MACEDONIAN

Видео транскрипција
Како да го поврзете Medicare со вашата myGov сметка
користејќи шифра за поврзување.
Откако сте се впишале (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 на Medicare. Во ова видео се прикажува како да се
направи поврзување со помош на шифра за поврзување (linking code).
За да добиете шифра за поврзување, може да се јавите на Medicare или да посетите центар
за услуги.
Одберете I have a linking code и потоа одберете Next.
Внесете ја шифрата за поврзување дадена од Medicare.
Одберете Medicare од листата (drop down menu).
Кога ќе биде побарано да го внесете вашиот agency reference number, внесете го бројот на
вашата Medicare карта и вашиот individual reference number. Ваш individual reference number
е бројот пред вашето име на вашата Medicare карта, и потоа одберете Next.
Вие 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 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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