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How to access my immunisation records

วิิธีเี ข้้าถึึงบั ันทึึกการสร้้างภููมิคุ้้�มกั
ิ
ันของฉั ัน

All vaccinations given to people in Australia
should be recorded on the Australian
Immunisation Register (AIR) by your doctor or
immunisation provider.

ี ทุุกชนิิดที่่�คนในออสเตรเลีียได้ ้รัับ
การฉีีดวััคซีน
ควรมีีการบัันทึึกไว้ ้กัับ Australian Immunisation
Register (AIR) โดยแพทย์์ของคุุณ หรืือผู้้ �ให้ ้บริิการ
ด้ ้านการสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั

The immunisation record is called an AIR
immunisation history statement. Everyone
from 14 years of age can access their own
immunisation record.

� เรีียกว่่า AIR
บัันทึึกการสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั มีีชื่่อ
immunisation history statement หรืือรายงานประวัั
ติิการสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั AIR ทุุกคนที่่�มีอ
ี ายุุ 14 ปีี ขึ้้น
� ไป
สามารถเข้ ้าถึึงบัันทึึกการสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั ของตนเองได้ ้

There are a number of ways to get your AIR
immunisation history statement:

มีีหลายวิิธีที่
ี คุ
่� ณ
ุ จะขอรั ับรายงานประวั ัติิการสร้้าง
ภููมิคุ้้�มกั
ิ
ัน AIR ของคุุณ ได้้แก่่

1. Ask your doctor to print you a copy
from AIR
or

� เนาให้คณ
1. ขอให้แพทย์พม
ิ พ์สำ
ุ จาก AIR
หรืือ

ั ไปที่ AIR หมายเลข
2. โทรศพท์
1800 653 809

2. Call AIR on 1800 653 809

หรืือ

or

3. Visit a local Medicare service centre

To find a Medicare service centre near
you, go to the website
https://findus.humanservices.gov.au
and enter your location, for example, the
suburb or street you live in.
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เพื่่�อค้ ้นหาศููนย์์บริิการ Medicare ใกล้ ้บ้ ้านคุุณ
ไปที่่�เว็็บไซต์์
https://findus.humanservices.gov.au
่
และป้้ อนข้ ้อมููลตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�ของคุุณ เช่น
� ชานเมืืองหรืือชื่่อ
� ถนนที่่�คุณ
ั อยู่่�
ชื่่อ
ุ อาศัย
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3. ไปเยีย
่ มศูนย์บริการ Medicare
ใกล้บา้ นคุณ
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หรืือ

or

4. Go to the myGov website
https://my.gov.au

4. ไปที่่เ� ว็็บไซต์์ myGov
https://my.gov.au
ี ้ใชงาน
้
1. คลิกที่ Create an account เพือ
่ สร ้างบัญชผู
และยอมรับข ้อก�ำหนดและเงือ
่ นไข

1. Click on Create an account and agree to the
terms and conditions.

2. Enter your email address and select Next.
3. You will be emailed a code. Enter the code and
select Next.
4. Enter your mobile number and select Next.
5. Create a password and select Next.
6. Create three questions and answers that you
can easily remember and others are unlikely to
know. This will help keep your account secure.
7. You have now created a myGov account. Select
Continue to myGov.

2. ป้อนทีอ
่ ยูอ
่ เี มลของคุณแล ้วเลือก Next
3. คณ
ุ จะได ้รับรหัสชุดหนึง่ ทางอีเมล ใสร่ หัสนัน
้
แล้ ้วเลืือก Next
ั ท์มอ
4. ป้อนหมายเลขโทรศพ
ื ถือของคุณแล ้วเลือก
Next
5. สร ้างรหัสผ่านแล ้วเลือก Next
6. สร ้างค�ำถามและค�ำตอบสามข ้อทีค
่ ณ
ุ สามารถจดจ�ำ
ได ้ง่ายและผู ้อืน
่ ไม่น่าจะทราบ ซงึ่ จะชว่ ยรักษาบัญช ี
ของคุณให ้ปลอดภัย
7. ตอนนี้ คุณได ้ตัง้ บัญช ี myGov แล ้ว
เลืือก Continue to myGov
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8. You are now signed into your new myGov
account. Click on Link your first service (+ sign)
and select Medicare.

� เข้ ้าใช้บัั้ ญชี ี myGov
8. ตอนนี้้� คุุณได้ ้ลงชื่่อ
ใหม่่ของคุุณแล้ ้ว คลิิกที่่� Link your first service
(+ sign) และเลืือก Medicare

9. On the Medicare page click on Immunisation
history statement.

9. บนหน้ ้า Medicare คลิิกที่่� Immunisation history
statement (บัันทึึกการสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั )

More detailed information is available in
other languages at:
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language/products

ข้ ้อมููลรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมมีีให้ ้บริิการใน
ภาษาอื่่�น ๆ ที่่�:
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language/products

(Search for product codes 13741 and 14301
to 14304)

(ค้ ้นหารหััสผลิิตภััณฑ์์ 13741 และ 14301
ถึึง 14304)

บั ันทึึกการสร้้างภููมิคุ้้�มกั
ิ
ันจากต่่างประเทศ

Overseas immunisation records

หากคุุณมีีประวััติก
ิ ารสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั จากต่่างประเทศ
ให้ ้นำำ �บัน
ั ทึึกนั้้�นไปพบแพทย์์และขอให้ ้แพทย์์ของคุุณ
ปรัับบัันทึึกการสร้ ้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั ของคุุณบน AIR
ให้ ้ทัันปัั จจุุบัน
ั หากบัันทึึกจากต่่างประเทศไม่่ใช่ ่
้ การ
ภาษาอัังกฤษ คุุณสามารถนำำ �ไปแปลโดยใช้บริิ
แปลฟรีีของ Department of Social Services หรืือ
กระทรวงสวััสดิิการสังั คม อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
บริิการนี้้�ได้ ้ที่่� www.translating.dss.gov.au.

If you have overseas immunisation records
take them to your doctor and ask your doctor to
update your immunisation record on AIR. If the
overseas records are not in English, you can get
them translated by the free Translating Service
of the Department of Social Services. Read more
about this service at www.translating.dss.gov.
au.
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