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ក់ ក់
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រែស៊រប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 របស់អក
មួ យនឹង Territory Check In app (កមវធីចុះេ
ះែដនដី
ងេជង)
ក់ប លប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 របស់អកេ កង Territory Check In app (កមវធី
ចុះេ
ះែដនដី ងេជង) េ យេ ប Express Plus Medicare App។

រេប ប

ក់
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ងេ

រ

មុននូ វវគកំែណថីបំផុតៃនកមវធីចុះេ

មេនះ

ក់ ក់

ំងកូ វដ-19 របស់អក

ះ Territory Check In app។

ញយកពីកែនងេនះ៖

មលំ

ប់លំេ

យ៖

1. េបកកមវធី ‘Express Plus Medicare App’ េហយចុះេ
ះេ យេ បេលខស ត់ (PIN) ៃនគណនី
myGov ឬក៏េបកគណនី myGov េ េលឧបករណ៍ (device) របស់អក។
2. ចុចេល 'Proof of Vaccinations’ (ភ័ស ងៃន រ ក់ ក់ ំង)។
3. ចុចេល ‘View History’ (េមល បវតិ)
4. ចុចេល ‘Share with Check In app’ (ែស៊រ មួ យកមវធីចុះេ
ះ) រ ួចេហយចុចេល ‘Territory
ី
Check In app’ (កមវធីចុះេ
ះែដនដ ងេជង)
5. ទទួ លយល់ ពមេ យចុចេល ‘Accept consent’ េហយែស៊រប័ណរបស់អក មួ យ ‘Territory Check
In app’ (កម វធីចុះេ
ះែដនដី ងេជង),
6. េ េពល ន រ ព ន ‘you’re about to leave the app and launch your browser’
(អកប មងនឹង កេចញពីកមវធីេនះ េហយេបកកមវធី វរករបស់អក) សូ មចុចេល ‘OK’។
7. េ េពល ន រ កសួ រ េតអកចង់ ក់ប លប័ណឌីជីថល ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 េនះ
េ កង ‘profile’ របស់អកឬេទ សូ មចុចេល ‘Accept’(យល់ ពម)។
8. ប័ណរបស់អក នេ កង ‘menu’ របស់ Territory Check In app (កមវធីចុះេ
ះ
ែដនដី ងេជង)។

ចំេ

ះព័ត៌
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9. េ េពលអកចុះេ
ះេ
មទី ង
ំ
មួ យ េ យ រថតេសន QR code (ឃ រ កូ ដ) អកនឹង
ទទួ ល ន រប ក់ ប់ឱ ដឹង អក នចុះេ
ះរ ួចេហយ េហយ ន ព
ៃន រ ក់ ក់ ំងរបស់អកក៏ នប ញឱ េឃញផងែដរ។

រ

ក់

ប់ប័ណឌីជីថលៃន

រ

ក់ ក់

ំងកូ វដ-19 របស់ជនដៃទេទ ត

អក ច ក់ប លប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 របស់មនុស ដៃទេទ តេ កងឧបករណ៍
របស់អក េដម ីឱ អក ចេធ រចុះេ
ះ និងប ញភ័ស ងៃន ន ព ក់
ក់ ំងរបស់ជន ំងេ ះផងែដរ េ េពលែដលពួ កេគចូ លរ ួមេ ទី ង
ំ
ក់ ក់មួយចំនួន..
រ
េ

ក់ប លេនះ ចេធេ
នេ
េលឧបករណ៍(ទូ រសព)របស់បុគល

យេភ វរ ូបេ ះ េ យ
ក់េ ះ ែដលេភ វរ ូបេ

រអនុវតវ ន រ មលំ
ះចង់ែស៊រប័ណរបស់ខន។

ប់លំេ

យ

េភ វរបស់អកគប ីេបកចូ លេ គណនី myGov ឬ Express Plus Medicare app េហយរកេមលប័ណ
របស់ខន ប ប់មកយល់ ពមែស៊រប័ណេ ះ មួ យ Territory Check In app (កម វធីចុះេ
ះ
ែដនដី ងេជង) េ េលឧបករណ៍របស់អក។
ស ប់ជន យុេ
ជំនួសកូ នៗ ន េ
កមវធី (app)េនះ។

