PUNJABI

ਵਿਡੀਓ ਰਤੀਵਰੀ (ਟਯ ਸ
ਾਂ ਕਵਯਟ)
Medicare ਕ ਯਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ Medicare ਨੂ ੂੰ ਤੁ ਹ ਡ myGov ਖ ਤ ਨ ਰ ਵਕਿੇਂ
ਵਰੂੰਕ ਕਯਨ ਹ।
ਹੁਣ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣ myGov ਖ ਤ ਵਿਿੱਚ ਸ ਈਨ-ਇਨ ਕਯ ਵਰਆ ਹ, ਹਠ ਾਂ ਿਿੱਰ ਨੂ ੂੰ ਜ ਓ ਅਤ ਆਣੀ Link your first service ਨੂ ੂੰ
ਚੁਣ।
ਸਿ ਿ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚੋਂ Medicare ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
myGov ਦੁ ਆਯ ਤੁ ਹ ਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜ ਣਕ ਯੀ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਬ ਰਣ ਰਈ ਤੁ ਹ ਨੂ ੂੰ ਸਵਹਭਤ ਹਣ ਰਈ ਵਕਹ ਜ ਿਗ । ਜ ਯੀ ਯਿੱਖਣ ਰਈ I agree
ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
Medicare ਨੂ ੂੰ ਜੜਨ ਰਈ ਕੁ ਝ ਵਿਕਰ ਉਰਫਧ ਹਨ। ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਵਿਖ ਉਂਦੀ ਹ ਵਕ Medicare ਕ ਯਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਵਰੂੰਕ
ਵਕਿੇਂ ਕਯਨ ਹ। I’m listed on a Medicare card ਚੁਣ, ਵਪਯ Next ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
ਆਣ Medicare ਕ ਯਡ ਨੂੰਫਯ ਦ ਖਰ ਕਯ ਵਜਸਦ ਫ ਅਦ ਆਣ individual reference number ਬਯ, ਜ ਤੁ ਹ ਡ
Medicare ਕ ਯਡ ਉੱਤ ਤੁ ਹ ਡ ਨ ਭ ਤੋਂ ਵਹਰ ਾਂ ਵਰਵਖਆ ਨੂੰਫਯ ਹ
ਆਣ ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸਥ ਯ ਾਂ ਨੂ ੂੰ ਬਯ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਨ ਭ, ਜਨਭ ਦੀ ਤਯੀਕ ਅਤ ਤ ਸ ਭਰ ਹਨ, ਵਪਯ Next ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨ ਉਣ ਰਈ ਤੁ ਹ ਨੂ ੂੰ ਸਿ ਰ ੁਿੱਛ ਜ ਣਗ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਯਕ ਯਡ ਨੂ ੂੰ ਤੁ ਹ ਡ myGov ਖ ਤ ਨ ਰ ਵਰੂੰਕ ਕਯਦ ਹ ਾਂ। ਸਿ ਰ
ਉਸ ਜ ਣਕ ਯੀ ਉੱਤ ਆਧ ਵਯਤ ਹਨ ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਵਹਰ ਾਂ Medicare ਨੂ ੂੰ ਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ਹ।
ਇਿੱਕ ਿ ਯ ਜਦ ਤੁ ਸੀਂ ਸ ਯ ਸਿ ਰ ਾਂ ਦ ਜਿ ਫ ਦ ਵਦੂੰਦ ਹ, Next ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
ਤੁ ਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਰਤ ੂਯਿਕ Medicare ਨੂ ੂੰ ਆਣ myGov ਖ ਤ ਨ ਰ ਵਰੂੰਕ ਕਯ ਵਰਆ ਹ।
ਿਧਯ ਜ ਣਕ ਯੀ ਿ ਸਤ my.gov.au ਿਖ
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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.
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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