PUNJABI

ਵਿਡੀਓ ਰਤੀਵਿੀ (ਟਰ ਸ
ਾਂ ਕਵਰਟ)
myGov ਰ ਹੀਂ ਆਣੇ Medicare online account ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਣੇ
Medicare ਦੇ ਵਿਸਥ ਰ ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਅੱਡੇਟ ਕਰਨ ਹੈ।
myGov ਰ ਹੀਂ ਆਣੇ Medicare online account ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Medicare ਿ ਸਤੇ ਆਣੇ ਵਿਸਥ ਰ ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਅੱਡੇਟ
ਕਰਨ ਹੈ।
myGov ਵਿੱਚ ਸ ਈਨ-ਇਨ ਕਰ ਅਤੇ Medicare ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਆਣੇ Medicare ਦੇ ਮੱਖ ਸਪੇ ਉੱਤੇ My details ਦੇ ਥੱਿੇ Update now ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਉਹਨ ਾਂ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਿੱਿ ਥੱਿੇ ਨੂੰ ਜ ਓ, ਜ ਤਸੀਂ ਅੱਡੇਟ ਕਰਨ ਚ ਹੂੰਦੇ ਹ, ਅਤੇ ਵਪਰ Edit ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਇਸ ਉਦ ਹਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡ ਕ ਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਡੇਟ ਕਰ ਾਂਗੇ।
ਡ ਕ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਫਦੀਿੀਆਾਂ ਤਹ ਡੇ Medicare ਕ ਰਡ ਉੱਤੇ ਵਿਖੇ ਹਰ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿ ਸਤੇ ਅੱਡੇਟ ਹਣਗੀਆਾਂ।
ਆਣੇ ਨਿੇਂ ਿੇਰਿੇ ਦ ਖਿ ਕਰ, ਵਪਰ Save address ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਇਕ ਸਪਿਤ ਿ ਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗ , ਵਕ ਤਹ ਡੇ ਵਿਸਥ ਰ ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇਟ ਕਰ ਵਦੱਤ ਵਗਆ ਹੈ।
My details ਡੱਫੇ ਵਿੱਚ ਿ ਸ ਆਉਣ ਿਈ Close ਦੀ ਚਣ ਕਰ।
ਜੇ ਤਹ ਨੂੰ ਿ ੜ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਤਸੀਂ ਆਣੇ ਹਰ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਅੱਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।
ਿਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਿ ਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/updatemedicaredetails ਉੱਤੇ ਜ ਓ
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Video transcript
How to update your Medicare details using your Medicare
online account through myGov.
How to update your details for Medicare using your Medicare online account through myGov.
Sign in to myGov and select Medicare.
Under My details on your Medicare homepage select Update now.
Scroll to the details you want to update then select Edit.
In this example we will update the postal address.
The postal address changes will update for everyone on your Medicare card.
Enter your new details then select Save address.
A success message will confirm your details have been updated.
Select Close to return to the My details window.
If you need to you can update your other details too.
For more information, go to servicesaustralia.gov.au/updatemedicaredetails
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