រែណ

ម 14 ំ ែដល ន ក់ ក់ ំងរ ួច ឪពុក យឬ
ព
ល ចេធ រ រ
យ រអនុវតដំេណរ រដែដលេនះ េដម ី ញយកប័ណរបស់កូនៗ ក់ចូលេ កង

ំែផកេវជ

សសីពីមូលេហតុេលកែលង

ប

ជនែដល ន រែណ ំែផកេវជ
សេ នឹង ក់ ំងប រកូ វដ-19 ែដល ន រយល់ ពម
មួ យនឹង រេលកែលងេ យ នកំណត់ ទុកេលប ី ក់ ប
ំ
រេ អូ
លី
នឹង ន រេធកំណត់េហតុស ល់េ េលប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 របស់ខន។
េ េពលជន ំងេ ះ ក់ ប់ប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 មួ យនឹង Territory Check
In app (កម វធីចុះេ
ះែដនដី ងេជង)េ ះ ស ធីកប ក់ពី ន ពៃន រ ក់ ក់ ំង
នឹងប ញខនេ ែក រេ
ះរបស់ជនេ ះ េ េពលេគចុះេ
ះ -ស េនះនឹងប ញវត នដូ ច
េ
ែដលជន ន ក់ ក់ ំងេពញេលញេធ រចុះេ
ះ។

ចំេ

ះព័ត
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រចូ លយកប័ណឌីជីថលៃន

រ

ក់ ក់

ំងកូ វដ-19 របស់អក

ី លៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19
ចូ រអនុវតវ ន រ មលំ ប់លំេ យ េដម ី ញយកប័ណឌីជថ
របស់អក េហយ ក់ប លទុកេ កង បូ បឌីជីថល (digital wallet) ៃនទូ រសពរបស់អក។
1. េបសិនគណនី Medicare (េមឌីែឃរ) និងគណនី myGov (ៃម៉ហវ) របស់អក
មិន ន់ នត ប់ េ េឡយេទ សូ មេបកចូ លគណនី my.gov.au
2.
ប់គណនី Medicare មួ យនឹងគណនី myGov របស់អក េ យចុច link (លីង) ត ប់េស កម
ដំបូងរបស់អកពីេគហទំព័រ ឬចុច Medicare ពី Menu (មឺនុយ) េស កម។ អកនឹង តវែត
ប លនូ វទិនន័យ ល់ខនខះៗ េដម ីប ក់នូវអតស ណរបស់អក។
3. េ េពលែដលគណនី Medicare និងគណនី myGov របស់អកត ប់េហយ ចូ រ ញយកកមវធី
Express Plus Medicare App ពី App Store ឬ Google Play េ
ក់ដំេឡងកងទូ រសពរបស់អក។
4. ចុចេបកកមវធី Express Plus Medicare App េដម ីចូលេមល ។
5. ចុចេល ‘Proof of vaccinations’ (ភ័ស ងៃន រ ក់ ក់ ំង) ពីេគហទំព័រៃនកមវធីេនះ ឬពី
‘History and statements section’ (ែផកៃន បវតិនិងេសចកីែថង ប ស)។
ចុចេល ‘View History’ (េមល បវតិ) រ ួចេហយចុចេល ‘View COVID-19 digital certificate’ (េមល
ប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 ) ឬ ‘View immunisation history statement’ (េមល
េសចកីែថង ប ស បវតិ ក់ ប
ំ
រ)។
6. រក ទុកប័ណឌីជីថលៃន រ ក់ ក់ ំងកូ វដ-19 របស់អកេ កង ‘Apple Wallet’ ឬ ‘Google
Pay’ របស់អក។

ចំេ

ះព័ត
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