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.2Individual Healthcare Identifiers 
serviceدیک باختنا هر

.3Immunisation historyدیک باختنا هر.
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 هر19-دیووک نیسکاو قیرزت توبث عیرس دنویپ2.
دیک باختنا
.3View historyدیک باختنا هر
 View ای وزا داب و ،دیک باختنا هروخمان4.

immunisation history 
statement ایView COVID-19 

digital certificateدیک باختنا هر.

 ،دیدک نیسکاو روشک زا جراخ د هروخ دوخ ھگا
-دیووک نیسکاو قیرزت تراک دینت یم مقر ھچ

.دیدب ناشن هروخ19
 ،دیدک قیرزت دیدوبروشک زا جراخ ھک ینامز د هر19-دیووک هدش ھتخانش ای هدش دییات نیسکاو کی وزا داب ای2020 ربوتکا لوا خیرات د ھگا
 زا دینت یم نینچمھ .دینک هدافتسا وخ نیسکاو قیرزت توبث ثیح ھب تراک یزما دینت یم ،دیدش ایلارتسآ لخاد ایلارتسآ رفس ھیراھظا کی دق و
19-دیووک لاتیجید تراک کی و ،هدک تبث(AIR) ایلارتسآ نیسکاو قیرزت تبث هرادا د هروخ نیسکاو قیرزت تراک هدک هدافتسا ولیت یالحرم
.دیدب ناشن19-دیووک نیسکاو قیرزت دنس ثیح ھب و ھتفرگ هروخ نیسکاو قیرزت ھقباس ھینایب ای

 رزیاف رضاح لاح د ( ھن ای ھتسا هدش ھتخانش ای هدش دییات ایلارتسآ د دیدک قیرزت روشک زا جراخ د ومیش ھک ینیسکاو ھک دیک کیچ
)Pfizer(، ایرفیز سکاو اکینزارتسآ )AstraZeneca Vaxzevria(، انردم )Moderna(، گالیس-نیسناج )Janssen-Cilag(، 
 مرافونیس ،)AstraZeneca Covishield( دلیش یووک اکینزارتسآ ،)Sinovac Coronavac( کوانورک کاوونیس
)Sinopharm(، کیتویاب تراھب و )Bharat Biotech( نتسا.( 

 دیک غوت ھتفرtranslating.homeaffairs.gov.au د .دیک ھمجرت یسیلگنا د ،ھتسا ھتشون وبیز ھگید د میش نیسکاو قیرزت تراک ھگا
.دیشاب تفم ھمجرت تامدخ زا هدافتسا قحتسم ھگا ھک

 تبث هرادا د هرمیش نیسکاو تراک ھک دیک ناسرپ )اود صصختم ای یلیماف رتکاد کی ،لاثم هدلب ( نیسکاو هدش ھتخانش هدننک ایھم کی زا
.ھشوم مولام میش نیسکاو قیرزت ھقباس ھینایب و19-دیووک لاتیجید دنس ھلب د تراک یا داب وزا .ھنک جرد نیسکاو قیرزت

:دیک ادیپ یسرتسد وخ ھینایب ای تراک ھب ولیت ھقیرط وگا زا هدافتسا اب
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 )Google Pay( لگوگ تخادرپ ای )Apple Wallet( لپا کسکب د هروخ تراک دینت یم .دیک هریخذ هروخ19-دیووک نیسکاو قیرزت تراک
.دینک هریخذ لئابومExpress Plus Medicare ھمانرب د ای ،دینک ھفاضا
 تراک یناسآ و یدوز ھب دیروم یاج وگا ھگا ھکات ،دینک ھفاضا مھService NSW ھمانرب د هروخ نیسکاو قیرزت تراک دینت یم نینچمھ
.دیک ھعجارمnsw.gov.au/covidvaccineproof د یدیب ماجنا هر راک یا مقر ھچ ھکیزا هدلب .دینتب هدید ناشن هروخ
 ھمانرب ای ،myGov قیرط زا ریکیدم نیالنآ باسح زا هدافتسا اب .دینک پاچ ھناخ د هروخ ھینایب ای تراک زا یپک کی دینت یم ،وزا ھفاضا ھب

Express Plus Medicareھشوم لوبق مھ دیفس و هایس یپک کی .دیرگیب وخ دق و هدک پاچ وزا داب ،هدک دولناد.

 تامولام هدلب .دیریب تسدبmyGov زا هر یدرف یحص تبقارم هدننک صخشمدینت یم .دیرد ترورض یدرف یحص تبقارم هدننک صخشم کی د ،دیرد ترورض نیالنآ هروخ نیسکاو قیرزت دنس و دیتسین قحتسم ریکیدم هدلب ھگا :تون
دیک ھعجارمservicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof ھب رتدایز

 د هر فرصم عنم دروم یا ھک دینک اضاقت وخ رتکاد زا دینت یم ،)دینک قیرزت هر19-دیووک یانیسکاو زا مادک چیھ دیت یمن یرتکاد یالیلد رطاخ ھب ھک ینعم یا ھب( دینک قیرزت19-دیووک نیسکاو هروخ دوخ دینت یمن فرصم عنم رطاخ زا ھگا
.ھشوم مولام میش ھینایب و نیسکاو تراک ھلب د یا داب وزا .ھنک تبث نیسکاو تبث هرادا

 ھگا( یدرف یحص تبقارم هدننک صخشم تمدخ
)دیتسین قحتسم ریکیدم هدلب

 Express Plus Medicare ھمانرب لخاد1.
دیش

.2Proof of vaccinationsشخب زا هر 
دیک باختنا تامدخ

.3View historyدیک باختنا هر

.دیک باختنا هروخمان4.

2021 ربمون16 خیرات د تسرد

دیک ھعجارمnsw.gov.au/covidvaccineproof د رتدایز تامولام هدلب

 لئابومExpress Plus Medicare ھمانربmyGov قیرط زا میش ریکیدم نیالنآ باسح
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