તભાયા COVID-19 યવીકયણનો  ૂયાલો ભેલો
તભારું immunisation history statement (આલાભાું આલેર યવીઓની નોંધ
દળાાલતો અશેલાર) તભાયી COVID-19 યવીકયણની સ્થથતતની નોંધ યાખે છે .
તભાયો અશેલાર ભેલલાની વૌથી વય યીત, નીચેના ફુંનેભાુંથી કોઇ એકનો ઉમોગ કયીને ઓનરાઇન
ભેલલાની છે :



myGov (ભામગલ) ભાયપતે તભાયા Medicare online (ભેડીકેય ઓનરાઇન) ખાતાભાુંથી



Express Plus Medicare (એક્વપ્રેવ પ્રવ ભેડીકેય) ભોફાઇર એ.

તભારું immunisation history statement કેલી યીતે ભેલવ ું
myGov ભાયપતે તભાયા Medicare online ખાતાનો ઉમોગ કયીને:
1. myGovભાું વાઇન ઇન કયો અને Medicare ય ક્રીક કયો.
2. Immunisation history (યવીકયણ ઇતતશાવ)ની તકતી વુંદ કયો, View statement (થટેટભેન્ટ
જોવ ું) વુંદ કયો.
3. તભાયા નાભ ય ક્રીક કયો અને છી View history statement (PDF) ય ક્રીક કયો.
Express Plus Medicare ભોફાઇર એનો ઉમોગ કયીને:
1. એભાું રોગ ઓન કયો.
2. Services (વેલાઓ)ભાુંથી Immunisation history આંગીથી અડો.
3. તભારું નાભ ય આંગી અયાડો અને છી View history statement (PDF) ય અડો.
જો તભે તભારું immunisation history statement ઓનરાઇન ન ભેલી ળકો અથલા ભદદની જરૂય શોમ તો,
1800 653 809 ય પોન કયો.

જો તભારું Medicare ઓનરાઇન ખાત ું ન શોમ
Medicare ઓનરાઇન ખાત ું ખોરલા તભાયે તભારું Medicare તભાયા myGov ખાતા વાથે જોડવ ું ડળે.
my.gov.au ય જઇને myGov ખાતાભાું વાઇન ઇન કયો અથલા જો ન શોમ તો તે ફનાલો.
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ત્માયફાદ તભે નીચેનાભાુંથી એક યીતે Medicareને જોડી ળકો છો:


તભાયો Medicare કાડા નુંફય અને તભાયી Medicareને રગતી ફીજી ભાહશતી જેભકે ભ ૂતકાભાું ક્ાું
ઉમોગ કયું છે



Medicare દ્વાયા જાયી કયલાભાું આલેર જોડલાનો કોડ.

Medicareને myGov વાથે જોડલાભાું ભદદ ભાટે, servicesaustralia.gov.au/medicareguides ય જળો.

તભાયી Medicareની વુંકા ની તલગતો અદ્યતન યાખો
તભાયી Medicareની વુંકા ની તલગતો અદ્યતન શોમ તે અગત્મન ું છે . તભે Medicare ઓનરાઇન ખાતા અથલા
Express Plus Medicare ભોફાઇર એનો ઉમોગ કયીને તભાયી વુંકા ની તલગતો જોઇ અને તેભાું સધાયાલધાયા કયી ળકો છો.

જો તભે Medicare અથલા Department of Veterans’ Affairs (DVA) (રશ્કયભાુંથી
તનવ ૃત્ત થમેરાઓ ભાટેન ું ખાત ું - ડીલીએ) ભાટે ાત્ર ન શોલ
My Health Record દ્વાયા યવીકયણ વાયાુંળ ભેલલા તભે અભાયી ાવેથી Individual Healthcare Identifier
(IHI) (વ્મસ્ક્તગત શેલ્થકેય આઇડેન્ન્ટપામય) ભાટે તલનુંતી કયી ળકો છો. લધ ભાહશતી ભાટે
servicesaustralia.gov.au/ihi ય જળો.
નલીનતભ COVID-19 તલગતો અને વરાશ ભાટે, australia.gov.au ય જળો.

લધ ભાહશતી ભાટે


અભાયી વાથે Medicare વેલાઓની ફાફતભાું તભાયી બાાભાું લાત કયલા Translating and
Interpreting Service (TIS National) (અનલાદ અને દબાતમા વેલા)ને 131 450 ય પોન કયો.



અંગ્રેજીભાું લધ ભાહશતી ભાટે servicesaustralia.gov.au/ihs ય જળો.



servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ય જાઓ ત્માું તભે તભાયી બાાભાું ભાહશતી લાુંચી,
વાુંબી અથલા લીહડઓ જોઇ ળકો છો.



વેલા કેન્રની મરાકાત રો.

નોંધ: ઓથરેલરમાભાું ક્ાુંમથી ણ તભાયા ઘયના પોનથી '૧૩' નુંફય યના કોર ય તનતિત દય રાગ ડે છે .
તે દય થથાતનક કોરની હકિંભતથી જદો શોમ ળકે છે અને જદા જદા ટેલરપોન વેલા પ્રદાતાઓ લચ્ચે ણ જદો શોમ
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ળકે છે . તભાયા ઘયના પોનથી ‘૧૮૦૦’ નુંફયો યના પોન તન:શલ્ક છે . જાશેય અને ભોફાઇર પોન દ્વાયા થતા
પોન ભમાાહદત શોમ ળકે છે અને ઊંચા દય રાગ ડી ળકે છે .
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