
मेनििंगोकोकल ए.सि.डब््ल्ययु.वाइ. खोप

प्रश््न. मेनि्नगोकोकल रोग के हो ?
मेनििंगोकोकल एक विरलै हुिें तर गम््भभिर सङ्कक्रण गराउिें रोग हो 
जसबाट प्ायजसो मेविंन्जाइवटस (मम््ततष्क िरपर र मेरुदण््ड सुवनििें) र/
अथिा सेम््टटकेवमया (रगत विषात्त हुिें) गराउँछ। मेनििंगोकोकल रोगका 
लक्षणहरु विंवचित प्कारका िंहुिं सक्छि्ं तर एक्ावस ज्िरो आउिें, टाउको 
दखु्िें, घाँवट क्डा हुिें, जोर्िं दखु्िें, रातो गुलावब रङ्गका दागहरु िा चोटहरु 
देम्ििें, चहवकलो प्काश मिं िंपिंने, िाकिावक लागे ज्ततो हुिें र बान्ता 
आउिें लगायत हुिं सक्छि्ं। उवचत एम्न्टबायोवटक उपचार गराएता पविं 
मेनििंगोकोकल सङ्कक्रणहरुको 10 प्वतशतस्भम घातक हुन्छ र बाँचेकाहरुमा 
वदघ्घकाललिं जवटलता छा्डरे जािं सक्िें हुिंसक्छ। 

प्रश््न. मेनि्नगोककल रोग कसरी फैललन््छ ?
मेनििंगोकोकल जीिाणु (ब्याक्टेररया) िंाक र गला पछाव्डको ऱ्यालबाट 
माविंसहरुमा सछ्घ। यसको लावग सामान्यतया, लजिाणु बोकेको प्ायः ्ति्तथ 
माविंससँग िंलजकको र लामो स्भपक्घ  रहेको हुिुंपछ्घ। ‘िंलजकको र लामो 
स्भपक्घ ’ को उदाहरणमा एउटै घरमा ब्तिें अथिा घविंष्ठ (गवहरो) रुपले गररिें 
चु्भबिं हो। मेनििंगोककल जीिाणुहरु सलजलै एक व्यवतिबाट अकको व्यवतिमा 
सददैिं र जीिाणु मािंि शरीरभिन्दा बावहर बच्िं गाह्ो हुन्छ।

प्रश््न. खोपहरूले कसरी काम ग्छ्छ  ?
िोपहरूले केही िास संक्रमणहरूसँग प्वतरक्षा प्णालीद्ारा लड्िंलाई 
सहायता गिंने काम गछ्घ। यवद िोप लगाएको व्यवति य्तता संक्रमणहरूको 
स्भपक्घ मा आयो भििें, उसको प्वतरक्षा प्णालीले अझ प्भिािकारी रूपमा 
प्वतवक्रया देिाएर रोगलाई बढ्िंबाट रोक्िं िा यसको ग्भभिीरतालाई 
धेरैहदस्भम घटाउिं सक्षम हुन्छ।

प्रश््न. मेनि्नगोकोकल ए.सस.डब््ल्ययु.वाइ. खोप कसतिको 
प्रभावकारी ्छ ?
मेनििंगोककल ए.वस.्डब््लयु.िाइ. संयुति िोपको एक मात्ा यी चार प्कारका 
मेनििंगोकोकल रोग विरूद्ध धेरै प्भिािकारी हुन्छ। यो िोपले टाइप वब बाट हुिें 
मेनििंगोकोकल रोग विरूद्ध बचाउँदैिं। 

प्रश््न. ्यो का्य्छक्रममा कसले खोप लल्नयुप्छ्छ  ?
माध्यवमक विद्ालयहरुको 10 कक्षाका सब ैविद्ाथथीहरु, र इन्टेम्न्सि इवङ्कलश 
सेन्टस्घमा सहभिागी 15–19 िष्घ पुगेकाहरुले मेनििंगोकोकल सेरोगु्पस् ए, वस, 
्डब््लयु र िाइ विरूद्ध बच्िं िोप लगाउिुंपछ्घ।

