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ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ (ਜਾਂਚ) ਦਾ ਟਿਕਾਿਡ ਟਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਹੈ 
 

ਤ ਿੰ ਨ  ਰੀਕ ੇਹਨ ਤਿਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ  ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦ ੇਨ ੀਿ ੇਪਰਾਪ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

   

1. ਇੱਕ ਤਿਲੱਖਣੇ QR ਕਡੋ ਦੁਆਰਾ 

2. ਨ ੀਤਿਆਂ ਦ ੇਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ  
3.  ੁਹਾਡ ੇਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ '  ੇਭੇਿੇ ਗਏ ਇੱਕ SMS ਸਿੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ  
 

ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣ ੇਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ਿੰ  ਵੱਖਿਾ ਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
 

• ਤਸੱਧੇ ਘਰ ਿਾਓ ਅ ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਿੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ ਿਦੋਂ  ੱਕ ਤਨਊ ਸਾਊਥ ਿਲੇਜ਼ ਹਲੈਥ ਦੁਆਰਾ ਤਹਦਾਇ  ਨਹੀਂ ਤਦੱ ੀ ਿਾਂਦੀ।   

• ਿਦੋਂ  ੱਕ  ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨ ੀਿਾ ਪਰਾਪ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ  ੱਕ ਘਰ ਤਿੱਚ ਰਹੋ, ਭਾਿੇਂ  ੁਸੀਂ ਤਬਮਾਰ ਮਤਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ। 
• ਤਜ਼ਆਦਾ ਰ ਲੋਕ 24 ਘਿੰ ਤਟਆਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨ ੀਿ ੇਪਰਾਪ  ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। 
 

ਟਵਕਲਪ 1: ਟਵਲੱਖਣਾ QR ਕੋਡ 

ਿੇ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਟੈਸਟ ਕੀ ੇ ਿਾਣ ਿੇਲੇ ਇੱਕ ਫਲਾਇਰ (ਤਕ ਾਬਚਾ) ਤਦੱ ਾ ਤਗਆ ਸੀ ਤਿਸ ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਅਕ ੀਗ  QR ਕਡੋ ਸੀ (ਤਿਸ ਦ ੇਹੇਠਾਂ  ਹੁਾਡਾ ਨਾਮ ਅ  ੇਿਨਮ ਤਮ ੀ ਸੀ),  ਾਂ 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰ ੇਨਾਲ ਉਸ QR ਕਡੋ ਨ ਿੰ  ਸਕੈਨ ਕਰ ੋਅ  ੇSend ਦਬਾਉ। 
 

ਇਸ QR ਕੋਡ ਤਿੱਚ  ੁਹਾਡੇ ਤਨਿੱਿੀ ਿੇਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
 

ਟਵਕਲਪ 2: ਨਤੀਟਜਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਿਟਲ   

• https://my.pathology.health.nsw.gov.au ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ '  ੇਿਾਓ   

•  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਿਾਿੇਗਾ ਇਸ  ੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਬਟਨ '  ੇਕਤਲੱਕ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ 61 ਤਲਤਖਆ ਹਿੋੇ, ਿੋ ਕੀ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਡੋ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ  ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਿੰ ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਨ ਿਰ  ਰਹੇ ਹੋ ,  ਾਂ  ਹੁਾਨ ਿੰ  ਦੇਸ਼ ਦ ੇਕਡੋ ਨ ਿੰ  61  ੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਜਿਹੜਾ  ਹੁਾਡਾ 

ਫੋਨ ਿਰ  ਤਰਹਾ ਹੈ। 
•  ੁਹਾਨ ਿੰ   ਹੁਾਡ ੇਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ '  ੇਇੱਕ ਕੋਡ ਭੇਤਿਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਨ ਿੰ  ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ '  ੇਤਲਖ ੋਤਿੱਥੇ ‘Passcode’ (‘ਪਾਸਕੋਡ’) ਤਲਤਖਆ ਹੈ ਇਸ  ੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਬਟਨ ' ੇ 

ਕਤਲੱਕ ਕਰੋ।  
 

ਨੋਟ: ਿੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਨ ੀਿੇ ਪਰੋਟਲ ‘  ੇ ੁਸੀਂ ਪਤਹਲੀ ਿਾਰ ਗਏ ਹ,ੋ  ਾਂ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਕੁਝ ਿਾਧ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

