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 رد رگا نات١٩– دیووک توبث نداد ناشن هویش
دیا هدش نیسکاو ایلارتسآ زا جراخ

 ار١٩– دیووک هدش ھتخانش ایو هدش دییأت نیسکاو کی ،دیا هدوب ایلارتسآ زا نوریب رد ھک ینامز نآ زا دعب ای ربوتکا لوا خیرات ھب امش رگا
 هدافتسا١٩– دیووک دییأت دنس ناونع ھب ھمان راھظا نیا زا دیناوتیم امش ،دیا هدش لخاد ایلارتسآ ھب ایلارتسآ رفس ھمان راھظا اب و دیا ھتفرگ
 قیدصت و هدومن تبث(AIR) ایلارتسآ تیفاعم تبث هرادا اب ار نات نیسکاو دنس دیناوتیم امش ،لیذ یاھ ھمدق یریگ راکب اب نانچمھ .دییامن
١٩-دیووک نیسکاو لیمکت دنس ناونع ھب ارنآ و ھتفرگ ار ،دیا ھتفرگ ھتشذگ رد ھک ار یاھ نیسکاو یواح ھمان کی ای١٩– دیووک لاتیجید
 .دیھدب ناشن نات

 تسا ھتفرگ رارق دییأت دروم ایو هدش ھتخانش ایلارتسآ رد ،دیا ھتفرگ ایلارتسآ زا نوریب رد امش ھک ار ینیسکاو ایآ ھک دینک کچ
 تاراھب و مرافونیس ،دلیشیووک اکینیزارتسآ ،کاوانورک کاوونیس ،گالیس-نیسناج ،انریدوم ،ایریو یسکاو اکینیزارتسآ ،رزیاف(
)کیتویاب

 تامدخ زا هدافتسا ندوب قحتسم کچ یارب .دینک ھمجرت یسیلگنا نابز ھب ارنآ ،دشاب رگید نابز ھب نات نیسکاو تبث تایئزج رگا
 .دینک ندید   translating.homeaffairs.gov.au تیاس بیو زا ،ناگیار ینامجرت

 تبثAIR رد ار نات نیسکاو ات دیھاوخب )زاساود کی ای ،یلیماف رتکاد کی لاثم روط ھب ( نیسکاو تامدخ هدننک ھئارا کیزا
 .دوشیم دید لباق نات یاھ نیسکاو تبث ھمانراھظا ای یلاتیجید قیدصت رد نات نیسکاو تامولعم ،تبث زا دعب .دنک

 :دینک ادیپ یسرتسد نات نیسکاو تبث ھمانراھظا ای ھمان قیدصت ھب ،لیذ یاھ هویش زا یکی زا هدافتسا اب
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 ھفاضاGoogle Pay ھب ایApple Wallet ھب ار نات ھمانتداھش دیناوتیم امش .دینک هریخذ ار نات١٩– دیووک نیسکاو ھمانتداھش
 .دییامن هریخذ نات لیابوم ردExpress Plus Medicare پا ھب ارنآ ای دینک
 ھک یاھ ناکم رد دیناوتب عیرس و یناسآ ھب ات دینک ھفاضا  Service NSW پآ ھب ار نات نیسکاو ھمانتداھش دیناوتیم امش نانچمھ
 ھب دیھدب ماجنا ار راک نیا روطچ ھکنیا تفایردرطاخ ھب .دیھدب ناشن دورو رتسجار رطاخب ارنآ دشاب مزال

nsw.gov.au/covidvaccineproofدینک ھعجارم. 
 قیرط زا ریکیدیم نیالنآ باسح زا هدافتسا اب .دینک پاچ ار نات نیسکاو ھمانراھظا ای ھمانتداھش ،ھناخ رد دیناوتیم امش ،نآرب هوالع

myGov  پآ قیرط زا ای Express Plus Medicareیپاک کی pdfدیشاب ھتشاد دوخ اب و پاچ ارنآ دعب و هدرک دولنواد ارنآ. 
 .تسا لوبق لباق مھ دیفس و ایس یپاک کی

 یارب .دیروآ تسدبmyGov قیرط زا ار  IHI دیناوتیم امش .دیراد زاین  )IHI (ای یدرف یحص تبقارم هدننک صخشم ھب امش ،دیراد زاین نیالنآ قیرط زا نات١٩– دیووک نیسکاو ھماننداھش ھب و دیتسین ریکیدیم طیارش دجاو امش رگا :تشاددای
دیورب  servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof ھب رتشیب تامولعم

 نیا نآ زا دعب .دیامن تبث ناتAIR رد ار بابطتساداضم نیا دیھاوخب نات رتکاد زا دیناوتیم امش )دیریگب ار نیسکاو زا کی چیھ دیناوتیمن یبط لیالد رطاخب امش ھک ینعم نیدب( ،دیریگب ار١٩– دیووک نیسکاو دیناوتیمن تابطتسا داضم رطاخب رگا
 .دوشیم جرد نات ھمانراھظا و ھمانتداھش رد تامولعم

 یحص تبقارم هدننک صخشم تامدخ قیرط زا
)دیتسین ریکیدیم طیارش دجاو رگا( یدرف

 دراو Express Plus Medicare  پا ھب1.
دیوش

Proof of Vaccinations ،تامدخ نیا زا2.
 .دینک باختنا ار

.3View history  دینک باختنا ار

دینک باختنا ار ناتمان4.

٢٠٢١ ربماون١۶ تامولعم نیا تحص خیرات

For more information visit nsw.gov.au/covidvaccineproof

 قیرط زا ریکیدیم نیالنآ باسح زا
myGov

 Express Plus پا قیرط زا
Medicare لیابوم رد
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