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ක�ෝවිඩ්-19 එන්නත් 
වාර්ාවක් ලබා ගැනීම

මෙඩිමෙයාර් ොර්්ගස්ථ ගිණුෙ

ෙයි මෙල්ත් මෙමෙෝඩ්

එක්සප් ෙස ප්්ලස මෙඩිමෙයාර් ඇප්

Sinhalese

1. ඇප් එක විවෘත කර සයින් ඉන් වන්්න

2. Services (මසවා) කකොටසින්, Immunisation 
history (ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය) කතෝරො ගන්්න

3. ඔබකේ ්නම කතෝරො ගන්්න

4. View immunisation history statement 
(PDF)(ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධ 
ප් රකාශනය (පීඩීඑෆ්)) ක�ෝ View COVID-19 
digital certificate (PDF)(කකෝවිඩ්-19 ඩිජිටල් 
සහතිකය ්බලනන (පීඩීඑෆ්)) කවත ක්ලික් කරන්්න.

1. ඔබකේ myGov (මයිගව්) ගිණුමට සයින් ඉන් වී  
(my.gov.au) Medicare (කමඩිකකයොර්) කතෝරො ගන්්න

2. Immunisation history (ප් රතිශක්තිකරණ 
ඉතිහාසය) කකොටසින්, View immunisation history 
(ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය ්බලනන) කතෝරො ගන්්න.

3. ඔබකේ ්නම කතෝරො ගන්්න

4. View immunisation history statement (PDF) 
(ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධ ප් රකාශනය 
(පීඩීඑෆ්)) ක�ෝ View COVID-19 digital 
certificate (PDF)(කකෝවිඩ්-19 ඩිජිටල් සහතිකය 
(පීඩීඑෆ්) ්බලනන) කවත ක්ලික් කරන්්න

ඔබට මයි ක�ල්ත් කරකකෝඩ් කවතින්්ද කකෝවිඩ්-19 සමබන්්ධ 
සොක් ෂි ලබො ගත �ැකිය.

ඔබට ්දැ්නටමත් මයි ක�ල්ත් කරකකෝඩ් ඇති්නම:

1.  ඔබකේ myGov (මයිගව්) ගිණුමට සයින් ඉන් වී   
(my.gov.au) කතෝරො My Health Record  
(මයි කහල්ත් කරකකෝඩ්) ක�ෝරා ගනන

2. ඔබකේ මයි ක�ල්ත් කරකකෝඩ් විවෘත කරන්්න

3.  ඔබකේ Record Home (වාර�ා නිකවස්) පිටුව 
ක�ෝ Immunisations view (ප් රතිශක්තිකරණය 
්බලනන) පිටුව (Documents, Immunisations 
(කල්ඛණ, ප් රතිශක්තිකරණ) ක�ෝරා ගනන)

මයි ක�ල්ත් කරකකෝඩ් එකක් ඔබට ්නැති වුව්ද, කමඩිකකොයොර් 
කොඩ් පතක් තිකේ ්නම:

1.  ඔබකේ myGov (මයිගව්) ගිණුමට සයින් ඉන් වී  
(my.gov.au), My Health Record (මයි කහල්ත් 
කරකකෝඩ්) සමඟ සමබන්්ධ කර ගන්්න

2.  ඔබකේ අ්නන් යතොවය ත�වුරැ කර, මයි ක�ල්ත් කරොකකෝඩ් 
එකක් විවෘත කරන්්න. ඔබකේ මයි ක�ල්ත් කරොකකෝඩ් හි 
ප් රතිශක්ති කතොරතුරැ (කමඩිකකයොර් කතොරතුරැ) ඇතුලත් 
කිරීම සමබන්්ධකයන් ‘ඔව්’ යන්්න කතෝරො ගන්්න.

3. ඔබකේ මයි ක�ල්ත් කරකකෝඩ් විවෘත කරන්්න

4.  බකේ Record Home (වාර�ා නිකවස්) පිටුව  
කවතින් ක�ෝ ඔබකේ ප් රතිශක්තිකරණ බල්න පිටුකවන් 
ඔබකේ එන්්නත් සමබන්්ධකයන් ප් රකව්ශ වන්්න 

ඔබමේ මෙෝවිඩ්-19 එන්නත් වාර්්ාවක් ්ලබා ්ගනමන මෙමසද?
ඔබකේ එන්්නත ලබො ගැනීකමන් පසුව, ඔබකේ immunisation history statement (ප් රතිශක්තිකරණ 
ඉති�ොසය සමබන්්ධ ප් රකොශ්නකේ) ඔබකේ කකෝවිඩ්-19 එන්්නත සමබන්්ධ සොක් ෂි වොර්තො වනු ඇත. 

ඔබ �ට සියළු මොත් රො ලැබීකමන් පසුව, ඔබකේ COVID-19 digital certificate  
(කකෝවිඩ්-19 ඩිජිටල් ස�තිකය) සඳ�ො ප් රකව්ශය ලැකබනු ඇත.