•  'ਨ ੀਿ ੇਦੇਖ'ੋ '  ੇਕਤਲੱਕ ਕਰੋ ਅ ੇ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਪਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ: 
–  ੁਹਾਡਾ ਪਤਹਲਾ ਨਾਮ 

–  ੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ 

–  ੁਹਾਡੀ ਿਨਮ ਤਮ ੀ 
–  ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਪੋਸਟਕੋਡ 

–  ੁਹਾਡਾ ਤਲਿੰ ਗ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਰਦ ਿਾਂ ਔਰ  ਿਾਂ ਹੋਰ  

– ਇਕੱਠਾ ਕੀ ੇ ਿਾਣ ਦੀ ਤਮ ੀ - ਇਹ ਉਹ  ਾਰੀਖ ਹ ੈਿਦੋਂ  ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ 

– ਿੇਕਰ  ਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਹਿੋੇ,  ਾਂ  ੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਿੰ ਬਰ। ਿੇਕਰ  ਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਾਂ ਇਸਨ ਿੰ  ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਤਦਓ। 
 

• ਤਸਖਰ '  ੇਬਣ ੇਨੀਲੇ ਬਟਨ '  ੇਕਤਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਿੋ ਕਤਹਿੰਦਾ ਹ,ੈ ‘Select collection centre’ ('ਸਿੰਗਰਤਹ ਕੇਂਦਰ ਚਣੁੋ') ਅ ੇ ਉਸ ਸਥਾਨ  ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿੱਥੇ  ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ। ਤਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਹਲੈਥ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤਿਹ ੇਕੇਂਦਰ ਿੀ ਹਨ ਿੋ ਸੁ ਿੰ ਰ ਹਨ। ਿੇਕਰ  ੁਸੀਂ 
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ਅਤਿਹੀ ਿਗਹਾ ਚੁਣਦੇ ਹ ੋਿੋ ਤਨਊ ਸਾਊਥ ਿਲੇਜ਼ ਹੈਲਥ ਪਥੈੋਲੋਿੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਿਾਂਦੀ,  ਾਂ ਇਹ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ  ਹੁਾਨ ਿੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਿੇੇਗੀ ਤਕ ਆਪਣ ੇਨ ੀਤਿਆਂ 

ਲਈ ਕਲੀਤਨਕ ਨਾਲ ਤਕਿੇਂ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• ਆਪਣਾ ਨ ੀਿਾ ਦੇਖਣ ਲਈ, ‘View Results’ ('ਨ ੀਿੇ ਿਖੇੋ') '  ੇਕਤਲੱਕ ਕਰੋ। 
•  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣਾ ਪਤਹਲਾ ਨਾਮ ਅ ੇ ਿਨਮ ਤਮ ੀ ਨ ਿੰ  DDMMYYYY ਦ ੇਰ ਪ ਤਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਿਾਿੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 01051971  

•  ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇCOVID ਟੈਸਟ ਦ ੇਨ ੀਿ ੇਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪ  ਅ ੇ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਿੋੋਗ।ੇ  
 

ਟਵਕਲਪ 3: SMS ਪਰਾਪਤ ਕਿ ੋ

ਿੇਕਰ  ੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨ ੀਿੇ ਪੋਰਟਲ  ੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨ ਤਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ,  ਾਂ  ਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ '  ੇSMS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨ ੀਿਾ ਪਰਾਪ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
 

• 0480 050 030 ‘  ੇ'my result' ਦਾ ਟਕੈਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਤਲਖ ਕੇ ਭੇਿ ੋ 

• ਪੁੱ ਛੇ ਿਾਣ ' ,ੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇਾਂ ਤਦੱ ੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  SMS ਕਰੋ: 
o  ੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ।  
o ਤਸਰਫ ਨਿੰ ਬਰਾਂ ਦੀ ਿਰ ੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ  ੁਹਾਡੀ ਿਨਮ ਤਮ ੀ - DDMMYYYY ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 01012000  

o ਿੇਕਰ  ੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਤਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ  ਾਂ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਿਾਿੇਗਾ ਤਕ  ੁਸੀਂ ਮਾ ਾ ਿਾਂ ਤਪ ਾ ਿਾਂ ਸਰਪਰਸ  ਹੋ ਅ ੇ ਬੱਚ ੇਦੀ 
ਤਸਹ  ਸਿੰਭਾਲ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ। ਪਸੁ਼ਟੀ ਕਰਨ Yes ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿ।ੋ  

o  ਹੁਾਡਾ ਤਲਿੰ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ M, ਔਰ  ਲਈ F ਿਾਂ ਹਰੋਾਂ ਲਈ O 

o  ੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਕਡੋ, (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2114) 

o ਤਕਸ ਤਮ ੀ ਨ ਿੰ   ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨ ਿੰ  DDMMYYYY ਰ ਪ ਤਿੱਚ ਤਲਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 01052021 

