
1. my.gov.au मा जानहुोस ् र sign in 
गनु,होसI्

2. Individual Healthcare Identifiers 
service चयन
गनु,होस ् I

1. Immunisation historyचयन गनु,होस ् I

1. my.gov.au मा जानहुोस ् र sign in
गनु,होसI्

2. Proof of COVID-19 vaccination
quick link चयन गनु,होस ् I

3. View history चयन गनु,होस ् I
4. तपा1को नाम चयन गनु,होस ् र 3यसप4छ

immunisation history statement 
अथवा COVID-19 digital 
certificate हेनु)होसI्.

य"द तपा'ले आ+नो को/भड-१९ खोप
5वदेशमा लगाउनु भएको छ भने यसको
?माण कसरB देखाउने I
य"द तपा'ले १ अ,टोबर २०२० वा प4छ 6वदेशमा हँुदा <वीकृत वा मा@यता AाBत कोCभड-१९ खोप लगाउनु भएको छ, र
अ"#े%लया या)ा घोषणाप) (Australia Travel Declaration) Cलएर अLMेCलया Aवेश गनुNभयो भने, तपा'ले यसलाई
आRनो कोCभड-१९ खोपको Aमाणको Tपमा Aयोग गनN स,नुहु@छ। तपा'ले आRनो खोप अLMेCलयालV खोप दताN
(Australian Immunisation Register,AIR) मा रेकडN गनN तलका चरणहT प4न पालना गनN स,नुहु@छ, र तपा'को
कोCभड-१९ खोपको Aमाणको Tपमा देखाउनको लाXग को%भड-१९ 4डिजटल 8माणप) वा खोप इ<तहास @ववरण AाBत गनN
स,नुहु@छ।

तपा$ले 'वदेशमा ,ा-त गनु1भएको खोप अ89े:लया (हाल फाइजर, ए89ाजेनेका भाAसजेभCरया, मोडनेा1, जेEसेन-:सलाग, 
:सनोFयाक कोरोनाभाक, ए89ाजेनेका को'व:शGड, :सनोफाम1, र भारत बायोटेक) मा 8वीकृत वा माEयता ,ा-त छ Mक छैन
जाँच गनु1होस।्

यSद तपा$को खोपको रेकड1 अकT भाषामा लेVखएको छ भने, यसलाई अYेंजीमा अनवुाद गनु1होस।् तपा$ Zन:शुGक अनवुाद
सेवा ,योग गन1 यो[य हुनहुुEछ वा छैन भZन हेन1 translating.homeaffairs.gov.au मा जानहुोस।्

AIR मा तपा$को खोप रेकड1 गन1 माEयता ,ा-त खोप ,दायक (उदाहरणका ला^ग, एक GP वा औस^ध aबb /pharmacist) 
लाई सोcनहुोस।् dयसपZछ यो तपा$को को:भड-१९ gडिजटल ,माणपi र खोप इZतहास 'ववरणमा देखा पनjछ।

Zनkन 'व^धहl मcये एक ,योग गरेर आnनो ,माणपi वा 'ववरणमा पहँुच गनु1होस:्
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तपा$को को:भड-१९ खोपको ,माण सुरopत गनु1होस।् तपा$ले आnनो ,माणपi आnनो Apple Wallet वा Google Pay 
मा थ-न सAनहुुEछ वा Express Plus Medicare मोबाइल एपमा सं^चत गन1 सAनहुुEछ।
तपा$ले 8थानहlमा चेक इन गदा1 Zछटो र सिजलै ,माण देखाउनको ला^ग Service NSW एपमा आnनो खोपको ,माण
थ-न सAनहुुEछ। यो कसरr गनj भनेर nsw.gov.au/covidvaccineproof मा जाEनहुोस।्
वकैिGपक lपमा, तपा$ले आnनो ,माणपi वा 'ववरणको ,Zत:ल'प घरमै ',Eट गन1 सAनहुुEछ। myGov, वा एAस,ेस
-लस मेgडकेयर एप माफ1 त आnनो मेgडकेयर अनलाइन खाता ,योग गरr PDF डाउनलोड गनु1होस,् dयसपZछ यसलाई
',Eट गनु1होस ् र यसलाई आफूसँगै लैजानहुोस।् uयाम-8वेत ,Zत:ल'प 8वीकार गCरनेछ।

नोट: य%द तपा* मे-डकेयरको ला2ग यो4य हुनहुु7न र तपा*लाई तपा*को को9भड-१९ खोप >माण अनलाइन चा%ह7छ भने, तपा*लाई एक EयिGतगत HवाHJय सेवा प%हचानकताL (IHI) को आवNयकता पनOछ। तपा*ले
myGov माफL त IHI >ाRत गनL सGनहुु7छ। थप जानकारUको ला2ग servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof मा जानहुोस ् I

य%द तपाइँ मे-डकल क7Xाइि7डकेशन (medical contraindication) का कारण को9भड-१९ Zव[\धको खोप लगाउन असमथL हुनहुु7छ (जसको मतलब तपाइँले HवाHJय अवHथाको कारण कुनै पaन को9भड-१९ खोपहb
लगाउन हु7न भने ), तपाइँ आcनो 2चdकeसकलाई AIR मा यो Zवरोधाभास रेकडL गनL भ7न सGनहुु7छ। यो eयसपaछ तपाइँको >माणपf र Zववरणमा देखा पनOछ।

!यि$तगत 'वा'*य सेवा प.हचानकता3
(IHI) सेवा (य.द तपा5 मे7डकेयरको
ला<ग यो=य हुनुहु?न भने) 

1. ए.स/ेस 0लस मे3डकेयर एप Log in 
गनु,होसI्

2. Services बाट Proof of 
vaccinations चयन गनु,होस ् I

3. View historyचयन गनु,होस ् I
4. तपा:को नाम चयन गनु,होस ् I

१६ नोभे'बर २०२१ स'म सह/

NSW लाई को*भडबाट सरु23त रा5 सहयोग गनु:होस।्
थप जानकार/को ला6ग nsw.gov.au/covidvaccineproof जानुहोस ् I

myGov माफ3 त तपा5को मे7डकेयर
अनलाइन खाता

ए$सFेस Gलस मे7डकेयर मोबाइल एप

5


