நீங்கள் COVID-19 தடுப்பூசி மருந்தினை
இட்டுக்ககொண்டதற்கொை சொன்றினைப்
கெற்றுக்ககொள்ளுங்கள்

உங்களுனடய immunisation history statement (தடுப்பூசி
வரலொற்றுக் கூற்று) உங்களுனடய COVID-19 தடுப்பூசி
மருந்தளிப்புத் தகுநினலனயப் ெதிவு கசய்யும்.
பின் வரும் இரண் டு வழ ிகள ில் ஏ தாவது ஒன்றைப் பயன்படுத்தி

உங் களு க்கான கூற்ைிறன இறை ய-வழ ியில் பபறுவதத மிக எ ளிதான
வழ ி:
•

•

myGov வழ ியாக உங் களு றைய Medicare online கை க்றகப்
பயன்படுத்தி

Express Plus Medicare எ னும் பமாறபல் றகப்தபசிச் பசயலிறயப்
பயன்படுத்தி .

உங் களு றைய immunisation history statement (தடுப்பூசி
வரலாற்றுக் கூற்று)-ஐப் பபறும் வழ ி

myGov வழ ியாக உங் களு றைய Medicare online கை க்றகப் பயன்படுத்தி:
1. myGov -இற்குள் பசன்று Medicare-ஐத் பதரி வு பசய்யுங் கள்.

2. Immunisation history எ னும் கட்ைத்தில் View statement எ ன்பறதத் பதரி வு
பசய்யுங் கள்.

3. உங் களு றைய பபயறரத் பதரி வு பசய்யுங் கள் , பிைகு View history
statement (PDF)-ஐத் பதரி வு பசய்யுங் கள்.

Express Plus Medicare எ னும் பமாறபல் றகப்தபசிச் பசயலிறயப்
பயன்படுத்தி:

1. இந் த பசயலிக்குள் பசல்லுங் கள் .

2. Services -இல் இருந் து Immunisation history -ஐத் பதரி வுபசய்யுங் கள்.

3. உங் களு றைய பபயறரத் பதரி வு பசய்யுங் கள் , பிைகு View history
statement (PDF)-ஐத் பதரி வு பசய்யுங் கள்.
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உங் களு றைய immunisation history statement -ஐ இறை ய-வழ ியில் பபை

இயலவில்றல எ ன்ைால், அல்லது உங் களு க்கு உதவி ததறவப்பட்ைால்
1800 653 809-ஐ அறழ யுங் கள்.

இறை ய-வழ ியிலான Medicare கை க்கு ஒ ன்று
உங் களு க்கு இல்றலபயன்ைால்
இறை ய-வழ ி Medicare கை க்கு ஒன்றை ஏ ற்படுத்திக்பகாள்ள , நீங் கள்
Medicare -ஐ உங் களு றைய myGov -உைன் இறை க்க தவண் டும்.

my.gov.au எனும் வறலத்தலத்தில் உங் களு றைய myGov கை க்கில் உள் நு றழ யுங் கள், அல்லது உங் களு க்கான myGov கை க்கு ஒன்றை
ஏ ற்படுத்திக்பகாள்ளு ங் கள்.

இதற்குப் பிைகு, பின் வரும் இரண் டு முறைகளில் ஏ தாவது ஒன்றைப்
பயன்படுத்தி உங் களு றைய Medicare -ஐ நீங் கள் இறை க்கலாம்:
•
•

உங் களு றைய Medicare இலக்கம் மற்றும் உங் களு றைய Medicare
வரலாற்ைில் இருந் து கிறைக்கும் தகவல்கள்

Medicare -இனால் பகாடுக்கப்படும் ஒரு இறை ப்புக் குைியீடு.

Medicare-ஐ myGov-உைன் இறை ப்பதற்கான உதவிக்கு

servicesaustralia.gov.au/medicareguides எ னும் வறலத்தலப் பக்கத்திற்குச்
பசல்லு ங் கள்.

