तपाईको
ं COVID-19 खोपको प्रमाण हासिल गर्ुहन ोि्
तपाईको immunisation history statement मा तपाईको COVID-19 खोप लगाएको अवस्थाको रेकर्ु गररन्छ।
तपाइँको वििरण हाविल गर्न िविलो तरीका अर्लाइर् वर्म्र् मध्ये कुर्ै प्रयोग गरी गर्न िक्र्ुहुर्ेछ:

•

तपाईको Medicare online खाता myGov प्रयोग गरे र

•

मोबाईल याप्ि Express Plus Medicare ।

तपाईको immunisation history statement किरी हाविल गर्े
myGov द्वारा Medicare online खाता प्रयोग गरे र:
१. myGov मा िार्ुहोि् र Medicare छर्ौट गर्ुनहोि्।
२. Immunisation history विर्नकमा, View statement छर्ौट गर्ुनहोि्।
३. तपाईको र्ाम छर्ौट गर्ुनहोि्, र अवर् View history statement (PDF) छर्ौट गर्ुनहोि्।
Express Plus Medicare मोबाईल याप्ि प्रयोग गरे र:
१. याप्ि मा लगईर्(िार्हु ोि।) गर।र्हु ोि्।
२. Services बाट Immunisation history छर्ौट गर्ुनहोि्।
३. तपाईको र्ाम छर्ौट गर्ुनहोि्, र अवर् View history statement (PDF) छर्ौट गर्ुनहोि्।
यवि तपाईले अर्लाईर्मा immunisation history statement हाविल गर्न र्िक्र्ु भएमा िा मद्दत चावहएमा, 1800 653 809 मा फोर् गर्ुनहोला।

यवि तपाईको Medicare अर्लाईर् खाता छै र् भर्े
तपाईले Medicare अर्लाई खाता बर्ाउर्कोलावग Medicare लाई आफ्र्ो myGov खातामो िोड् र्हु ोि्।
प्रिेि गर्ुनहोि्, िा तपाईको myGov खाता my.gov.au श्रृिर्ा गर्ुनहोि्।
अवर् त्यि पछी तपाईले तलका मध्ये कुर्ै प्रयोग गरे र Medicare िोड् र् िक्र्ुहुर्ेछ:
• तपाईको Medicare काडन र्ंम्बर र तपाईको Medicare ईवतहाि बाट िार्कारी
• Medicare द्वारा िारर गररएको िोड् र्े कोड।
Medicare लाई myGov मा िोड् र्कोलावग मद्दत चावहएमा, servicesaustralia.gov.au/medicareguides मा िार्ुहोला।

तपाईको Medicare िम्पकन वििरणहरु हालिाविक राख्र्ुहोला
तपाईको Medicare िम्पकन वििरणहरु हािल िाविक राख्र्ु अत्यन्तै महत्िपूणन छ। You can view and update your details using your तपाईको Medicare
अर्लाईर् खाता प्रयोग गरे र िा Express Plus Medicare मोबाईल याप्ि प्रयोग गरे र तपाईले आफ्र्ो वििरणहरु हेर्न िा हालिाविक राख्र् िक्र्ुहुर्ेछ।
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यवि तपाई Medicare िा Department of Veterans’ Affairs (DVA) को लावग योग्य हुर्हु ुन्र् भर्े
My Health Record द्वारा खोप लगाएको ईवतहाि हाविल गर्नकोलावग तपाईले हामी िंग Individual Healthcare Identifier (IHI) को लावग अर्ुरोध गर्न िक्र्ुहुर्ेछ।
थप िार्कारीको लावग servicesaustralia.gov.au/ihi मा िार्हु ोला।
COVID-19 को हालिालको िंस्करणहरु र परामिनकोलावग, australia.gov.au मा िार्ुहोला।

थप जार्कारीको लासग
• Translating and Interpreting Service (TIS National) लाई 131 450 मा फोर् गरे र तपाईको आफ्र्ै भार्ामा Medicare िेिाहरुको बारे मा कुरा गर्न
िक्र्हु ुर्ेछ
• अंग्रेिीमा थप िार्कारीकोलावग servicesaustralia.gov.au/ihs मा िर्ुहोला
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage मा िार्ुहोला िहाँ तपाईले आफ्र्ै भार्ामा पढ्र्, िुन्र् िा वभवडयो हेरर् िक्र्ुहुर्ेछ
• िेिा के द्रमा िार्ुहोला।
वटप्पणी: तपाईको घरको फोर्बाट ‘१३’ मा अष्ट्रेवलयाको िर्ु िक
ु ै स्थार्मा फोर् गिान पवर् तोवकएको वर्वित िल्ु कः लाग्र्ेछ। िर स्थावर्य फोर् कलको भन्िा फरक हुर् िक्र्ेछ र
टेवलफोर् प्रायिकै वपच्छे फरक फरक हुर् िक्र्ेछ। तपाईको ऊरको फोर्बाट ‘१८००’ मा फोर् वर्िल्ु कः गर्न िक्र्ुहुर्ेछ। िािनिवर्क फोर् िा मोबाईल फोर्बाट फोर् गिान महङं ् गो
र लागेको िमयार्िु ार पैिा लाग्र् िक्र्ेछ।
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