မၤနၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်အ ့ၢ်သးလၢန COVID-19 အကသ ့ၢ်ဆးဒီသဒၢတၢ ့ၢ်ဆါ
န immunisation history statement မၤနီ ့ၢ်မၤဃါ၀ဒ ့ၢ်န COVID-19 အက
သ ့ၢ်ဆးဒီသဒၢတၢ ့ၢ်ဆါအတၢ ့ၢ်အ ့ၢ်သးန ့ၢ်လီၤ.
က ိျိၤက ွာ်အညီကတၢၢ ွာ်တဘိလၢတၢ ွာ်ကမျိၤနၢ ွာ်နတၢ ွာ်ပ ွာ်ဖ ျါမၢ ွာ်၀ဲဒ ွာ်လၢလီပ ွာ်ယဲျိၤအဖီခိ ွာ်ခီဖ ိတၢ ွာ်သူက ိျိၤက ွာ်လၢလ ွာ်တချါချါ-

•

န Medicare online အစရီခီဖ ိ myGov

•

Express Plus Medicare လီတဲစိအအဲဲးဖွာ်

မၢ ွာ်နကမျိၤနၢ ွာ် immunisation history statement လၢက ဲဒလ
ွာ် ဲ ွာ်.
တၢ ွာ်သူန Medicare online အစရီခီဖ ိ myGov1. ထၢန ွာ်လီျိၤမျိၤလၢ myGov ဒီဲးဃထၢ Medicare.
2. လၢ Immunisation history အခိ ွာ်တီအလိျိၤ, ဃထၢ View statement တကၢ ွာ်.
3. ဃထၢဆီ ွာ်လီျိၤနမျိၤ ဒီဲးမၢ ွာ်၀ျိၤဆီ လ
ွာ် ီျိၤ View history statement (PDF) တကၢ ွာ်.
တၢ ွာ်သူ၀ဲဒ ွာ် Express Plus Medicare လီတဲစိအအဲဲးဖွာ်တကၢ ွာ်.
1. ထၢန ွာ်လီျိၤသဲးလၢအဲဲးဖွာ်န ွာ်အလိျိၤတကၢ ွာ်.
2. ဃထၢ Immunisation history လၢ Services တကၢ ွာ်.
3. ဃထၢဆီ ွာ်လီျိၤနမျိၤ ဒီဲးမၢ ွာ်၀ျိၤဆီ လ
ွာ် ီျိၤ View history statement (PDF).
ဖဲနမျိၤနၢ ွာ် immunisation history statement လၢလီပ ွာ်ယျိၤဲ အဖီခိ ွာ်မၢ ွာ်တနၢ ွာ်အချါ,မတမၢ ွာ်လိ ွာ်ဘ ွာ်တၢ ွာ်မျိၤ
စၢျိၤန ွာ်,ကိဲးဘ ွာ် 1800 653 809 တကၢ ွာ်.

ဖဲန Medicare လီပ ွာ်ယဲျိၤအဖီခိ ွာ်အစရီမၢ ွာ်တအိ ွာ်အချါ
နကလိ ွာ်ဘ ဲးစဲ၀ဲဒ ွာ် Medicare ဆူန myGov အစရီလၢတၢ ွာ်ကဆီလီျိၤဒဲးကဲထီ ွာ်န Medicare အလီပ ွာ်ယဲျိၤအဖီခိ အ
ွာ် စ
ရီန ွာ်လီျိၤ.
ထၢန ွာ်လီျိၤမျိၤလၢတၢ ွာ်ကမျိၤကဲထီ ွာ်န myGov အစရီဖဲ my.gov.au တကၢ ွာ်.
မၢ ွာ်၀ျိၤနဘ ဲးစဲန Medicare ခီဖ ိတၢ ွာ်သူတၢ ွာ်လၢလ ွာ်တချါချါန သ
ွာ် လီျိၤ-
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•

န Medicare အကဲးနီၢ ွာ်ဂၢ ွာ်ဒီဲးတၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တၢ ွာ်က ိျိၤလၢန Medicare အတၢ ွာ်စ ွာ်စိျိၤ

•

တၢ ွာ်ဘ ဲးစဲအခိဲးတွာ်နၢီ ွာ်ဂၢ ွာ်လၢ Medicare ထဲးထီ ွာ်ဟ ွာ်နျိၤ

လၢတၢ ွာ်မျိၤစၢျိၤဘ ဲးစဲ၀ဲဒ ွာ် Medicare ဆူ myGov အဂီၢ ွာ်,လဲျိၤဘ ွာ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/medicareguides

ပ ွာ်န Medicare တၢ ွာ်ဆဲဲးက ိဲးအဂၢ ွာ်အက ိျိၤတဖ ွာ်လၢအဘ ွာ်လိ ွာ်သဲးဒီဲးနတၢ ွာ်အိ ွာ်သဲးလၢခက
တၢၢ ွာ်
တၢ ွာ်အျိၤအရဒိ ွာ်၀ဒ
ဲ ွာ်လၢန Medicare အတၢ ွာ်ဆဲဲးက ိဲးလီျိၤတၢ ွာ်လီျိၤဆဲဲးတဖ ွာ်န ွာ်ဘ ွာ်လိ ွာ်အသဲးဒီဲးနတၢ ွာ်အိ ွာ်သဲးလၢခက
တၢၢ ွာ်န ွာ်လီျိၤ. နကၢ ွာ်ဒီဲးမျိၤသီထီ ွာ်နတၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တၢ ွာ်က ျိၤိ တဖ ွာ်ခီဖ ိတၢ ွာ်သူန Medicare အပ ွာ်ယဲျိၤဖီခိ ွာ်အစရီမတမၢ ွာ် Express
Plus Medicare လီတဲစိအအဲဲးဖွာ်န ွာ်သလီျိၤ.

