ARABIC

الحصول على دفعة إعانة برنامج .Medicare
تفوت الفرصة للحصول على إعانتك  -يتعين عليك تسجيل تفاصيل حسابك المصرفي لدى !Medicare
ال ِّ
سواء طالبت بإعانتن فً عٌادة طبٌبن أو عبر اإلنترنت أو بحضورن شخصٌا ،سٌتم إٌداع إعانة  Medicareالخاصة بن
إلكترونٌا فً حسابن المصرفً الذي تحدده .عادة ،تكون دفعتن متاحة فً ٌوم العمل التالً.

ما الذي يتعين عليك فعله؟
لم بتسجٌل تفاصٌلن المصرفٌة أو تحدٌثها بإحدى الطرق التالٌة:
 باستخدام  t uncra ielne rccideMالخاص بن عبر voGim
 من ppEa ee olde t uncra vi nl rEE
 باالتصال بنا على الرلم * 131 450للتحدث إلى أحد األشخاص بلغتن.
 بتعبئة استمارة  nret rccideM u Mrnle uill cMnie formوإعادة إرسالها عن طرٌك البرٌد
 بزٌارة أحد مراكز الخدمة  e amnc c eMa eالخاصة بنا.
عند تسجٌل تفاصٌل حسابن المصرفً ،علٌن التأكد أٌضا من أن تفاصٌلن الشخصٌة حدٌثة.

مطالبات  Medicareإلكترونيًا أمر سهل
ٌمكنن المطالبة بإعانة  Medicareإلكترونٌا لدى معظم ممدمً الخدمات الصحٌة .وٌمكنن أٌضا تمدٌم مطالبتن عبر تطبٌك
 ppEa ee olde t uncra vi nl rEEأو  -فٌما ٌتعلك ببعض الخدمات  -باستخدام حساب t uncra ielne rccideM
الخاص بن عبر .voGim
الستخدام حساب  Medicare online accountالخاص بن أو الستخدام تطبٌك Express Plus Medicare mobile
 ،appسوف ٌتعٌن علٌن إنشاء حساب  myGovمرتبطا بـ  .Medicareلم بإنشاء حساب  myGovعلى المولع اإللكترونً
my.gov.au

معلومات أخرى
لمزٌ ٍد من المعلومات بشأن المطالبة باإلعانة:
 لم بزٌارة المولع اإللكترونً humanservices.gov.au/medicareclaiming
 أو اتصل على الرلم *131 450للتحدث إلى أحد األشخاص بلغتن.
 أو لم بزٌارة أحد مراكز الخدمة .e amnc c eMa
* تنطبك رسوم المكالمات الهاتفٌة
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ENGLISH

Receiving your Medicare benefit payment.
Don’t miss out on your benefit – you need to register your bank account
details with Medicare!
Whether you claim your benefit at your doctor, online or in person, your Medicare benefit is
paid electronically into your nominated bank account. Your payment is usually available
the next working day.

What do you need to do?
Register or update your bank details:
 using your Medicare online account through myGov
 through the Express Plus Medicare mobile app
 by calling us on 131 450* to speak to someone in your language
 by completing a Bank account details Collection form and returning it by post, or
 by visiting one of our service centres.
When registering your bank account details, also make sure your personal details are up
to date.

Electronic Medicare claiming is easy
You can claim your Medicare benefit electronically with most health providers. You can
also submit your claim with the Express Plus Medicare mobile app or for some services
using your Medicare online account through myGov.
To use your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app, you will
need a myGov account linked to Medicare. Create a myGov account at my.gov.au

More information
For more information about claiming:
 visit humanservices.gov.au/medicareclaiming
 call 131 450* to speak to someone in your language, or
 visit a service centre.
* call charges apply
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