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 कोभिड–१९ खोप लगाएको 
रेकड्ड प्ाप्त गर्ने ्तररका

My Health Record (माई हेल्थ रेकर्ड)

Nepali

१. एप खोल्नुहोस् र साई् इ् ग्नुनुहोस्।  

२. Services सेक्श् बाट Immunisation history 
छ्ौट ग्नुनुहोस्।

३. तपाईंको ्ाम छ्ौट ग्नुनुहोस्।

४. View immunisation history statement 
(PDF) मा क्लिक ग्नुनुहोस् अथवा View COVID-19 
digital certificate (PDF) हे्नुनुहोस्।  

१. तपाईंको myGov खाता (my.gov.au) मा साई् इ् 
ग्नुनुहोस र Medicare छ्ौट ग्नुनुहोस्।  

२. Immunisation history से्स्बाट View 
immunisation history छ्ौट ग्नुनुहोस्।

३. तपाईंको ्ाम छ्ौट ग्नुनुहोस्। 

४. View immunisation history statement 
(PDF) मा क्लिक ग्नुनुहोस् अथवा View COVID-19 
digital certificate (PDF) हे्नुनुहोस्।  

तपाईंलिे My Health Record बाट पन् तपाईंको कोभिड–
१९ खोप लिगाएको प्रमाण प्रापत ग्नु स््नुहुनछ।

यदि तपाईं सँग पनहलिे ्ै My Health Record छ ि्े:

१.  तपाईंको myGov खाता (my.gov.au) साई् इ् 
ग्नुनुहोस र My Health Record छ्ौट ग्नुनुहोस।्  

२. तपाईंको My Health Record खोल्नुहोस्।  

३.  Immunisations view  पेज अथवा तपाईंको 
Record Home पजेबाट खोप लिगाएको प्रमाणमा पहुचँ 
प्रापत ग्नुनुहोस् (Documents, Immunisations 
छ्ौट ग्नुनुहोस्।)

यदि तपाईं सँग पनहलिे ्ै एक My Health Record छै्,  
तर तपाईं सँग एक Medicare काडनु छ ि्े :

१.  तपाईंको myGov खाता (my.gov.au) मा साई् इ् 
ग्नुनुहोस र My Health Record ललंिक ग्नुनुहोस।्

२.  तपाईंको पनहचा् पनुष्टि ग्नुनुहोस् र एउटा My Health 
Record ब्ाउ्नुहोस्, My Health Record मा  
खोप लिगाएको जा्कारी (मेनडकेयर जा्कारी) समाबेश 
गरेको न्भचित ग्नु ‘Yes’ छ्ौट ग्नुनुहोस्।  

३. My Health Record खोल्नुहोस्।

४.  Immunisations view पेज अथवा तपाईंको  
Record Home पेजबाट खोप लिगाएको प्रमाणमा  
पहुँच प्रापत ग्नुनुहोस्।

तपाईंले कोभिर–१९ खोप लगाएको रेकर्ड कसरी प्ापत गर्ड सकरनुहुन्छ। 
तपाईंलिे कोभिड–१९ खोप लिगाएको प्रमाण तपाईंको खोप इनतहास नबवरण  
immunisation history statement मा तपाईंलिे खोप लिगाए पछछ रेकडनु हु्ेछ।  

एकपटक तपाईंलिे खोपको सबै आवशयक मात्ा प्रापत गरेपछछ, तपाईंलिे आफ्ो कोभिड–१९  
नडजजटलि प्रमाणपत् (COVID-19 digital certificate) मा पहुँच ग्नु सक्षम हु्नुहु्ेछ। 

तपाईंलिे तपाईंको कोभिड–१९ खोपको प्रमाण यस मारनु त प्रापत ग्नु स््नुहुनछ:

