ການເຂົ້ າໄປເອາຫຼັ ກຖານການສຼັກວຼັກຊີນຕົ້ ານ COVID-19 ຂອງ
ທ່ ານ
ເອກະສານ immunisation history statement ຈະບຼັນທຶກສະຖານະພາບຂອງການສຼັກ
ຢາວຼັກຊີນຕົ້ ານ COVID-19 ຂອງທ່ ານ.
ວິທີການທີ່ີ ງີ່ າຍທີ່ີ ສຸ ດໃນການເຂົ້ າໄປເອາເອກະສານຂອງທີ່ ານແມີ່ ນການເຂົ້ າໄປທາງອອນລາຍນ໌ ໂດຍໃຊົ້ ວິທີການໃດ ໜີ່ ງດີ່ ງ
ຂົ້ າງລຸ ີ່ ມນີົ້:

•

ທາງບນຊີ Medicare online ຂອງທີ່ ານໂດຍຜີ່ ານ myGov

•

ທາງ Express Plus Medicare ຜີ່ ານແອບມືຖື.

ຈະເຂົ້ າໄປເອາ immunisation history statement ຂອງທີ່ ານໂດຍວິທີໃດ
ໂດຍການໃຊົ້ ບນຊີ Medicare online ໂດຍຜີ່ ານທາງ myGov:
1.

ເຊນເຂົ້ າໄປຫາ myGov ແລະເລືອກເອາ Medicare.

2.

ຢີ່ ໃນປີ່ ອງ Immunisation history, ໃຫົ້ ເລືອກ View statement.

3.

ເລືອກເອາຊີ່ື ຂອງທີ່ ານ, ແລະຫງຈາກນົ້ ນໃຫົ້ ເລືອກ View history statement (PDF).

ໂດຍການໃຊົ້ Express Plus Medicare ຜີ່ ານແອບມືຖື:
1.

ລອກເຂົ້ າໄປໃນແອບ.

2.

ເລືອກເອາ Immunisation history ຈາກ Services.

3.

ເລືອກເອາຊືີ່ຂອງທີ່ ານ, ຫງຈາກນົ້ ນໃຫົ້ ເລືອກ View history statement (PDF).

ຖົ້ າທີ່ ານບີ່ ສາມາດເຂົ້ າໄປເອາເອກະສານ immunisation history statement ຂອງທີ່ ານທາງອອນລາຍນ໌ໄດົ້ ຫື ຕົ້ ອງການຄວາມຊີ່ ວຍ
ເຫື ອ, ໃຫົ້ ໂທລະສບໝາຍເລກ 1800 653 809.

ຖົ້ າທີ່ ານຍງບີ່ ທນມີບນຊີ Medicare ທາງອອນລາຍນ໌
ທີ່ ານຕົ້ ອງເຊືີ່ອມຕີ່ Medicare ໄປຫາບນຊີ myGov ຂອງທີ່ ານເພືີ່ອເປີດບນຊີ Medicare ຂອງທີ່ ານທາງ
ເຊນຊີ່ື ເຂົ້ າໄປຫາບນຊີ myGov ຂອງທີ່ ານທີ່ີ my.gov.au, ຫື ເປີດບນຊີໃໝີ່ .
ຫງຈາກນົ້ ນທີ່ ານກສາມາດເຊີ່ື ອມຕີ່ Medicare ໂດຍການໃຊົ້ ຢີ່າງໃດຢີ່ າງໜີ່ ງໃນຂົ້ າງລຸ ີ່ ມນົ້ີ :
•

ເລກບດ Medicare ຂອງທີ່ ານແລະຂົ້ ມນຈາກປະຫວດ Medicare ຂອງທີ່ ານ.

•

ລະຫດເຊີ່ື ອມຕີ່ ທີ່ີ ອອກໃຫົ້ ໂດຍ Medicare.
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ອອນລາຍນ໌.

