TURKISH

Video deşifre metni
Medicare kartı kullanılarak Medicare'ın myGov hesabınıza
bağlanması.
myGov hesabınıza giriş yaptıktan sonra aşağıya ilerleyin ve Link your first service (İlk hizmetinizi
bağlayın) öğesini seçin.
Hizmetler listesinden Medicare'i seçin.
myGov'un kişisel bilgilerinizi kaydetmesini kabul etmeniz istenecek. Devam etmek için I agree
(Kabul ediyorum) öğesini seçin.
Medicare'i bağlamak için birkaç seçenek mevcuttur. Bu videoda Medicare kartı kullanılarak nasıl
bağlanacağı gösterilmiştir. I’m listed on a Medicare card (Bir Medicare kartında kayıtlıyım) ve
ardından, Next (İleri) öğesini seçin.
Medicare kartı numaranızı ve arkasından Medicare kartınızda adınızdan önce gelen individual
reference number numaranızı girin.
Adınız, doğum tarihiniz ve adresiniz dahil kişisel bilgilerinizi girip Next (İleri) öğesine basın.
myGov hesabınıza doğru kaydı bağlayabilmemiz için size bazı sorular sorulacaktır. Bu sorularda
geçmişte Medicare'e verdiğiniz bilgiler temel alınmaktadır.
Tüm soruları cevapladıktan sonra Next öğesini seçin.
Medicare'i myGov hesabınıza başarıyla bağladınız.
Daha fazla bilgi için my.gov.au adresine gidin
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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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