ਆਪਣੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਤਹਾਸ ਦਾ ਤਿਓਰਾ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਤਿਓਰੇ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਤਕਸੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ myGov ਖਾਤਾ

•

Express Plus Medicare ਮੋਿਾਈਲ ਐਪ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ immunisation history
statement ਕਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
myGov ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
1. ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ।
2. COVID-19 vaccination status ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਤਲੂੰਕ ਚੁਣੋ।
3. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਤਿਰ View immunisation history statement (PDF) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।.
Express Plus Medicare mobile app ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ

1. ਐਪ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ।
2. Services ਤਵਿੱ ਚੋਂ Immunisation history ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਤਿਰ View immunisation history statement ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ immunisation history statement ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ 1800
653 809 ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ Medicare online ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਪਣੇ Medicare online ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ Medicare ਨੂੰ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਤਲੂੰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

my.gov.au ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਣਾਓ
ਤਿਰ ਤੁਸੀਂ Medicare ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਲੂੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
•

ਆਪਣਾ Medicare ਕਾਰਡ ਨੂੰਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ Medicare ਦੇ ਇਤਤਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਇਕ ਤਲੂੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਉਪਰ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਵਿੱ ਚ ਤਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

Medicare ਨੂੰ myGov ਨਾਲ ਤਲੂੰਕ ਕਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/medicareguides ਉੱਤੇ
ਜਾਓ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ Medicare ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ immunisation history
statement ਔਨਲਾਈਨ ਕਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ Individual Healthcare Identifiers (IHI) service ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਤਹਾਸ ਦਾ ਤਿਓਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਤਕਸੇ ਇਕ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
o
o

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਜ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੂੰ ਸ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਤਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ IHI ਿਨਾਉਣ ਲਈ
ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ IHI service ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ myGov account ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਤਹਾਸ ਦੇ
ਤਿਓਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ IHI service ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
1. ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ।
2. COVID-19 vaccination status ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਤਲੂੰਕ ਚੁਣੋ।
3. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਤਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਕਤਹਾਸ ਕਬਓਰਾ (PDF) ਵੇਖੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
•
•
•
•
•

Medicare ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ Translating and Interpreting
Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ

ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਤਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof ਉੱਤੇ ਜਾਓ
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਤਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਨਵੀਨਤਮ COVID-19 ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਤਕਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਵਖੇ ਜਾਓ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤਵਿੱ ਚ ਤਕਧਰੇ ਵੀ '13' ਨੂੰਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਿੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਤਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਿੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਤਆਂ ਤਵਚਕਾਰ ਵੀ
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ '1800' ਨੂੰਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਿੋਨ
ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਹਸਾਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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