گرفتن گواهی واکسیناسیون
کووید – 19
چگونه گواهی واکسیناسیون کووید –  19خود را تهیه کنید
پس از واکسینه شدن گواهی واکسیناسیون کووید –  19شما در لیست تاریخچه ایمن سازی تان ثبت
می شود
زمانی که شما تمام دوز های الزم را دریافت کردید ،می توانید به گواهی کووید –  19دیجیتال تان
هم دسترسی پیدا کنید.
شما می توانید گواهی واکسیناسیون کووید –  19خود را از روش های زیر بدست آورید:
•حساب آنالین مدیکر
•برنامه (اپ تلفن) Express Plus Medicare
• My Health Recordسابقه تندرستی من
•مرکز مشخص کننده هلثکر انفرادی
•مرکز ثبت ایمن سازی استرالیا

حساب مدیکر آنالین
1 .وارد حساب  myGovخود ( )my.gov.auشده و مدیکر را
انتخاب کنید
2.از قسمت View ، Immunisation history
 Immunisation historyرا انتخاب کنید
3.اسم تان را انتخاب کنید
4.

Express Plus Medicare app
1 .اپ را باز کنید و الگین کنید
2.از قسمت  Immunisation history ، Servicesرا انتخاب
کنید
3.اسم تان را انتخاب کنید
4.

سابقه تندرستی من
شما می توانید مدرک واکسیناسیون کووید –  19خود را از
 My Health Recordهم بدست آورید.
اگر شما هم اکنون دارای  My Health Recordباشید:
1 .وارد حساب  myGovخود ( )my.gov.auشوید و
 My Health Recordرا انتخاب کنید
 My Health Record2.را باز کنید
3.از صفحه  Record Homeبه مدرک
واکسیناسیون خود دسترسی پیدا کنید یا از صفحه
Immunisation View
( Documents, Immunisationsرا انتخاب کنید)

اگر شما دارای  My Health Recordنباشید ،ولی دارای کارت
مدیکر باشید:
1 .وارد حساب  myGovخود ( )my.gov.auشوید و
 My Health Recordرا انتخاب کنید
2.هویت خود را تایید کنید و یک My Health Record
درست کنید ،اطمینان حاصل کنید که ̕ ’YESرا انتخاب کنید تا
 My Health Recordشما شامل اطالعات ایمن سازی باشد
(اطالعات مدیکر)
 My Health Record3.خود را باز کنید
4.از صفحه  Record Homeیا از صفحه
 Immunisation Viewبه گواهی واکسیناسیون خود
دسترسی پیدا کنید
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( Service Individual Healthcare Identifiersاگر شما کارت مدیکر نداشته باشید)
اگر شما کارت مدیکر نداشته باشید و بخواهید به گواهی آنالین
واکسیناسیون خود دسترسی یابید ،شما به مشخص کننده انفرادی هلثکر
( )IHIنیاز دارید .اگر هنوز ( )IHIندارید ،شما می توانید آن را
بصورت آنالین درخواست کنید.

وقتی که دارای ( )IHIشدید ،شما می توانید به گواهی واکسیناسیون تان
از طریق  myGovدسترسی پیدا کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-identifiers/
how-get-ihi

1 .به حساب  myGovتان الگین کنید ( )my.gov.auو
 Individual Healthcar Identifiers serviceرا
انتخاب کنید
2.از قسمت  Immunisation History، Servicesرا
انتخاب کنید
3.روی (View immunisation history statement )PDF
یا ( View COVID-19 digital certificate (PDFکلیک
کنید

دفتر ثبت ایمن سازی استرالیا
اگر شما نتوانید گواهی واکسیناسیون کووید –  19را بصورت آنالین دریافت کنید ،به مرکز ثبت ایمن سازی استرالیا
( )Australian Immunisation Registerبا شماره  1800 653 809بین ساعت های  8صبح تا  5عصر روزهای دوشنبه تا
جمعه تلفن بزنید.
از آنها بخواهید که سوابق ایمن سازی ( )Immunisation History Statementتان را برای شما بفرستند.
ممکن است  14روز طول بکشد تا بوسیله پست به مقصد برسد
اگر به مترجم نیاز دارید ،لطفا به خدمات تلفنی ترجمه ( )TISبا شماره  131 450تلفن بزنید.

لینک های مفید
کد  QRزیر را اسکن کنید تا آسان ترین
راه دریافت گواهی واکسیناسیون
کووید –  19را پیدا کنید

برای یافتن اطالعات بیشتر در مورد

برنامه واکسیناسیون کووید –  19در زیر

نیوساوث ویلز

کد  QRزیر را اسکن کنید

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دسترسی
به لیست سابقه ایمن سازی تان کد  QRزیر
را اسکن کنید.

برای یافتن اطالعات بیشتر در مورد
برنامه واکسیناسیون کووید –  19در
نیوساوث ویلز
کد  QRزیر را اسکن کنید
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