ເພີ່ື ອຂຄວາມຊີ່ ວຍເຫື ອໃນການເຊີ່ື ອມຕີ່ Medicare ໄປຫາ myGov, ໃຫົ້ ເຂົ້ າໄປທີ່ີ servicesaustralia.gov.au/medicareguides

ໃຫົ້ ອບເດດຂົ້ ມນໃນ Medicare ໃຫົ້ ຖືກຕົ້ ອງ
ເປນສີ່ິ ງສາຄນທີ່ີ ຂົ້ ມນເພືີ່ອການຕິດຕີ່ ຫາທີ່ ານໃນ Medicare ຕົ້ ອງໄດົ້ ຖືກອບເດດ. ທີ່ ານສາມາດເບີ່ິ ງແລະອບເດດຂົ້ ມນຂອງ
ທີ່ ານໂດຍການໃຊົ້ ບນຊີ Medicare ທາງອອນລາຍນ໌ຂອງທີ່ ານຫື ໂດຍ ທາງ Express Plus Medicare ຜີ່ ານແອບມືຖື.

ຖົ້ າທີ່ ານບີ່ ມີສິດໄດົ້ ຮບບດ Medicare ຫື ບດຈາກ Department of Veterans’ Affairs (DVA)
ທີ່ ານສາມາດຂເອາ Individual Healthcare Identifier (IHI) ຈາກພວກເຮາເພືີ່ອຂເອາຂົ້ ມນກີ່ ຽວກບການສກຢາກນພະຍາດໂດຍຫຍົ້
ໂດຍຜີ່ ານ My Health Record. ໃຫົ້ ເຂົ້ າໄປທີີ່ servicesaustralia.gov.au/ihi ເພືີ່ອເອາຂົ້ ມນເພີີ່ມເຕີມ.
ສາລບຂົ້ ມນອບເດດລີ່ າສຸ ດແລະຄາແນະນາກີ່ ຽວກບ COVID-19, ໃຫົ້ ເຂົ້ າໄປເບີ່ິ ງທີ່ີ australia.gov.au

ສາລຼັບຂົ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ
•

ໃຫົ້ ໂທລະສບຫາ Translating and Interpreting Service (TIS National) ທີ່ີ ເລກໂທ 131 450 ເພືີ່ອເວົ້ າກບພວກເຮາເປນພາສາ
ຂອງທີ່ ານເອງກີ່ ຽວກບບລິການຂອງ Medicare

•

ເຂົ້ າໄປທີ່ີ servicesaustralia.gov.au/ihs ສາລບຂົ້ ມນເພີ່ີ ມເຕີມເປນພາສາອງກິດ

•

ເຂົ້ າໄປທີີ່ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ເຊິີ່ງເປນບີ່ ອນທີີ່ທີ່ ານສາມາດອີ່ ານ, ຟງ ຫື ເບິີ່ງວີດີໂອເຊິີ່ງທີີ່ມີຂົ້ ມນ
ເປນພາສາຂອງທີ່ ານ

•

ໄປຢົ້ ຽມຢາມສນບລິການແຫີ່ ງໃດແຫີ່ ງໜີ່ ງ.

ໂປດສງເກດ: ການໂທລະສບຈາກເລກໂທຕົ້ ງໂຕະໃນເຮືອນຂອງທີ່ ານ ໄປຫາເລກໂທທີີ່ເລີີ່ມດົ້ ວຍເລກ ‘13’ ຈາກທີ່ ວທຸ ກແຫີ່ ງ
ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍແມີ່ ນຈະຖືກເກບເງິນຄີ່ າໂທທີີ່ມີອດຕາຕາຍໂຕ. ອດຕານົ້ ນອາດຈະແຕກຕີ່ າງຈາກລາຄາຂອງຄີ່ າໂທ
ທົ້ ອງຖິີ່ນແລະອາດຈະແຕກຕີ່ າງກນໄປລະຫວີ່ າງບນດາຜົ້ ໃຫົ້ ບລິການໂທລະສບ. ການໂທລະສບຫາເລກທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ ນດົ້ ວຍ ‘1800’
ຈາກເລກໂທຕົ້ ງໂຕະໃນເຮືອນຂອງທີ່ ານແມີ່ ນຟຣີ. ການໂທລະສບຈາກໂທລະສບສາທາລະນະຫື ມືຖືອາດຈະຖືກຄິດໄລີ່ ເປນເວ
ລາແລະເກບອດຕາຄີ່ າໂທທີີ່ແພງຂົ້ ນ.

Get proof of your COVID-19 vaccination - 09042021 - Lao

