COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

Punjabi

ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ immunisation
history statement (ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ COVID-19
digital certificate (ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗ।ੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•
•

Medicare online account (ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ)
Express Plus Medicare app (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ)
My Health Record (ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ)
Individual Healthcare Identifiers Service
(ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸੇਵਾ)
• Australian Immunisation Register (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਿਸਟਰ)

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ

Express Plus Medicare app
(ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ)

1. ਆਪਣੇ myGov (my.gov.au) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ Medicare ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

1. ਐਪ ਖੋਲਹੋ੍ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

2. Immunisation history (ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਤਿਹਾਸ)
‘ਚ ਜਾ ਕੇ, View immunisation history
(ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ) ਚੁਣੋ
3. ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੁਣੋ
4. View immunisation history statement
(PDF)(ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ) ਜਾਂ View
COVID-19 digital certificate (PDF)
(ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਖੋ) ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

2. Services (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਭਾਗ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ Immunisation
history (ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ) ਚੁਣੋ
3. ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੁਣੋ
4. View immunisation history statement
(PDF)(ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ) ਜਾਂ View
COVID-19 digital certificate (PDF)
(ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਖੋ) ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

My Health Record (ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ)
ਤੁਸੀਂ My Health Record ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ COVID-19
ਟਿਕੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ My Health Record ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ My Health Record ਹੈ:

1.	
ਆਪਣੇ myGov (my.gov.au) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ My Health Record ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ

1.	
ਆਪਣੇ myGov (my.gov.au) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ My Health Record ਚੁਣੋ
2. ਆਪਣਾ My Health Record ਖੋਲਹੋ੍
3.	ਆਪਣਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ Record Home
ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ Immunisations
view ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ (Documents,
Immunisations ਚੁਣੋ)

2.	ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ My Health Record
ਬਣਾਉ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ My Health Record
ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (Medicare ਜਾਣਕਾਰੀ)
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਾਂ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ
3. ਆਪਣਾ My Health Record ਖੋਲਹੋ੍
4.	ਆਪਣਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ Record Home
ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ Immunisations view
ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ
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COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ
Individual Healthcare Identifiers service (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸੇਵਾ)
(ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ Individual Healthcare Identifier (IHI)
(ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ IHI ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:
www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcareidentifiers/how-get-ihi

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IHI ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ myGov
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1.	
ਆਪਣੇ myGov (my.gov.au) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ Individual Healthcare Identifiers
service ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
2.	Services (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਭਾਗ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ Immunisation
History (ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
3.	View immunisation history statement
(PDF) ਜਾਂ View COVID-19 digital
certificate (PDF) ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

Australian Immunisation Register (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਿਸਟਰ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ immunisation history statement (ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ) ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS) ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ
ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ QR ਕੋਡ ਨੂੰ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ COVID-19
ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ
ਲਈ ਹੇਠਾਂ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nsw.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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