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ទទួ លបានភស្តុតាងននការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
របស្់អ្នក
immunisation history statement របស្់អ្នកកត់ត្រតាសានភាព
ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស្់អ្នក។
របបៀបងាយស្រួ លបំផុតក្នុងការទទួ លបានរបាយការណ៍របរ់អ្នក្បៅបលើអ្ុ៊ីនធឺណិតបោយបស្បើមួយណាក្៏បាន
ដូ ចខាងបស្កាម៖



គណន៊ី Medicare online របរ់អ្នក្តាម myGov



ក្មម វ ិធ៊ីទូររព្ទ ចល័ត Express Plus Medicare។

របបៀបទទួ លបាន immunisation history statement របស្់អ្នក
បស្បើស្បារ់គណន៊ី Medicare online របរ់អ្នក្តាម myGov៖
1. រូ មចូ លបៅ myGov និងបស្រើរបរ ើរ Medicare។
2. បៅបលើចណ
ំ ងបរើង Immunisation history រូ មបស្រើរបរ ើរ View statement។
3. បស្រើរបរ ើរប្មោះរបរ់អ្នក្ ប ើយបន្ទទប់មក្បស្រើសបរ ើរ View history statement (PDF)។
បស្បើស្បារ់ក្មម វ ិធ៊ីទូររព្ទ ចល័ត Express Plus Medicare៖
1. ចូ លបៅក្នុងក្មម វ ិធ៊ី។
2. បស្រើរបរ ើរ Immunisation history ព្៊ី Services។
3. បស្រើរបរ ើរប្មោះរបរ់អ្នក្ ប ើយបន្ទទប់មក្បស្រើសបរ ើរ View history statement (PDF)។
ស្បរិនបបើអ្នក្មិនអាចទទួ លបាន immunisation history statement របរ់អ្នក្បៅបលើអ្ុ៊ីនធឺណិតបានបទ
ឬស្តួវការរំនួយ រូ មទូ ររព្ទ បៅបលខ 1800 653 809។

ត្របស្ិនបបើអ្នកមិនមានគណនី Medicare បៅបលើអ្ន
ី ធឺណិតបទ
អ្ន ក្ស្តួវការតំណ Medicare បៅគណន៊ី myGov របរ់អ្នក្បដើមប៊ីបបងក ើតគណន៊ី Medicare
បៅបលើអ្ុ៊ីនធឺណិតរបរ់អ្នក្។
ចូ លបៅ ឬបបងក ើតគណន៊ី myGov របរ់អ្នក្បៅឯ my.gov.au
បន្ទទប់មក្អ្ន ក្អាចភ្ជាប់ Medicare បោយបស្បើតាមវ ិធ៊ីមួយខាងបស្កាម៖
 បលខកាត Medicare របរ់អ្នក្ និងព្័ត៌មានព្៊ីស្បវតត ិ Medicare របរ់អ្នក្
 ក្ូ ដភ្ជាប់ដដលបានបចញបោយ Medicare។
រស្មាប់រំនួយភ្ជាប់ Medicare បៅ myGov រូ មបៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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រកាព័ត៌មានលមអ ិតទាំនាក់ទាំនង Medicare របស្់អ្នក្យមមានប្ចុុបបននន ភាព
ជាការរំខាន់ដដលព្័តមា
៌ នលមអ ិតទំន្ទក្់ទំនង Medicare របរ់អ្នក្ស្តួវមានបចចុបបនន ភ្ជព្។ អ្ន ក្អាចបមើល
និងបធវ ើបចចុបបនន ភ្ជព្ព្័ត៌មានលមអ ិតរបរ់អ្នក្ បោយបស្បើគណន៊ី Medicare បៅបលើអ្ុ៊ីនធឺណិតរបរ់អ្នក្
ឬក្មម វ ិធ៊ីទូររព្ទ ចល័ត Express Plus Medicare ។

ត្របស្ិនបបើអ្នកមិនមានស្ិទធិទទួ លបាន Medicare ឬ Department of Veterans’
Affairs (DVA)
អ្ន ក្អាចបរន ើរុំ Individual Healthcare Identifier (IHI) ព្៊ីបយើងបដើមប៊ីទទួ បានបរចក្ដ ៊ីរបងេ បអ្ំព្៊ី
ការចាក្់ថ្នប
ំ ងាករតាមរយៈ My Health Record។ បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/ihi
រស្មាប់ព្័តមា
៌ នបដនែ ម។
រស្មាប់បចចុបបនន ភ្ជព្ចុងបស្កាយបំផុតអ្ំព្៊ី COVID-19 និងដំបូន្ទមន រូ មបៅកាន់ australia.gov.au

ស្ត្រមាប់ព័ត៌មានបន្នា ម
 បៅទូ ររព្ទ បៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមបលខ 131 450
បដើមប៊ីនិយាយជាមួ យបយើង ជាភ្ជសារបរ់អ្នក្អ្ំព្៊ីបរវាក្មម Medicare
 បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/ihs រស្មាប់ព្័តមា
៌ នបដនែ មជាភ្ជសាអ្ង់បគេ រ
 បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដដលអ្ន ក្អាចអាន សាដប់ ឬបមើល វ ើបដអ្ូ
ដដលមានព្័ត៌មានជាភ្ជសារបរ់អ្នក្។
 បៅទរសន្ទមរឈមណឌលបរវាក្មម ។
ចំណា៖ំ ការបៅទូ ររព្ទ ព្៊ីបលខទូ ររព្ទ ផទោះបៅកាន់បលខ ‘13’ ព្៊ីក្ដនេ ងណាមួ យបៅក្នុងស្បបទរអ្ូ ស្សាតល៊ី
ស្តួវបានគិតថ្លេ តាមអ្ស្តាបលរ។ អ្ស្តាបន្ទោះអាចដស្បស្បួ លព្៊ីតថ្មេ ថ្នការបៅទូ ររព្ទ បៅក្នុងតំបន់
ប ើយក្៏អាចដស្បស្បួ លរវាងអ្ន ក្ផដ ល់បរវាទូ ររព្ទ ន្ទន្ទ ផងដដរ។ ការបៅទូ ររព្ទ បៅបលខ ‘1800’
ពីលេខទូររព្ទ ផទោះរបរ់អ្នក្គឺឥតគិតថ្លេ ។ ការបៅទូ ររព្ទ ព្៊ីទូររព្ទ សាធារណៈ និងទូ ររព្ទ ថ្ដ
អាចស្តួវបានគិតបមា៉ោង ប យ
ើ អាចគិតថ្លេតាមអ្ស្តាកាន់ដតខព រ់។
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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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