प्रश््न. कसलाई खोप सि्न हुिै्न ?
मेनििंगोकोकल ए.वस.्डब््लयु.िाइ. िोप विं्भिं व्यवतिहरूलाई वदिुं हँुदैिं :

• मेनििंगोकोकल िोपको अवघल्ो िरुाक लगाएपवछ एिंाफाइलेम्क्सस 
भिएको छ भििें 

• कुिैं िोपको एव्डवटभ्स (vaccine additives) का कारण एिंाफाइलेम्क्सस 
भिएको छ भििें 

व्ड्टथेररया टक्सोइ्ड (diphtheria toxoid) प्वत अवत संिेदिंशील भिएको थाहा 
भिएका माविंसहरुले पविं मेनििंगोकोकल ए.वस.्डब््लयु. िाइ. िोप ललिुं हँुदैिं। 

प्रश््न. ए्नाफाइलेक्सीस भ्ेनको के हो ?
एिंाफाइलेक्सीस (Anaphylaxis) अचेत हुिें र चाँ्डो उपचार गररएिं भििें मृतु् 
िैं हुिंसक्िें ग्भभिीर एलजथीक प्वतवक्रया हो। 

खोप दिएपदि यस््तो िेखखने एकिमै िलुर््भ हुन्ि। विद्ालयमा िोप वदिें 
िंस्घहरू एिंाफाइलेक्सीसको उपचारको लावग पणू्घ ताललमप्ाप्त हुन्छि्ं।

प्रश््न. के मेरो बच्ाले पसहले ्ैन मेनि्नगोकोकल ए.सस.डब््ल्ययु.
वाइ. खोप ललएको ्ैछ्न ?
2018 जुलाई देम्ि 12 मवहिंा उमेरका बालबाललकाहरुको लावग िेंशिंल 
इ्भयुिंाइजेशिं प्ोग्ाम (राव्रिय िोप काय्घक्रम) मा मेनििंगोकोकल ए.वस.्डब््लयु.
िाइ. िोप समािेश गररएको छ। तपाईंको बच्ालाई पवहले मेनििंगोकोकल 
वस िोप मात् लगाइएको हुिं सक्छ जसले मेनििंगोकोकल वस रोग विरुद्द मात् 
बचाउिं सक्छ।

केवह विंवचित ्तिा्त्थ्य अि्तथा भिएका विद्ाथथीहरु (ज्ततै व्तलििं िंभिएको 
अथिा रोग प्वतरोधात्मक क्षमता कम भिएको) लाई पवहले िैं यो िोप वदइएका 
हुिं सक्छि्ं। यवद वदइएको छ र अब अकको ब्ूतटर िरुाक वदिें बलेा भिएको छ 
भििें कृपया आफ्िंो वचवकत्सक अथिा विशेषज्ञसँग छलफल गिुं्घहोस्।

प्रश््न. मेरो बच्ाले पसहले ्ैन मेनि्नगोककल सस खोप 
ललइसकेको ्छ - के उसलाई मेनि्नगोकोकल ए. सस. डब््ल्ययु. 
वाइ. खोप लगाउ्नयु सयुरलषित हुन््छ ?
धेरैजसो बालबाललकाहरुले लशशु अि्तथामै मेनििंगोककल वस िोप लगाइ 
सकेको हुन्छि्ं। 

केही देशहरुमा वकशोरवकशोरी अि्तथाको लावग चावहिें ब्ुतटर वसफाररश 
गररन्छ, र यो ए. वस. ्डब््लयु. िाइ. िोपले मेनििंगोकोकल वस रोग विरुद्ध ब्ुतटर 
पविं वदिेंछ साथै यसले ए, ्डब््लयु र िाइ प्कारका विरुद्ध पविं बचाउ गछ्घ। 

िेंशिंल हे्लथ एण््ड मेव्डकल ररसच्घ काउम्न्सलद्ारा विद्ालय 
िोप काय्घक्रममा वकशोरवकशोरीहरूको लावग वसफाररश 
गरेका िोपहरू एिं.एस.्डब््लयु. हे्लथ (NSW Health) ले 
प्दािं गछ्घ। बाबआुमा / अवभिभिािकले ह्तताक्षर गरेको मन्जुरी 
उपलब्ध गराउिुं पिंनेछ। 

