کووڈ 19-ویکسینیشن کا
ریکارڈ حاصل کرنا

Urdu

کووڈ 19-ویکسینیشن کا ریکارڈ کیسے حاصل کرنا ہے

آپ کو ویکسین لگنے کے بعد ثبوت کے طور پرکووڈ 19-ویکسینیشن کا ریکارڈ آپ کی ایمونائزیشن
ہسٹری سٹیٹمنٹ ( )immunisation history statementمیں درج کیا جائیگا۔
ایک مرتبہ جب آپ کو تمام ضروری خوراکیں لگ جائیں گیں ،تو آپ کو اپنے کووڈ19-
ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ ( )COVID-19 digital certificateتک رسائی مل جائیگی۔
آپ اینی کووڈ 19-ویکسینیشن کا ثبوت ان کے ذریعے حاصل کرسکتے ہیں:
•
•
•
•
•

میڈی کیئر ( )Medicareآن الئین اکاونٹ
ایکسپریس پلس ( )Express Plus Medicare appمیڈی کیئر ایپ
مائی ہیلتھ ریکارڈ ()My Health Record
انفرادی ہیلتھ کیئر آئیڈ نٹیفائیر سروس
()Individual Healthcare Identifiers Service
آسٹریلین ایمونائزیشن رجسٹر ()Australian Immunisation Register

ایکسپریس پلس میڈی کیئر
( )Express Plus Medicareایپ

میڈی کیئر ( )Medicareآن الئین اکاونٹ
 myGov .1اکاونٹ ) (my.gov.auمیں سائین ان کریں اور
		 میڈی کیئر ( )Medicareکا انتخاب کریں

 .1ایپ کو کھولیں اور سائین ان کریں
 		.2سروسز ( )Servicesسیکشن سے  ،منتخب کریں
		 ایمونائزیشن ہسٹری ( )Immunisation historyکو

 		.2ایمونائزیشن ہسٹری ()Immunisation history
سیکشن سے ،منتخب کریں دیکھیں ایمونائزیشن ہسٹری
		 ( )View immunisation historyکو

 		.3اپنے نام کا انتخاب کریں

 		.3اپنے نام کا انتخاب کریں
 		.4کلک کریں دیکھیں ایمونائزیشن ہسٹری سٹیٹمنٹ
(()View immunisation historyپی ڈی ایف)
		 یا دیکھیں کووڈ 19-ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ
		 (()View COVID-19 digital certificateپی ڈی ایف) پر

 		.4کلک کریں دیکھیں ایمونائزیشن ہسٹری سٹیٹمنٹ
		 (()View immunisation historyپی ڈی ایف)
		 یا دیکھیں کووڈ 19-ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ
		 ()View COVID-19 digital certificate
		 (پی ڈی ایف) پر

مائی ہیلتھ ریکارڈ ()My Health Record
آپ اینی کووڈ 19-ویکسینیشن کا ثبوت مائی ہیلتھ ریکارڈ
( )My Health Recordسے بھی حاصل کرسکتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس پہلے سے مائی ہیلتھ ریکارڈ ()My Health Record
نہیں ہے ،لیکن آپ کے پاس ایک میڈی کیئر ( )Medicareکارڈ ہے تو:

اگرآپ کے پاس پہلے سے ہی مائی ہیلتھ ریکارڈ
( )My Health Recordہے تو:

 myGov	.1اکاونٹ ) (my.gov.auمیں سائین ان کریں اور
مائی ہیلتھ ریکارڈ ( )My Health Recordکو لنک کریں

 myGov .1اکاونٹ ) (my.gov.auمیں سائین ان کریں اور
مائی ہیلتھ ریکارڈ ( )My Health Recordکا انتخاب کریں

	.2اپنی شناخت کی تصدیق کریں اور ایک مائی ہیلتھ ریکارڈ
( )My Health Recordبنائیں ،اوراپنے مائی ہیلتھ ریکارڈ
( )My Health Recordمیں ایمونائزیشن کی معلومات
(میڈی کیئر ( )Medicareمعلومات) کو شامل کرنے کے لیـے
‘ہاں’ کا انتخاب کرنا یقینی بنائیں

