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ਵਿਡੀਓ ਰਤੀਵਿੀ (ਟਰ ਸ
ਾਂ ਕਵਰਟ)
ਵਿਿੰਕ ਕਰਨ ਿ ਿ ਕਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ Medicare ਨੂ ਿੰ ਵਕਿੇਂ ਆਣ voGym ਖ ਤ ਨ ਿ ਵਿਿੰਕ ਕਰਨ
ਹ।
ਹੁਣ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣ myGov ਖ ਤ ਵਿਿੱਚ ਸ ਈਨ-ਇਨ ਕਰ ਵਿਆ ਹ ,ਹਠ ਾਂ ਿਿੱਿ ਨੂ ਿੰ ਜ ਓ ਅਤ ਆਣੀ Link your first service ਨੂ ਿੰ
ਚੁਣ।
ਸਿ ਿ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚੋਂ Medicare ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
myGov ਦੁ ਆਰ ਤੁ ਹ ਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਬ ਿਣ ਿਈ ਤੁ ਹ ਨੂ ਿੰ ਸਵਹਭਤ ਹਣ ਿਈ ਵਕਹ ਜ ਿਗ । ਜ ਰੀ ਰਿੱਖਣ ਿਈ I agree
ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
Medicare ਨੂ ਿੰ ਵਿਿੰਕ ਕਰਨ ਿਈ ਕੁ ਝ ਵਿਕਿ ਉਿਫਧ ਹਨ। ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਵਿਖ ਉਂਦੀ ਹ ਵਕ ਵਿਿੰਕ ਕਰਨ ਿ ਿ ਕਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ
ਵਿਿੰਕ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨ ਹ।
ਵਿਿੰਕ ਕਰਨ ਿ ਿ ਕਡ ਰ ਤ ਕਰਨ ਿਈ ,ਤੁ ਸੀਂ Medicare ਨੂ ਿੰ ਪਨ ਕਰ ਸਕਦ ਹ, ਜ ਾਂ ਵਕਸ ਸਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖ ਜ ਸਕਦ ਹ।
I have a linking code ਚੁਣ, ਵਪਰ Next ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
Medicare ਦੁ ਆਰ ਰਦ ਨ ਕੀਤ ਵਿਿੰਕ ਕਰਨ ਿ ਿ ਕਡ ਦ ਖਿ ਕਰ।
ਥਿੱਿ ਵਡਿੱਗਦ ਭੀਨੂ ਵਿਿੱਚੋਂ Medicare ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਵਜਿੱਥ ਤੁ ਹ ਨੂ ਿੰ ਆਣ agency reference number ਦ ਖਿ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕਹ ਜ ਾਂਦ ਹ ,ਆਣ Medicare ਕ ਰਡ ਦ ਨਿੰਫਰ
ਅਤ ਆਣ individual reference number ਦ ਖਿ ਕਰ। ਤੁ ਹ ਡ individual reference number ਤੁ ਹ ਡ Medicare
ਕ ਰਡ ਉੱਤ ਤੁ ਹ ਡ ਨ ਭ ਤੋਂ ਵਹਿ ਾਂ ਵਿਵਖਆ ਨਿੰਫਰ ਹ ,ਪਰ Next ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਤੁ ਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਿਤ ੂਰਿਕ Medicare ਨੂ ਿੰ ਆਣ myGov ਖ ਤ ਨ ਿ ਵਿਿੰਕ ਕਰ ਵਿਆ ਹ।
ਿਧਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਿ ਸਤ my.gov.au ਿਖ
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Video transcript
How to link Medicare to your myGov account using a linking
code.
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 linking
code.
To get a linking code, you can call Medicare or visit a service centre.
Select I have a linking code, then select Next.
Enter the linking code provided by Medicare.
Select Medicare from the drop down menu.
Where you are asked to enter your agency reference number, enter your Medicare card number
plus your individual reference number. Your individual reference number is the number before your
name on your Medicare card, then select Next.
You have now successfully linked Medicare to your myGov account.
For more information, visit my.gov.au
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