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How to access my immunisation records

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

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

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

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

 or

2. Call AIR on 1800 653 809
 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.

การฉีีดวัคัซีนีทุกุชนดิทุี�คนในออสเตรเลียีไดรั้บ 
ควัรมีกีารบนัทุกึไวัก้บั Australian Immunisation 
Register (AIR) โดยแพทุยข์องคณุ หรอืผู้้ใ้หบ้รกิาร 
ดา้นการสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนั

บนัทุกึการสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนัมีชีื�อเรยีกวัา่ AIR 
immunisation history statement หรอืรายงานประวัั
ตกิารสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนั AIR ทุกุคนทุี�มีอีาย ุ14 ปีขึ�นไป  
สามีารถเขา้ถงึบนัทุกึการสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนัของตนเองได ้

มีหีลายวิธิีทีี่ ี�คุณุจะขอรับัรัายงานปรัะวิตัิกิารัสรัา้ง
ภูมูีคิุุม้ีกนั AIR ของคุณุ ได้แ้ก่

1. ขอใหแ้พที่ยพ์มิีพส์�าเนาใหคุ้ณุจาก AIR 
	 หรอื

2. โที่รัศพัที่ไ์ปที่ี� AIR หมีายเลข  
1800 653 809

	 หรอื

3. ไปเยี�ยมีศนูยบ์รักิารั Medicare 
ใกลบ้า้นคุณุ
เพื�อคน้หาศูน้ยบ์รกิาร Medicare ใกลีบ้า้นคณุ 
ไปทุี�เว็ับไซีต ์
https://findus.humanservices.gov.au 
แลีะป้อนขอ้มีล้ีตำาแหน่งทุี�อย้ข่องคณุ เชน่  
ชื�อชานเมีอืงหรอืชื�อถนนทุี�คณุอาศูยัอย้่
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วิธิีเีขา้ถึงึบนัที่กึการัสรัา้งภูมูีคิุุม้ีกนัของฉันั
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                   or

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

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.

                   หรอื

4.  ไปที่ี�เว็ิบไซติ ์myGov 
https://my.gov.au

1.  คลีกิทุี� Create an account เพื�อสรา้งบญัชผีู้้ใ้ชง้าน
แลีะยอมีรับขอ้กำาหนดแลีะเงื�อนไข 

2.  ป้อนทุี�อย้อ่เีมีลีของคณุแลีว้ัเลีอืก Next
3.  คณุจะไดรั้บรหสัชดุหนึ�งทุางอเีมีลี ใสร่หสันั�น 
แลีว้ัเลีอืก Next

4.  ป้อนหมีายเลีขโทุรศูพัทุม์ีอืถอืของคณุแลีว้ัเลีอืก 
Next

5.  สรา้งรหสัผู้า่นแลีว้ัเลีอืก Next
6.  สรา้งคำาถามีแลีะคำาตอบสามีขอ้ทุี�คณุสามีารถจดจำา
ไดง้า่ยแลีะผู้้อ้ื�นไมีน่่าจะทุราบ ซีึ�งจะชว่ัยรักษาบญัชี
ของคณุใหป้ลีอดภูยั

7.  ตอนนี� คณุไดต้ั �งบญัช ีmyGov แลีว้ั  
เลีอืก 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.

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

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

(Search for product codes 13741 and 14301 
to 14304)    

Overseas immunisation records
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.

8.  ตอนนี� คณุไดล้ีงชื�อเขา้ใชบ้ญัช ีmyGov 
ใหมีข่องคณุแลีว้ั คลีกิทุี� Link your first service  
(+ sign) แลีะเลีอืก Medicare

9.  บนหนา้ Medicare คลีกิทุี� Immunisation history 
statement (บนัทุกึการสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนั) 

ขอ้มีล้ีรายลีะเอยีดเพิ�มีเตมิีมีใีหบ้รกิารใน 
ภูาษาอื�น ๆ ทุี�: 
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language/products 

(คน้หารหสัผู้ลีติภูณัฑ์ ์13741 แลีะ 14301  
ถงึ 14304) 

บนัที่กึการัสรัา้งภูมูีคิุุม้ีกนัจากติา่งปรัะเที่ศ
หากคณุมีปีระวัตักิารสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนัจากตา่งประเทุศู 
ใหน้ำาบนัทุกึนั�นไปพบแพทุยแ์ลีะขอใหแ้พทุยข์องคณุ 
ปรับบนัทุกึการสรา้งภูม้ีคิุม้ีกนัของคณุบน AIR  
ใหทุ้นัปัจจบุนั หากบนัทุกึจากตา่งประเทุศูไมีใ่ช ่
ภูาษาองักฤษ คณุสามีารถนำาไปแปลีโดยใชบ้รกิาร 
แปลีฟรขีอง Department of Social Services หรอื 
กระทุรวังสวัสัดกิารสงัคมี อา่นเพิ�มีเตมิีเกี�ยวักบั 
บรกิารนี�ไดทุ้ี� www.translating.dss.gov.au.


