healthy 365, select 
               and proceed to Step 2B.

如果您是现有用户，请填写您的个人资料
以恢复账号，然后点击                  。

如果您是Healthy 365的新用户，请选择  
               进入步骤2B。

Jika anda pengguna sedia ada, pulihkan 
profil anda dengan mengisi butiran anda 
dan klik                  .

Jika anda pengguna baru Healthy 
365, pilih                 dan teruskan ke 
Langkah 2B.

நீங்கள் முன்பிருந்கத பயன்ர ்
என்றால், உங்கள் சுய-
விவரக்குறிப்கப மீடக்டடுக்க 
உங்கள் விவரங்ககளப் பூரத்்தி 
கசய்து,                  –ஐ க்ளிக் 
கசய்யுங்கள்.
நீங்கள் Healthy 365-க்குப் புதியவர ்
என்றால்                -ஐ கதரவ்ு கசய்து 
படி 2B-க்குச ்கசல்லுங்கள்.
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Enter the 4-digit One-Time Pin (OTP) 
sent to your registered phone number.

输入发送到您注册手机号码的4位数一次性
密码(OTP)。

Masukkan Pin Satu Kali (OTP) 4 angka 
anda yang dihantar ke nombor telefon 
mudah alih berdaftar anda.

நீங்கள் பதிவு கசய்துள்ள 
ககப்கபசி எை்ைிற்கு SMS மூலை் 
அனுப்பப்படுை் 4-இலக்க ஓரு-கநர-
Pin எை்கை உள்ளிடவுை்.
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Fill in your particulars and select                 . 

填写您的个人资料，然后选择                  。

Isi butiran anda dan pilih                 .

உங்கள் விவரங்ககளப் பூரத்்தி 
கசய்து விடட்ு,                  –ஐ கதரவ்ு 
கசய்யுங்கள்.
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Tap on         .   

点击         。

Tekan pada         .

       -ஐ தடட்ுங்கள்.

Select ‘Events’ to view upcoming events. 

选择‘Events’以查看即将举行的活动。

Pilih ‘Events’ untuk melihat acara 
akan datang.

இனி வரவிருக்குை் 
நிகை்சச்ிககளக் காை ‘Events’–ஐ 
கதரவ்ு கசய்யுங்கள்.
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Type ‘Active Ageing’ into the search bar 
to filter for events suitable for seniors. 

Add on the area you live (e.g. Bukit 
Batok, Teck Ghee) to filter for events 
near your home.

在搜索栏中输入‘Active Ageing’，以筛选适
合乐龄人士的活动。

添加您居住的区域 [例如，武吉巴督(Bukit 
Batok )、德义(Teck Ghee )]以搜索在您家
附近举办的活动。

Taip ‘Active Ageing’ dalam bar carian untuk 
menapis acara yang sesuai bagi warga 
emas.

Tambahkan kawasan tempat tinggal 
anda (cth. Bukit Batok, Teck Ghee) untuk 
menapis acara yang berhampiran dengan 
rumah anda.

கதடல் படட்ியில் ‘Active Ageing’ என்று 
தடட்சச்ு கசய்து, மூத்கதாருக்கு 
ஏற்ற நிகை்சச்ிககளத் கதடிப் 
கபறுங்கள்.
நீங்கள் வசிக்குை் வடட்ாரத்கத 
[எ.கா. புக்கிட ்பாத்கதாக் (Bukit Batok), 
கடக் கீ (Teck Ghee)] கசரப்்பதன் 
மூலை், உங்கள் வீடட்ுக்கு அருகில் 
உள்ள நிகை்சச்ிககளப் கபறலாை்.
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Swipe towards the right and select your 
preferred date to see events available 
that day.

向右滑动并选择您想报名的日期，以查看
当天的活动。

Leret ke kanan dan pilih tarikh pilihan 
anda untuk melihat acara yang 
berlangsung pada hari tersebut.

வலதுபக்கை் ஸ்கவப் கசய்து, 
நீங்கள் விருை்புை் கததிகயத் 
கதரந்்கதடுத்து, அத்கததியில் 
நடக்கவுள்ள நிகை்சச்ிககளக் 
காணுங்கள்.
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Select the event to view more details.

选择您要参加的活动以查看更多详细信息。

Pilih acara untuk melihat butiran lanjut.

