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ြဖင့ဝ်ငေ်ရာကလ်ာခဲလ့Oင် သင် ၎ငး်ကိ' ကိ'ဗစ-်၁၉ ကာကယွေ်ဆးထိ'း အေထာကအ်ထားအြဖစ် အသံ'းြပB(ိ'ငသ်ည။် KသစေKတးလျ(ိ'ငင်ံ
ကာကယွေ်ဆးထိ'း မ)တပံ်'တင် (AIR) တငွ် သင၏်ကာကယွေ်ဆးထိ'းထားြခငး်ကိ' မ)တတ်မ်း တငေ်ပးရန် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိ'လညး် သင်
လိ'ကလ်'ပ်(ိ'ငI်ပီး သင၏် ကိ'ဗစ-်၁၉ ကာကယွေ်ဆးထိ'း အေထာကအ်ထားအြဖစ် ြပသရန်ကိ2ဗစ-်၁၉ ဒဂီျစတ်လဲ် လကမ်:တ်သိ'မ့ဟ'တ်
ကာကယွေ်ဆးထိ2း မ:တတ်မ်းကိ' ရ(ိ'ငပ်ါသည။်

သင် $ိ&ငင်ရံပ်ြခား၌ ထိ&းခဲသ့ည့် ကာကယွေ်ဆးမ9ာ :သစေ:တးလျ$ိ&ငင်၌ံ အတညြ်ပ@ထားသည့် သိ&မ့ဟ&တ် အသအိမ9တြ်ပ@ထားသည့်
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သင၏် ကိ&ဗစ-်၁၉ ကာကယွေ်ဆးထိ&း အေထာကအ်ထားကိ& သမ်ိးထားပါ။ သင့လ်ကမ်9တက်ိ& သင့် Apple Wallet သိ&မ့ဟ&တ် Google Pay တငွ်
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nsw.gov.au/covidvaccineproof တငွ:်ကည့ပ်ါ။
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Medicare အကဖ််မ9တစဆ်င့် သင၏် မကဒ်ကီဲ အွနလ်ိ&ငး် စာရငး်ကိ& သံ&း၍ PDF ကိ&ေဒါငး်လ&ဒဆ်ွယဲMပါ၊ ယငး်ေနာက် ၎ငး်ကိ& ပံ&$9ပ်ိယM[ပီး
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NSW ကိ#ဗစ် ေဘးကငး်ေနရန် က-ညပီါ

ပိ%မိ%သ<ိ'ိရန် ဖတပ်ါ- nsw.gov.au/covidvaccineproof
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myGov မ"တစဆ်င့် သင့် မကဒ်ကီဲ အန်ွလိ3ငး်
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Express Plus Medicare မိ3ဘိ3ငး် အကဖ်် လ9ပ3ဂ<ိ=လ် ကျန်းမာေရး ေစာင့ေ်@"ာကမ်A
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1. my.gov.au တငွ် စာရငး်ဝငေ်ရာကပ်ါ
2. Proof of COVID-19 vaccination
ကိ&$9ပ်ိပါ

3. View history ကိ&ေရွးပါ
4. သင့်အမည်ကိ&ေရွး[ပီးေနာက် View 

immunization history 
statement ကိ&ြဖစေ်စ View COVID-
19 digital certificate ကိ&ြဖစေ်စ
ေရွးပါ။

1. Express Plus Medicare အကဖ််
တငွ် ေလာဂ့်အငလ်&ပ်ပါ

2. ဝနေ်ဆာငမ်\များမ9 Proof of 
vaccinations ကိ&ေရွးပါ

3. View history ကိ&ေရွးပါ
4. သင့်အမည်ကိ&ေရွးပါ။

1. my.gov.au တငွ် စာရငး်ဝငေ်ရာကပ်ါ

2. Individual Healthcare 
Identifiers service ကိ&ေရွးပါ

3. Immunisation history ကိ&ေရွးပါ။