ප�ත ආකොරයට ඔබකේ කකෝවිඩ්-19 එන්්නත සමබන්්ධ සොක් ෂි ලබො ගත �ැකිය:

• Medicare online account (කමඩිකකයොර් මොර්ගස්ථ ගිණුම)
• Express Plus Medicare app (එක්සප් රස ප්ලස කමඩිකකයොර් ඇප්)
• My Health Record (මයි ක�ල්ත් කරකකෝඩ්)
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(තනි පුදගල කසෞඛ් යය රැකවරණ �දු්නොගැනීකම කසවොව)
• Australian Immunisation Register (ඕසට් කර්ලියොනු ප් රතිශක්තිකරණ කල්ඛණය)
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ප් ෙමයෝජ්නවත් සමබන්ධ්ා පුෙුක්

මෙෝවිඩ්-19 එන්නත් වාර්්ාවක් ්ලබා ්ගුනීෙ 

ඔබට මොර්ගස්ථව කකෝවිඩ්-19 එන්්නත සමබන්්ධ සොක් ෂි ලබො ගත ක්නො�ැකි ්නම,  

සදුඳො සිට සිකුරෝදො ්දක්වො කපව 8 සිට පව 5 ්දක්වො දුරක්ථ්න අංක 1800 653 809 ඔසකස Australian 
Immunisation Register (ඕස්ට් කරලියානු ප් රතිශක්තිකරණ කල්ඛණය) අමතන්්න.  

ඔබකේ immunisation history statement (ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධ ප් රකාශනය) ඔබ කවත  
එව්න කලසට ඔවුන්කගන් ඉල්ලො සිටින්්න.

තැපෑකලන් පැමිණීමට දි්න 14 ක කොලයක් ගත �ැකිය. 

ඔබට භොෂො පරිවර්තකකයකු අවශ් ය ්නම, දුරක්ථ්න අංක 131 450 ඔසකස භොෂො පරිවර්ත්න ස� කතෝල්ක කසවොව 
(Translating and Interpreting Service (TIS)) අමතන්්න.

්නි පුද්ග්ල මසෞඛ් යය ෙැෙවෙණ මසවාව (ඔබට මෙඩිමෙයාර් ොඩ් ප්ක් ම්නාෙුති ්නම)

ඕසට් මර්ලියානු ප් ෙතිශක්තිෙෙණ මල්ඛණය

ඔබකේ ප් රතිශක්තිකරණ ඉති�ොසය 
සමබන්්ධ ප් රකොශ්නය කවත ප් රකව්ශ  
විය �ැකි ආකොරය සමබන්්ධ වැඩි විසතර  
සඳ�ො scan the QR code below 
(ප�ත කිව්. ආර්. කක්තය සකෑන් කරන්්න)

නිව් සවුත් කව්ල්සහි කකෝවිඩ්-19 එන්්නත් 
වැඩ සට�්න සමබන්්ධ වැඩි විසතර 
සඳ�ො ප�ත scan the QR code 
(කිව්. ආර්. කක්තය සකෑන් කරන්්න)

ඔබකේ කකෝවිඩ්-19 එන්්නත සමබන්්ධව 
ප�සුකවන්ම මොර්ගස්ථව සොක් ෂි ලබො  
ගත �ැකි ආකොරය කසොයො ගැනීම සඳ�ො 
පහ� කිව්. ආර. කක්�ය ස්කකෑන කරනන.

ඔබට කමඩිකකයොර් කොඩ් පතක් ක්නොමැති ්නම ස� ඔබට 
මොර්ගස්ථව ඔබකේ එන්්නත් සමබන්්ධ සොක් ෂි ලබො ගැනීමට 
අවශ් ය ්නම, ඔබට තනි පුදගල කසෞඛ් යය රැකවරණ 
�දු්නො ගැනීමක් Individual Healthcare Identifier 
(IHI) අවශ් යකව්. ඔබට ්දැ්නටමත් IHI ගිණුමක් ්නැති්නම, 
මොර්ගස්ථව ඒ සඳ�ො අයදුම කල �ැකිය. 

වැඩිදුර විසතර සඳ�ො බලන්්න: 

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

ඔබ විසින් IHI ලබො ගත් පසු, මයිගව් ඔසකස ඔබකේ  
එන්්නත් සමබන්්ධ සොක් ෂි ලබො ගත �ැකිය.

1.  ඔබකේ myGov (මයිගව්) ගිණුමට සයින් ඉන් වී  
(my.gov.au), Individual Healthcare 
Identifiers service (�නි පුදගල කසෞඛ් යය 
රැකවරණ හදුනාගැනීකම කස්වාව) කතෝරො ගන්්න

2.  Services (කස්වා) කකොටසින්, Immunisation 
History (ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය) කතෝරො ගන්්න

3.  View immunisation history statement 
(PDF)(ප් රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධ 
ප් රකාශනය (පීඩීඑෆ්)) ක�ෝ View COVID-19 
digital certificate (PDF)(කකෝවිඩ්-19 ඩිජිටල් 
සහතිකය ්බලනන (පීඩීඑෆ්)) කවත ක්ලික් කරන්්න.


