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گرفتن ریکارد واکسین کووید - 19

چگونه می توان ریکارد واکسین کووید - 19 تان را بگیرید
پس از این که واکسین شدید، ثبوت واکسین کووید - 19 شما در بیانیه تاریخچۀ ایمن سازی شما ثبت 

خواهد شد .

پس از دریافت تمام دوزهای مورد نیاز، می توانید به تصدیق دیجیتالی کووید - 19 تان نیز دسترسی 
پیدا کنید.

شما می توانید ثبوت واکسین کووید - 19 تان را از طریق خدمات ذیل دریافت کنید:

Medicare online account )حساب آنالین مدیکر(	 
 	)Express Plus Medicare اپ( Express Plus Medicare app
My Health Record )پرونده صحی من(	 
 	 Individual Healthcare Identifiers Service 

)خدمات شناسایی مراقبت صحی فردی(

Australian Immunisation Register )ثبت واکسیناسیون استرالیا(	 

در حساب کاربری myGov تان ) my.gov.au ( وارد 1. 
شوید و Medicare )مدیکر( را انتخاب کنید 

از بخش Immunisation history )تاریخچه 	. 
 View immunisation history , )ایمن سازی

)مشاهدۀ تاریخچه ایمن سازی( را انتخاب کنید

نام خود را انتخاب کنید	. 

 .	 View Immunisation history statement بر روی
 )بیانیه تاریخچۀ ایمن سازی )PDF( یا 

 View COVID-19 digital certificate 
 )PDF( 19 - مشاهدۀ تصدیق دیجیتالی کووید( PDF(

کلیک کنید

 Medicare online account 
)حساب آنالین مدیکر(

My Health Record )ریکارد صحی من(

اپ را باز کرده و وارد شوید1. 

 .	 Immunisation ، )خدمات( Services از بخش
history )تاریخچۀ ایمن سازی( را انتخاب کنید

نام خود را انتخاب کنید	. 

 .	 View immunisation history statement بر روی 
 View یا )PDF( بیانیه تاریخچۀ ایمن سازی(

COVID-19 digital certificate (PDF ) مشاهدۀ 
تصدیق دیجیتالی کووید - PDF( 19(( کلیک کنید

Express Plus Medicare اپ

شما همچنین می توانید ثبوت واکسیناسیون کووید - 19 تان را از 
My Health Record )ریکارد صحی من( دریافت کنید.

اگر از قبل ریکارد صحی من را دارید:

به حساب myGov تان از طریق )my.gov.au( وارد شوید 1. 
و My Health Record را انتخاب کنید

My Health Record )ریکارد صحی من( تان را باز کنید	. 

از Record Home page )صفحه اصلی ریکارد( تان 	. 
 Immunisations به ثبوت واکسیناسیون تان یا از صفحه

view )مشاهدۀ واکسیناسیون( تان دسترسی پیدا کنید و 
)Immunisations ، Documents را انتخاب کنید( 

 My Health Record اگر از قبل 
)ریکارد صحی من( را ندارید، اما کارت مدیکر دارید:

 وارد حساب my.gov.au( myGov( تان شوید و به 1. 
My Health Record پیوند دهید

 .	 My Health Record هویت خود را تأیید کرده و
)ریکارد صحی من( ایجاد کنید، اطمینان حاصل کنید که 

»بلی« را انتخاب کنید تا معلومات واکسیناسیون )معلومات 
Medicare( را در My Health Record ) ریکارد 

صحی من( تان بگنجانید

My Health Record )ریکارد صحی من( تان را باز کنید	. 

از Record Home page یا از صفحه مشاهدۀ 	. 
واکسیناسیون تان به ثبوت واکسیناسیون تان دسترسی پیدا کنید
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برای معلومات بیشتر به nsw.gov.au مراجعه کنید.
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پیوند های مفید

گرفتن ریکارد واکسین کووید - 19

اگر مدیکر کارت ندارید و می خواهید به ثبوت واکسیناسیون تان به 
 صورت آنالین دسترسی پیدا کنید، شما به 

 Individual Healthcare Identifier )IHI( 
 IHI شناسایی مراقبت های صحی فردی( ضرورت دارید. اگر هنوز(

ندارید، می توانید به صورت آنالین درخواست بدهید.

برای معلومات بیشتر به این وبسایت مراجعه کنید:

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcareidentifiers/

how-get-ihi

اگر نمی توانید ثبوت واکسیناسیون کووید - 19 خود را به صورت آنالین دریافت کنید، با این شماره تماس بگیرید
دفتر ثبت ایمن سازی استرالیا به شمارۀ 809 653 1800 بین ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر، روز های دوشنبه تا جمعه.

از آنها بخواهید که Immunisation history statement )بیانیه تاریخپۀ ایمن سازی( شما را برای تان ارسال کنند.

14 روز طول می کشد تا از طریق پست به شما برسد.

در صورت ضرورت به ترجمان، لطفاً با خدمات ترجمانی تلفونی )TIS( با شماره 450 131 تماس بگیرید.

 Individual Healthcare Identifiers service 
)خدمات شناسایی هویت فردی )اگر کارت مدیکر ندارید((

Australian Immunisation Register )دفتر ثبت ایمن سازی استرالیا)

برای معلومات بیشتر در مورد نحوه دسترسی 
 QR به بیانیۀ تاریخچۀ واکسیناسیون تان کد

زیر را اسکن کنید

برای کسب معلومات بیشتر در مورد 
واکسیناسیون کووید - 19 در نیوساوت ولز کد   

QR زیر را اسکن کنید

برای یافتن ساده ترین راه برای دریافت ثبوت 
 واکسیناسیون کووید - 19 به صورت آنالین 

کد QR زیر را اسکن کنید

پس از داشتن IHI ، می توانید از طریق myGov به ثبوت 
واکسیناسیون تان دسترسی پیدا کنید.

وارد حساب my.gov.au( myGov( تان شوید و 1. 
 Individual Healthcare Identifiers service
)خدمات شناسایی مراقبت های صحی فردی( را انتخاب کنید

 .	 Immunisation ، )خدمات( Services از بخش
History )تاریخچۀ ایمن سازی( را انتخاب کنید

 .	 View Immunisation history statement بر 
 View COVID – 19 digital certificate یا )PDF(

)PDF( کلیک کنید

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi

