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ី
ប្រតិចា រ ិកវដេអូ
រដរៀរភ្ជារ់ Medicare ដៅគណនី myGov ររស់អនក ដោយដប្រើកាត
Medicare។
ឥឡូវននេះអ្ន កបានចូ លនៅកនុងគណនី myGov របស់អ្នកន ើយ សូ មរំកិលចេះនរោម និងនររើសនរ ើស Link your
first service។
នររើសនរ ើស Medicare នៅកនុងបញ្ជ ីនននសវាកមម ។
អ្ន កនឹងររូវបាននគនសន ើសុំឱ្យយល់ររមចុំន
នររើសនរ ើស I agree ន ើមបីបនត ។

េះ myGov កនុងោរសតុកទករ័រ៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់អ្នក។

មានរនរមើសរីរបីន ើមបីភ្ជជប់ Medicare។ វវ ើន អ្ូ ននេះបាញអអ្ុំរីរនបបបភ្ជជប់នយយនរបើោរ Medicare។
នររើសនរ ើស I’m listed on a Medicare card បន្ទាប់មកនររើសនរ ើស Next។
បញ្ចល
ូ នលខ្ោរ Medicare របស់អ្នក បន្ទាប់មកបញ្ចល
ូ individual reference number របស់អ្នក
ដ លជានលខ្នៅមខ្ន្មេះរបស់អ្នកនៅនលើោរ Medicare របស់អ្នក។
បុំនរអនៅកនុងរ័រ៌មានលមអ ិរផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់អ្នក រ ួមមានន្មេះ នងៃ ដខ្ឆ្នុំកុំនណើរ និងអាសយយាន
បន្ទាប់មកនររើសនរ ើស Next។
អ្ន កនឹងររូវបាននគសួ រសុំណួរមួ យចុំនួនន ើមបីន្វ ើឱ្យរបាក ថានយើងភ្ជជប់កុំណរ់រាររឹមររូវនៅគណនី
myGov របស់អ្នក។ សុំណួរទ ុំងនន្ទេះដអអ កនលើរ័រមា
៌ នដ លអ្ន កបានអដ លឱ្
់ យ Medicare កនុងនរលកនល ងមក។
នៅនរលអ្ន កបានន្ល ើយសុំណួរទ ុំងអ្ស់ន ើយ សូ មនររើសនរ ើស Next។
ឥឡូវននេះអ្ន កបានភ្ជជប់ Medicare នយយនជាគរ័យនៅគណនី myGov របស់អ្នក។
សរមាប់រ័រមា
៌ នបដនែ ម សូ មចូ លនមើល my.gov.au
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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.a
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
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