
Manage Your Appointments
with just a few taps

Authenticate via 
Singpass to ensure 
transactions are secure 

Click on the 
reschedule button to 
view available slots

View the full list of upcoming 
appointments

43 Choose your preferred
date and timeslot

5Review and confirm 
your changes

Please ensure that you 
reschedule any tests 
that are linked to the 
appointment

Earliest upcoming appointment
is shown on the dashboard

Add appointment details to your 
phone calendar

Appointm
ents
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Download 
OneNUHS App now!

Correct as at 12 Aug 2021



只需轻点几下即可管理
您的预约

使用电子政府密码验
证身份，以保障交易
的安全

点击 [更改预约] 按钮以

查看可预约的日期及时
间段

查看您所有的近期预约

43 选择您心仪的日期
和时间段

5查看并确认您的更
改

改期时，请确保所有
与该预约相关的检查
测试都一并改期

最早的预约将显示在仪表
板上

将预约详情加入您的手机
日历

预
约

1 2

截至2021年8月12日准确无误

今天就下载
OneNUHS应用程序！



Urus Temu Janji Anda
hanya dengan beberapa klik

Sahkan melalui Singpass
untuk memastikan
transaksi adalah selamat

Klik butang penjadualan
semula untuk melihat
slot yang ada

Lihat senarai lengkap untuk
temu janji yang akan datang

43 Pilih tarikh dan slot 
masa pilihan anda

5Semak dan sahkan
penukaran anda

Sila pastikan anda
menjadualkan semula
sebarang ujian yang berkaitan
dengan temu janji ini

Temu Janji Akan Datang yang 
Paling Awal tertera di papan
pemuka

Tambahkan butiran temu janji
ke kalendar di telefon anda

Tem
u

Janji
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Muat turun
Aplikasi OneNUHS sekarang!

Tepat pada 12 Aug 2021



ல தடட்ல்கைளக் ெகாண்  உங்கள் 
சந் ப் த் ட்டங்கைள நிரவ் ங்கள் 

பரிவரத்்தைனகள் 
பா காப்பாக இ ப்பைத 
உ ெசய்ய, ங்பாஸ் 
வ யாக அங் கரிக்க ம்

ைடக்கக் ய ேநர 
ஒ க் கைளக் காண
ம அட்டவைண 
ெபாத்தாைனக் ளிக் 
ெசய்க 

வர க் ம் சந் ப் த் 
ட்டங்களின் ப் 

பட் யைலக் காண்க

43 உங்க க்  ப்பமான 
ேத  மற் ம் ேநர 
ஒ க் ட்ைடத் 
ேதர் ெசய்க

5உங்கள் 
மாற்றங்கைள 
ளாய்  ெசய்  
உ ப்ப த்த ம்

சந் ப் த் ட்டத் டன் 
இைணக்கப்பட்ட ஏேத ம் 
ேசாதைனகைள நீங்கள் 
ம அட்டவைண வைத 
உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள்

அ த்  வர க் ம் 
சந் ப் த் ட்டம்

ேடஷ்ேபார் ல் 
காண் க்கப்பட் ள்ள

உங்கள் ெதாைலேப  
நாடக்ாட் ல் சந் ப் த் 
ட்டத் ன் வரங்கைள 

ேசரக்்க ம்

ச
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ப்
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இப்ேபாேத OneNUHS 
ெசய ையப் 
ப றக் க!

30 ஏப்ரல் 2021 அன்ைறய நிலவரப்ப  
சரியான