तपाईंले गर््ननु पर्ने अन््य क्न राहरु 
• यो जािंकारी पत् ध्यािं वदएर पढ्िुंहोस्।
• यवद तपाईं आफ्िंो बच्ालाई मेनििंगोकोकल ए.वस.्डब््लयु.िाइ. विरूद्ध 

िोप वदिं चाहिुंहुन्छ भििें यो मन्जुरी फारम परूा भििुं्घहोस् र ह्तताक्षर 
गरेको मन्जुरी फारम आफ्िंो बच्ा माफ्घ त विद्ालयमा फका्घई 
वदिुंहोस्।

• यवद तपाईं आफ्िंो बच्ालाई मेनििंगोकोकल ए.वस.्डब््लयु.िाइ. विरूद्ध 
िोप वदिं चाहिुं हुनि भििें मन्जुरी फारम िंभििुं्घहोस् अथिा वफता्घ 
िंगिुं्घहोस्।

NSW Health  Nepali अभििावक जार्कारी पत्र     

Meningococcal ACWY vaccination



‘िंो ज्याब, िंो पे’(िोप िंलगाए, भुितिािंी पाइनि) भिनिे काय्घक्रम अन्तग्घत केही 
बालबाललकाहरुले मेनििंगोकोकल वस िोप सि्ं 2015 – 2018 मा लगाएका 
हुिं सक्छि्ं। मेनििंगोकोकल ए. वस. ्डब््लयु. िाइ. िोप लगाउिं अवहले सुरलक्षत 
छ। सब ैप्कारका मेनििंगोकोकल विरुद्ध सुरक्षा पाउिं िोपको वबचमा 
कम््भतमा 4 हप्ताको अन्तराल राम्ो हुन्छ।

प्रश््न. ्यो खोपका अन््य के के संकेतहरु हु््न ?
हजमा जािें लगायत, यात्ा गिंने योजिंा बिंाउिें माविंसहरुमा मेनििंगोकोकल 
रोग सिंने जोम्िम अवधक हुिें हुिंाले उिंीहरुको लावग पविं यो िोप वसफाररश 
गररन्छ। यो िोप केही पेशाकमथीहरुका लावग ज्ततै माईक्रोबायोलोजी 
(microbiology) प्योगशालाको कम्घचारी र केही विंवचित ्तिा्त्थ्य अि्तथा 
भिएका ज्ततै व्तलििं (spleen) िंभिएकाहरुका लावग पविं वसफाररश गररन्छ।

प्रश््न. मेनि्नगोकोकल ए.सस.डब््ल्ययु.वाइ. (meningococcal 
ACWY) खोपमा के एसडसिभ्स (समश्रण) समसाइएको हुन््छ ?
यो िोपमा ट्ोमेटामोल, सुक्रोज र सोव्डयम क्ोराइ्ड वमसाइएको हुिंसक्छ। 
यी वमश्रणहरू िोपमा ज्यादै सािंो पररमाणमा समािेश गररएको हुन्छ ताकी 
त्सले वक त िोपले काम गिं्घ सहायता पुऱ्याउँछ िा िोपलाई जोगाउिें 
ि्ततुकोरुपमा काय्घ गछ्घ।

प्रश््न. खोपहरू कसतको सयुरलषित ्छ््न ?
अ्रिेललयामा प्योग हुिें िोपहरू सुरलक्षत छि्ं र थेरा्टयुवटक गुड्स 
ए्डमीिंी्तटे्शिं (Therapeutic Goods Administration; TGA) बाट पाररत 
हुिुंअवघ क्डा सुरक्षा परीक्षण पास गिुं्घपछ्घ। यसको साथै TGA ले प्योगमा 
आएका िोपहरूको सुरक्षा अिुंगमिं गछ्घ।

