আপনার COVID-19 ভ্যাকসন দেওযার প্রমাণ ংগ্র করুন
আপনার immunisation history statement আপনার COVID-19 ভ্যাকসনোন
সিসি দরকর্ড করর।
আপনার সিিৃ সি পাওযার জিম উপায রে সনরনাক্ত উপারয অনাইন িযিার কররেঃ


myGov এর মাধ্যরম আপনার Medicare online অযাকাউন্ট



Express Plus Medicare দমািাই অযাসিরকলন।

সকভ্ারি আপনার immunisation history statement পারিন
myGov-এর মাধ্যরম আপনার Medicare online অযাকাউন্ট িযিার কররেঃ
1. myGov-এ াইন ইন করুন এিং Medicare সনিডাচন করুন।
2. Immunisation history-এর টাই-এ View statement সনিডাচন করুন।
3. আপনার নাম সনিডাচন করুন এিং িারপরর View history statement (PDF) সনিডাচন করুন।

Express Plus Medicare দমািাই অযাসিরকলন িযিার কররেঃ
1. অযাপটিরি গ ইন করুন।
2. Services দেরক Immunisation history সনিডাচন করুন।
3. আপনার নাম সনিডাচন করুন এিং িারপরর View history statement (PDF) সনিডাচন করুন।
আপসন যসে অনাইরন আপনার immunisation history statement দপরি না পাররন িা াযিা প্ররযাজন য িার
1800 653 809 নম্বরর ক করুন।

আপনার যসে Medicare অনাইন অযাকাউন্ট না োরক
আপনার Medicare অনাইন অযাকাউন্ট দট আপ কররি আপনারক Medicareটি আপনার myGov অযাকাউরন্টর ারে
যু ক্ত কররি রি।
my.gov.au এ আপনার myGov অযাকাউরন্ট াইন ইন করুন িা তিসর করুন
এরপরর আপসন Medicareদক সঙ্ক কররি পাররনেঃ
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 আপনার Medicare কার্ড নম্বর এিং আপনার Medicare-এর ইসিা দেরক িেয িযিার করর
 Medicare দ্বারা জাসর করা একটি সসঙ্কং দকার্ িযিার করর।
Medicareদক myGov-এর ারে ংযু ক্ত করার জনয াযিার জনয servicesaustralia.gov.au/medicareguides-এ
যান

আপনার Medicare দযাগারযারগর সিলে আপ টু দর্ট রাখু ন
আপনার Medicare-এর দযাগারযারগর িেয আপ টু দর্ট রাখা গুরুত্বপূ ণড। আপসন আপনার Medicare অনাইন অযাকাউন্ট িা
Express Plus Medicare দমািাই অযাসিরকলন িযিার করর আপনার সিিরণ দেখরি এিং আপরর্ট কররি পাররন।

আপসন যসে Medicare িা Department of Veterans’ Affairs (DVA)-এর জনয দযাগয না
ন
আপসন My Health Record-এর মাধ্যরম ভ্যাকসরনলরনর ারংরেপ দপরি আমারের কাছ দেরক একটি Individual
Healthcare Identifier (IHI) অনু ররাধ্ কররি পাররন। আরও িরেযর জনয servicesaustralia.gov.au/ihi-এ যান।
িডরলিম COVID-19 আপরর্ট এিং পরামরলডর জনয australia.gov.au-এ যান

আরও িরেযর জনয
 Medicare পসররিাসে ম্পরকড আপনার ভ্াায আমারের ারে কো িরি 131 450 নম্বরর Translating and
Interpreting Service -TIS National (ট্রান্সরটিং অযান্ড ইন্টাররপ্রটিং াসভ্ড)-দক ক করুন
 ইংররসজরি আরও িরেযর জনয servicesaustralia.gov.au/ihs-এ যান
 আপনার ভ্াায িেয  সভ্সর্ওগুস পড়রি, শুনরি িা দেখরি দেখরি
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage-এ যান
 একটি পসররিা দকন্দ্র পসরেলডন করুন
দ্রষ্টিয: অরেসযার দয দকানও জাযগা দেরক আপনার িাসড়র দ ান দেরক ’13’ নম্বরর করা কগুরা একটি সনসেড ষ্ট ারর চাজড
করা য। এই ারটি িানীয করর োরমর দচরয আাো রি পারর এিং দটসর ান পসররিা রিরাকারীরের মরধ্যও
পসরিসিড ি রি পারর। আপনার দাম দ ান দেরক ‘1800’ নম্বরর করা ক িই সি। জনাধ্ারণ এিং দমািাই দ ান দেরক
করা কগুরা মযানু ারর এিং দিসল ারর চাজড করা রি পারর।
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