
• Open your SGWorkPass app 

and scan your work permit 

card (does not work if it is a 

manual entry)

• Click on the banner that says 

“Can apply for Exit Pass”

• Click on “To apply for 

Exit Pass, tap here”

• Worker will be 

directed to Exit Pass 

system



• Click on “Apply for Exit Pass”

• Click on “Proceed to 
Apply”



• Select the place that you 

would like to visit: 

o RC, or 

o Non-RC area (if you are 
visiting the community 
areas)

• Click on “Submit”

• Enter your FIN, date 
of birth and contact 
number (optional). 
Click on “Next”



If RC area is selected

• Select the RC from 

drop-down list 

• Select the date

• Select the timeslot

If non-RC area is selected

• Select the area from drop-
down list

• Select the date
• Select the timeslot



• Click on “Submit”
• Exit Pass is approved!



• আপনার SGWorkPass অ্যাপ

খুলুন এবং আপনার ওযার্ক

পারমিট র্ার্ক স্ক্যান র্রুন (এটট
িযানুযাল এমি হলল র্াজ র্লর

না)

• "এক্সিট পালের জনয আলবদন

র্রলে পালরন" বলল যে বযানার

আলে যেখালন মির্ র্রুন

• "এক্সিট পালের জনয

আলবদন র্রলে, 
এখালন আললো

চাপুন" এ মির্

র্রুন

• শ্রমির্লর্ এক্সিট

পাে পদ্ধমে যদমখলয

যদওযা হলব

SGWorkPass অ্যাপে এক্সিট

োপের জন্য আপেদন্ করার ধাে



• "এক্সিট পালের জনয আলবদন

র্রুন" এ মির্ র্রুন
• "আলবদন র্রলে

এমিলয োন" এ মির্

র্রুন

SGWorkPass অ্যাপে এক্সিট

োপের জন্য আপেদন্ করার ধাে



• আপমন যে জাযিালে

যেলে চান যেটট মনব কাচন

র্রুন:
o RC, বা
o non-RC এলার্া (েমদ
আপমন র্মিউমনটট

এলার্ায োন)
• "জিা মদন" এ মির্

র্রুন

• আপনার FIN, জন্ম
োমরখ এবং

যোিালোলির নম্বর

মলখুন (ঐক্সির্)।
"পরবেী"-এ মির্

র্রুন

SGWorkPass অ্যাপে এক্সিট

োপের জন্য আপেদন্ করার ধাে



যদদ RC এলাকা দন্ে বাচন্
করা হয়

• োমরখ মনব কাচন র্রুন

• টাইিস্লট মনব কাচন র্রুন

যদদ non-RC এলাকা
দন্ে বাচন্ করা হয়

• ড্রপ-র্াউন োমলর্া

যেলর্ এলার্া মনব কাচন

র্রুন

• োমরখ মনব কাচন র্রুন

• টাইিস্লট মনব কাচন র্রুন

SGWorkPass অ্যাপে এক্সিট

োপের জন্য আপেদন্ করার ধাে



• "জিা মদন" এ মির্ র্রুন
• এক্সিট পাে অ্নুলিামদে!

SGWorkPass অ্যাপে এক্সিট

োপের জন্য আপেদন্ করার ধাে



SGWorkPass செயலியில் 
எக்ஸிட் பாஸுக்கு 

விண்ணப்பிப்பதற்கான படிகள்

• உங்களது SGWorkPass

செயலியயத் திறந்து, 

உங்கள் வேயல அனுமதி
அட்யையய ஸ்வகன் 
செய்யவும் (நீங்கள் 
யகமுயறயாக உள்ளடீு
செய்யும் பட்ெத்தில் இது 
வேயல செய்யாது)

• "எக்ஸிட் பாஸுக்கு 
ேிண்ணப்பிக்கலாம்" என்று 
எழுதப்பட்ை வபனயைக் 
கிளிக் செய்யவும்.

