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دریافت ریکورد واکسین کووید - 19 

چگونه میتینین ریکورد واکسین کووید -19خوره بیگرین
بعد ازیکه واکسین کووید – ۱۹ خوره گرفتین، سند شی به خاطر ثبوت در لیست تاریخچه واکسین 

های شوم ثبت موشه.   

 بعد ازیکه تمام دوز های الزم ره گرفتین، شمو میتینین به شهادتنامه دیجیتلی کووید – 19 خو
 دسترسی پیدا کنین.

شمو شهادتنامه تکمیل کووید – ۱9 خوره میتینین از جاهای ذیل بیگرین: 

· 	)Medicare online account( حساب آنالین میدیکیر

· 	 Express Plus Medicare ازاپ

· از My Health Record )ثبت جزئیات صحی من(	

· از خدمات مشخص کننده های مراقبت صحی فردی 	

· از اداره ثبت واکسیناسیون آسترالیا	

 ده حساب myGov  خو از طریق my.gov.au داخل 	. 
شوین و میدیکیر را انتخاب کین

از بخش ›تاریخچه واکسیناسیون‹، بخش ›مشاهده تاریخچه 	. 
واکسیناسیون‹ ره انتخاب کنین

نام خوره انتخاب کنین	. 

باالی سند )پی دی اف( مشاهده تاریخچه واکسین یا باالی 	. 
گزینه )پی دی اف( مشاهده شهادتنامه دیجیتلی کووید – 

19، کلیک کنین

حساب آنالین میدیکیر
 اپ ره باز کین و وارد حساب خو شونین	. 

از بخش خدمات، تاریخچه واکسیناسیون ره انتخاب کین	. 

نام خوره انتخاب کین	. 

باالی سند )پی دی اف( مشاهده تاریخچه واکسین یا باالی	. 
گزینه )پی دی اف( مشاهده شهادتنامه دیجیتلی کووید – 

19، کلیک کنین

Express Plus Medicare اپ

شمو از بخش ›ثبت معلومات صحی من‹هم میتینین مدرک تکمیل 
واکسین کووید – ۱9 خوره بیگرین.

اگر از قبل ›ثبت معلومات صحی من’ را دارید: 

ده حساب myGov  خو از طریق )my.gov.au( داخل 	. 
شده و بخش  ›ثبت معلومات صحی من‹ را انتخاب کنین

بخش ̓ ثبت معلومات صحی من’ را باز کنین	. 

مدرک تکمیل واکسین خوره از صفحه اصلی ثبت 	. 
)Record Home page( بیگرین یا درصفحه مشاهده 

 واکسیناسیون )immunization view( رفته و 
)اسناد و واکسیناسیون را انتخاب کنین(

 ثبت معلومات صحی من
 اگر ازپیش ›ریکورد صحی من‹ ره ندرین، اما کارت میدیکیر

 دیرین:

ده حساب myGov  خو از طریق )my.gov.au( داخل 	. 
شده و My Health Record ‘ ثبت مالومات صحی من’ 

را  وصل کنین. 

 .	 My Health Record هویت خوره تائید کین و بعد یک
)ریکورد معلومات صحی من( بسازین، اطمینان حاصل 

کنین که ›بلی‹ ره انتخاب کیده شین تا که معلومات 
 My واکسیناسیون شوم )معلومات میدیکیر( در بخش

Health Record شوم شامل شونه. 

My Health Record خوره باز کین. 	

از صفحه Record Home  یا ازصفحه 	. 
Immunizations view سند تکمیل واکسین خوره بدست 

َبیرین



2

برای مالومات بیشتر به visit nsw.gov.au.مراجعه کنین  
August 2021 © NSW Health. 

Translated by WSLHD Translation Service, 1 September 2021. HAZARAGI

ارتباطات مفید

دریافت ریکورد واکسین کووید - 19 

اگر کارت میدیکیر ندرین و می خواهین به سند تکمیل واکسیناسیون 
خو به صورت آنالین دسترسی پیدا کنین، شمو به مشخص کننده 

 )Individual Healthcare Identifier )IHI( مراقبت صحی یا
ضرورت دیرین. اگه تا حال IHI ندرین، میتینین از طریق آنالین 

درخواست بیدین.

برای مالومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنین: 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-

identifiers/how-get-ihi

اگرنمیتینین سند تکمیل واکسین کووید- ۱۹ خوره به شکل آنالین بدست َبیرین، به این شماره ها زنگ بیزنین

به اداره ثبت واکسیناسیون آسترالیا از طریق شماره  ۸۰9 ۶۵۳ 1۸۰۰ بین ساعات ۷ صبح الی ۵ بعد ازظهر، روز های دوشنبه تا جمعه. 

 از اونا بخواهین که برگه ثبت واکسین های شوم ره بلدی شوم روان کنه.

 حدوداً ۱۴ روز طول میکشه تا از طریق پست بلدی شوم بیرسه.

اگه به ترجمان ضرورت دیرین، لطفاً با خدمات ترجمانی تلیفونی تیس )TIS( از طریق شماره ۴۵۰ 1۳1 تماس بیگرین

خدمات مشخص کننده های مراقبت صحی فردی )اگر کارت میدیکیر ندرین(

اداره ثبت واکسیناسیون آسترالیا 

بری دریافت ساده ترین شیوه حصول 
سند تکمیل واکسین کووید – ۱۹به شکل 

آنالین، کد QR زیر ره اسکن کنین

 بری بدست آوردن معلومات بیشتر ده
 باره برنامه واکسیناسیون کووید – ۱۹ ده

نیو سات ویلز
کد QR زیر ره اسکن کنین

برای معلومات بیشترده باره چگونگی 
بدست آوردن برگه ثبت واکسین های خو، 

کد QR زیر ره اسکن کنین

بعد از بدست آُوردون IHI، شمو میتنین از طریق myGov  سند 
واکسین خوره بدست َبیرین. 

 .	)my.gov.au( خو از طریق  myGov ده حساب 
 Individual( داخل شده ومشخص کننده های مراقبت صحی یا

Healthcare Identifiers( ره انتخاب کنین. 

از بخش خدمات )Services(، تاریخچه واکسیناسیون 	. 
)Immunization History( را انتخاب کنین

باالی سند )پی دی اف( مشاهده تاریخچه واکسین یا باالی 	. 
گزینه )پی دی اف( مشاهده شهادتنامه دیجیتلی کووید – 19، 

کلیک کنین
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