प्रश््न. मेनि्नगोकोकल ए.सस. डब््ल्ययु.वाइ. (meningococcal 
ACWY) खोपबाि हु्ेन अन््य असरहरू के के हु््न ?
यसका असरहरु सामान्यतया ह्लका हुन्छि्ं र प्ायः ज्िरो आउिें, टाउको 
दखु्िें, रिरगटा लागे् िा सुई हािेंको ठाँउमा दखु्िें, सुवनििें र रातो हुिेंहुन्छ। सुई 
हािेंको ठाँउमा हुिें असरहरु साधारणतया 2–3 वदिंवभित् हराएर जान्छ। ग्भभिीर 
वकवसमका असरहरु अत्वधक दलु्घभि हुन्छि्ं। िोपको असरहरुको बारे थप 
जािंकारी उपभिोतिा औषधी सचूिंा (Consumer Medicine Information; 
CMI) मा www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination माफ्घ त प्ाप्त गिं्घ 
सवकन्छ। 

िोप वदए पचिात् अवतररति असरहरुप्वत चासो राख्िें बाबआुमाहरुले जी.पी. 
(GP) लाई स्भपक्घ  गिुं्घपछ्घ , जसले ्तथािंीय जिं ्तिा्त्थ्य इकाईमा िबर 
गररवदिुं पछ्घ।

प्रश््न. गभ्छवती भएका अथवा हु्न सक््ेन आशंका भएका 
मसहला सवद्ाथथीलाई खोप सि्न सम्ल्छ ?
वम्लदैिं। गभि्घिती भिएका, अथिा आफू गभि्घिती भिएको हुिंसक्िें आशंका 
गरररहेका मवहला विद्ाथथीलाई िोप वदिं वम्लदैिं। िोप वदिें वदिंमा िंस्घहरूले 
मवहला विद्ाथथीहरूलाई गभि्घिती भिएको अथिा हुिं सक्िें आशंका छ 
वक भििेंर सोध्िेंछि्ं। यवद विद्ाथथीले छ भिनिे उत्तर वदएमा उसलाई िोप 
वदइिें छैिं। अविं सो विद्ाथथीलाई तुरून्तै यस विषयमा आफ्िंो बाबआुमा / 
अवभिभिािकसँग छलफल गिं्घ र वचवकत्सकको सहायता ललिं आग्ह गररिेंछ। 
यसको साथै उिंीलाई सल्ाह, सहयोग र विंदनेशिंको लावग ्तिा्त्थ्य वसफाररस 
सेिाको स्भपक्घ  वििरणहरू वदइिेंछ।

प्रश््न. ्यसि मेरो बच्ालाई िम (asthma) ्छ र पफर 
(puffer) द्ारा कोर्िसो्न (cortisone) अथवा पे्रड्नीसो्न 
(prednisone) लल्ेन गरेको ्छ भ्ेन के हुन््छ ?
दमको कारणले जुिंसुकै औषवध ललएको भिएता पविं सुरलक्षत तरीका 
अपिंाएर कसैलाई मेनििंगोकोकल ए.वस.्डब््लयु.िाइ. (meningococcal 
ACWY) िोप वदिं सवकिेंछ।

प्रश््न. खोप सि्नको लासग कसले मञ्युरी सि्न सक््छ र के मञ्युरी 
सफता्छ लल्न ससकन््छ ?
कुिैं पविं समयमा मञु्री वफता्घ ललएको ललम्ित सचूिंा विद्ालयलाई उपलब्ध 
गराएर िा मञु्री वफता्घ ललिं विद्ालयलाई टेललफोिं गरेर मञु्री वफता्घ ललिं 
सवकन्छ। अिंलाइिं मञु्री वफता्घ ललिेंबारे जािंकारी विं्भिं िेबसाईटमा प्ाप्त 
गिं्घ सवकन्छ: nswhealth.service-now.com/school

प्रश््न. सवद्ाल्यमा ्नस्छ आएको सि्न मेरो बच्ा सबरामी वा 
अ्नयुपस््थथत भएर खोप लगाउ्न ्छयु ट्ो भ्ेन मैले के ग्नयु्छ प्छ्छ  ?
िषदैभिरर विद्ालय िलु्ा हुिें वदिंहरुमा तपाईंको बच्ालाई िोप वदिंको 
लावग सक्दो प्यास गररिेंछ। जहाँस्भम यो स्भभिि िंभिएमा छुटेको िोप ललिें 
व्यि्तथाहरु वमलाउिं तपाईंलाई सल्ाह वदइिेंछ।