 .2اپنے مائی ہیلتھ ریکارڈ ( )My Health Recordکو کھولیں
	.3اپنے ویکسینیشن کے ثبوت تک اپنے ریکارڈ ہوم
( )Record Homeصفحے سے یا اپنے ایمونائزیشن ویو
( )Immunisations viewپیج سے رسائی حاصل کریں
(منتخب کریں ڈاکومنٹس ،ایمونائزیشن کو)

 .3اپنے مائی ہیلتھ ریکارڈ ( )My Health Recordکو کھولیں
	.4اپنے ویکسینیشن کے ثبوت تک اپنے ریکارڈ ہوم ()Record Home
صفحے سے یا اپنے ایمونائزیشن ویو ()Immunisations view
صفحےسے رسائی حاصل کریں
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کووڈ -19ویکسینیشن کا ریکارڈ حاصل کرنا
انفرادی ہیلتھ کیئر آئیڈ نٹیفائیر سروس ()Individual Healthcare Identifiers service
(اگر آپ کے پاس میڈی کیئر  Medicareکارڈ نہیں ہے تو)
اگر آپ کے پاس میڈی کیئر ( )Medicareکارڈ نہیں ہے اور آپ
اپنی ویکسینیشن کے ثبوت تک آن الئین رسائی حاصل کرنا چاہتے
ہیں ،تو آپ کو ایک انفرادی ہیلتھ کیئر آئیڈ نٹیفائیر Individual
) Healthcare Identifier (IHIکی ضرورت پڑے گی۔ اگر
آپ کے پاس پہلے سے  IHIنہیں ہے  ،تو آپ اس کے لیـے آن الئین
درخواست دے سکتے ہیں۔
مزید معلومات یہاں پر دیکھیں:

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

ایک بار جب آپ کے پاس  IHIہو تو ،آپ اپنی ویکسینیشنز کے ثبوت تک
 myGovکے ذریعے رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔
	.1اپنے  myGovاکاونٹ ) (my.gov.auمیں سائین ان کریں
اور منتخب کریں انفرادی ہیلتھ کیئر آئیڈ نٹیفائیرسروس
( )Individual Healthcare Identifiers serviceکو
	.2سروسز ( )Servicesسیکشن سے ایمونائزیشن ہسٹری
( )Immunisations Historyکو منتخب کریں
	.3کلک کریں دیکھیں ایمونائزیشن ہسٹری سٹیٹمنٹ
()View immunisation history statement
(پی ڈی ایف) یا دیکھیں کووڈ 19-ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ
(()View COVID-19 digital certificateپی ڈی ایف) پر

آسٹریلین ایمونائزیشن رجسٹر ()Australian Immunisation Register
اگر آپ آن الئین اپنی کووڈ 91-ویکسینیشن کا ثبوت حاصل نہیں کرسکتے ہیں ،تو کال کریں آسٹریلین ایمونائزیشن رجسٹر
( )Australian Immunisation Registerکو  1800 653 809پر  8بجے صبح 5-بجـے شام کے درمیان  ،سوموار تا جمعہ کو۔
انہیں کہیں کہ وہ آپ کو آپ کی ایمونائیزیشن ہسٹری سٹیٹمنٹ ( )immunisation history statementبھیجیں۔
بذریعہ ڈاک اسے ملنے میں  14دن تک لگ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو ایک ترجمان کی ضرورت ہو تو ،مہربانی کرکے کال کریں تحریری و زبانی ترجمے کی سروس
) Translating and Interpreting Service (TISکو  131 450پر۔

مفید لنکس
مزید معلومات کے لیـے کہ آپ اپنی ایمونائیزیشن
ہسٹری سٹیٹمنٹ ( )Medicareتک
کیسے رسائی حاصل کرسکتے ہیں
درج ذیل کیوآر کوڈ کو سکین کریں

این ایس ڈبلیو میں کووڈ 19-ویکسینیشن
پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیـے
درج ذیل کیوآر کوڈ کو سکین کریں

درج ذیل کیوآر کوڈ کو سکین کریں
اپنی کووڈ 19-ویکسینیشنز کے آن الئین
ثبوت کو حاصل کرنے کے آسان ترین
طریقے کو جاننے کے لیـے۔
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