ี COVID-19 ของคุณ
ร ับหล ักฐานการฉีดว ัคซน
Immunisation history statement ของคุณบ ันทึกสถานะการฉีด
ี COVID-19 ของคุณ
ว ัคซน
วิธท
ี งี่ ่ายทีส
่ ด
ุ ในการรับใบแจ ้งของคุณคือการขอทางออนไลน์โดยใช ้:

•

บัญชี Medicare online ของคุณผ่าน myGov

•

แอปพลิเคชัน Express Plus Medicare

วิธรี ับ immunisation history statement
โดยใช ้บัญชี Medicare ออนไลน์ของคุณผ่าน myGov:
่ เข ้าใช ้ myGov และเลือก Medicare
1. ลงชือ
2. บนตัวเลือก Immunisation history เลือก View statement
่ ของคุณ จากนัน
3. เลือกชือ
้ เลือก View history statement (PDF)
ใช ้แอปพลิเคชัน Express Plus Medicare
1. เข ้าสูร่ ะบบแอปพลิเคชัน
2. เลือก Immunisation history จากตัวเลือก Services
่ ของคุณ จากนัน
3. เลือกชือ
้ เลือก View history statement (PDF)
หากคุณไม่สามารถรับ immunisation history statement ทางออนไลน์หรือต ้องการความช่วยเหลือโทร 1800
653 809

หากคุณไม่มบ
ี ัญชีออนไลน์ของ Medicare
่ มโยง Medicare กับบัญชี myGov ของคุณเพือ
คุณต ้องเชือ
่ สร ้างบัญชีออนไลน์ Medicare
่ เข ้าใช ้หรือสร ้างบัญชี myGov ที่ my.gov.au
ลงชือ
่ มโยง Medicare โดยวิธใี ดวิธห
จากนัน
้ คุณสามารถเชือ
ี นึง่ ต่อไปนี้:
•

หมายเลขบัตรบัตร Medicare ของคุณและข ้อมูลจากประวัติ Medicare ของคุณ

•

่
่
รหัสการเชือมโยงที
ออกให้
โดย Medicare

่ มโยง Medicare เข ้ากับ myGov ไปที่
สาหรับความช่วยเหลือในการเชือ
servicesaustralia.gov.au/medicareguides

ปรับรายละเอียดการติดต่อ Medicare ของคุณให ้เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ
สาคัญว่ารายละเอียดการติดต่อ Medicare ของคุณเป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ คุณสามารถดูและอัปเดตรายละเอียด
ของคุณโดยใช ้บัญชีออนไลน์ Medicare หรือแอปพลิเคชันมือถือ Express Plus Medicare
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ิ ธิไ์ ด ้รับ Medicare หรือ Department of Veterans’ Affairs (DVA)
หากคุณไม่มส
ี ท
คุณสามารถขอ Individual Healthcare Identifier (IHI) จากเราเพือ
่ รับสรุปการฉีดวัคซีนผ่าน My Health
Record สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/ihi
สาหรับข ้อมูลอัปเดตและคาแนะนาล่าสุดเกีย
่ วกับ COVID-19 ไปที่ australia.gov.au

สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติม
•

โทร Translating and Interpreting Service (TIS National) ทีห
่ มายเลข 131 450 เพือ
่ พูดคุยกับ
เราในภาษาของคุณเกีย
่ วกับบริการของ Medicare

•

ไปที่ servicesaustralia.gov.au/debts สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมในภาษาอังกฤษ

•

ไปที่ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ทีซ
่ งึ่ คุณสามารถอ่าน ฟั งหรือดูวด
ิ โี อข ้อมูลใน
ภาษาของคุณได ้

•

เข ้าไปทีศ
่ ูนย์บริการ

หมายเหตุ: การโทรจากโทรศัพท์บ ้านไปทีห
่ มายเลข '13' จากทุกทีใ่ นออสเตรเลียจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตรา
คงที่ อัตราดังกล่าวอาจแตกต่างจากราคาค่าโทรในพืน
้ ทีแ
่ ละอาจแตกต่างกันไปตามผู ้ให ้บริการโทรศัพท์ การ
โทรไปทีห
่ มายเลขทีข
่ น
ึ้ ต ้นด ้วย '1800'จากโทรศัพท์บ ้านของคุณไม่มค
ี ่าบริการใด ๆ การโทรจากโทรศัพท์
สาธารณะและโทรศัพท์มอ
ื ถืออาจมีการจับเวลาและเรียกเก็บเงินในอัตราทีส
่ งู ขึน
้
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