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دریافت کارت مکرر یا جایگزین  Medicareبا استفاده از حساب آنالین
Medicare
طرز درخواست کارت مکرر یا جایگزین  Medicareبا استفاده از حساب آنالین  Medicareخود را فرا بگیرید.

مرحله  :1ورود به سیستم
به  my.gov.auبروید و خدمات لینک شده  Medicareخود را باز کنید .گزینه ’( ‘Replacement or duplicate cardکارت
مکرر یا جایگزین) را از منوی اصلی انتخاب کنید.

کارت مکرر یا جایگزین
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مرحله  :2درخواست کارت مکرر یا جایگزین
برای درخواست یک کارت جایگزین در کادر ’( ‘Request replacement cardدرخواست کارت جایگزین) عالمت زده و دلیل را
انتخاب کنید.
برای درخواست یک کارت مکرر کادر ’( ‘Request duplicate cardدرخواست کارت مکرر) را عالمت بزنید.
’( ‘SUBMITارسال) را انتخاب کنید.

درخواست کارت جایگزین

گم شده ،دزدیده شده ،آسیب دیده/خراب شده،
منقضی شده

درخواست کارت مکرر

ارسال

اگر قبالً از حساب آنالین  Medicareخود برای درخواست یک کارت مکرر استفاده کرده اید ،کادر
’( ‘Request duplicate cardدرخواست کارت مکرر) عالمت خواهد داشت .اگر نیاز به کارت مکرر ندارید ،می توانید عالمت این
کادر را بردارید.
فقط زمانی می توانید درخواست کارت مکرر کنید که دو یا چند نفر در کارت شما ذکر شده باشند.
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مرحله  :3ارسال درخواست کارت
بعد از انتخاب ’( ‘SUBMITارسال) مشخصات به روز شده شما و یک پیام تأیید نمایش داده می شود تا بدانید که درخواست تان با
موفقیت ارسال شده است.
برای بازگشت به صفحه حساب آنالین  Medicareخود ’( ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNTبازگشت به حساب آنالین) را
انتخاب کنید.

پیام تأیید

بازگشت به حساب آنالین
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مرحله  :4خروج از سیستم
از صفحه اصلی خود می توانید کارهای مختلف دیگری هم انجام دهید.
’( ‘Return to myGovبازگشت به) را انتخاب کرده و به حساب  myGovخود بروید.

بازگشت به myGov

برای حفظ حریم خصوصی و امنیت خود لطفا ً پس از اینکه کار شما با حساب  myGovتمام شد ’( ‘Sign outخروج از سیستم) کنید.

خروج از سیستم
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برای کسب اطالعات بیشتر


برای مشاهده راهنماهای آنالین و ویدیوهای نمایشی درباره طرز استفاده از حساب آنالین خود به زبان انگلیسی به
 humanservices.gov.au/onlineguidesبروید



در  humanservices.gov.au/yourlanguageل می توانید اطالعاتی به زبان خود را مطالعه کرده یا به آنها گوش
کنید یا ویدئوهایی را تماشا کنید



برای صحبت با ما درباره پرداختی ها و خدمات  Centrelinkبه زبان خودتان با  131 202تماس بگیرید



برای صحبت با ما درباره پرداختی ها و خدمات  Medicareو  Child Supportبه زبان خودتان با
) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalبه شماره  131 450تماس بگیرید



به یک مرکز خدمات مراجعه کنید.

تذکر :تماس از تلفن منزل با شماره های ’ ‘13از هر نقطه استرالیا با نرخ ثابتی محاسبه می شود .نرخ ممکن است با هزینه تماس محلی
متفاوت بوده و نزد شرکت های مخابراتی مختلف با هم فرق داشته باشد .تماس با شماره های ’ ‘1800از تلفن منزل رایگان است .تماس
از تلفن های عمومی و موبایل ممکن است بر حسب زمان محاسبه شده و نرخ باالتری برای آنها محاسبه شود.

اعالمیه سلب مسئولیت
اطالعات موجود در این نشریه صرفا ً بعنوان راهنمای پرداخت ها و خدمات می باشد .مسئولیت تصمیم گیری درباره درخواست دادن
برای پرداخت ها و درخواست دادن بر اساس شرایط خاص تان صرفا ً بر عهده خود شما می باشد.
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Get a replacement or duplicate Medicare card
using your Medicare online account
Learn how to request a replacement or duplicate Medicare card using your Medicare online
account.

Step 1: Sign in
Go to my.gov.au and open your Medicare linked service. Select ‘Replacement or duplicate card’
from the main menu.

Replacement or duplicate card
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Step 2: Request the replacement or duplicate card
To request a replacement card check the ‘Request replacement card’ check box and select the
reason.
To request a duplicate card only check the ‘Request duplicate card’ check box.
Select ‘SUBMIT’.

Request replacement card

Lost, stolen,
damaged/destroyed, expired

Request duplicate card

Submit

If you’ve used your Medicare online account to request a duplicate card before, the ‘Request
duplicate card box’ will have a check mark. If you don’t need a duplicate card, you can uncheck
this box.
You can only request a duplicate card if there are two or more people listed on a card.

PAGE 2 OF 5

Department of Human Services

ENGLISH

Step 3: Submit card request
Your updated details and a confirmation message letting you know your request has been
successful will display after you select ‘SUBMIT’.
Select ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNT’ to return to your Medicare online account homepage.

Confirmation message

Return to online account
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Step 4: Signing out
From your homepage you can complete other transactions.
Select ‘Return to myGov’ to go to your myGov account.

Return to myGov

For your privacy and security, ‘Sign out’ when you’ve finished using your myGov account.

Sign out
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For more information


go to humanservices.gov.au/onlineguides to view online guides and video
demonstrations about using your online account in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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