ඔබගේ COVID-19 එන්නත සම්බන්ධ සාක්ෂි ලබා ගන්න
ඔබගේ immunisation history statement (ප්රතිශක්තතිකරණ ඉතිහාසය
දැක්තගෙන ප්රකාශනය) මගින් ඔබගේ COVID-19 ප්රතිශක්තතිකරණ තත්ෙය ොතතා
කරයි.
ඔබගේ ප්රකාශනය ලබා ගැනීම සඳහා පහසුම ක්රමය වන්ගන් පහත ගලස මාගගස්ථ ආකාරයකටය:

•

myGov ඔස්ගස් Medicare online ගිණුම මගින්

•

Express Plus Medicare ගමෝබයිල් ඇප් එක මගින්.

ඔබගේ immunisation history statement ලබා ගන්නා ආකාරය
myGov ඔස්ගස් Medicare online ගිණුම මගින්:
1. myGov ගිණුමට ගගාස් Medicare ගතෝරා ගන්න.
2. Immunisation history මත View statement ගතෝරා ගන්න.
3. ඔබගේ නම ගතෝරා ගගන, ඉන්පසුව View history statement (PDF) ගතෝරා ගන්න.

Express Plus Medicare ගමෝබයිල් ඇප් එක මගින්:
1. ඇප් එකට ගලාේ ඕන් වන්න.
2. Services ගවතින් Immunisation history ගතෝරා ගන්න.
3. ඔබගේ නම ගතෝරා ගගන, ඉන්පසුව View history statement (PDF) ගතෝරා ගන්න.
ඔබගේ immunisation history statement මාගගස්ථව ලබා ගත ගනාහැකි නම් ගහෝ උපකාර අවශය නම්, දුරකථන අංක
1800 653 809 අමතන්න.

ඔබට මාසත්ථ Medicare ගිණුමක්ත නැතිනම්
ඔබගේ මාසග්ථ Medicare ගිණුම ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබගේ Medicare ගිණුම myGov ගිණුම සමඟ සම්බන්ධ කල
යුතුය.
my.gov.au ගෙබ් අඩවියට පිවිස myGov ගිණුම ගෙත යන්න, නැතිනම් එෙැනි ගිණුමක්ත ආරම්භ කරන්න.
ඉන්පසු පහත ආකාරයකට Medicare ගිණුම ඒ හා සම්බන්ධ කල හැක:
•

ඔබගේ Medicare කාඩ්පත් අංකය සහ ඔබගේ Medicare ඉතිහාසය සම්බන්ධ ගතාරතුරුවලින්

•

Medicare ගවතින් නිකුත් කල සම්බන්ධ කිරීගම් ගේතයේ (linking code) මගින්.

myGov සමඟ Medicare සම්බන්ධ කර ගැනීමට උපකාර සඳහා servicesaustralia.gov.au/medicareguides ගවබ්
අඩවිය ගවත පිවිගසන්න.
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ඔබගේ Medicare සම්බන්ධතා ගතාරතුරු යාෙත්කාලීනෙ තබා ගන්න
ඔබගේ Medicare සම්බන්ධතා ගතාරතුරු යාවත්කාලීනව තබා ගැනීම වැදගත්ගේ. ඔබගේ මාගගස්ථ Medicare ගිණුම
ගහෝ Express Plus Medicare ගමෝබයිල් ඇප් එක භාවිතා කර ඔබගේ ගතාරතුරු බලා ගැනීම ගහෝ යාවත්කාලීන සිදු
කිරීම කල හැකිය.

ඔබට Medicare ගහෝ Department of Veterans’ Affairs (DVA) සඳහා සුදුසුකම්
නැතිනම්
My Health Record ගවතින් ප්රතිශේතිකරණ සාරාංශයේ ලබා ගැනීම සඳහා අප ගවතින් Individual Healthcare
Identifier (IHI) එකේ ඉල්ලා සිටිය හැක. වැඩිදුර විස්තර සඳහා servicesaustralia.gov.au/ihi ගවබ් අඩවිය ගවත
පිවිගසන්න.
COVID-19 යාවත්කාලීනයන් සහ උපගදස් සඳහා australia.gov.au ගවබ් අඩවිය ගවත පිවිගසන්න.

ෙැඩිදුර විස්තර සඳහා
•

Medicare ගස්වා සම්බන්ධගයන් අප සමඟ ඔබගේ භාෂාගවන් කථා කිරීම සඳහා දුරකථන අංක 131 450
ඔස්ගස් Translating and Interpreting Service (TIS National) අමතන්න

•

ඉංග්රීසි භාෂාගවන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා servicesaustralia.gov.au/ihs ගවබ් අඩවිය ගවත
පිවිගසන්න

•

ඔබගේ
භාෂාගවන්
ගතාරතුරු
කියවීම,
සවන්ීම
ගහෝ
වීඩිගයෝ
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ගවබ් අඩවිය ගවත පිවිගසන්න

•

ගස්වා මධයස්ථානයේ ගවත යන්න.

නැරඹීම

සඳහා

සටහන: ඔබගේ නිවගස් දුරකථනගයන් '13' අංකය භාවිතා කර ඕස්රලියාගේ ඕනෑම ස්ථානයේ ගවත ගනු ලබන
දුරකථන ඇමතුම් සඳහා ස්ිර ගාස්තුවේ අය ගකගග. ගමම ගාස්තුව පළාත තුල ගනු ලබන ඇමතුම් ගාස්තුවට වඩ ගවනස්
විය හැකි අතර, දුරකථන ගස්වා සපයන අය අනුව ගවනස් විය හැකිය. ඔබගේ නිවගස් දුරකථනගයන් "1800" දුරකථන
අංකවලට ගනු ලබන දුරකථන ඇමතුම් සඳහා ගාස්තු අය ගනාගකගග. ගපාදු සහ ජංගම දුරකථන මගින් ගනු ලබන
දුරකථන ඇමතුම් අදාල කාලය අනුව වැඩි අනුපාතයකින් අය කල හැකිය.
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