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ប្រតិចា រ ិកវដេអូ
រដរៀរភ្ជារ់ Medicare ដៅគណនី myGov ររស់អនក ដោយដប្រើកូេភ្ជារ់។
ឥឡូវននេះអ្ន កបានចូ លនៅកនុងគណនី myGov របស់អ្នកន ើយ សូ មរំកិលចេះនរោម និងនររើសនរ ើស Link your
first service។
នររើសនរ ើស Medicare នៅកនុងបញ្ជ ីនននសវាកមម ។
អ្ន កនឹងររូវបាននគនសន ើសុំឱ្យយល់ររមចុំន
នររើសនរ ើស I agree ន ើមបីបនត ។

េះ myGov កនុងោរសតុកទករ័រ៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់អ្នក។

មានជម្រើសពីរបីម ើរបីភ្ជាប់ Medicare។ វី ដម ូន មនបបាញអូពពីរមបបបភ្ជាប់មយបម្បើូន ភ្ជាប់។
ដដើម្បីទទួ លបានកូ ដភ្ជាប់ អ្ន កអាចដៅទូ រសព្ទ ដៅ Medicare ឬដៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌលដសវាកម្ម ។
ដ្ជ្ើសដរ ើស I have a linking code បន្ទទប់ម្កដ្ជ្ើសដរ ើស Next។
បញ្ចល
ូ កូ ដភ្ជាប់ដដលបានផ្ដល់ដោយ Medicare។
ដ្ជ្ើសដរ ើស Medicare ព្ីម្ន
ុ៉ឹ ុយទម្លាក់ចុុះ។
ដៅដព្លអ្ន ក្រូវបានដសន ើសឱ្
ុុំ យបញ្ចល
ូ agency reference number របស់អ្នក សូ ម្បញ្ចល
ូ ដលខការ Medicare
របស់អ្នក ្ព្ម្ទ ុំង individual reference number របស់អ្នក។ individual reference number
របស់អ្នកគឺជាដលខដៅម្ុខដ្មុះរបស់អ្នកដៅដលើការ Medicare របស់អ្នក បន្ទទប់ម្កដ្ជ្ើសដរ ើស Next។
ឥឡូវដនុះអ្ន កបានភ្ជាប់ Medicare ដោយដជាគជ្័យដៅគណ្នី myGov របស់អ្នក។
ស្ម្លប់ព្័រម្ល
៌ នបដនែ ម្ សូ ម្ចូ លដម្ើល my.gov.au
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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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