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ទទួ លបានភស្តុងតាងននការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
របស្់អ្នក
International COVID-19 Vaccination Certificate របស្់អ្នកផ្ដល់នូវភស្តុងតាងននការចាក់វ៉ាក់សាំង
COVID-19 របស្់អ្នក។
International COVID-19 Vaccination Certificate គឺជាកំណត់ត្រាមានសុវតថ ិភាពននការចាក់វ៉ាក់សំង
សត្រមាប់មនុសសដែលធ្វ ើែំធណើរអនត រជាតិ។ ធ ើងបធងក ើតវធ ើងធែើមបីបំធពញធៅាមសត ង់ដារធ្វ ើែំធណើរ
អនត រជាតិ។
អន កអាចទទួ លបានវ ិញ្ញាបនបត្រតអនត រជាតិអនឡាញ ត្របសិនធបើមានលកខ ណៈមួ
លកខ ណៈទ ំងធនេះត្រតូវអនុវតត ៖

កនុងចំធោម

• អន កមានលិខិតឆ្ល ងដែន Australian បចចុបបនន
• អន កជាពលរែឋ Australian មានសញ្ញាតិពីរ ធដា មានលិខិតឆ្ល ងដែន Australian
និងលិខិតឆ្ល ងដែនបរធទសបចចុបបនន
• អន កមានលិខិតឆ្ល ងដែនបរធទសដែលមានទិដាឋការ Australian។
អន កត្រតូវដតបានទទួ លយ៉ាងធោចោស់មួ ែូ សននវ៉ាក់សំង COVID-19 ដែលបានអនុម័ត
ឬបានទទួ លសាល់។
អន កនឹងត្រតូវការធសន ើសុំ វ ិញ្ញាបនបត្រតអនត រជាតិរបស់អនកធៅធពលអន កមានគធត្រមាងធ្វ ើែំធណើរ និងធៅមុនធពល
អន កធៅកាន់ត្រពលាន នត ធោេះ។ ការធនេះធ្វ ើឱ្យត្របាកែថាវ ិញ្ញាបនបត្រតអនត រជាតិរបស់អនកមានបចចុបបនន ភាព។
អន កត្រតូវការអនុញ្ញាតឱ្យមានរហូ តែល 10 នងៃ សត្រមាប់ការចាក់វ៉ាក់សំង COVID-19
ងមីៗបំផុតរបស់អនកនឹងត្រតូវបានកត់ត្រាធៅធលើបញ្ា ីចាក់ថានប
ំ ង្កករ Australian Immunisation Register។
ធៅធពលអន កមានគធត្រមាងធ្វ ើែំធណើរ អន កត្រតូវពិនិតយធមើល៖
• លកខ ខណឌតត្រមូវកនុងការចូ ល និងលកខ ខណឌតត្រមូវកនុងការចាក់វ៉ាក់សំងរបស់ត្របធទសដែលអន កកំពុងទសសនា
និង
• លកខ ខណឌតត្រមូវកនុងការធ្វ ើែំធណើរសត្រមាប់ត្រក ុមហុនអាកាសចរណ៍ដែលអន កកំពុងធ្វ ើែំធណើរជាមួ

។

ការត្រតូវមានបចចុបបនន ភាពជាមួ នឹងការចាក់វ៉ាក់សំង COVID-19 របស់អនក
មានន័ ថាអន កបានទទួ លែូ សទង
ំ អស់ដែលបានដណនាំសត្រមាប់អា ុ
និងធសចកដ ីត្រតូវការសុខភាពរបស់អនក។
អន កផដ ល់ធសវចាក់វ៉ាក់សំងរបស់អនកត្រតូវការរា ការណ៍អំពីការចាក់វ៉ាក់សំង COVID-19 របស់អនកធៅ
Australian Immunisation Register ធៅមុនអន កអាចទទួ លបានវ ិញ្ញាបនបត្រតអនត រជាតិរបស់អនក។
ត្របសិនធបើធ្មេះរបស់អនកមិនត្រតូវគ្នននឹងអវ ីដែលមានធៅធលើលិខិតឆ្ល ងដែនរបស់អនក
ធនាេះអន កត្របដហលជាត្រតូវការធៅទូ រសពទ ធៅ Australian Immunisation Register ាមធលខ 1800 653 809
នងៃចនទ ែល់ នងៃ សុត្រក ធមា៉ាង 8 ត្រពឹក ែល់ 5 លាៃច។

