COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးထာေးပ ေးဆ ကာင်ေး အဆထာက်အထာေး ရယူ ါ
သင်၏ immunisation history statement (ကာကွ ယ်ဆ ေး သမင်ေးဆ ကာင်ေး မှ တ်တမ်ေး) သည် သင်၏
COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးထာေးသည် အဆ ြေအဆေက မှ တ်တမ်ေးတင်ထာေးသည်။
သင်မှတ်တမ်ေးက ရယူ ရေ် အလွ ယ်ကူ ေးေည်ေးလမ်ေးမှ ာ အွ ေ်လင်ေးက အသေးပ ြေင်ေး ြင် -

•

myGov မှ တစ် င် သင်၏ Medicare online (မက်ဒကဲ အွ ေ်လင်ေး) စာရင်ေးမှ ြစ်ဆစ

•

Express Plus Medicare မဘင်ေးအက်ြ်မှ ြစ်ဆစ ြစ် ါသည်။

သင်၏ immunisation history statement က မည်ကဲသ ရယူ မည်
myGov မှ တစ် င် သင်၏ Medicare online စာရင်ေးက အသေးပ ြေင်ေး ြင်1. myGov က စာရင်ေးဝင်ပ ေး Medicare က ဆ ွေး ါ။
2. Immunisation history ဆြေါင်ေးစည်ေးတွ င် View statement က ဆ ွေး ါ။
3. သင်အမည်က ဆ ွေးပ ေး View history statement (PDF) က ဆ ွေး ါ။
Express Plus Medicare မဘင်ေးအက်ြ်က အသေးပ ြေင်ေး ြင်1. အက်ြ်က စာရင်ေးဝင် ါ။
2. Services မှ Immunisation history က ဆ ွေး ါ။
3. သင်အမည်က ဆ ွေးပ ေး View history statement (PDF) က ဆ ွေး ါ။
အကယ်၍ သင် immunisation history statement က အွ ေ်လင်ေး ြင် မရနင်လျှင် သမဟတ် အကူ ညလလျှင် 1800 653
809 ကြေ်ေး က် ါ။

သင်တွင် Medicare အွ ေ်လင်ေး စာရင်ေး မရှလျှင်
Medicare အွ ေ်လင်ေး စာရင်ေးြွ င်ရေ် Medicare က သင်၏ myGov နှ င် ြေ တ် က်ဆ ေးရေ် သင် လအ ်သည်။
myGov စာရင်ေးက ဝက်ဘ် က် my.gov.au တွ င် စာရင်ေးဝင် ကည် ါ သမဟတ် စာရင်ေးအသစ်ြွင် ါ။
ထဆောက် သင် ဆအာက် ါတစ်ေည်ေးေည်ေး ြင် Medicare က ြေ တ် က်ဆ ေးနင်သည်• သင် Medicare ကတ်ေ ါတ်နှင် သင် Medicare history မှ အြေ က်အလက်မ ာေး
• Medicare မှ ထတ်ဆ ေးထာေးသည် အြေ တ်အ က်လ ်မည် ကဒ်ေ ါတ်။
Medicare က myGov နှ င် ြေ တ် က် ြေင်ေး အကူ ညအတွ က် servicesaustralia.gov.au/medicareguides တွ င် ကည် ါ။
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သင်၏ Medicare

က်သွယ်ရမည်

က်သွယ်ဆရေးလမ်ေးဆ ကာင်ေးမ ာေးက အြေ ေ်နှင်တစ်ဆ ေးည ြစ်ဆအာင်

လ ်ထာေး ါ
သင်၏ Medicare က်သွယ်ရမည် က်သွယ်ဆရေးလမ်ေးဆ ကာင်ေးမ ာေးက အြေ ေ်နှင်တစ်ဆ ေးည ြစ်ဆအာင် လ ်ထာေးရေ်
အဆရေးကကေးသည်။ သင် Medicare အွ ေ်လင်ေး စာရင်ေး သမဟတ် Express Plus Medicare မဘင်ေးအက်ြ် က
အသေးပ ြေင်ေး ြင် သင်၏အဆသေးစတ်အြေ က်မ ာေးက ကည် ှု နင်ပ ေး အြေ ေ်နှင်တစ်ဆ ေးည ြစ်ဆအာင် င် င်ဆ ေးနင်သည်။

သင် Medicare သမဟတ် Department of Veterans’ Affairs (DVA) က မရထက်နင်လျှင်
သင်အဆေ ြင် My Health Record မှ တစ် င် immunisation summary ရရှရေ် ကျွန် ်တထမှ Individual Healthcare
Identifier (IHI) တစ်ြေက ဆတာင်ေးြေနင်သည်။ အြေ က်အလက်အ အတွ က် servicesaustralia.gov.au/ihi တွ င် ကည် ါ။
COVID-19 ဆောက် ေး သတင်ေးမ ာေးနှ င် အ ကဉာဏ်က australia.gov.au တွ င် ကည် ါ။

မသရှလဆသာ အြေ က်အလက်မ ာေးအတွ က်
• Medicare ဝေ်ဆ ာင်မှုမ ာေးအဆ ကာင်ေးက သင်ဘာသာစကာေး ြင် ကျွန် ်တအာေး ဆ ာ ရေ် Translating and
Interpreting Service (TIS National) ကြေ်ေး 131 450 ြင်ဆြေေါ် ါ။
• အင်္ဂလ ်ဘာသာစကာေး ြင် အြေ က်အလက်အ က servicesaustralia.gov.au/ihs တွ င် ကည် ါ။
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သဝင်ဆရာက် ါ၊ ၄င်ေးတွ င် သင်သည် အြေ က်အလက်မ ာေးက သင်
ဘာသာစကာေး ြင် ြတ်နင်သည်၊ ောေးဆထာင်နင်သည် သမဟတ် ဗဒယ ကည်နင် ါသည်။
• ဝေ်ဆ ာင်မှုဌာေ တစ်ြေသ သွ ာေးဆရာက် ါ။
မှ တ်ြေ က်- သစဆ တေးလ နင်င မည်သည်ဆေရာမှ မ သင်အမ်ြေ်ေးမှ ြေ်ေး ‘13’ ေ ါတ်မ ာေးသ ဆြေေါ်ဆသာ ြေ်ေးဆြေေါ်ြေမ ာေးက
ဆသနှု ေ်ေး ြင် က ြေရ ါသည်။ အ
ါြေ်ေးဆြေေါ်နှု ေ်ေးမှ ာ ဆဒသဆ ာက သင်ဆငွ ကွဲလွဲမှု ရှဆကာင်ေးရှနင်ပ ေး တယ်လြေ်ေးကမပ ဏ
အြေ င်ေးြေ င်ေးတွ င်လည်ေး ကွဲ လွဲဆကာင်ေး ကွဲ လွဲနင်သည်။ သင်အမ်ကကေးြေ်ေးမှ ‘1800’ ြေ်ေးေ ါတ်မ ာေးသ ဆြေေါ်ဆသာ
ြေ်ေးဆြေေါ်ြေမ ာေးမှ ာ အြေမဲ ြစ်သည်။ အမ ာေး ည်သူြေ်ေးနှ င် မဘင်ေးြေ်ေးမ ာေးမှ ဆြေေါ်ဆသာြေ်ေးဆြေေါ် ြေင်ေးမ ာေးက အြေ ေ်
တင်ေးတာထာေးနင်ပ ေး မကကေး မင်ဆသာ နှု ေ်ေး ြင် က ြေရနင်သည်။
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