ARABIC

احصل على بيان تاريخ التحصين الخاص بك باستخدام حسابك لدى
 Medicareعبر االنترنت
تعرَّ ف على كيفية استخدام حسابك لدى  Medicareعبر االنترنت الستعراض وطباعة وتنزيل بيان تاريخ التحصين لك أو لطفلك دون
عمر  41سنة.
يتعيَّن على األطفال ،من عمر  41سنة وأكبر ،إنشاء حساب  myGovخاص بهم وربطه مع  Medicareلكي يستطيعوا الحصول على
بيان تاريخ التحصين الخاص بهم.

الخطوة  :1الدخول إلى الحساب
قم بزيارة  ،my.gov.auادخل إلى حسابك وافتح خدمة  Medicareالخاصة بك التي ت ّم ربطها .اختر
’ ‘Immunisation history statementمن القائمة الرئيسية.

بيان تاريخ التحصين
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صة به
الخطوة  :2اختر اسم الشخص الذي تريد استعراض بيان التحصين الخا ّ
اختر اسم الشخص الذي تريد استعراض بيان التحصين الخاصة به ،ث ّم اقرأ الـ ’( ‘Declarationاإلقرار) وانقر على المربع لتأكيد فهمك
له.

اختر ’ ‘VIEW STATEMENTلالستمرار.

اسم الشخص

اإلقرار

استعراض البيانات

Department of Human Services

PAGE 2 OF 6

ARABIC

الخطوة  :3استعراض بيان تاريخ التحصين
لطباعة )

( أو حفظ )

( البيان ،اختر الرمز المطلوب.

قد يبدو شكل الصفحة مختلفا ً حسب متصفحك.

طباعة

حفظ
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الخطوة  :4يمکنك طلب بيان تاريخ تحصين جديد لشخص آخر علی بطاقة  Medicareأو العودة إلی
الصفحة الرئيسية لحسابك لدى  Medicareعبر اإلنترنت
اختر ’( ‘Request New Statementطلب بيان جديد) أو ’( ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNTالعودة إلى الحساب
عبر االنترنت).

العودة إلى الحساب
عبر االنترنت
طلب بيان جديد
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الخطوة  :5الخروج من الحساب
يمكنك إكمال معامالت أخرى من خالل صفحتك الرئيسية.
اختر ’ ‘Return to myGovللدخول إلى حساب  myGovالخاص بك.

العودة إلى myGov

ألمانك وحماية خصوصيتك ،اخرج من الحساب ’ ‘Sign outعندما تفرغ من استخدام حساب  myGovالخاص بك.

الخروج من الحساب
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للمزيد من المعلومات


قم بزيارة  humanservices.gov.au/onlineguidesلالطالع على إرشادات عبر االنترنت ومقاطع فيديو عن
استخدام حسابك عبر االنترنت باللغة االنجليزية.



قم بزيارة  humanservices.gov.au/yourlanguageلالطالع على أو االستماع أو مشاهدة مقاطع فيديو تحتوي على
معلومات بلغتك



اتصل على الرقم  131 202للتحدث إلينا بلغتك عن دفعات وخدمات Centrelink



اتصل بـ ) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalعلى الرقم  131 450للتحدث إلينا بلغتك عن
دفعات وخدمات  Medicareو Child Support



قم بزيارة أحد مراكز الخدمة.

ملحوظة :المكالمات المُجراة من هاتف منزلك إلى أرقام تبدأ بـ ' '41من أي مكان في أستراليا يُفرض عليها معدل رسم ثابت .وقد يختلف ذلك
المُعدل من سعر المكالمة المحلية وقد يختلف أيضا ً بين مقدمي الخدمات الهاتفية .وتكون المكالمات المُجراة إلى أرقام تبدأ بـ ' '1800من
هاتف منزلك مجانية .وقد تخضع المكالمات المُجراة من هواتف عمومية وهواتف محمولة لحساب الوقت ويُفرض عليها معدل رسم أعلى.

إخالء المسؤولية
القصد من المعلومات المتضمنة في هذه النشرة أن تكون إرشادية فقط بشأن الدفعات والخدمات .وأنت مسؤو ٌل عن اتخاذ القرار إذا أردت
تقديم طلب للحصول على دفعة وفقا ً لظروفك الخاصة.
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Get your immunisation history statement using
your Medicare online account
Learn how to use your Medicare online account to view, print and download an immunisation
history statement for yourself or your child under 14 years of age.
Children, 14 years and over will need to create their own myGov account and link to Medicare to
access their immunisation history statement.

Step 1: Sign in
Go to my.gov.au, sign in and open your Medicare linked service. Select ‘Immunisation history
statement’ from the main menu.

Immunisation history
statement
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Step 2: Select the person you want to view a statement for
Select the person’s name you want the statement for, then read the ‘Declaration’ and tick the box
to confirm you understand.
Select ‘VIEW STATEMENT’ to continue.

Person’s name

Declaration

View statement
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Step 3: View the immunisation history statement
To print (

) or save (

) the statement, select the symbol required.

Please note page view may look different depending on your browser.

Print

Save
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Step 4: You can request a new immunisation history statement
for another person on your Medicare card or return to your
Medicare online account homepage
Select ‘Request New Statement’ or ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNT’.

Return to online
account
Request New
Statement
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Step 5: 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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