የርስዎን COVID-19 (ኮቪድ-19) ክትባት መውሰድ ማስረጃ ማግኘት
የርስዎን immunisation history statement (የበሽታ መከሊከያ ጽሁፋዊ መግሇጫ
ታሪክ) ሪኮርድ መዝገብ፤ ሇርስዎ COVID-19 ክትባት የመውስድ ሁኔታን ይመዘግባሌ።
የርስዎን ጽሁፋዊ መግሇጫ ሇማግኘት ቀሊለ መንገድ በኦንሊይን መስመር በሚከተለት አንዯኛው ሊይ መጠቀም ይሆናሌ:


ሇርስዎ Medicare online አካውንት በ myGov በኩሌ



የ Express Plus Medicare ሞባይሌ አፕፕ/app።

ሇርስዎ immunisation history statement እንዴት እንዯሚገኝ
በ myGov በኩሌ ሇርስዎ Medicare online አካውንት ስሇመጠቀም:
1. በ myGov ሊይ መፈረምና Medicare የሚሇውን መምረጥ።
2. በ Immunisation history አር እስት ሊይ View statement የሚሇውን መምረጥ።
3. የርስዎን ስም መምረጥና ከዚያም View history statement (PDF) የሚሇውን መምረጥ።
የ Express Plus Medicare ሞባይሌ አፕፕ/ app ስሇመጠቀም:
1. በአፕፕ/app ሊይ ተጭኖ ማውጣት።
2. Services (አገሌግልቶች) ሊይ Immunisation history የሚሇውን መምረጥ።
3. የርስዎን ስም መምረጥና ከዚያም View history statement (PDF) የሚሇውን መምረጥ።
በኦንሊይን መስመር ሊይ ወይም እርዳታ ፈሊጊ በስሌክ 1800 653 809. ዯውል የርስዎን immunisation history statement
ማግኘት ካሌቻለ ነው።

በኦንሊይን የ Medicare አካውንት ከላሇዎት
የርስዎን Medicare ኦንሊይን አካውንት ሇማቀናጀት Medicare’ን ከርስዎ myGov አካውንት ጋር ማገናኘት ይኖርብዎታሌ።
በዚህ ሊይ መፈረም፤ ወይም በ my.gov.au ሊይ የርስዎን myGov አካውንት መፍጠር።
ከዚያም በሚከተለት አንዯኛው ሊይ በመጠቀም ሇMedicare መገናኛ መክፈት:


ሇርስዎ Medicare ካርድ ቁጥር እና ከርስዎ Medicare ታሪክ ያሇን መረጃ



በMedicare ሇተሰጠ የመገናኛ ኮድ መሇያ

በ myGov, ሇMedicare መገናኛ እርዳታ ሇማግኘት በድረገጽ፡ servicesaustralia.gov.au/medicareguides ሊይ
መግባት

ሇርስዎ Medicare ዝርዝር መረጃ ወቅታዊ አድርጎ መጠበቅ
የርስዎ Medicare ዝርዝር መረጃ ወቅታዊ መሆን አስፈሊጊ ነው። የርስዎን Medicare ኦንሊይን አካውንት ወይም Express Plus
Medicare ሞባይሌ አፕፕ/app በመጠቀም ሇርስዎ ዝርዝር መረጃ ወቅታዊ ማድረግና ማየት ይችሊለ።
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ሇMedicare ወይም Department of Veterans’ Affairs/ሇጡሮተኛ ጉዳይ መምሪያ (DVA)
የማይፈቀድሌዎት ከሆነ
ከእኛ የበሽታ መከሊከያ ክትባት አጭር መግሇጫ በ My Health Record (በእኔ ጤና መዝገብ) በኩሌ ሇማግኘት ሇ Individual
Healthcare Identifier (ግሇሰብ ጤና እንክብካቤ መሇያ) (IHI) መጠየቅ ይችሊለ፤ ሇበሇጠ መረጃ በድረገጽ፡
servicesaustralia.gov.au/ihi ሊይ መግባት።
በቅርቡ ሇወጣ ወቅታዊ COVID-19 እና ምክር ሇማግኘት በድረገጽ australia.gov.au ሊይ መግባት።

ሇበሇጠ መረጃ
 በራስዎ ቋንቋ ስሇ Medicare አገሌግልት እኛን ሇማነጋገር ሇTranslating and Interpreting Service (TIS
National) በስሌክ 131 450 መዯወሌ።
 በእንግሉዝኛ የበሇጠ መረጃ ሇማግኘት በድረገጽ servicesaustralia.gov.au/ihs ሊይ መግባት።
 በራስዎ ቋንቋ ማንበብ፤ መስማት ወይም በቪድዮ መከታተሌ ከቻለ በድረገጽ
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ሊይ መግባት።
 ወዯ አገሌግልት ማእከሌ ሂዶ መጎብኘት።
ማሳሰቢያ: አውስትራሉያ ውስጥ ከሆነ ቦታና በቤት ስሌክ ሆኖ በ ‘13’ ቁጥሮች መዯወሌ የተወሰነ አንድ ዓይነት ዋጋ ያስከፍሊሌ። ይህ የዋጋ
ክፍያ እንዯ የአካባቢ ጥሪ ሉሇያይ ሲችሌ እንዲሆም እንዯ ተሇፎን አገሌግልት አቅራቢዎች ሉሇያይ ይችሊሌ። ከቤት ስሌክ ሆኖ በ ‘1800’
ቁጥሮች መዯወሌ ያሇክፍያ በነጻ ይሆናሌ። ከህዝባዊ ስሌክ ወይም ሞባይሌ ስሌክ ሆኖ መዯወለ እንዯወሰዯው ጊዜ እና ከፍተኛ ዋጋ
ያስከፍሊሌ።
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