நீ ங்கள் COVID-19 தடுப்பூசி மருந்தினை
இட்டுக்ககொண்டதற்கொை சொன்றினைப்
கெற்றுக்ககொள்ளுங்கள்
உங்களுடைய ‘தடுப்பூசி வரலாற்றுக் கூற்று’ (immunisation history statement)
உங்களுடைய COVID-19 தடுப்பூசி மருந்தளிப்புத் தகுநிடலடயப் பதிவு
சசய்யும்.
பின் வரும் இரண்டு வழிகளில் ஏதாவது ஒன்டைப் பயன்படுத்தி
உங்களுக்கான கூற்ைிடன இடைய-வழியில் சபறுவதத மிக எளிதான
வழி:
• உங்களுடைய myGov கைக்கு வழியாக
• Express Plus Medicare எனும் சமாடபல் டகப்தபசிச் சசயலிடயப்
பயன்படுத்தி.

‘கமடிககயர்’ வசதிக்கு நீ ங்கள் தகுதிகெற்றொல்,
உங்களுனடய immunisation history statement -ஐப் கெறும் வழி
myGov வழியாக:
1. உங்களுடைய myGov -கைக்கிற்குள் சசல்லுங்கள்.
2. COVID-19 vaccination status எனும் விடரவு இடைப்பிடனத் சதரிவு
சசய்யுங்கள்.
3. உங்களுடைய சபயடரத் சதரிவு சசய்யுங்கள், பிைகு View
immunisation history statement (PDF)-ஐத் சதரிவு சசய்யுங்கள்.
Express Plus Medicare mobile app எனும் சசயலிடயப் பயன்படுத்தி:
1. இந்த சசயலிக்குள் சசல்லுங்கள்.
2. Services -இல் இருந்து Immunisation history -ஐத் சதரிவுசசய்யுங்கள்.
3. உங்களுடைய சபயடரத் சதரிவு சசய்யுங்கள், பிைகு View
immunisation history statement -ஐத் சதரிவு சசய்யுங்கள்.
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உங்களுடைய immunisation history statement -ஐ இடைய-வழியில் சபை
இயலவில்டல என்ைால், அல்லது உங்களுக்கு உதவி ததடவப்பட்ைால்
1800 653 809-ஐ அடழயுங்கள்.

Medicare online கைக்கு ஒன்று உங்களுக்கு இல்டலசயன்ைால்
Medicare online கைக்கு ஒன்டை ஏற்படுத்திக்சகாள்ள, Medicare -ஐ
உங்களுடைய myGov -உைன் நீங்கள் இடைக்க தவண்டும்.

my.gov.au எனும் வடலத்தலத்தில் உங்களுடைய myGov கைக்கில் உள்நுடழயுங்கள், அல்லது உங்களுக்கான myGov கைக்கு ஒன்டை
ஏற்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள்.

இதற்குப் பிைகு, பின் வரும் இரண்டு முடைகளில் ஏதாவது ஒன்டைப்
பயன்படுத்தி உங்களுடைய Medicare -ஐ நீங்கள் இடைக்கலாம்:
•
•

உங்களுடைய Medicare இலக்கம் மற்றும் உங்களுடைய Medicare
வரலாற்ைில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள்
சதாடலதபசி மூலமாக அல்லது தசடவ டமயம் ஒன்ைில் எம்மால்
சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு இடைப்புக் குைியீடு.

Medicare -ஐ myGov-உைன் இடைப்பதற்கான உதவிக்கு
servicesaustralia.gov.au/medicareguides எனும் வடலத்தலப் பக்கத்திற்குச்
சசல்லுங்கள்.

