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तपाईकंो कोभिड-१९ परीक्षणको पररणाम कसरी प्राप्त गरे्न  

तपाईंले आफ्नो कोभिड-१९ परीक्षणको पररणाम प्राप्त गनन सके्न तीनवटा तररकाहरू छन्: 

   

१. एक व्यक्तिगत QR कोड मार्न त  

२. Results Portal मार्न त 

३. तपाईंको मोबाइल र्ोनमा पठाइएको एस एम एस सने्दश मार्न त 

 

तपाईकंो परीक्षण पभि, तपाईलें आफ्र्नो पररणाम प्राप्त र्नगरेसम्म तपाई ंस्व:अलगबास (self-isolate) मा 

बसु्न परे्न हुन्ि I 

 

• एन एस डबु्ल स्वास्थ्यले अन्य सुझाब नभिएसम्म भसधै घर जानुहोस् र स्व: अलगबास (self-isolate) मा बसु्नहोस्। 

• तपाईं भबरामी महसुस गनुन हुन्न िने पभन आफ्नो पररणाम नआएसम्म घरमै बसु्नहोस्। 

• धेरैजसो माभनसहरूले २४ घण्टा भित्र आफ्नो पररणाम प्राप्त गछन न्। 

 

 

भिकल्प १: व्यक्तिगत QR कोड 

यभि तपाईंलाई परीक्षण गिान एक पर्ान भिइएको भियो जसमा व्यक्तिगत QR कोड भियो (तपाईंको नाम र जन्म भमभत 

िएको) िने, कृपया त्यो QR कोड आफ्नो मोबाइल र्ोनको क्यामेराले स्क्क्यान गनुनहोस् र send भिचु्नहोस्। 

 

यो QR कोडले तपाईंको व्यक्तिगत भववरणहरू समावेश गिनछ। यो अरू कसैले प्रयोग गनन सकै्दन। 

 

भिकल्प २: अर्नलाइर्न Results Portal   

• https://my.pathology.health.nsw.gov.au वेबसाइटमा जानुहोस् 

• तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल र्ोन नम्बर राख्न िने्नछ, त्यसपभछ भनलो बटनमा क्तिक गनुनहोस्। नोट गनुनहोस् भक 

िेशको कोड +६१ िेखाउंछ जुन अष्ट्र ेभलयाको लाभग हो। यभि तपाईं अन्तरानभष्ट्र य र्ोन प्रयोग गिै हुनुहुन्छ िने, 

तपाईंले िेशको कोड +६१ बाट तपाईंको र्ोन प्रयोग गरररहेको िेश कोडमा पररवतनन गनन आवश्यक हुन्छ। 

• तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल र्ोनमा कोड पठाइनेछ। वेबसाइटमा  'पासकोड' िनेको ठाउँमा यो कोड राख्नुहोस् 

त्यसपभछ भनलो बटनमा क्तिक गनुनहोस्। 

 

नोट: यभि तपाईंले अनलाइन पररणाम पोटनलमा यो पभहलो पटक भ्रमण गनुनिएको हो िने, तपाईंले केही िप 

जानकारी राख्न पने हुन्छ। 

• ‘View Results’ मा क्तिक गनुनहोस् र तपाईंले तल भिइएका कुराहरु राख्न आवश्यक हुनेछ: 

- तपाईंको नाम 

- तपाईंको िर 

- तपाईंको जन्म भमभत 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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- तपाईंको घरको पोष्ट्कोड 

- तपाईंको भलङ्ग - उिाहरणका लाभग, पुरुष वा मभहला वा अन्य 

- सङ्कलन भमभत - यो तपाईंले आफ्नो परीक्षण गरेको भमभत हो 

- तपाईंको मेभडकेयर नम्बर यभि तपाईंसँग छ िने। यभि तपाईंसँग छैन िने यो खाली छोड्नुहोस्। 

 

• माभिल्लो िागमा रहेको भनलो बटनमा क्तिक गनुनहोस्, 'संकलन केन्द्र र्यन गनुनहोस्' र तपाईंले आफ्नो कोभिड-१९ 

परीक्षण गरेको ठाउँ खोज्नुहोस्। एन एस डबु्ल स्वास्थ्यद्वारा सञ्चाभलत केन्द्रहरूका सािै त्यहाँ स्वतन्त्र केन्द्रहरू पभन 

छन्। यभि तपाईंले एन एस डबु्ल Health Pathology द्वारा सञ्चाभलत निएको ठाउँ छानु्नियो िने, यो वेबसाइटले 

तपाईंलाई तपाईंको पररणामको लाभग क्तिभनकलाई कसरी सम्पकन  गने िने्न बारे जानकारी भिनेछ। 

• आफ्नो पररणाम हेनन, ‘View Results’ मा क्तिक गनुनहोस्। 

• तपाईंलाई आफ्नो नाम र जन्म भमभत DDMMYYYY को रूपमा टाइप गनन अनुरोध गररनेछ, उिाहरणका लाभग,     

01051971 ।  

• तपाईंले आफ्नो कोभिड परीक्षण पररणामको प्रभत पहँुर् गनन र डाउनलोड गनन सक्षम हुनुहुनेछ। 