உங் களு றைய Medicare பதாைர் பு விபரங் கறள ந ைப்புநாள் வறரக்கும் சரி யானறவயாக றவத்திருங் கள்
உங் களு றைய Medicare பதாைர் பு விபரங் கள் ந ைப்பு-ந ாள் வறரக்கும்

சரி யானறவயாக இருக்கதவண் டும் என்பது முக்கியம். உங் களு றைய
Medicare இறை யவழ ிக் கை க்றக , அல்லது Express Plus Medicare எனும்

பமாறபல் றகப்தபசிச் பசயலிறயப் பயன்படுத்தி உங் கறளப் பற்ைிய

விபரங் கறள நீங் கள் பார் க்கலாம், மற்றும் ந ைப்பு-ந ாள் வறரக்குமான
மாற்ைங் கறள அவற்ைில் ஏ ற்படுத்தலாம்.
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Medicare அல்லது Department of Veterans’ Affairs (DVA) -இற்கு
நீ ங்கள் தகுதி கெறொவிட்டொல்
My Health Record மூலமாக தடுப்பூசி மருந்து வரலாற்று சுருக்கம் ஒன்றைப்
பபறுவதற்காக Individual Healthcare Identifier (IHI) ஒன்றை நீங் கள்
எ ம்மிைமிருந் து தவண் ைலாம். தமலதிகத் தகவல்களு க்கு

servicesaustralia.gov.au/ihi எனும் வறலத்தலப் பக்கத்திற்குச் பசல்லு ங் கள் .
மிகச் சமீ ப த்திய COVID-19 -ஐப் பற்ைிய புதுச் பசய்திகளு க்கு australia.gov.au
எ னும் வறலத்தலத்திற்குச் பசல்லுங் கள் .

மமலதிகத் தகவல்களுக்கு
•

Medicare தசறவகறள ப் பற்ைி எ ம்முைன் உங் கள் பமாழ ியில் தபச
131 450 எ னும் இலக்க த்தில் Translating and Interpreting Service (TIS
National) -ஐ அறழ யுங் கள்

•

ஆங் கிலத்திலுள்ள தமலதிகத் தகவல்களு க்கு
servicesaustralia.gov.au/ihs எ னும் வறலத்தலப் பக்கத்திற்குச்
பசல்லு ங் கள்

•

உங் களு றைய பமாழ ியில் தகவல்கறள வா சிக்க, பசவிமடுத்துக்
தகட்க அல்லது காபை ாலிகளில் பார் க்க

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனும் வறலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் பசல்லு ங் கள்
•

தசறவ றமயம் ஒன்ைிற்குச் பசல்லுங் கள்.

குைிப்பு: உங் களு றைய வ ட்டுத்
ீ
பதாறலதபசியிலிருந் து

ஆஸ்திதரலியாவில் எ வ்விைத்திலு ம் இருக்கும் ‘13’ இலக்கங் களு க்கு
பசய்யப்படும் அறழ ப்புகளு க்கு ந ிறலப்படுத்தபட்ை கட்ைை ம்

அைவிைப்படும். அந் த வ தமானது
ீ
உள்ளூ ர் த் பதாறலதபசி அறழ ப்பிற்கு
ஆகும் பசலவிலிருந்து தவறுபைலாம், மற்றும் பதாறலதபசிச் தசறவ
வழ ங் குந ர் கள ிறைதயயும் இது மாறுபைலாம். உங் களு றைய வ ட்டுத்
ீ

பதாறலதபசியிலிருந்து ‘1300’ இலக்கங் களு க்குச் பசல்லு ம் அறழ ப்புகள்
இலவசம். பபாதுத் பதாறலதபசிகள் மற்றும் பமாறபல்

றகப்தபசிகள ிலிருந் து பசய்யப்படும் அறழ ப்புகளு க்கு தந ரம்

கை க்கிைப்பட்டு அதியுயர் வ தக்
ீ
கட்ைை ங் கள் அைவிைப்பைக்கூடும்.
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