الحصول على سِ جل ّ التلقيح ضد كوفيد19-
طريقة حصولك على سجل ّ التلقيح الخاص بك ضدّ فيروس كوفيد19-
سيتم تسجيل شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19-في بيان التطعيم الخاص بك بعد أخذك اللقاح.
ويمكنك أيضا ً متى ما تلقيت اللقاح كامالً بجرعتيه الحصول على نسخة إلكترونية لشهادة التلقيح ضد
الفيروس.
بإمكانك الحصول على هذه الشهادة عبر المواقع أو الجهات التالية:
·حساب الـميديكير اإللكتروني ()Medicare online account
·تطبيق  Medicareللهواتف الذكية ()Express Plus Medicare app
·موقع سج ّلي الصحي ()My Health Record
·خدمة األرقام التعريفية لمتلقي خدمات الرعاية الصحية (Individual Healthcare
)Identifier Service
·سجل التطعيم الوطني ()Australian Immunisation Record

حساب الـميديكير اإللكتروني
()Medicare online account
 1.قم بتسجيل دخولك إلى حساب  myGovعبر الموقع التالي
 ،my.gov.auومن ثم قم باختيار .Medicare
2.اذهب إلى قائمة تاريخ التحصين ،وقم باختيار ّ
االطالع على
تاريخ التحصين
3.قم باختيار اسمك
4.انقر على االطالع على بيان التحصين (بصيغة  )PDFأو
على االطالع على شهادة التلقيح اإللكترونية ضد كوفيد19-
(بصيغة .)PDF

تطبيق  Medicareللهواتف الذكية
()Express Plus Medicare app
1.افتح التطبيق وسجّ ل الدخول فيه
2.قم باختيار تاريخ التحصين من قائمة الخدمات
3.قم باختيار اسمك
4.انقر على االطالع على بيان التحصين (بصيغة  )PDFأو
على االطالع على شهادة التلقيح اإللكترونية ضد كوفيد19-
(بصيغة .)PDF

سج ّلي الصحي ()My Health Record
يمكنك أيضا ً الحصول على شهادة التلقيح عن طريق موقع سِ جلّي
الصحي.
اتبع الخطوات التالية إذا كان لديك حساب “سجلّي الصحي”:
1.سجّ ل الدخول إلى حساب  myGovعبر الموقع التالي
 ،my.gov.auثم قم باختيار سج ّلي الصحي
2.افتح حساب سجلّي الصحي الخاص بك
3.احصل على شهادة تلقيك اللقاح عن طريق الذهاب إلى الصفحة
الرئيسية لسج ّلك الصحي أو من صفحة االطالع على سجل
التحصين وذلك باختيار الوثائق ،سجل التحصين.

أما إذا لم يكن لديك حساب سجلّي الصحي ،ولكن لديك بطاقة
الميديكير ( ،)Medicareفاتبع الخطوات التالية:
1.سج ّل الدخول إلى حساب  myGovعبر الموقع التالي
 my.gov.auثم قم بربطه بـموقع سج ّلي الصحي
2.أثبت هويّتك ومن ث ّم قم بإنشاء حساب «سجلّي الصحي»،
وتأ ّكد من أنك اخترت «نعم» إلدراج معلومات التحصين
(معلومات  )Medicareفي سجلّك الصحي
3.افتح حساب سجلّي الصحي الخاص بك
4.احصل على شهادة التلقيح عن طريق الذهاب إلى الصفحة
الرئيسية لسج ّلك الصحي أو من صفحة االطالع على سجل
التحصين.
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Getting a COVID-19 Vaccination Record
خدمة األرقام التعريفية لمتلقي خدمات الرعاية الصحية (Individual Healthcare
 - )Identifier Serviceإذا لم يكن لديك بطاقة ميديكير ()Medicare card
إذا لم يكن لديك بطاقة ميديكير وكنت ترغب في الحصول على
شهادة التلقيح على االنترنيت ،فال ب ّد أن يكون لديك رقم تعريفي
لمتلقي خدمات الرعاية الصحية ( .)IHIوإذا لم يسبق لك الحصول
على هذا الرقم ،فبإمكانك التقديم للحصول عليه على االنترنيت.

ومتى ما حصلت على رقم تعريفي لمتلقي خدمات الرعاية الصحية،
يصبح بإمكانك الحصول شهادة التلقيح عبر موقع .myGov

تص ّفح الموقع التالي للحصول على معلومات إضافية حول هذا
األمر:
https://www.servicesaustralia.gov.au/
individuals/services/medicare/individualhealthcare-identifiers/how-get-ihi

1.سج ّل الدخول إلى حساب  myGovعن طريق الموقع التالي
 my.gov.auثم قم باختيار سجلّي الصحي
2.قم باختيار تاريخ التحصين من قائمة الخدمات
3.انقر على االطالع على بيان التحصين (بصيغة  )PDFأو على
االطالع على شهادة التلقيح ضد كوفيد 19-ا (بصيغة .)PDF

سجل التحصين الوطني ()Australian Immunisation Record
إذا لم تتم ّكن من الحصول على شهادة التلقيح على االنترنيت ،فا ّتصل هاتفيا ً بـ:
سجل التحصين الوطني على الرقم 1800 653 809 :في األوقات واأليام التالية :من  8صباحا ً إلى  5ظهراً ،من اإلثنين إلى الجمعة.
واطلب منهم أن يرسلوا لك بيان التحصين الخاص بك بالبريد.
علما ً أ ّنه قد يستغرق وصول البريد إليك مدّة أقصاها  14يوماً.
ّ
والخطية ( )TISعلى الرقم.131 450 :
أما إذا كنت بحاجة لالستعانة بمترجم شفهي للغة العربية ،فا ّتصل هاتفيا ً بخدمة الترجمة الشفهية

روابط إلكترونية مفيدة
للحصول على معلومات إضافية حول طريقة
الحصول على بيان التحصين الخاص بك،
امسح ضوئيا ً رمز االستجابة السريع
( )QR codeأدناه

للحصول على معلومات إضافية حول برنامج
التلقيح ضد كوفيد 19-في نيو ساوث ويلز،
امسح ضوئيا ً رمز االستجابة السريع
( )QR codeأدناه

امسح ضوئيا ً رمز االستجابة السريع
( )QR codeأدناه لمعرفة أسهل طريقة
على اإلنترنيت للحصول على إثبات تلقيك
اللقاح

تص ّفح موقع حكومة نيو ساوث ويلز ()nsw.gov.au
للحصول على معلومات إضافية
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