DARI

نسخه متنی ویدیو
چگونه  Medicareرا به حساب  myGovتان با استفاده از کود وصل کردن تان وصل
کنید.
اکنون به حساب  myGovخود وارد شده اید ،پایین بروید و  Link your first serviceرا انتخاب کنید.
 Medicareرا در لیست خدمات انتخاب کنید.
از شما خواسته می شود که با ذخیره کردن معلومات شخصی تان در  myGovموافقت کنید I agree .را برای ادامه انتخاب کنید.
چند گزینه برای وصل کردن  Medicareوجود دارد .این ویدیو طریقه وصل کردن با استفاده از کود وصل را نشان میدهد.
برای دریافت کود وصل ،شما میتوانید به  Medicareزنگ بزنید یا از مرکز خدمات دیدن کنید.
 I have a linking codeرا انتخاب کنید ،سپس  Nextرا انتخاب کنید.
کود وصل که توسط  Medicareبرایتان داده شده را وارد کنید.
از لست ) Medicare ،(drop down menuرا انتخاب کنید.
در جایی که از شما خواسته میشود که  agency reference numberخود را وارد کنید ،شماره کارت  Medicareخود را به
همراه  individual reference numberخود وارد کنید .شماره  individual reference numberشماره قبل از نام شما در
کارت  Medicareاست ،سپس  Nextرا انتخاب کنید.
شما اکنون با موفقیت  Medicareرا با حساب  myGovخود وصل کرده اید.
برای معلومات بیشتر ،به  my.gov.auمراجعه کنید.
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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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