 

भिकल्प ३: SMS प्राप्त गरुु्नहोस् 

यभि तपाईं अनलाइन पररणाम पोटनलमा पहँुर् गनन असमिन हुनुहुन्छ िने, तपाईं आफ्नो मोबाइल र्ोनमा एसएमएस 

मार्न त आफ्नो पररणाम प्राप्त गनन सकु्नहुन्छ। 

 

०४८० ०५० ०३० मा ‘my result’ टेक्स्ट गनुनहोस् 

• जब पे्रररत गररन्छ, कृपया भनम्न जानकारी एस एम एस गनुनहोस्: 

  o तपाईंको िर। 

o तपाईंको जन्म भमभत मात्र अंकहरू प्रयोग गरेर – DDMMYYYY । उिाहरण को लागी, 01012000 

o  यभि तपाईं बच्चाको लाभग ितान गिै हुनुहुन्छ िने, तपाईं आमाबाबु वा अभििावक हुनुहुन्छ र तपाईं बच्चाको 

लाभग स्वास्थ्य हेरर्ाह भनणनयहरू गनन सक्षम हुनुहुन्छ िनेर पुभष्ट् गनन िभननेछ । भनभित गनन “yes” टेक्स्ट 

गनुनहोस् । 

o तपाईंको भलङ्ग पुरुषको लाभग M, मभहलाको लाभग F वा अन्यको लाभग O हो। 

o तपाईंको पोष्ट्कोड, (उिाहरणका लाभग 2114) 

o तपाईंले आफ्नो कोभिड-१९ परीक्षण भमभत DDMMYYYY को रूपमा राख्नुस्, उिाहरणका लाभग, 01052021 

• आफ्नो भववरणहरू जाँर् गनुनहोस् र यभि भतनीहरू सही छन् िने “Yes”  शब्द टाइप गनुनहोस्। यभि तपाईंले गल्ती 

गनुनिएको छ िने, रे्रर सुरु गनन “No” टाइप गनुनहोस्। 

• तपाईंले सके पभछ तपाईंले ‘तपाईकंो दताु प्राप्त िैसकेको ि (Your registration has been received)'   

िने्न सने्दश प्राप्त गनुनहुनेछ। 

• तपाईंले एक पासकोड पभन प्राप्त गनुनहुनेछ जुन तपाईंले आफ्नो पररणाम प्राप्त गनन टाइप गनन आवश्यक हुनेछ। 

• जब तपाईंको पररणाम तयार हुन्छ तपाईंले एस एम एस सने्दश प्राप्त गनुनहुनेछ जसले तपाईंलाई ‘Ready’ शब्द र 

तपाईंको पासकोड टाइप गनन िने्नछ I 

• त्यसपभछ पररणाम तपाईंको र्ोनमा आउनेछ I 
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के तपाईलंाई केभह मद्दत चाभहन्ि? 

यभि तपाईंलाई आफ्नो पररणाम प्राप्त गनन समस्या िइरहेको छ र ४८ घण्टा िन्दा बढी िइसकेको छ िने, तपाईंले 

हाम्रो https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct 

मार्न त हेनन सकु्नहुन्छ।  

 

यभद मेरो परीक्षणको पररणामले मलाई कोभिड-१९ िएको देखाउँि िरे्न के हुन्ि? 

यभि तपाईंको परीक्षणले तपाईंलाई कोभिड-१९ िएको िेखाउँछ, र तपाईंले यी भवकल्पहरू मधे्य कुनै एक मार्न त 

आफ्नो पररणाम प्राप्त गनन ितान गनुनिएको छ िने, तपाईंले स्व:अलगबास (self-isolating) बारे िप जानकारी सभहत 

आफ्नो पररणाम Results Portal मार्न त उपलब्ध छ िनी बताउने एस एम एस प्राप्त गनुनहुनेछ। 

 

तपाईंलाई तपाईंको स्क्िानीय जन स्वास्थ्य टोली (Public Health team)का कमनर्ारीहरुद्वारा पभन सम्पकन  गररनेछ। 

 

ब्यक्तिगत जार्नकारी सङ्कलर्न सूचर्ना: NSW Health Pathology ले  भबरामीहरूलाई भतनीहरूको कोभिड-१९ परीक्षण 

पररणामहरू सूभर्त गने उदे्दश्यका लाभग जानकारी सङ्कलन गिनछ। यो जानकारी सामान्यतया NSW Health भित्र 

प्रयोग गररनेछ तर पररणामहरू भबरामीलाइ  सूर्ना भिने उदे्दश्यका लाभग Service NSW लाई पभन खुलासा गररन्छ। 

व्यक्तिहरूलाई सरकारी भनकायले आफ्नो बारेमा राखेको जानकारीमा पहँुर् प्राप्त गने कानूनी अभधकार छ। िप 

जानकारीको लाभग www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy मा जानुहोस्। अनुरोध गररएको 

जानकारीको सबै, वा आंभशक जानकारी उपलब्ध नगनानले  पररणाम स्वरूप NSWHP ले भबरामीहरूलाई परीक्षण 

पररणामहरू प्रिान गनन सक्षम नहुन सक्छ। 

 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct

