MACEDONIAN

Добијте извод од вашиот вакцинален картон
користејќи ја вашата интернет-сметка во
Medicare
Научете како да ја користите вашата интернет-сметка во Medicare за да видите, печатите и
симнете извод од вакциналниот картон (immunisation history statement) за вас или за вашето
дете помладо од 14 години.
Децата на возраст од 14 или повеќе години ќе треба да си направат сопствена сметка
myGov и да ја поврзат таа сметка со Medicare за да имаат пристап до изводот од својот
вакцинален картон.

Чекор 1: Најавете се
Појдете на my.gov.au, најавете се и отворете ги услугите од Medicare што се поврзани со
вашата сметка. Одберете ‘Immunisation history statement’ од главниот избор.

Извод од вакцинален картон
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Чекор 2: Одберете го лицето за кое сакате да видите извод
Одберете го името на лицето за кое сакате извод, потоа прочитајте го делот ‘Declaration’ и
означете го четириаголникот за да потврдите дека сте разбрале.
Одберете ‘VIEW STATEMENT’ за да продолжите.

Име на лицето

Изјава

Види извод
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Чекор 3: Видете го изводот од вакциналниот картон
За да го печатите (

) или зачувате (

) изводот, одберете ја соодветната ознака.

Ве молиме запомнете дека во зависност од вашиот интернет пребарувач кај вас интернетстраницата можеби ќе се гледа поинаку.

Печати

Зачувај
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Чекор 4: Може да побарате нов извод од вакциналниот
картон за друго лице од вашата картичка Medicare или да
се вратите на почетната страница на вашата интернетсметка во Medicare
Одберете ‘Request New Statement’ или ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNT’.

Врати се на
интернетсметката
Побарај нов
извод
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Чекор 5: Одјавување
Од почетната страница на вашата сметка може да завршите други работи.
Одбетете ‘Return to myGov’ за да се вратите на вашата сметка myGov.

Врати се на myGov

Заради вашата приватност и безбедност, одберете ‘Sign out’ кога ќе завршите со
користењето на вашата сметка myGov.

Одјави се
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За повеќе информации


појдете на humanservices.gov.au/onlineguides за да видите напатствија и сликовит
приказ на англиски јазик на интернет за тоа како да ја користите вашата интернетсметка



појдете на humanservices.gov.au/yourlanguage каде што може да прочитате,
слушнете или погледнете видео-снимки со информации на вашиот јазик



јавете се на 131 202 за да разговарате со нас на вашиот јазик во врска со исплатите и
услугите од Centrelink



јавете се во Translating and Interpreting Service (TIS National) на 131 450 за да
разговарате со нас на вашиот јазик за исплатите и услугите од Medicare и
Child Support



посетете некој од центрите за услуги на клиентите.

Напомена: Телефонските повици од вашиот домашен телефон до броеви што почнуваат на
‘13’ од кое и да било место во Австралија се наплаќаат според однапред утврдена тарифа.
Таа тарифа може да се разликува од тарифата за локален телефонски повик, а исто така
може да биде различна од една до друга телефонска компанија. Повиците до броеви што
почнуваат на ‘1800’ од вашиот домашен телефон се бесплатни. Повиците од јавни и
мобилни телефони може да се временски мерени и да се наплаќаат по повисока тарифа.

Оградување
Информациите содржани во овој печатен материјал се наменети да бидат само водич за
исплатите и услугите. Ваша обврска е да одлучите дали сакате да побарате некоја исплата
и да поднесете барање на основа на вашите лични околности.
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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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