১৬ নেভ_র ২০২১এ সbক

আপিন যিদ অন( )দেশ ভ(াকিসন িনেয়
থােকন তাহেল আপনর )কািভড-১৯
ভ(াকিসেনশেনর 9মান িকভােব )দখােবন
১ অে$াবর ২০২০ এ অথবা তারপের িবেদেশ থাকাকািলন সমেয় যিদ আপিন অনুেমািদত বা :ীক<ত এক= >কািভড-১৯ ভBাকিসন িনেয়
থােকন এবং আপিন অে#িলয়া (ােভল িডকলােরশন িনেয় অেDিলয়ায় Eেবশ কেরেছন, আপিন এ=েক আপনার >কািভড-১৯
ভBাকিসেনশেনর Eমান িহসােব বBবহার করেত পােরন। অেDিলয়ান ইমুনাইেজশন >রিজJার (AIR) এ আপনার ভBাকিসন >রকডK করার জনB
নীেচর পদেMপNেলা অনুসরন করেত পােরন, এবং >কািভড-১৯ ভBাকিসেনশেনর Eমান >দখােনার জনB /কািভড -১৯ িডিজটাল
সা56িফেকট অথবা ইমুনাইেজশন িহে<াির /<টেম= িনন।

1

আপিন যাচাই কর+ন 3য় ভ6াকিসন7 িবেদেশ িনেয়েছন তা অে=িলয়ায় অনুেমািদত বা @ীকBত িক না (বতC মােন ফাইজার, ,
আ6Fােজেনকা, ভ6াকিজেভিরয়া, মডCানা, জ6ানেসন-িসেলগ, িসেনাভাক কেরানাভাক, আ6Fােজেনকা 3কািভিশI, সাইেনাফামC এবং
ভারত বােয়ােটক)

2

আপনার ভ6াকিসেনশেনর 3রকডC7 যিদ অন6 ভাষায় িলিখত হেয় থােক, তেব এটােক ইংেরজীেত অনুবাদ কিরেয় িনন। আপিন
িবনামূেল6 অনুবাদ পাবার জন6 3যাগ6 িক না তা 3দখার জন6 translating.homeaffairs.gov.au এ িভিজট কর+ন।

3
4

একজন @ীকBত ভ6াকিসেনশন Pদানকারীেক বলুন (উদাহরন@র+প, একজন িজিপ, অথবা ফামCািসR) AIR এ আপনার ভ6াকিসেনশন
3রকডC করার জন6। এটা আপনার 3কািভড -১৯ িডিজটাল সা7Cিফেকট অথবা ইমুনাইেজশন িহেRাির 3RটেমেU 3দখা যােব।
নীেচর 3য 3কান এক7 পVিতেত আপনার সা7Cিফেকট অথবা 3RটেমেU 3দখেত পারেবন:
myGov এর মাধ+েম আপনার 3মিডেকয়ার
অনলাইন একাউেB

দ+া এCেDস Eাস 3মিডেকয়ার 3মাবাইল
আ+ােপর মাধ+েম

দ+া ইনিডিভয1 য়াল 3হলথেকয়ার
আইি78ফায়ার সা:ভ;েমর মাধ+েম
(আপনার যিদ 3মিডেকয়ার না 3থেক থােক)

1. my.gov.au এ যান এবং সাইন ইন
কর+ন।

1. Express Plus Medicare app
এ লগ কর+ন।

1. my.gov.au এ যান এবং সাইন ইন
কর+ন।

2. Services 3থেক Proof of
vaccinations িসেল/ কর+ন।
3. View history িসেল/ কর+ন।

2. Individual Healthcare
Identifiers service িসেল/
কর+ন।

2. Proof of COVID-19 vaccination
ক,ইক িলংক িসেল0 কর+ন।
3. View history িসেল0 কর+ন
4. আপনার নাম িসেল0 কর+ন, এবং তারপর
হয় View immunisation history
statement অথবা View COVID-19
digital certificate িসেল% কর(ন।

4. আপনার নাম িসেল/ কর+ন।

3. Immunisation history িসেল/
কর+ন।

!"ব$: আপনার যিদ -মিডেকয়ার না -থেক থােক এবং আপনার অনলাইন -কািভড-১৯ ভ$াকািসেনশেনর >মান >েয়াজন, আপনার এক@ Individual Healthcare Identifier (IHI) দরকার হেব। myGov এর মাধ$েম আপিন
IHI পােবন । আরও তেথ$র জন$ servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof এ িভিজট করFন।

5

আপনার 3কািভড-১৯ ভ6াকিসেনশেনর Pমান সংরWন কর+ন। আপনার সা7Cিফেকট7 Apple Wallet অথবা Google Pay 3ত আপিন
3যাগ করেত পেরন, অথবা Express Plus Medicare mobile app এ সংরWন কর+ন।
দ6া Service NSW app এ আপনার ভ6াকিসেনশেনর Pমানও 3যাগ করেত পােরন, 3ভনুেত 3চক ইন করার সময় Yত এবং সহেজই
Pমান 3দখােত পােরন। এটা িকভােব করেবন তা জানেত চাইেল nsw.gov.au/covidvaccineproof এ িভিজ7 কর+ন।
িবকZ িহসােব , আপিন বাড়ীেত আপনার এই সা7Cিফেকট বা 3RটেমেUর কিপ িPU করেত পােরন। myGov এর মাধ6েম 3মিডেকয়ার
অনলাইন একাউU ব6বহার কের অথবা the Express Plus Medicare app এর মাধ6েম এর কিপ ডাইনেলাড কের িPU করেত পােরন
এবং সােথ রাখেত পােরন। এক7 সাদা এবং কােলা কিপও ]হনেযাগ6

GাH$গত কারেন আপিন যিদ -কািভড-১৯ এর ভ$াকিসন িনেত অপারগ হন (যার অথJ হল GাH$গত কারেন আপিন -কািভড-১৯ এর -য -কান এক@ ভ$াকিসনও িনেত পারেবন না), তাহেল এই তথ$ আপিন আপনার ডাKার
AIR এ এই তথ$ -রকডJ করেত বলুন যা আপনার সা@Jিফেকট বা -"টেমেN -দখা যােব।

!কািভড িনরাপদ রাখেত িনউ সাউথ ওেয়লসেক সহায়তা কর5ন
আরও তেথ'র জন' nsw.gov.au/covidvaccineproof এ িভিজট কর(ন

