FARSI

شواهد واکسیناسیون  COVID-19خود را دریافت کنید
سابقه  immunisation history statementتان وضعیت واکسیناسیون  COVID-19تان را
ثبت می کند.
ساده ترین راه برای گرفتن بیانیه تان بطور آنالین ،یکی از این موارد است:
 حساب  Medicare onlineتان از طریق myGov
 برنامه تلفن همراه .Express Plus Medicare

چگونه  immunisation history statementتان را دریافت کنید
با استفاده از حساب  Medicare onlineتان از طریق :myGov
 .1وارد  myGovشوید و  Medicareرا انتخاب کنید.
 .2در کاشی  View statement ،Immunisation historyرا انتخاب کنید.
 .3نام خود را انتخاب کرده و سپس ) View history statement (PDFرا انتخاب کنید.
با استفاده از برنامه تلفن همراه :Express Plus Medicare
 .1وارد برنامه شوید.
 Immunisation history .2را از  Servicesانتخاب کنید.
 .3نام خود را انتخاب کرده و سپس ) View history statement (PDFرا انتخاب کنید.
اگر نمی توانید  immunisation history statementخود را بصورت آنالین دریافت کنید یا به کمک نیاز دارید ،با شماره
1800 653 809تماس بگیرید.

اگر شما حساب آنالین  Medicareندارید
برای راه اندازی حساب آنالین  Medicareتان ،باید  Medicareرا به حساب  myGovتان پیوند دهید.
به  myGovتان در  my.gov.auوارد شوید یا حساب تان را ایجاد کنید
سپس شما می توانید  Medicareرا با استفاده از هر یک از این راههای زیر پیوند دهید:
 شماره کارت  Medicareو اطالعات موجود در سوابق  Medicareشما
 یک کد پیوند دهنده صادر شده توسط .Medicare
برای کمک در ارتباط با پیوند دادن  Medicareبا  ،myGovبه  servicesaustralia.gov.au/medicareguidesمراجعه
کنید

جزئیات تماس  Medicareتان را به روز نگه دارید
مهم است که جزئیات تماس  Medicareشما به روز باشد .شما با استفاده از حساب آنالین  Medicareیا برنامه تلفن همراه
 Express Plus Medicareمی توانید جزئیات خود را مشاهده و به روز کنید.
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اگر واجد شرایط  Medicareیا ) Department of Veterans’ Affairs (DVAنیستید
شما برای دریافت خالصه ایمن سازی از طریق  My Health Recordمی توانید از ما یک Individual Healthcare Identifier
( )IHIدرخواست کنید .برای اطالعات بیشتر به \ servicesaustralia.gov.au/ihiمراجعه کنید.
برای آخرین به روزرسانی و توصیه در مورد  ،COVID-19به  australia.gov.auمراجعه کنید.

برای اطالعات بیشتر
 با شماره  131 450با ) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalتماس بگیرید تا به زبان خود در مورد
خدمات  Medicareصحبت کنید.
 برای کسب اطالعات بیشتر به زبان انگلیسی ،به  servicesaustralia.gov.au/ihsمراجعه کنید.
 به  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageبروید ،که در آن می توانید اطالعات را به زبان خود بخوانید ،گوش
کنید یا تماشا کنید.
 از یک مرکز خدمات بازدید کنید.
توجه :تماس های تلفنی از تلفن خانه تان با شماره های ’ ‘13از هر نقطه استرالیا نرخ ثابتی دارد .این نرخ ممکن است بسته به قیمت
مکالمه محلی باشد و ممکن است بین ارائه دهندگان خدمات تلفنی نیز متفاوت باشد .تماس با شماره های ’ ‘1800از تلفن منزل شما
رایگان است .تماسهای تلفنی عمومی و تلفن همراه ممکن است زمان بندی بشوند و نرخ باالیی داشته باشند.
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Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19
vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:



your Medicare online account through myGov



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement
Using your Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov and select Medicare.
2. On the Immunisation history tile, select View statement.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Log on to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code issued by Medicare.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Keep your Medicare contact details up to date
It is important your Medicare contact details are up to date. You can view and update your details
using your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app.
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If you are not eligible for Medicare or Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
You can request an Individual Healthcare Identifier (IHI) from us to get an immunisation summary
through My Health Record. Go to servicesaustralia.gov.au/ihi for more information.
For the latest COVID-19 updates and advice, go to australia.gov.au

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/ihs for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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