• Medicare online account (मेडरकेयर अरलाइर खाता)
• Express Plus Medicare app (एकसप्ेस पलस मेडरकेयर एप)
• My Health Record (माई हेल्थ रेकर्ड)
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(व्यक्तिगत स्ास्य से्ा पडहचारकता्ड से्ा)
• Australian Immunisation Register (असटे्क्लयाली खोप दता्ड)

Medicare online account  
(मेडरकेयर अरलाइर खाता)

Express Plus Medicare app  
(एकसप्ेस पलस मेडरकेयर एप)
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थप जा्कारीको लिानग nsw.gov.au हे्नुनुहोस्।
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उपयोगी क्लङ्कहरू

कोभिर–१९ खोप लगाएको रेकर्ड प्ापत गरने तररका 

यदि तपाईंलिे तपाईंको कोभिड–१९ खोपको प्रमाण अ्लिाइ् पाउ् स््नुहुन्न ि्े,  

१८०० ६५३ ८०९ मा नबहा् ८ बजे िेखख दिउँसो ५ बजे भित् सोमवार िेखख शनुक्रवार बीच Australian Immunisation 
Register लिाइ सम्पकनु  ग्नुनुहोस्।   

तपाईंलिाई तपाईंको immunisation history statement पठाउ् अ्नुरोध ग्नुनुहोस्।    

हुलिाकबाट यो आइपनुग् १४ दि् समम लिाग् स्छ।   

यदि तपाईंलिाई एक िोिाषे चानहनछ ि्े, कृपया १३१ ४५० मा अरनु्ाद तथा दोिाषे से्ा (TIS) लिाई सम्पकनु  ग्नुनुहोस्।  

Australian Immunisation Register (असटे्क्लयाली खोप दता्ड)

तपाईंको खोप इनतहास नबवरण 
(immunisation history statement) 
कसरी प्रापत ग न्े िन्न ेबार ेथप जा्कारीको लिानग 
तलि दिईएको QR कोर सकयार गरनु्डहोस।  

NSW मा कोभिड–१९ खोप कायनुक्रमको 
बारमेा अष्धक जान्नको लिानग तलि दिईएको 
QR कोर सकयार गरनु्डहोस।  

तपाईंको कोभिड–१९ खोपको प्रमाण 
अ्लिाइ् पाउ्को लिानग सजजलिो तरीका 
खोज् तलिको QR कोर सकयार गरनु्डहोस्।

यदि तपाईं संग एक मेनडकेयर (Medicare) काडनु छै् र तपाईं 
अ्लिाइ् मारनु त खोप लिगाएको प्रमाणमा पहुँच ग्नु चाहा्नुहुनछ 
ि्े, तपाईंलिाई एक Individual Healthcare Identifier 
(IHI) को आवशयकता प्नेछ। यदि तपाईं सँग पनहलिे ्ै IHI छै् 
ि्े तपाईंलिे अ्लिाइ् आवेि् दि् स््नुहुनछ। 

थप जा्कारीको लिानग तलिको ललिंक हे्नुनुहोस्:

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

एक पटक तपाईंसंग IHI िएपछी, तपाईंलिे myGov को 
माधयमबाट तपाईंको खोप लिगाएको प्रमाणमा पहुँच प्रापत ग्नु 
स््नुहुनछ।

१.  तपाईंको myGov खाता (my.gov.au) मा साई् इ् 
ग्नुनुहोस र Individual Healthcare Identifiers 
service छ्ौट ग्नुनुहोस।्  

२.  Services सेक्श्बाट Immunisation History 
छ्ौट ग्नुनुहोस्।

३.  View immunisation history statement 
(PDF) मा क्लिक ग्नुनुहोस् अथवा View COVID-19 
digital certificate (PDF) हे्नुनुहोस्।  

Individual Healthcare Identifiers service (व्यक्तिगत स्ास्य से्ा पडहचारकता्ड से्ा) (यदद 
तपाईं संग एक मेडरकेयर कार्ड ्ैछर िरे)