Medicare வசதிக்கு நீ ங்கள் தகுதிகெறொதவர் என்றொல்,
உங்களுனடய immunisation history statement -ஐ இனைய
வழியில் கெறும் வழி

உங்களுடைய myGov கைக்கு வழியாக Individual Healthcare Identifiers (IHI)
service எனும் தசடவடயப் பயன்படுத்தி, இடைய வழியில் உங்களுடைய
தடுப்பூசி மருந்து வரலாற்றுக் கூற்ைிடன நீங்கள் சபைலாம்.
உங்களுடைய அடையாளத்திடை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, பின் வரும் அடையாள
ஆவைங்கள் ஒன்ைிலிருக்கும் விபரங்கடள நீங்கள் எமக்குக் சகாடுக்க
தவண்டியிருக்கும்:
o
o

உங்களுடைய சசல்லுபடியாகும் ஆஸ்திதரலிய விசா உள்ள
உங்களுடைய கைவுச்சீட்டு
உங்களுடைய ஆஸ்திதரலிய வாகன ஓட்டுநர் பத்திரம்.

உங்களுடைய அடையாளத்திடன நாங்கள் சரிபார்த்த பிைகு உங்களுடைய
IHI -ஐ உருவாக்குவதற்கு உங்கடளப் பற்ைிய விபரங்கடள நாங்கள்
பயன்படுத்துதவாம். IHI service -ஐ உங்களுடைய myGov account -உைன்
நாங்கள் இடைத்தும் விடுதவாம். இதற்குப் பிைகு உங்களுடைய தடுப்பூசி
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மருந்து வரலாற்றுக் கூற்ைிடனப் பார்க்க உங்களுடைய IHI service -ஐ
நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
1. உங்களுடைய myGov கைக்கிற்குள் சசல்லுங்கள்.
2. COVID-19 vaccination status எனும் விடரவு இடைப்பிடனத் சதரிவு
சசய்யுங்கள்.
3. உங்களுடைய சபயடரத் சதரிவு சசய்யுங்கள், பிைகு View
immunisation history statement (PDF) -ஐத் சதரிவு சசய்யுங்கள்.

மமலதிகத் தகவல்களுக்கு
•

Medicare தசடவகடளப் பற்ைி எம்முைன் உங்கள் சமாழியில் தபச 131
450 எனும் இலக்கத்தில் Translating and Interpreting Service (TIS National) -ஐ
அடழயுங்கள்

•

ஆங்கிலத்திலுள்ள தமலதிகத் தகவல்களுக்கு
servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof எனும் வடலத்தலப்
பக்கத்திற்குச் சசல்லுங்கள்

•

உங்களுடைய சமாழியில் தகவல்கடள வாசிக்க, சசவிமடுத்துக்
தகட்க அல்லது காசைாலிகளில் பார்க்க
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனும் வடலத்தலப் பக்கத்திற்குச்
சசல்லுங்கள்

•

மிகச் சமீ பத்திய COVID-19 குைித்த புதுச் சசய்திகள் மற்றும்
அைிவுடரகளுக்கு australia.gov.au எனும் வடலத்தலத்திற்குச்
சசல்லுங்கள்

•

தசடவ டமயம் ஒன்ைிற்குச் சசல்லுங்கள்.

குைிப்பு: உங்களுடைய வட்டுத்
ீ
சதாடலதபசியிலிருந்து ஆஸ்திதரலியாவில்
எவ்விைத்திலும் இருக்கும் ‘13’ இலக்கங்களுக்கு சசய்யப்படும்
அடழப்புகளுக்கு நிடலப்படுத்தபட்ை கட்ைைம் அைவிைப்படும். அந்த
வதமானது
ீ
உள்ளூர்த் சதாடலதபசி அடழப்பிற்கு ஆகும் சசலவிலிருந்து
தவறுபைலாம், மற்றும் சதாடலதபசிச் தசடவ வழங்குநர்களிடைதயயும்
இது மாறுபைலாம். உங்களுடைய வட்டுத்
ீ
சதாடலதபசியிலிருந்து ‘1800’
இலக்கங்களுக்குச் சசல்லும் அடழப்புகள் இலவசம். சபாதுத்
சதாடலதபசிகள் மற்றும் சமாடபல் டகப்தபசிகளிலிருந்து சசய்யப்படும்
அடழப்புகளுக்கு தநரம் கைக்கிைப்பட்டு அதியுயர் வதக்
ீ
கட்ைைங்கள்
அைவிைப்பைக்கூடும்.
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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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