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View immunisation history statement
 ای )نویسانیسکاو ھقباس ھگرب هدھاشم(

COVID-19 digital certificateView
دینک باختنا ار )١٩-دیووک لاتیجید یھاوگ هدھاشم(

١٩-دیووک نویسانیسکاو کردم ھئارا هوحن
 یجراخ روشک کی رد ار دوخ نسکاو ھچنانچ
دیشاب هدز
 هدرک تفایرد نآ زا سپ ای٢٠٢٠ ربتکا١ زور رد یجراخ رفس نیح رد ار١٩-دیووک هدش ھتخانش تیمسر ھب ای هدش دییأت نسکاو ھچنانچ
 دیناوت یم ،دشاب ھتفرگ تروص)Australia Travel Declaration( ایلارتسا ھب رفس ھینایب لیمکت یپ رد ایلارتسا ھبناتدورو و ،دیشاب
 رد ار دوخ نویسانیسکاو ریز تامادقا ماجنا اب دیناوت یم نینچمھ .دینک هدافتسا١٩-دیووک نویسانیسکاو کردم ناونع ھب نآ زا

Australian Immunisation Register (AIR))ھقباس ھگرب ای١٩-دیووک لاتیجید یھاوگ و تبث )ایلارتسا نویسانیسکاو تبث زکرم 
.دینک هدافتسا ھئارا یارب١٩-دیووک نویسانیسکاو دنس ناونع ھب نآ زا و دینک تفایرد ار نویسانیسکاو

 رضاح لاح رد( دشاب هدش ھتخانش تیمسر ھب ای دییأت دروم ایلارتسا رددیا هدرک تفایرد روشک زا جراخ رد ھک ینسکاو ایآ دینک یسررب
.)کتویبتاراھاب ،مرافونیس ،دلیشیوکاکینزارتسآ ،کاونورککاونیس ،گالیس نسنج ،انردم ،ایروزسکواکینزارتسآ ،اکینزارتسآ ،رزیاف

تیاسبو ھب ھعجارم اب .دینک ھمجرت یسیلگنا ھب ار نآ ،تسا یسیلگنا نابز زا ریغ ینابز ھب امش نسکاو ھقباس ھچنانچ
translating.homeaffairs.gov.auریخ ای دیتسھ ناگیار ھمجرت تامدخ زا هدافتسا طیارش دجاو ایآ دیوش ھجوتم دیناوت یم.

 یور رب ار امش نویسانیسکاو ھقباس دینک تساوخرد )زاسوراد رتکد ای یمومع کشزپ دننام( نسکاو هدنھد ھئارا یمسر زکرم کی زا
AIRدش دھاوخ جرد امش نویسانیسکاو ھقباس ھگرب و١٩-دیووک لاتیجید یھاوگ یور رب ھقباس نیا تروص نآ رد .دنک تبث.

:دینک ادیپ یسرتسد دوخ ھقباس ھگرب ای یھاوگھب ریزیاھ شور زا یکی ھب دیناوت یم
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 ھفاضا دوخGoogle Pay ایApple Wallet یور رب ار کردم نیا دیناوت یم .دینک هریخذ ار دوخ١٩-دیووک نویسانیسکاو کردم
.دینک هریخذExpress Plus Medicare لیابومنشیکیلپا یور رب ار نآ ای ،دینک
 ناکم کی ھب دورو نامز دیناوتب ات دینک ھفاضاService NSWنشیکیلپا یور رب ار دوخ نویسانیسکاو کردم دیناوت یم نینچمھ
 ھعجارمnsw.gov.au/covidvaccineproof ھب راک نیا ماجنا یگنوگچ هدھاشم یارب .دیھد ناشن یتحار ھب و عیرس ار نآ
.دینک
 یربراک باسح یور رب ارفا ید یپ ھخسن .دینکتنیرپ لزنم رد ار دوخ ھگرب ای یھاوگ دیناوت یم نینچمھ راک نیا یاج ھب
 هارمھ و دینکتنیرپ ار نآ سپس و دولنادExpress Plus Medicareنشیکیلپپا ایmyGov قیرط زا دوخMedicare نیالنآ

.تسا لوبق لباق زین دیفس و هایس یپاچ ھخسن .دیشاب ھتشاد دوخ

 یارب دیناوت یم .دیشاب ھتشادIndividual Healthcare Identifier (IHI)کی دیاب ،دیراد زاین نیالنآ تروص ھب دوخ١٩-دیووک نویسانیسکاو کردم ھب و دیتسینرکیدم تراک نتفرگ یارب طیارش دجاو ھچنانچ :ھجوت
.دینک ھعجارمservicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof ھب رتشیب تاعالطا یارب .دینک ھعجارمmyGov ھبIHI تفایرد

 یور رب ھلأسم نیا .دنک تبثAIR یور رب ار ھلأسم نیا دیھاوخب دوخ کشزپ زا دیناوت یم )دینک تفایرد ار١٩-دیووکیاھ نسکاو زا کی چیھ دیناوتیمن یکشزپ لیالد ھب ھک موھفم نیدب( دیتسین١٩-دیووک نویسانیسکاو تفایرد ھب رداق یکشزپیاھ لخادت دوجو لیلد ھب ھچنانچ
.دش دھاوخ جرد امش ھگرب و یھاوگ

.دیوش نآ دراو و دینک ھعجارم
Individual Healthcare Identifiers.2 

serviceدینک باختنا ار.
Immunisation History)ھقباس 

.دینک باختنا ار )نویسانیسکاو

 ربExpress Plus Medicareنشیکیلپا ھب.1
دیوش دراو دوخ لیابوم یور

Proof of vaccinations.2)دنس 
دینک باختنا تامدخ نایم زا ار )نویسانیسکاو

View history.3)باختنا ار )ھقباس هدھاشم 
دینک

دینک باختنا ار ھطوبرممان4.
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دشاب ھتشاد ینمیادیووک ربارب رد دینک کمکزلوتواسوین ھب
دینک ھعجارم nsw.gov.au/covidvaccineproof  تیاس ھب رتشیب تاعالطا یارب

 رب امش Medicareنیالنآ یربراک باسح
myGov یور

 The Express Plus لیابومنشیکیلپا
Medicare
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The Individual Healthcare Identifiers 
service  )یصخش ینامرد تامدخھسانش زکرم( 

)دیشابنرکیدم تفایرد طیارش دجاو رگا(


