MACEDONIAN

Видео транскрипција
Како да го поврзете Medicare со вашата myGov сметка
користејќи Medicare карта.
Откако сте се пријавиле (sign in) во вашата myGov сметка, прегледајте (scroll down) и
одберете Link your first service.
Во листата на служби одберете Medicare.
Ќе бидете прашани дали се согласувате во myGov да бидат складирани ваши лични
податоци. Одберете I agree за да продолжите.
Има неколку опции за поврзување со Medicare. Во ова видео се прикажува како да се
поврзете со помош на Medicare карта. Одберете I’m listed on a Medicare card, а потоа
одберете Next.
Внесете го бројот на вашата Medicare карта и вашиот individual reference number, што е
бројот пред вашето име на вашата Medicare карта.
Внесете ги вашите лични податоци, вклучително вашето име и презиме, датум на раѓање и
адреса, и потоа одберете Next.
Ќе ви бидат поставени прашања за да обезбедиме дека внесуваме точни податоци во
вашата myGov сметка. Прашањата се базираат на информациите што порано сте ги дале на
Medicare.
Откако сте одговориле на сите прашања, одберете Next.
Вие сега успешно сте го поврзале Medicare со вашата myGov сметка.
За повеќе информации видете на my.gov.au
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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
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