Belge ya we a vaksînlêdan a COVID-19
Immunisation history statement (Danezana dîroka derzîlêdana)
we tomar a derzîlêdana we ya COVID-19 dike
Riya herî hêsan bo bidest xistina belge ya xu li ser online ya bi karanîna:


hesabê Medicare online bi rêya myGov an jî



bi app a mobilê ya Express Plus Medicare

Hunê bi çi awayî immunisation history statement a xwe bi dest bixin
Bi karanîna hesabê we ê Medicare online bi rêya myGov:
1. Têkevin myGov û Medicare hilbijêrin
2. Di malpera Immunisation history (dîroka derzîlêdanê) da , View statement (daxwîyanîyê
bibînin)
3. Navê xwe biniqîne , û piştra ji View history statement (PDF). Hilbijêr e.
App a mbile a Express Plus Medicare mobile app:
1. Bikevin hidirê vê app.
2. Ji Services (kargûzarîyan) Immunisation history a xwe hilbijêrin
3. Navê xwe biniqîne , û piştra ji View history statement (PDF). Hilbijêr e.
Heke hûn nikarin immunisation history statement a xwe li ser xetê/online bibînin an pêwstî ya we bi
alîkarîyê hebe têlefona 1800 653 809 bikin.

Hekie hesabek we ji bo Medicare li ser online tunebe
Divê hûn Medicare bi hesabên xwe ê myGov re bidin grêdan da kûn hûn bikaribin hesabek bo
Medicare ê li ser internetê ji xwere vekin.
Bikeve an ji ji xwere hesabek myGov ji xwere biafirine li ser malpera my.gov.au
Wê çaxê hûn dikarin girêdayîna Medicare bi vî awayî pêk binin:
 reqema kertê Medicare xwe û agahdarî ji tarîx a Medicare bi dest bixin
 kodek pêvgirêdayînê ji alî Medicare da wê bête afirandin.
Ji bo alîkari ku Medicare xwe bi myGov ra girê bidin, biçin
servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Agahdariy a têkilya Medicare ya xwe her dem nûjen bike
Ev yeka gelek girîng kû ahahdarîyên a têkilîya Medicare we herdem bête nûjen kirin
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Hûn dikarin bi rêya hesabê we Medicare a hûn agahdarîyên di têkilîyên xwe nûjen bikin and ji bi
rêya mobile app a Express Plus Medicare.

Heke mafê we ê bo Medicare an ji Department of Veterans’ Affairs (Dayîra
Karûbarên Kevnar (DVA) tune be
Hun dikarin daxwazî ji me bikin bo Individual Healthcare Identifier (Nasnama Tenduristiya Kesan)
(IHI) ku hun bikaribin kurteyî agahdarîyên derzîlêdanê bi rêya My Health Record (Romar a
Tenduristiya Min, biçin servicesaustralia.gov.au/ihi bo zêdetir agahdarî.
Ji bo şiret û ahadarîyên herî nûjen ên li ser COVID-19, serdana australia.gov.au bikin

Bo agahdarîya zêde
 Têlefon a Translating and Interpreting Service (TIS National) ( Karguzarîya Wergerîn û
Tercumani (TIS a Neteweyî) li ser 131 450 bi zimanên xwe di derheqa karguzarîyên Medicare bi
kesekî re biaxifin.
 bo agahdarîyhen zêdetir bi zimanê Înglîzî biçin servicesaustralia.gov.au/ihs
 biçin serdana servicesaustralia.gov.au/yourlanguage bikin da hûnê bikaribin xwindin gohdarî
and ji vidyo ya ji bo agahdarîyên bi zimanê we.
 serdana navendek kargûzarîy biki.
Balbkêşî: mesrefên ji têlefonên malên we bo xeta ‘13’ li seranserê Avustralîya rêjeyek sabî e. Ev
rêje di be bête gohastin ji ber egera mesrefa heqê têlefonên mintiqeyî û ferqî yên din ên cûrbicûrî
yên pêşkêşdarên karguzarîyên şirketên têlefona. Telefon kirina ji mala we bo têlfonên bi‘1800’
destpê dikin belaş in. Dibe ku mesrefên ji ew têlefonên ji cîhên giştî (têlefonên bo gel) û têlefonên
mobil tên kirin zêdetir be.
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