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COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ  
ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ

My Health Record (ਮੇਰਾ ਰਸਹਤ ਰਰਕਾਰਡ)

Punjabi

1. ਐਪ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

2. Services (ਸੇਵਾਵਾ)ਂ ਭਾਗ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ Immunisation 
history (ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ) ਚੁਣੋ

3. ਆਪਣਾ ਨਾ ਂਚੁਣੋ

4. View immunisation history statement 
(PDF)(ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਰਤਹਾਸ ਰਿਆਨ ਵੇਖੋ) ਜਾ ਂView 
COVID-19 digital certificate (PDF)
(ਕੋਰਵਡ-19 ਰਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਰਿਕੇਟ ਵੇਖੋ) ’ਤੇ ਕਤਲਕ ਕਰੋ।

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

2. Immunisation history (ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਰਤਹਾਸ)  
‘ਚ ਜਾ ਕੇ, View immunisation history  
(ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਰਤਹਾਸ ਵੇਖੋ) ਚੁਣੋ

3. ਆਪਣਾ ਨਾ ਂਚੁਣੋ

4. View immunisation history statement 
(PDF)(ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਤਹਾਸ ਤਿਆਨ ਿੇਖੋ) ਜਾ ਂView 
COVID-19 digital certificate (PDF) 
(ਕੋਤਿਡ-19 ਤਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਤਿਕੇਟ ਿੇਖੋ) ’ਤੇ ਕਤਲਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ My Health Record ਤੋਂ ਿੀ ਆਪਣੇ COVID-19 
ਤਟਕੀਆ ਂਦਾ ਸਿੂਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਹਲਾ ਂਹੀ My Health Record ਹੈ:

1.  ਆਪਣੇ myGov (my.gov.au) ਖਾਤੇ ਤਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ  
ਕਰੋ ਅਤੇ My Health Record ਚੁਣੋ

2. ਆਪਣਾ My Health Record ਖੋਲੋ੍

3.  ਆਪਣਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿੂਤ ਆਪਣੇ Record Home 
ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ Immunisations 
view ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ (Documents, 
Immunisations ਚੁਣੋ)

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

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

2.  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ My Health Record 
ਿਣਾਉ, ਤਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਕ ਆਪਣੇ My Health Record  
ਤਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (Medicare ਜਾਣਕਾਰੀ)  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਾ’ਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ

3. ਆਪਣਾ My Health Record ਖੋਲੋ੍

4.  ਆਪਣਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿੂਤ ਆਪਣੇ Record Home 
ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ Immunisations view 
ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਿਾਰ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਿੇ, ਉਸਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਿੂਤ ਤੁਹਾਡੇ immunisation  
history statement (ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਰਤਹਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਖੁਰਾਕਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ COVID-19  
digital certificate (ਕੋਰਵਡ-19 ਰਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਰਿਕੇਟ) ਿੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗ।ੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਿੂਤ ਇਨ੍ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• Medicare online account (ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ)
• Express Plus Medicare app (ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ)
• My Health Record (ਮੇਰਾ ਰਸਹਤ ਰਰਕਾਰਡ)
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸੇਵਾ)
• Australian Immunisation Register (ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਰਜਸਟਰ)

Express Plus Medicare app 
(ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ)
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ਉਪਯੋਗੀ ਰਲੰਕ

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਤਿਡ-19 ਟੀਤਕਆ ਂਦਾ ਸਿੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂ 

ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਰਜਸਟਰ ਨੂੰ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  

ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਹੋ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ immunisation history statement (ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਰਤਹਾਸ ਰਿਆਨ) ਭੇਜ ਦੇਣ।  

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤਿੱਚ 14 ਤਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS) ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

Australian Immunisation Register (ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਰਜਸਟਰ)

ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਤਹਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 
ਤਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਿਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂQR ਕੋਡ ਨੂੰ  
ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਤਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਦੇ COVID-19 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ  
ਲਈ ਹੇਠਾ ਂQR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਤਕਆ ਂਦਾ  
ਸਿੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ  
ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂ 
QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਟੀਤਕਆ ਂਦਾ ਸਿੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇੱਕ Individual Healthcare Identifier (IHI)
(ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਜੇ  
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ IHI ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ:

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

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IHI ਤਮਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ myGov  
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟੀਤਕਆ ਂਦਾ ਸਿੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1.  ਆਪਣ ੇmyGov (my.gov.au) ਖਾਤ ੇਤਿਚੱ ਸਾਈਨ ਇਨ 
ਕਰੋ ਅਤ ੇIndividual Healthcare Identifiers 
service ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

2.  Services (ਸੇਿਾਿਾ)ਂ ਭਾਗ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ Immunisation 
History (ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਤਤਹਾਸ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

3.  View immunisation history statement 
(PDF) ਜਾ ਂView COVID-19 digital 
certificate (PDF) ’ਤੇ ਕਤਲਕ ਕਰੋ

Individual Healthcare Identifiers service (ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸੇਵਾ) 
(ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ)