िैकम््लपक रूपमा, विं:शु्लक पुरक िोप (catch-up) तपाईंको ्तथािंीय 
जी.पी. र िोपारोपण गिंने फामा्घवस्तटहरू माफ्घ त उपलब्ध छ। कृपया ध्यािं 
वदिुंहोस् जी.पी. र िोपारोपण गिंने फामा्घवस्तटहरूले परामश्घ िा प्शासिं 
शु्लक ललिं सक्दछि्ं। 

मैले कसरी खोपहरूको रेकड्छ प्राप्त ग्न्छ सक््छयु ?
तपाईंको बच्ाको िोपहरूको जािंकारी अ्रिेललयिं इ्भयुिंाइजेशिं रलजष्टर 
(Australian Immunisation Register; AIR) मा अपलो्ड गररिेंछ ता वक 
यसलाई तपाईंको बच्ाको इ्भयुिंाइजेशिं इवतहाससँग जोड्िं सवकन्छ।

अवभिभिािकहरूले आफ्िंो बच्ा १४ िष्घ िंपुगन्जेलस्भम कुिैं पविं 
समयमा आफ्िंो बच्ाको ए.आई.आर. इ्भयुिंाइजेशिं वह्तट्ी ्तटेटमेन्ट 
(AIR Immunisation History Statement) को लावग अिुंरोध गिं्घ सक्छि्ं, 
र १४ िष्घ र त्सभिन्दा बढी उमेरका विद्ाथथीहरूले आफ्िंो इ्भयुिंाइजेशिं 
इवतहासको वििरणको लावग विं्भिं बमोलजम अिुंरोध गिं्घ सक्छि्ं :

• मेव्डकेयर अिंलाइिं एकाउन्ट प्योग गरेर myGov my.gov.au/ माफ्घ त

• मेव्डकेयर एक्सपे्स लिस एप (Medicare Express Plus App) प्योग 
गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-
plus-mobile-apps

• ए.आई.आर. साधारण सोधपुछ (AIR General Enquiries) लाई 
1800 653 809 मा फोिं गरेर।

प्रश््न. मेरो बच्ाको बारेमा सिइएको जा्नकारीलाई के 
गररन््छ?
मन्जुरी फारममा तपाईंले वदएको जािंकारीहरू एिं.एस.्डब््लयु. र 
कमिंिे्लथको कािुंिंमा भिएको क्डा गोपिंीयता (confidentiality and 
privacy) प्ािधािंहरूको अधीिंमा रहिेंछि्ं  (संलग् प्ाइभेिसी ्तटेटमेन्ट 
हेिुं्घहोस्)। यी सचूिंालाई एिं.एस.्डब््लयु. ्तिा्त्थ्य इ्भयुिंाइजेशिं रलजष्टरमा 
प्विष्ट गररिेंछ र त्सपवछ अ्रिेललयिं इ्भयुिंाइजेशिं रलजष्टर (AIR) मा अपलो्ड 
गररिेंछ  तावक यो तपाईंको बच्ाको विद्मािं इ्भयुिंाइजेशिं ईवतहाससँग 
जोड्िं सवकिेंछ र माईगभि (MyGov) मा हेिं्घ सवकिेंछ।

सवद्ाल्यमा खोप का्य्छक्रमको बारेमा थप जा्नकारी मैले 
कहाँ प्राप्त ग्न्छ सक््छयु ?
थप जािंकारी विं्भिंािुंसार प्ाप्त गिं्घ सवकन्छ :

• एिं.एस.्डब््लयु. हे्लथ (NSW Health) को िेिसाइट 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मा गएर,

• तपाईंको ्तथािंीय पम्ब्लक हे्लथ युविंटलाई 1300 066 055
मा स्भपक्घ  गरेर। 
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मेनिन््जजोकजोकल ए.नि.डब्ललु.वाइ. खजोपकजो लानि अिलुमनि

