VIETNAMESE

Lấy chứng từ chủng ngừa COVID-19 của quý vị
Immunisation history statement ghi tình trạng chủng ngừa
COVID-19 của quý vị.
Cách dễ nhất để lấy tờ tường trình của quý vị là qua dịch vụ trực tuyến bằng:


tài khoản Medicare online của quý vị tại myGov



ứng dụng điện thoại di động Express Plus Medicare.

Làm thế nào để lấy immunisation history statement của quý vị
Sử dụng tài khoản Medicare online của quý vị tại myGov:
1.

Đăng nhập myGov và chọn Medicare.

2.

Tại khung Immunisation history, hãy chọn View statement.

3.

Chọn tên của quý vị, sau đó chọn View history statement (PDF).

Sử dụng ứng dụng điện thoại di động Express Plus Medicare:
1.

Đăng nhập ứng dụng.

2.

Chọn Immunisation history từ Services.

3.

Chọn tên của quý vị, sau đó chọn View history statement (PDF).

Nếu không thể lấy immunisation history statement của mình trực tuyến được hoặc cần trợ giúp,
quý vị hãy gọi số 1800 653 809.

Nếu không có tài khoản Medicare trực tuyến
Quý vị cần nối kết Medicare với tài khoản myGov để thiết lập tài khoản Medicare trực tuyến của
mình.
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản myGov của quý vị tại my.gov.au
Sau đó, quý vị có thể nối kết Medicare bằng cách sử dụng:


số thẻ Medicare của quý vị và thông tin trong hồ sơ Medicare của quý vị



mã liên kết Medicare đã cấp cho quý vị.

Để được trợ giúp nối kết Medicare với myGov, hãy truy cập
servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Luôn cập nhật chi tiết liên lạc của quý vị với Medicare
Điều quan trọng là chi tiết liên lạc trong hồ sơ Medicare của quý vị phải luôn cập nhật. Quý vị có
thể xem và cập nhật chi tiết của mình bằng tài khoản Medicare trực tuyến hoặc ứng dụng điện
thoại di động Express Plus Medicare.
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Nếu quý vị không hội đủ điều kiện đối với Medicare hoặc Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cấp Individual Healthcare Identifier (IHI) để quý vị lấy bản tóm tắt
chủng ngừa thông qua My Health Record. Hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/ihi để biết thêm
thông tin.
Muốn có thông tin cập nhật và hướng dẫn mới nhất về COVID-19, hãy truy cập australia.gov.au

Muốn biết thêm thông tin


gọi cho Translating and Interpreting Service (TIS National) qua số 131 450 để nói chuyện với
chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các dịch vụ Medicare



truy cập servicesaustralia.gov.au/ihs để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh



truy cập servicesaustralia.gov.au/yourlanguage tại đây quý vị có thể đọc, nghe hoặc xem
video phổ biến thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị



tới trung tâm dịch vụ.

Lưu ý: gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ bằng điện thoại nhà từ bất kỳ nơi nào trên nước
Úc sẽ tính chi phí theo cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phương và
cũng có thể khác nhau tùy theo công ty điện thoại. Gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘1800’
bằng điện thoại nhà thì không tốn tiền. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể
bị tính theo thời gian và cước gọi cao hơn.
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Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19
vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:



your Medicare online account through myGov



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement
Using your Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov and select Medicare.
2. On the Immunisation history tile, select View statement.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Log on to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code issued by Medicare.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Keep your Medicare contact details up to date
It is important your Medicare contact details are up to date. You can view and update your details
using your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app.
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If you are not eligible for Medicare or Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
You can request an Individual Healthcare Identifier (IHI) from us to get an immunisation summary
through My Health Record. Go to servicesaustralia.gov.au/ihi for more information.
For the latest COVID-19 updates and advice, go to australia.gov.au

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/ihs for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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