ဖဲနမၢ ွာ်တကကၢဲးဘ ွာ်တျိၤထီ ွာ်ထီ ွာ်ဘဲး၀ဲဒ ွာ်လၢ Medicare မတမၢ ွာ် Department of Veterans’
Affairs (DVA)
နဃထီ ွာ် Individual Healthcare Identifier (IHI) လၢပအိ ွာ်လၢတၢ ွာ်ကမျိၤနၢ ွာ်တၢ ွာ်ဆဲဲးဒီသဒၢသဲးအတၢ ွာ်ကဲးဲ ဖိ ခ
ွာ် ီဖ ိ My
Health Record န ွာ်သလီျိၤ. လဲျိၤဘ ွာ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/ihi လၢတၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တၢ ွာ်က ိျိၤဆူညျါအဂီၢ ွာ်တကၢ ွာ်.
လၢ COVID-19 အတၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တၢ ွာ်က ိျိၤလၢခကတၢၢ ွာ်ဒီဲးတၢ ွာ်ဟ က
ွာ် ူ ွာ်ဟ ွာ်,လဲျိၤဘ ွာ်ဆူ australia.gov.au

လၢတၢ ့ၢ်ဂၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်က ၤဆူညါအဂီ ၢ ့ၢ်
•

ကိဲးဘ ွာ် Translating and Interpreting Service (TIS National) လၢ 131 450
လၢတၢ ွာ်ကကတိျိၤတၢ ွာ်ဒီဲးပျိၤလၢ နက ိ ွာ်ဒ ွာ်န၀ဲဘ ွာ်ဃဲး Medicare အတၢ ွာ်မျိၤစၢျိၤတဖ ွာ်

•

လဲျိၤဘ ွာ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/ihs လၢတၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တၢ ွာ်က ိျိၤဆူညျါအဂီၢ ွာ်လၢအအိ ွာ်လၢအဲဲးကလဲးက ိ ွာ်

•

လဲျိၤဘ ွာ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage
တၢ ွာ်လီၢ ွာ်ဖဲနဖဲး,ကန မ
ွာ် တမၢ ွာ်ကၢ ွာ်တၢ ွာ်ဂီျိၤမူတဖ ွာ်လၢ အအိ ဒ
ွာ် ဲးီ တၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တၢ ွာ်က ိျိၤလၢနက ိ ဒ
ွာ် ွာ်၀ဲ

•

လဲျိၤအိ ွာ်သကိဲးဘ ွာ်တၢ ွာ်မျိၤစၢျိၤအတၢ ွာ်ဖဲးတၢ ွာ်မျိၤအလီၢ ွာ်ခၢ ွာ်သဲးတချါန ွာ်လီျိၤ.

မျိၤနီ ွာ်-ကိဲးဘ ွာ်ဒဲးီ နဟ ွာ်အလီတဲစဆ
ိ ူ ‘13’ အနီၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တဖ လ
ွာ် ၢအီဲးစကတလယျါတၢ ွာ်လီၢ ွာ်တချါလၢ ွာ်လၢ ွာ်န ွာ်တၢ ွာ်ဃအပျိၤဒွာ်တၢ ွာ်
ပ ွာ်ပနီ ွာ်သဃ ွာ်အယူ ွာ်အသိဲးန ွာ်လီျိၤ.တၢ ွာ်ဃအပျိၤအယူ ွာ်ကလီျိၤဆီလိ ွာ်အသဲးလၢလီၢ ွာ်က၀ီျိၤတၢ ွာ်ကိဲးတချါဒီဲးဘ ွာ်တဘ ွာ်က
လီျိၤဆီစၢ ွာ်ကီဲး၀ဲဒ ွာ်လၢပျိၤဟ ွာ်လတ
ီ ဲစိအတၢ ွာ်မျိၤစၢျိၤတဖ အ
ွာ် ဘၢ ွာ်စၢျိၤန ွာ်လီျိၤ. တၢ ွာ်ကိဲးဆူ ‘1800’ အနီၢ ွာ်ဂၢ ွာ်တဖ ွာ်လၢနဟ ွာ်
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အလီတဲစိန ွာ်တလိ ွာ်ဟ ွာ်အပျိၤဘ ွာ်.ကိဲးဘ ွာ်ကမ ၢၢ ွာ်ဒီဲးလီတဲစစ
ိ ိ ွာ်စတဖ ွာ်တၢ ွာ်ကမျိၤနီ ွာ်ဃ တ
ွာ် ၢ ွာ်ဆၢကတီၢ ွာ်ဒီဲးတၢ ွာ်ကဃအ
ပျိၤလၢအအျါန ွာ်လီျိၤ.
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