របបៀបប ើម្បីបស្នើស្ាំ វ ិញ្ញាបនបត្រអ្នត រជារិរបស្់អ្នក
វ ិ្ីដែលង្ក បំផុតធែើមបីទទួ លបាន International COVID-19 Vaccination Certificate គឺាមអនឡាញ
ធដា ធត្របើ វ ិ្ីោមួ ែូ ចខាងធត្រកាម៖
•

Medicare online account របស់អនកាមរ ៈ myGov

• កមម វ ិ្ីចល័ត Express Plus Medicare។
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ត្របសិនធបើធត្របើត្របាស់ Medicare online account ាមរ ៈ myGov៖
1. ចូ លធៅ myGov។
2. ធត្ររើសធរ ើស Go to Medicare ធៅធលើតំណធលឿននន Proof of COVID-19 vaccination។
3. ធត្ររើសធរ ើស Request a certificate។
4. ធត្ររើសធរ ើស name រ ួចធត្រកា មក Next។
5. ធ្វ ើាមរំោននានាធែើមបីធផទ ៀងផ្ទទត់ព័ត៌មានលមអ ិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង និងលិខិខឆ្ល ងដែន។
អន កត្របដហលជាត្រតូវការធ្វ ើបចចុបបនន ភាព name កោ
ដ ល ឬ ធ្មេះ
នាមត្រតកូ លរបស់អនកធៅកនុងធអត្រកង់ព័ត៌មានលមអ ិតលិខិខឆ្ល ងដែនធែើមបីផគ ូផា ងជាមួ នឹងអវ ីដែលមាន
ធៅធលើលិខិខឆ្ល ងដែនរបស់អនក។
អន កអាចទញ ក ឬធបាេះពុមពចាប់ចមល ងននវ ិញ្ញាបនបត្រតអនត រជាតិរបស់អនកសត្រមាប់កំណត់ត្រារបស់អនក។
ត្របសិនធបើអនកមានសិទធិទទួ លបាន Medicare ធហើ មិនទន់មាន Medicare online account
របស់អនកភាាប់ធៅ myGov ធៅធ ើ ធទ៖
• ធត្ររើសធរ ើស Link Medicare និងធ្វ ើាមភាលមធែើមបីភាាប់ Medicare online account ធៅ myGov។
មា ន ការដណនាំ Medicare ចំនួន 2 ដែលអាចរកបានជា 21 ភាស៖
• ភ្ជាប់ Medicare ធៅ myGov ធដា ធត្របើកូែភាាប់
• ភ្ជាប់ Medicare ធៅ myGov ធដា ធត្របើកាត Medicare
អន កអាចរកធ ើញការដណនាំទ ំងធនាេះធៅឯ servicesaustralia.gov.au/medicareguides

ត្របសិនធបើធត្របើត្របាស់កមម វ ិ្ីចល័ត Express Plus Medicare៖
1. ធត្ររើសធរ ើស Proof of vaccinations ពី Services។
2. ធត្ររើសធរ ើស Request a certificate។
3. ធត្ររើសធរ ើស name របស់អនក រ ួចធត្រកា មកធទៀត Next។
4. ធ្វ ើាមរំោននានាធែើមបីធផទ ៀងផ្ទទត់ព័ត៌មានលមអ ិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង និងលិខិខឆ្ល ងដែន។
អន កត្របដហលជាត្រតូវការធ្វ ើបចចុបបនន ភាព ជាឈ្មោះកណ្ត
ា ល ឬ ធ្មេះ
នាមត្រតកូ លរបស់អនកធៅកនុងធអត្រកង់ព័ត៌មានលមអ ិតលិខិខឆ្ល ងដែនធែើមបីផគ ូផា ងជាមួ នឹងអវ ីដែលមាន
ធៅធលើលិខិខឆ្ល ងដែនរបស់អនក។
អន កអាចរកាទុកចាប់ចមល ងននវ ិញ្ញាបនបត្រតអនត រជាតិាមវ ិ្ីោមួ

