உங் களுக்குத் ததரியுமா?
Singtel Dash என்பது உங் களது அனனத்து
வனகக் கட்டண, வாழ் க்னகப் பாணித்
ததனவகளுக்கும் பயன்படும் னகப் தபசிப்
பணப் னபயாகும் . நீ ங் கள் உள் ளூரில்
அல் லது வவளியூரில் , கனடயில் அல் லது
இனணயத்தில் , பாதுகாப் பாகவும்
எளிதாகவும் பணம் வெலுத்தலாம் .
உங் கள் னகப் தபசி வகாண்டு வபாருள்
வாங் கவும் , உணவுண்ணவும் , பயணம்
வெய் யவும் , பணம் அனுப் பவும் Dash-ஐப்
பதிவிறக்கம் வெய் யுங் கள் .

SG Digital
Singtel Dash
பயன்பாட்டு
வழிமுறைகள்
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உங் கள் றகப் பபசியில் Singtel Dash
தெயலிறய நிறுவுங் கள்

ஆப் பிள் ஆப் ஸ்படார்
அல் லது கூகல் பிபள

ஸ்படார்

a

வென் று,

Singtel Dash வெயலினயப்
பதிவிறக்கம் வெய் யுங் கள் .

1. ஐஓஎஸ் பயன்படுத்துதவார்,
வெயலினயப் பதிவிறக்கம்
வெய் ய GET மீது தட்டுங் கள்
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2. அண்ட்ராய் ட் பயன்படுத்துதவார்,
வெயலினயப் பதிவிறக்கம் வெய் ய
Install மீது தட்டுங் கள் .

Singtel Dash பெறவக்குப்
பதிவு தெய் யுங் கள்

3 எளிய படிநிறலகளுடன் பதிறவப் பூர்த்தி தெய் யுங் கள் :

பதிவு வெய் வதற் கு
உங் களது Singtel
Dash வெயலினய
இயக்கி, ‘Sign Up’
மீது தட்டுங் கள் .

1. படிவத்தில்
ததனவயான
விவரங் கனள
நிரப் புங் கள் .

2. உங் களது 6-இலக்க
PIN எண்னண
அனமத்திடுங் கள் .
வதாடர் வரினெ
எண்கனள (123456)
அல் லது அதத
எண்கனளப் (333333)
பயன் படுத்தாதீர்கள் .
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3. மீதி விவரங் கனளப்
பூர்த்தி வெய் தி,
பரிந்துனர / ெலுனகக்
குறியீட்னட
(இருந்தால் )
உள் ளிடுங் கள் .
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Singtel Dash ஐப் பயன்படுத்திப்
பைம் தெலுத்த, பைம் நிரப் பி, QR
குறியீட்றட ஒளிவருடுங் கள்

a
1. உங் களது Singtel
Dash கணக்கில்
பணம் நிரப் ப,
முகப் புத் தினரயில்
‘Top-Up’
ததர்ந்வதடுங் கள் .

2. நீ ங் கள் விரும் பும்
பணம் நிரப் பல்
முனறகனளத்*
ததர்ந்வதடுத்து, பணம்
நிரப் பலுக்கான
படிநினலகளின்படி
வெய் யுங் கள் .

3. QR குறியீட்னட
ஒளிவருடிப் பணம்
வெலுத்துவதற் கு,
முகப் புத் தினரயிலுள் ள
இளஞ் சிவப் பு வபாத்தான்
மீது தட்டுங் கள் . .

4. வணிகரின்
வபயனரயும்
பரிவர்த்தனன
வதானகனயயும்
ெரிபார்த்த பிறகு
பணம்
வெலுத்துங் கள் .

*மற் ற பணம் நிரப்பல் முனறகளில் உங் கள் வங் கிக்கணக்கு மூலமான eNETS, 7-வலவன் , AXS
உள் ளடங் கும் . தமல் விவரம் அறிய dash.com.sg பாருங் கள் .

!

இறையப் பாதுகாப் புக் குறிப் புகள்
•
•
•

அனுமதியை் ை பயன்பாட்றடத் தடுக்க, உங் கள் ொதனத்தில் வலுவான மறைெ்தொல் றலப்
பயன்படுத்துங் கள்
உங் களது PIN எை்றை அல் லது OTP மறைெ்தொல் றல யாரிடமும் தவளியிடாதீர்கள் .
பழக்கமில் லாத அல் லது ெந் பதகத்திை் குரிய இறையத்தளங் களில் தனிப் பட்ட, நிதி
அல் லது கடன்பை் று அட்றட விவரங் கறள தவளியிடாதீர்கள் .

நன் றி: உள் ளடக்கத்னத வழங் கிதயார்

ஏதனனில் நீ ங் கள் இறைந் திருக்கும் பபாது வாழ் க்றக இன்னும்
சிைப் பாக இருக்கும்
மூத்ததாருக்கான மின் னிலக்கமயமாதல் திட்டம் , நீ ங் கள் மின் னிலக்கப் பயணத்னதத் வதாடங் க உதவும்
வனகயில் சிறப்பாக வடிவனமக்கப்பட்டுள் ளது. நீ ங் கள் புதிய திறன் கனளக் கற் றுக்வகாள் ள துனண
புரியும் இனணய வளங் கனளயும் தகளிக்னகயான கற் றல் அங் கங் கனளயும் இத்திட்டம் வழங் குகிறது.

பமலும் அறிய

go.gov.sg/SeniorsGoDigital

6377 3800

info@sdo.gov.sg
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