FARSI

متن ویدیو
چگونه  Medicareتان را با استفاده از یک کد پیوند دهنده تان به  myGovتان با
استفاده از یک کارت  Medicareپیوند دهید.
اکنون به حساب  myGovخود وارد شده اید  ،به پایین پیمایش کرده و  Link your first serviceرا انتخاب کنید.
 Medicareرا در فهرست خدمات انتخاب کنید.
از شما خواسته می شود با ذخیره اطالعات شخصی تان توسط  myGovموافقت کنید .برای ادامه  I agreeرا انتخاب کنید.
چند گزینه برای پیوند با  Medicareوجود دارد .این ویدئو نحوه پیوند با استفاده از کارت  Medicareرا نشان می دهد.
 I’m listed on a Medicare cardرا انتخاب کنید و سپس  Nextرا انتخاب کنید.
شماره کارت  Medicareخود را وارد کنید و به دنبال آن  individual reference numberخود را وارد کنید ،که این شماره قبل
از نام شما در کارت  Medicareشما هست.
مشخصات شخصی خود ،از جمله نام ،تاریخ تولد و آدرس را پر کنید  ،سپس  Nextرا انتخاب کنید.
از شما سوال خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که ما سابقه صحیح را به حساب  myGovتان پیوند می دهیم .سواالت براساس اطالعاتی
است که شما در گذشته به  Medicareارائه داده اید.
وقتی که به همه سواالت پاسخ دادید Next ،را انتخاب کنید.
شما اکنون با موفقیت  Medicareرا به حساب  myGovخود پیوند داده اید.
برای اطالعات بیشتر ،به  my.gov.auمراجعه کنید.

15312FA.2103
PAGE 1 OF 2

ENGLISH

Video transcript
How to link Medicare to your myGov account using a Medicare
card.
Now you have signed into your myGov account, scroll down and select Link your first service.
Select Medicare in the list of services.
You will be asked to agree to myGov storing your personal information. Select I agree to continue.
There are a few options available to link Medicare. This video shows how to link using a Medicare
card. Select I’m listed on a Medicare card, then select Next.
Enter your Medicare card number followed by your individual reference number, which is the
number before your name on your Medicare card.
Fill in your personal details, including name, date of birth and address, then select Next.
You will be asked questions to make sure we link the correct record to your myGov account. The
questions are based on information you have provided Medicare in the past.
Once you have answered all the questions, select Next.
You have now successfully linked Medicare to your myGov account.
For more information visit my.gov.au

15312.2103
PAGE 2 OF 2