ែូ ចខាងធត្រកាម៖

• បញ្ចល
ូ វធៅកាបូ បឌីរីងលរបស់អនក
• រកាទុកវធៅឯកសរមិនមានអុិន្ឺណិតធៅកនុងកមម វ ិ្ី។

ត្របសិនធបើអនកមិនមានសិទធិទទួ លបាន Medicare
អន កអាចធត្របើត្របាស់ Individual Healthcare Identifiers service (IHI service) ាមរ ៈ myGov៖
1. ចូ លធៅគណនី myGov របស់អនក។
2. ធត្ររើសធរ ើស IHI service ពី Your services។
3. ធត្ររើសធរ ើស View proof។
4. ធត្ររើសធរ ើស Request an international certificate ធត្រកា មក Next។
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ធ្វ ើាមរំោននានាធែើមបីធផទ ៀងផ្ទទត់ព័ត៌មានលមអ ិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង និងលិខិខឆ្ល ងដែន។
អន កត្របដហលជាត្រតូវការធ្វ ើបចចុបបនន ភាព name កោ
ដ ល ឬ name
នាមត្រតកូ លរបស់អនកធៅកនុងធអត្រកង់ព័ត៌មានលមអ ិតលិខិខឆ្ល ងដែនធែើមបីផគ ូផា ងជាមួ នឹងអវ ីដែលមានធៅ
ធលើលិខិខឆ្ល ងដែនរបស់អនក។
សត្រមាប់រំនួ ឬធែើមបីទទួ លបាន International COVID-19 Vaccination Certificate សត្រមាប់កូនរបស់អនក
ធនាេះអន កអាច៖
• ធៅទូ រសពទ ធៅ Australian Immunisation Register ាមធលខ 1800 653 809 នងៃចនទ ែល់ នងៃសុត្រក
ធមា៉ាង 8 ត្រពឹក ែល់ 5 លាៃច។ សូ មត្របាប់ឱ្យធ ើងែឹងត្របសិនធបើអនកត្រតូវការ អន កបកដត្របផ្ទទល់មាត់
ធហើ ធ ើងនឹងចាត់ដចងឱ្យមានអន កបកដត្របផ្ទទល់មាត់ធដា ឥតគិតនងល។
• ចូ លធៅទសសនាមរឈមណឌលធសវកមម ។

ត្របសិនធបើអនក មិន មានគណនី myGov
ធ ើងមានកាតកិចចការ myGov ចំនួន 4 ដែលអាចរកបានជា 12 ភាសធែើមបីរួ ែល់មនុសសទំងឡា ៖
• បធងក ើតគណនី myGov
• ភាាប់ធសវកមម ធដា ធត្របើកូែភាាប់
• ភាាប់ធសវកមម ធដា គ្នមនគណនីអនឡាញ
• ភាាប់ធសវកមម ធដា ធត្របើគណនីអនឡាញដែលមានត្រសប់។
សត្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ ម សូ មធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/mygovguides

ព័រ៌មានបន្នែ ម្
សត្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ មអំពីការទទួ លបានភសតុាងននការចាក់វ៉ាក់សំង COVID-19៖
•

ធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof

• ធៅទូ រសពទ ធៅ Medicare ាមធលខ 132 011។
សូ មត្របាប់ឱ្យធ ើងែឹងត្របសិនធបើអនកត្រតូវការអន កបកដត្របផ្ទទល់មាត់
ធហើ ធ ើងនឹងចាត់ដចងឱ្យមានអន កបកដត្របផ្ទទល់មាត់ធដា ឥតគិតនងល។
• ធៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ជាកដនល ងដែលអន កអាចអាន សដប់
ឬធមើលព័ត៌មានជាភាសរបស់អនកបាន
• ចូ លធៅទសសនាមរឈមណឌលធសវកមម ។
ចំោ៖ំ ការគិតនងលធៅទូ រសពទ អនុវតត ចំធ
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Get proof of your COVID-19 vaccinations
Your International COVID-19 Vaccination Certificate provides proof of your COVID-19
vaccinations.
The International COVID-19 Vaccination Certificate is a secure record of vaccinations for people
travelling internationally. We developed it to meet agreed international travel standards.
You can get your international certificate online if any of these apply:
• you have a current Australian passport
• you are an Australian dual citizen with a current Australian passport and a foreign passport
• you have a foreign passport with an Australian visa.
You must have had at least one dose of an approved or recognised COVID-19 vaccine.
You will need to request your international certificate when you plan to travel and before you go to
the airport. This makes sure your international certificate is up to date. You need to allow up to 10
days for your most recent COVID-19 vaccinations to be recorded on the Australian Immunisation
Register.
When planning a trip you should check:
• the entry and vaccination requirements of the country you are visiting
and
• the travel requirements for the airlines you are travelling with.
Being up to date with your COVID-19 vaccinations means you have had all doses recommended
for your age and health needs.
Your vaccination provider needs to report your COVID-19 vaccinations to the Australian
Immunisation Register before you can get your international certificate.
If your name does not match what is on your passport, you may need to call the Australian
Immunisation Register on 1800 653 809 Monday to Friday 8 am to 5 pm.

How to request your international certificate
The easiest way to get an International COVID-19 Vaccination Certificate is online, using either:
• your Medicare online account through myGov
• the Express Plus Medicare mobile app.

If using Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov.
2. Select Go to Medicare on the Proof of COVID-19 vaccination quick link.
3. Select Request a certificate.
4. Select name and then Next.
5. Follow the steps to verify vaccinations and passport details. You may need to update your
middle name or family name in the passport details screen to match what is on your passport.
You can download or print a copy of your international certificate for your records.
15733.2204
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If you are eligible for Medicare and do not yet have your Medicare online account linked to myGov:
• Select Link Medicare and follow the prompts to link Medicare online account to myGov.
There are 2 Medicare guides available in 21 languages:
• Link Medicare to myGov using a linking code
• Link Medicare to myGov using a Medicare card
You can find them at servicesaustralia.gov.au/medicareguides

If using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Select Proof of vaccinations from Services.
2. Select Request a certificate.
3. Select your name, and then Next.
4. Follow the steps to verify the vaccinations and passport details. You may need to update your
middle name or family name in the passport details screen to match what is on your passport.
You can save a copy of the international certificate by either:
• adding it to your digital wallet
• saving it to offline files in the app.

If you are not eligible for Medicare
You can use the Individual Healthcare Identifiers service (IHI service) through myGov:
1. Sign in to your myGov account.
2. Select IHI service from Your services.
3. Select View proof.
4. Select Request an international certificate, then Next.
Follow the steps to verify vaccinations and passport details. You may need to update your middle
name or family name in the passport details screen to match what is on your passport.
For help, or to get an International COVID-19 Vaccination Certificate for your child, you can:
• call the Australian Immunisation Register on 1800 653 809 Monday to Friday 8 am to
5 pm. Let us know if you need an interpreter and we will arrange one for free.
• visit a service centre.
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If you do not have a myGov account
We have 4 myGov task cards available in 12 languages to help people:
• create a myGov account
• link a service using a linking code
• link a service without an online account
• link a service using an existing online account.
For more information, go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides

More information
For more information about getting proof of COVID-19 vaccinations:
•

go to servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof

• call Medicare on 132 011. Let us know if you need an interpreter and we will arrange one for
free.
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• visit a service centre.
Note: Call charges apply from mobile and pay phones only.
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