• "எக்ஸிட் பாஸுக்கு 
ேிண்ணப்பிக்க, 

இங்வக தட்ைவும்" 
என்பயதக் கிளிக் 
செய்யவும்

• ஊழியர் எக்ஸிட்
பாஸ்முயறக்கு
அனுப்பப்படுோர்



• “எக்ஸிட் பாஸுக்கு 
ேிண்ணப்பிக்கவும்” என்பயதக் 
கிளிக் செய்யவும்

• "ேிண்ணப்பிக்கத் சதாைைவும்" என்பயதக் கிளிக் 
செய்யவும்

SGWorkPass செயலியில் 
எக்ஸிட் பாஸுக்கு 

விண்ணப்பிப்பதற்கான படிகள்



• நீங்கள் ேருயக புரிய 
ேிரும்பும் இைத்யதத் 
வதர்ந்சதடுக்கவும்:
o RC, அல்லது
o RC அல்லாத பகுதி 

(நீங்கள் ெமூக 
ேட்ைாைங்களுக்குச்
செல்ேதாக இருந்தால்)

• "ெமர்ப்பிக்கவும்" 
என்பயதக் கிளிக் 
செய்யவும்

• உங்கள் FIN, பிறந்த
வததி மற்றும் 
சதாைர்பு எண்யண
உள்ளிைவும் 
(ேிரும்பினால்). 
"அடுத்து" என்பயதக் 
கிளிக் செய்யவும்

SGWorkPass செயலியில் 
எக்ஸிட் பாஸுக்கு 

விண்ணப்பிப்பதற்கான படிகள்



RC வட்டாரம் 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டா
ல்
• வததியயத் 

வதர்ந்சதடுக்கவும்
• வநை 

அட்ைேயணயயத்
வதர்ந்சதடுக்கவும்

(ஆர்ெி அல்லாத வட்டாரம்
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டால்)
• கீழ்வதான்றும் பட்டியலில் 

இருந்து ேட்ைாைத்யதத்
வதர்ந்சதடுக்கவும்

• வததியயத் 
வதர்ந்சதடுக்கவும்

• வநை அட்ைேயணயயத் 
வதர்ந்சதடுக்கவும்

SGWorkPass செயலியில் 
எக்ஸிட் பாஸுக்கு 

விண்ணப்பிப்பதற்கான படிகள்



• "ெமர்ப்பிக்கவும்" என்பயதக் 
கிளிக் செய்யவும்

• எக்ஸிட் பாஸ் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது!

SGWorkPass செயலியில் 
எக்ஸிட் பாஸுக்கு 

விண்ணப்பிப்பதற்கான படிகள்



通过SGWorkPass应用

申请外出许可证步骤

• 打开您的SGWorkPass应用并将

您的工作准则卡扫描（若是人

工输入法，扫描即无作用）

• 点击“Can apply for Exit Pass” 

(“能申请外出许可证”）栏

目

• 点击“To apply for Exit 

Pass, tap here” (“申请

外出许可证，请在此

点击”)栏目

• 工人将受指示到外出

许可证系统。



• 点击“Apply for Exit Pass”

（”申请外出许可证”）栏目
• 点击“Proceed to Apply”

（”进行申请”）栏目

通过SGWorkPass应用

申请外出许可证步骤



• 选择您所要访问的地点：

o 休闲中心或

o 非休闲中心地区（若您是

访问社区各地点）

• 点击“Submit”（“提交”）

• 输入您的身份号码

（FIN），出生日期和联

系号码（选择性），点

击“Next”（“下一步”）

通过SGWorkPass应用

申请外出许可证步骤



若选择休闲中心地区

• 从下拉式选单中选出地

区

• 选出日期

• 选出时段

若选择非休闲中心地区

• 从下拉式选单中选出地区

• 选出日期

• 选出时段

通过SGWorkPass应用

申请外出许可证步骤



• 点击“Submit”（“提交”）
• 外出许可证获准！

通过SGWorkPass应用

申请外出许可证步骤



• Buka aplikasi SGWorkPass anda

dan imbas kad izin kerja anda

(tidak lepas sekiranya ia masukan

secara manual)

• Klik pada sepanduk yang 

mengatakan “Can apply for Exit 

Pass"

• Klik pada “To apply 

for Exit Pass, tap 

here”

• Pekerja akan

dihalakan ke system 

Pas Keluar



• Klik pada "Mohon Pas Keluar"

• Klik pada "Teruskan untuk
Memohon"



• Pilih tempat yang anda ingin

lawati:

• RC yang dipaut pada 

asrama anda, atau

• Kawasan bukan RC 

(sekiranya anda melawat

kawasan masyarakat)

• Klik pada “Hantar"

• Masukkan FIN, tarikh
lahir dan nombor
kontak anda (tidak
diwajibkan). Klik pada 
"Seterusnya"



Sekiranya kawasan RC 
yang dipilih
• Pilih tarikhnya
• Pilih tempoh

masanya

Sekiranya kawasan bukan

RC yang dipilih

• Pilih kawasan daripada
senarai juntai- bawah

• Pilih tarikhnya
• Pilih tempoh masanya



• Klik pada “Hantar"
• Pas Keluar diluluskan!