• ਆਪਣੇ ਿਰੇਤਿਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਅ ੇ ਿੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ  ਾਂ Yes ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰੋ । ਿੇ  ੁਹਾਡੇ  ੋਂ ਕੋਈ ਗਲ ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,  ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨ ਲਈ No ਟਾਈਪ ਕਰ।ੋ 

• ਿਦੋਂ  ੁਸੀਂ ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ  ਾਂ  ਹੁਾਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤਮਲੇਗਾ ਿੋ ਕਤਹਿੰਦਾ ਹ,ੈ ‘Your registration has been received ('ਤੁਹਾਡੀ ਿਟਜਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਟਲੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ')।  
•  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਪਾਸਕੋਡ ਿੀ ਤਮਲੇਗਾ ਿੋ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣਾ ਨ ੀਿਾ ਪਰਾਪ  ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। 
• ਿਦੋਂ  ਹੁਾਡਾ ਨ ੀਿਾ ਤ ਆਰ ਹ ੋਿਾਿੇਗਾ  ਾਂ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਇੱਕ SMS ਸੁਨੇਹਾ ਤਮਲੇਗਾ ਿੋ  ਹੁਾਨ ਿੰ  'Ready' ਸ਼ਬਦ ਅ ੇ  ਹੁਾਡਾ ਪਾਸਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 

• ਨ ੀਿਾ ਤਫਰ  ੁਹਾਡੇ ਫੋਨ '  ੇਆ ਿਾਿੇਗਾ 
 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਿੇਕਰ  ਹੁਾਨ ਿੰ  ਆਪਣਾ ਨ ੀਿਾ ਪਰਾਪ  ਕਰਨ ਤਿੱਚ ਸਮੱਤਸਆਿਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅ ੇ 48 ਘਿੰ ਤਟਆਂ  ੋਂ ਿੱਧ ਸਮਾਂ ਹ ੋਤਗਆ ਹ,ੈ  ਾਂ  ੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ ਾ ਕਰ 

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

 

ਕੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ ੈਜੇ ਮੇਿੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਟਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਮੈਨ ਿੰ  COVID-19 ਹ?ੈ 

ਿੇ  ੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਤਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ  ਹੁਾਨ ਿੰ  COVID-19 ਹ,ੈ ਅ  ੇ ੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿਕਲਪਾਂ ਤਿੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨ ੀਿਾ ਪਰਾਪ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਿਸਟਰ ਕੀ ਾ ਹੈ,  ਾਂ  ੁਹਾਨ ਿੰ  
ਇੱਕ SMS ਪਰਾਪ  ਹਿੋੇਗਾ ਤਿਸ ਤਿੱਚ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਦੱਤਸਆ ਿਾਿੇਗਾ ਤਕ  ੁਹਾਡਾ ਨ ੀਿਾ, ਨ ੀਿਾ ਪਰੋਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟੀਂਗ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ਿੰ  ਿੱਖਰਾ) 
ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਹਿੋੇਗੀ। 
 

 ੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਤਲਕ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦ ੇਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿੀ  ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕੀ ਾ ਿਾਿੇਗਾ। 
 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਿੰਗਰਟਹ ਨੋਟਟਸ: NSW ਹੈਲਥ ਪੈਥੋਲੋਿੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨ ੀਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਤਚ  ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਮ  ੌਰ ' ੇ ਤਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿਰ ੀ ਿਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨ ੀਤਿਆ ਂਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ServiceNSW ਨ ਿੰ  ਿੀ ਕੀ ਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ  ੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅਤਧਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਿਿੰਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy ' ੇ ਿਾਓ। NSWHP ਦੁਆਰਾ ਬਨੇ ੀ ਕੀ ੀ ਿਾ ਰਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ ਰੀ  ਰਹਾਂ, ਿਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਤਹੱਸਾ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਿੰਭਾਿੀ ਨ ੀਿ ੇਿਿੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨ ੀਿ ੇਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀ ੇ ਿਾ ਸਕਣ।  

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