अभििावक / संरक्षकले िर््ननुपर्ने।  कृपया कालो अथवा निलो कलम प्रयोग गरी ठूलो अक्षरमा लेख्र््नहोस्। 

220726-2-16

1. नवद्ार्थीकजो नववरण

2. आनिबािी (Indigenous) िम्वन््धी ्जािकारी

थर

नाम

जन्म मममि

मिद्ालयको नाम

मेमिकेअर नम््बर

होइन हो, एिोरीजजनल (आमििासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल्याण्िर हो, एिोरीजजनल (आमििासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल्याण्िर ििुै

मेमिकेअर काि्डमा िपाईको ्बच्ाको 
 नामको छेउमा भएको नम््बर

जलङ्ग
पुरूष ममहला

अमनमचिि/
अन्िरलिलगी/अमनर्िष्ट

कक्ा

3. िपाईकजो नववरण – अनििावक वा कािलुिी िंरक्षक
मेमनन्जोकोकल ए.मस.िब्लु.िाइ. खोप्बाट हुने फाइिाहरू िथा 
त्यसको कारण्बाट हुनसक्ने सम्भामिि असरहरूको ्बारेमा 
मिइएको जानकारीहरू मैले पढेें र ्ुबझेें।
िसथ्ड म मामथ उले्खीि नाम भएको मेरो ्बच्ालाई 
मेमनन्जोकोकल ए.मस.िब्लु.िाइ. खोपको १ मात्ा जलन मन्जुरी 
मिन्छु।

मलाई थाहा भए अनुसार म घोषणा गछु्ड  मक मेरो ्बच्ालाई :
1. खोप जलए पमछ कुनै एनाफाइलेक्क्टक (अचेि हुने र चाँिो उपचार 

गररएन भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्जक प्रमिकृया) असर भएको छैन।
2.  अमभभािकका लामग मिइएको जानकारी पत्मा उले्ख भए अनुसार 

खोपमा भएका ित्िहरू्बाट अमि संििेनशील असर भएको छैन।
3.  गभ्डििी छैन। 

अमभभािक/ संरक्कको नाम (उदाहरणको लागि JOHN SMITH)

घरको ठेगाना (उदाहरणको लागि 5 SMITH LANE)

स्बि्ड 

मो्बाइल नम््बर  

अमभभािक/संरक्कको सही मममि

भरपिदो िकैक्ल्पक नम््बर (एररया कोर््ड सगहत उदाहरणको लागि 02)

पोष्टकोि

Nepali

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 
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मेभर्न््जोकोकल ए.भस.डब्ल्न.वाइ. खोपको रेकडनु अनििावक/ संरक्षक मेभर्न््जोकोकल ए.भस.डब्ल्न.वाइ. खोपको रेकडनु 

मेभर्न््जोकोकल ए.भस.डब्ल्न.वाइ. खोपको रेकडनु 

नवद्ार्थीको िाम (उदाहरणको लागि JANE SMITH)

िस्स को निपोि

पाखलुरा खोप मिइएको समय  (24 घण््टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही मममि

:
खोपको ब्याच नम््बरिेबे्

िामहने

खोप र्भिर्ाको कारण

अनुपक्स्थि
असहममि जनाउनु अथा्डि इन्कार गनु्ड 
सन्चो नभएको
सही नगरेको 
मन्जुरी मफिा्ड जलएको 
अन्य

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयो्जर्को लाभग मात्र 

नवद्ार्थीको िाम (उदाहरणको लागि JANE SMITH)

पाखलुरा खोप मिइएको समय  (24 घण््टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही मममि

:
खोपको ब्याच नम््बरिेबे्

िामहने

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयो्जर्को लाभग मात्र 

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

• यसको रेकि्ड राख्नुहोस्, मकनभने िपाईले पमछ यो जानकारी 
उपलब्त् गराउन आिश्यक पन्ड सक्नेछ। 

• िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न्धिि जानकारी स्ििः 
अषे्टजलयन इम्युनाइजेशन रजजष्टर (AIR) मा अपलोि गररनेछ। 
िपाईंले खोप मममिको ्बारेमा आफ्नो जी.पी. लाई अपिटे 
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यनि खोपको कारणले तपाईको बच्ामा असर िेखखएकोले तपाईलाई निख्ततत बिाएको छ ििे कृपया आफ्िो  स्र्ािीय 
डक्िरसँग सम्पक्स  गि्न्सहोस् । 

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा मभजेको मचसो
कपिा राख्ने। 

• िखुाइको लामग पारामसटामोल जलने।
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड मपउने।

उदाहरणको 

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम 

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



हाम्रो दायित््वहरू
तपाईंको व््यक्तिगत जानकारीलाई गोपक्न्यता 
काननू अनुसार व््यवहार गन्न हामी प्रतिबद्ध छौौं।

कसरी र क्कन तपाईं र तपाईंको बच्ाको 
व््यक्तिगत जानकारी ललइन्छौ र तपाईंले कसरी 
तपाईंको जानकारी प्ाप्त गन्न सक्नुहुन्छौ र 
तपाईंको जानकारी एन.एस.डब््ल्ुय. को पब्ब्लक 
हे्ल्थ सर्भिस अन्तग्नत प््योग गन्न वा अन््य 
सरोकारवाला व््यक्ति वा संस््थाहरुलाई खलुासा 
गन्न पक्न सक्कन्छौ भिनी ्यो क्ववरणले व््याख््या 
गछौ्न। तपाईंको व््यक्तिगत जानकारी क्भित्र तपाईं र 
तपाईंको बच्ाको व््यक्तिगत क्ववरण र तपाईंको 
बच्ाको खोपसँग सम्बब्न्धित व््यक्तिगत स्वास््थ््य 
जानकारी लगा्यत पर््नछौन्।

संकलन
व््यक्तिगत जानकारी संकलन गररएको छौ ता क्क 
तपाईंको बच्ालाई उप्ुयति खोप सेवा प्र्ान गन्न 
सक्क्योस्।

तपाईंको बच्ाको खोप त्था खोप सेवा 
व््यवब्स््थत गन्न उप्ुयति र आवश््यक पनने 
जानकारी मात्र संकलन गररएको छौ।

सम्भिव भिएसम्म तपाईं र तपाईंको बच्ाबाट सीधिै 
जानकारी संकलन गररन्छौ। तपाईंको बच्ाको 
क्वद्ाल्य त्था तपाईंको बच्ालाई उपचार गनने 
अन््य स्वास््थ््यकममीहरूबाट जानकारी संकलन गन्न 
आवश््यक पन्न सक्छौ। आपतकाललन अवस््थामा, 
पररवारको अन््य सर्स््य, सा्थी, हेरचाह गनने 
व््यक्ति अ्थवा अन््य व््यक्तिबाट पक्न जानकारी 
संकलन गन्न सक्कनेछौ जसले तपाईंको  बच्ालाई 

सबभैिन्र्ा राम्ो हेरचाह गन्न हामीलाई सहा्यता गन्न 
सक्छौन्।

संकललत जानकारीकरो सुरक्ा
व््यक्तिगत जानकारी क्वक्भिन्न तरीकाबाट राख्न 
सक्कन्छौ। साधिारणत्या, कागजमा लेब्खएको 
मेक्डकल रेकड्न र/वा सुरलषित कम््प्यटूराइज्ड 
डाटावेसमा क्वदु्क्त्य मेक्डकल रेकड्नको रूपमा 
जानकारी राब्खएको हुनसक्छौ। सब ैप्कारका 
फरम््याट (format) मा राब्खएका व््यक्तिगत 
जानकारी हराउन, अनाक्धिकाररक पहँुच र 
र्रुुप्योग हुनबाट रोक्ने उदे्श््यले हामी कडा 
क्न्यम र नीक्तहरुको पालना गछौछौं।

