ی
اپن  COVID-19ویکسینیشن کا ثبوت حاصل کریں
ی
می آپ یک
آپ یک immunisation history statement
(حفاظن ٹیکوں یک سٹیٹمنٹ) ں
ی
 COVID-19ویکسینیشن درج ہوت ےہ۔
کرن ےک لی آن الئن ان دونوں می ےس ی
اپن سٹیٹمنٹ حاصل ی
آسان ترین طور پر ی
کوئ طریقہ استعمال کریں:
ے
ے
•

 myGovکے ذریعے آپ کا  Medicare onlineاکاؤنٹ

•

 Express Plus Medicareموبائل ایپ۔

ی
آپ ی
سکت ںہی؟
اپن  immunisation history statementکیےس حاصل کر
 myGovےک ذریےع اپنا  Medicare online accountاستعمال کرنا:
چنی۔
می سائن ˏان کریں اور  Medicareے
 myGov . 1ے
 Immunisation history . 2یک ی
چنی۔
رسخ ےک تحت  View statementے
چنی۔
چنی ،اور پھر ) View history statement (PDFے
 . 3اپنا نام ے
 Express Plus Medicareموبائل ایپ استعمال کرنا:
می الگ آن کریں۔
 . 1ایپ ے
چنی۔
می ےس  Immunisation historyے
 Services . 2ے
چنی۔
چنی ،اور پھر ) View history statement (PDFے
 . 3اپنا نام ے
اپن  immunisation history statementحاصل نہ کر ے
اگر آپ آن الئن ی
سکی ہوں یا آپ کو مدد یک یضورت ہو تو 1800 653 809
پر کال کریں۔

نہی ےہ تو:
اگر آپ ےک پاس  Medicareآن الئن اکاؤنٹ ے
آپ کو ی
سکی۔
می  Medicareکو لنک کرنا ہو گا تاکہ آپ اپنا  Medicareآن الئن اکاؤنٹ بنا ے
اپن  myGovاکاؤنٹ ے
 my.gov.auپر ی
بنائی۔
می سائن ˏان کریں یا اکاؤنٹ ے
اپن  myGovاکاؤنٹ ے
ے
طریق کو استعمال کر ےک  Medicareکو لنک کر ے
سکی ےہی:
می ےس کیس
پھر آپ ان دونوں طریقوں ے
•

اپنا  Medicareکارڈ نمبر اور اپنی  Medicareکی گزشتہ تفصیالت

•  Medicareکا جاری کردہ لنکنگ کوڈ۔
ی
دیکھی۔
می مدد ےک ےلی servicesaustralia.gov.au/medicareguides
ے
می  Medicareکو لنک کرن ے
 myGovے

می ی
کھی
اپن رابطہ تفصیالت تازہ ر ے
 Medicareے
می آپ یک حالیہ رابطہ تفصیالت درج ہوں۔ آپ ی
اپن  Medicareآن الئن اکاؤنٹ یا
یہ اہم ےہ کہ  Medicareے
ے
اپن رابطہ تفصیالت دیکھ ے
 Express Plus Medicareےک ذریےع ی
می تبدییل کر سکی ےہی۔
سکی ےہی اور ان ے
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اگر آپ  Medicareیا  (DVA) Department of Veterans’ Affairsےک ںلت اہل نہ ںی ہ ںی تو
سکی ےہی تاکہ آپ  My Health Recordےک ذریےع ی
لین یک درخواست کر ے
آپ ہم ےس  (IHI) Individual Healthcare Identifierی
اپن
دیکھی۔
سکی۔ مزید معلومات ےک ےلی servicesaustralia.gov.au/ihi
ے
امیونائزیشن کا خالصہ حاصل کر ے
دیکھی۔
 COVID-19ےک متعلق تازہ ترین اطالعات اور ہدایات ےک ےلی australia.gov.au
ے

مزید معلومات
•

Medicareکی خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کے لیے  131 450پر
 (TIS National) Translating and Interpreting Servicesکو فون کریں۔

•

انگلش میں مزید معلومات کے لیے  servicesaustralia.gov.au/ihsدیکھیں

•

 servicesaustralia.gov.au/yourlanguageدیکھیں جہاں آپ اپنی زبان میں معلومات پڑھ اور سن سکتے ہیں
اور اپنی زبان میں وڈیوز دیکھ سکتے ہیں

•

کسی سروس سنٹر میں جائیں۔

ہون واےل نمٹوں کو کال ی
ی
ر
کرن ےک ےلی ایک ررسحˏ معاوضہ مقرر ےہ۔ یہ
می کیس بیھ جگہ ےس لینڈ الئن ےس ’ ‘13ےس ررسوع
ر
نوٹ :آسٹیلیا ے
ے
ے
ررسح لوکل کال یک قیمت ےس مختلف ہو سکن ےہ اور مختلف فون رسوس کمپنیوں ےک درمیان بیھ مختلف ہو سکن ےہ۔ ’ ‘1800ےس
ہون واےل نمٹوں کو لینڈ الئن ےس کال کرنا مفت ہ۔ پبلک فون اور موبائل فون ےس یک جا ی
ی
ن وایل کالوں کا وقت نوٹ کیا جا سکتا ےہ
ررسوع
ر
ے
ے
اور ررسحˏ معاوضہ زیادہ ہو سکن ےہ۔
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