د خپل کووید )COVID-19( 19-واکسین کولو ثبوت ترالسه کړئ
ستاسو د واکسین کولو سند ) (immunisation history statementستاسو د
 COVID-19د واکسین کولو وضعیت ثبتوي.
تاسو ته د سند د ترالسه کولو اسانه الر د آنالین په کارولو سره د دي الرو څخه دي:

•

ستاسو د  Medicare onlineاکاونټ د  myGovله الري

•

د  Express Plus Medicareموبایل اپ.

څرنګه خپل د واکسین کولو سند ) (immunisation history statementترالسه کړي
د  Medicare onlineاکاونټ کارول د  myGovله الري:
 myGov .1ته ننوځي او  Medicareغوره کړئ.
 .2د  immunisation historyپه ځاي کي View statement ،غوره کړئ.
 .3خپل نوم غوره کړئ ،او بیا ) View history statement (PDFغوره کړئ.
د  Express Plus Medicareموبایل اپ کارول:
 .1اپ ته ننوځي.
 .2د  immunisation historyد  Servicesڅخه غوره کړئ.
 .3خپل نوم غوره کړئ ،او بیا ) View history statement (PDFغوره کړئ.
که تاسو نشئ کولی خپل د  immunisation history statementآنالین ترالسه کړئ یا مرستې ته اړتیا ولرئ1800 653 809 ،
ته زنګ ووهي.

که تاسو د  Medicareآنلین حساب نلرئ
تاسو اړتیا لرئ چي خپل  Medicareد خپل  myGovاکاونټ سره وصل کړي چی د  Medicareآنالین اکاونټ تنظیم کړل شي.
خپل د  myGovاکاونټ ته په  my.gov.auکي داخل شي ،یا یی جوړ کړي.
تاسو بیا کولی شئ  Medicareوصل کړي د دي په کارولو سره:
• ستاسو د  Medicareد کارت شمیره او مالومات ستاسو د  Medicareتاریخ څخه
• د وصل کیدلو کود د  Medicareلخوا خپور شوي.
د  Medicareوصل کولو مرستي لپاره  myGovته servicesaustralia.gov.au/medicareguides ،والړ شي.

خپل د  Medicareاړیکي تازه وساتي
دا مهم دي چې ستاسو د  Medicareد تماس اړیکی تازه وي .تاسو کولی شئ خپل مالومات د  Medicareانالین اکاونټ یا د
 Express Plus Medicareموبایل اپلیکیشن په کارولو سره وګورئ او تازه یی کړئ.
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که تاسو د ) Department of Veterans’ Affairs (DVAیا د  Medicareمستحق نه یاست
تاسو کولی شئ زموږ څخه د انفرادي روغتیا پاملرنې پیژندونکي () )Individual Healthcare Identifier (IHIغوښتنه وکړئ
ترڅو د  My Health Recordله الری د واکسین کولو لنډیز ترالسه کړئ .د نورو مالوماتو لپاره
 servicesaustralia.gov.au/ihiته الړشئ.
د  COVID-19د وروستیو خبرو او مشورو لپاره australia.gov.au ،ته الړشئ

د ال زیاتو مالوماتو لپاره:
• د ژباړې او ترجمانۍ خدمت () )Translating and Interpreting Service (TIS Nationalته په  131 450تلیفون
وکړئ ترڅو موږ سره د  Medicareد خدماتو په اړه ستاسو په ژبه خبري وکړي
• په انګلیسي ژبه کې د نورو مالوماتو لپاره  servicesaustralia.gov.au/ihsته الړشئ
• د  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageته الړ شئ چیرې چې تاسو کولی شئ په خپله ژبه کې مالومات
ولولي ،واوري یا یي ویدیو وویني.
• د خدماتو د یو مرکز څخه لیدنه وکړئ.
یادونه :ستاسو د کور د تلیفون څخه د آسټرالیا له هر ځای څخه ‘ ’13شمیرې ته زنګونه یوه ټاکلې بیه لري .دا نرخ ممکن د محلي تلیفون
قیمت سره توپیر ولري او ممکن د تلیفون د خدماتو چمتو کونکیو ترمینځ هم توپیر ولري .ستاسو د کور د تلیفون څخه ‘ ’1800شمیرې ته
تلیفون کړل وړیا دي .د عامه تیلفونو او موبایل تلیفونونو څخه تلیفون کول د وخت په تیریدو سره او په لوړه بیه چارج کیژي.
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