ثبوت واکسین  COVID-19خود را بدست بیاورید
بیان سابقه واکسین کردن شما وضعیت واکسین  COVID-19شما را ثبت میکند.
اسان ترین راه برای بدست اوردن بیان تان استفاده آنالین است:

•

حساب  myGovشما

•

اپ موبایل.Express Plus Medicare mobile app

چگونه  immunisation history statementتان را بدست اورید اگر شمل مستحق میدیکر باشید
استفاده از :myGov
 .1به حساب  myGovتان وارد شوید.
 .2لینک سریع  COVID-19 vaccination statusرا انتخاب کنید.
 .3نام تانرا انتخاب کنید ،و بعدا ) View immunisation history statement (PDFرا انتخاب کنید.
استفاده از :Express Plus Medicare mobile app
 .1داخل اپ شوید.
 .2در  Servicesشما  Immunisation historyرا انتخاب کنید.
 .3نام تانرا انتخاب ،و بعدا  View immunisation history statementرا انتخاب کنید.
اگر شما نتوانستید که  immunisation history statementخود را انالین دریـافت کنید و یا به کمـک نیاز دارید ،به شمـاره
 1800 653 809زنگ بزنید.

اگر شما حساب  Medicare onlineرا نداشته باشید
شما نیاز به وصل کردن  Medicareتان به حساب  myGovرا دارید ،تا شما حساب  Medicare onlineخود را ایجاد کنید.
وارد حساب  myGovو یا انرا در  my.gov.auایجاد کنید.
شما بعدا میتوانید  Medicareرا وصل کنید با استفاده از:
• شماره کارت  Medicareتان و معلومات از سوابق  Medicareتان.
• کود وصل کننده که از طریق تلیفون یا در مرکز خدمات به شما داده شده باشد.
برای کمک وصل کردن  Medicareبه  myGovبه  servicesaustralia.gov.au/medicareguidesمراجعه کنید.

شما چگونه  immunisation history statementتانرا انالین بدست بیاورید اگر
شما مستحق  Medicareنباشید
شما میتوانید بیان سابقه واکسین کردن تانرا انالین با استفاده از  Individual Healthcare Identifiers (IHI) serviceاز طریق
 myGovاکاونت تان بدست بیاورید.
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شما نیاز به فراهم کردن مشخصات هویتی زیرین برای تأیید هویت خویش برای ما میباشید:
پاسپورت شما ،با ویزه برحال استرالیا شما
o
الیسنس دریوری استرالیا شما
o
یکبار که هویت شما را تأیید کردیم ،از امشخصات شما برای ایجاد  IHIشما استفاده خواهیم کرد .ما همچنین  IHI serviceرا به حساب
 myGov accountشما وصل میکنیم .سپس شما میتوانید با استفاده از  IHI serviceبیان سابقه واکسین خویش را مشاهده کنید:
 .1به حساب  myGovتان وارد شوید.
 .2لینک سریع  COVID-19 vaccination statusرا انتخاب کنید.
 .3نام تانرا انتخاب کنید ،و بعدا ) View immunisation history statement (PDFرا انتخاب کنید.

برای معلومات بیشتر
•

به خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی ) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalبه شماره 131 450
زنگ بزنید و به لسان خود با ما در باره خدمات  Medicareصحبت کنید

•

برای معلومات بیشتر به لسان انگلیسی به ویبسایت  servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproofمراجعه
کنید

•

برای معلومات به لسان خود تان برای خواندن ،شنیدن و دیدن ویدیو ها به ویبسایت
 servicesaustralia.gov.au/yourlanguageمراجعه کنید

• برای تازه ترین خبر و مشوره در مورد  COVID-19به  australia.gov.auمراجعه کنید
• از یک مرکز خدمات دیدن کنید.
توجه :تلیفون کردن از طریق تلیفون منزل شما به شماره های " "13از هر جای استرالیا با یک نرخ ثابت قابل پرداخت است .این نرخ
ممکن است از قیمت تماس محلی متفاوت باشد و همچنین ممکن است بین فراهم کنندگان خدمات تلیفونی هم متفاوت باشد .تلیفون کردن به
شماره های ‘ 1800از تلیفون خانه شما مجانی است .تماس از طریق تلیفون های موبایل و تلیفون عامه ممکن است با نرخ باالتری تنظیم
و زمان بندی شود.
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ENGLISH

Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19 vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:


your myGov account



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement if you are eligible
for Medicare
Using myGov:
1. Sign in to your myGov account.
2. Select the COVID-19 vaccination status quick link.
3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Sign in to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then View immunisation history statement.
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code we have given you either over the phone or at a service centre.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

How to get your immunisation history statement online if you
are not eligible for Medicare
You can get your immunisation history statement online using the Individual Healthcare
Identifiers (IHI) service through your myGov account.
You need to give us details from one of the following identity documents to verify your identity:
 your passport, with your valid Australian visa
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 your Australian driver licence.
Once we have verified your identity, we will use your details to create your IHI. We will also link the
IHI service to your myGov account. Then you can use the IHI service to view your immunisation
history statement:
1. Sign in to your myGov account.
2. Select the COVID-19 vaccination status quick link.
3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF).

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 go to australia.gov.au for the latest COVID-19 updates and advice
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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