கூடுதல் விவரங்ககளக் காை 
நிகை்சச்ிகயத் கதரந்்கதடுங்கள்.

Tap on                     to sign up.

点击                     报名参加活动。

Tekan pada                     untuk mendaftar.

நிகை்சச்ிக்குப் பதிவு கசய்ய  
                    –ஐ தடட்ுங்கள்.
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Choose your preferred session(s). You 
may choose more than 1 session.

Tap on                            .

选择您要的时段。 您可以选择多个时段。

点击                           。

Pilih sesi pilihan anda. Anda boleh 
memilih lebih daripada 1 sesi. 

Tekan pada                           .

உங்களுக்குப் பிடித்தமுள்ள 
அைரவ்ு/அைரவ்ுககளத் 
கதரந்்கதடுங்கள். 1-அைரவ்ுக்கு 
கைல் நீங்கள் கதரவ்ு கசய்யலாை்.
                           -ஐ தடட்ுங்கள்.
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To view all your registered events, tap  
on      and select ‘View more’. 

At any time, you can only have a 
maximum of 8 upcoming bookings.

想要查看所有您已报名的活动，请点击 
      ，然后选择 ‘View more’。

在任何时候，您最多只能报名参加8个活
动。

Untuk melihat semua acara berdaftar 
anda, tekan pada      dan pilih ‘View 
more’.

Anda hanya boleh mempunyai 
maksimum 8 tempahan akan datang 
pada masa yang sama.

நீங்கள் பதிவுகசய்த நிகை்சச்ிகள் 
அகனத்கதயுை் காை,        
-ஐ தடட்ி ‘View more’-ஐ 
கதரந்்கதடுங்கள்.
எந்த ஒரு குறிப்பிடட் கநரத்திலுை், 
நீங்கள் அதிகபடச்ை் 8 
நிகை்சச்ிகளுக்கு ைடட்ுகை 
முன்பதிவுகள் கவத்திருக்க  
முடியுை்.
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How to cancel your booking?

如何取消报名？

Bagaimana untuk membatalkan tempahan anda?

உங்களின் முன்பதிறவ எப்படி �த்து சசய்வது?

If you are unable to make it for the sessions you have registered, please 
cancel them in-app so that others can join. Follow these simple steps!

如果您无法出席已报名的活动，请在应用程序内将它取消，以让其他人
能够参加该活动。 请遵循以下简单步骤！

Jika anda tidak boleh menghadiri sesi berdaftar anda, sila batalkan 
dalam aplikasi supaya peserta lain boleh mengikutinya. Ikuti langkah-

langkah mudah ini!

நீங்கள் முன்பதிவு கசய்த நிகை்சச்ிகளுக்கு உங்களால் 
கசல்ல முடியாத நிகல ஏற்படட்ால், கசயலி வாயிலாக 

அகத ரத்து கசய்யுங்கள். இதன்வழி ைற்றவரக்ள் 
நிகை்சச்ியில் பங்குகபற முடியுை். இந்த எளியப் 
படிநிகலககளப் பின்பற்றி ரத்து கசய்யுங்கள்.
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Select the event to cancel.

选择您想要取消的活动。

Pilih acara untuk dibatalkan.

ரத்து கசய்ய கவை்டிய 
நிகை்சச்ிகயத் கதரந்்கதடுங்கள்.

Tap on ‘Cancel my booking’.   
Tap on ‘Yes, cancel’.

点击 ‘Cancel my booking’。 
点击  ‘Yes, cancel’。

Tekan pada ‘Cancel my booking’.  
Tekan pada  ‘Yes, cancel’.

‘Cancel my booking’ -ஐ தடட்ுங்கள். 
 ‘Yes, cancel’-ஐ தடட்ுங்கள்.



Find out more at HealthyAgeing.sg 
or call 1800 223 1313

Ketahui lebih lanjut di HealthyAgeing.sg 
atau hubungi 1800 223 1313

欲知更多详情，请浏览 HealthyAgeing.sg
或拨电1800 223 1313

ேம�ம் �வரங்கைள HealthyAgeing.sg 
இைணயத்தளத்�ல் ெதரிந்�ெகாள்�ங்கள் 

அல்ல� 1800 223 1313-ஐ அைழ�ங்கள்
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