प्रिरोग र खलुासा
तपाईंको वा तपाईंको बच्ाको व््यक्तिगत 
जानकारी एन.एस.डब््ल्ुय.को पब्ब्लक हे्ल्थ 
सर्भिस (जन स्वास््थ््य सेवा) ले प््योग गन्न सक्छौ 
वा तपाईंलाई उक्चत सेवा र उपचार क्र्ने हेतुले 
स्वास््थ््य सेवा बाक्हर खलुासा गन्न सक्छौ। 
उर्ाहरणको लाक्ग तपाईंको जानकारी तपाईंको 
डाक्टर, तपाईंको बच्ाको डाक्टर, उपचार गनने 
अकको स्वास््थ््य सेवा वा अस्पताल, एन.एस.
डब््ल्ुय.को एम्बलेुन्स सेवा, क्सफाररस गररएको 
क्वशेषज्ञ डाक्टर, वा ्प्या्थोलजी परीषिणको 
लाक्ग खलुासा गन्न सक्कन्छौ ताक्क उनीहरुले 
उक्चतरुपले तपाईंको जानकारी प््योग गछौ्न न्। 
फब्न्डङ्ग, ्योजना, सुरषिा र गुणस्तर बढाउने 
क्रि्याकलाप लगा्यत एन.एस.डब््ल्ुय. स्वास््थ््य 
सेवाको का्या्नन्व्यन र हाम्ा क्बरामीहरुको 
उपचार प््योजनहरुको लाक्ग व््यक्तिगत जानकारी 
प््योग वा खलुासा गन्न सक्कन्छौ।

प्राइभेसी स््ेट्टमेन््ट  
(गोपनियतराको बयराि) 

NSW Health Nepali



काननू बमोलजम सुक्चत गनु्न पनने रोगहरुको 
ररपकोटिटग गन्न, मेक्डके्यरलाई पणू्न क्ववरण क्र्न र 
खोप त्थ््याङ्कहरु ररपोर्टङ्ग गन्नको लाक्ग पालना 
गन्न व््यक्तिगत जानकारी स्टेट र कमनवे्ल्थ 
सरकारी एजेन्सीहरुलाई खलुासा गन्न आवश््यक 
पछौ्न। तपाईंको बच्ाको हालको खोप क्ववरणसँग 
ललङ्क भिएको एच.क्प.भिी. खोपको त्थ््यांक 
अष्टेलल्यन इम््ुयनाइजेशन रलजष्टर (ए.आइ.आर.) 
मा अपलोड गररन्छौ र भिक्वष््यको ए.आइ.आर. 
इम््ुयनाइजेशन क्हस्ट्ी स्टेटमेन्टहरूमा समावेश 
गररन्छौ। मक्हला क्वद्ा्थमीसँग सम्बब्न्धित त्थ््यांक 
भिक्वष््यमा नेशनल सर्भिकल स्रिरीटिनग प्ोगाम 
रलजष्टरलाई पक्न उपलब्धि गराइनेछौ।

सेवाग्ाही सन्तुक्ष्ट सभिनेहरु र खोप सुरषिा अनुगमन 
गनने सन्र्भि्नमा तपाईंलाई सम्पक्न  गन्न पक्न तपाईंको 
व््यक्तिगत जानकारी हामीले प््योग गन्न सक्छौौं। 
सहभिाक्गता स्वेच्ाले जनाउन सक्कन्छौ र 
सहभिाक्गता नभिए पक्न त्यसले स्वास््थ््य सेवा क्र्ने 
कुरामा असर पार्दैन।

तपाईंकरो जानकारीमा पहुुँच
हामीले राखकेो तपाईं र तपाईंको बच्ाको 
व््यक्तिगत जानकारीमा पहँुचको लाक्ग अनुरोधि 
गन्न सक्नुहुन्छौ। ्यक्र् तपाईंले आफ्नो व््यक्तिगत 
जानकारी अ्थवा मेक्डकल रेकड्नको प्क्तललपीहरु 
अनुरोधि गनु्नभिएमा शु्लक लाग्न सक्छौ।

थप जानकारी र हामीलाई सम्पक्क  गन्क
तपाईंको व््यक्तिगत जानकारी कसरी व््यवब्स््थत 
गररन्छौ भिनी ्थप जानकारीको लाक्ग कृप्या 
एन.एस.डब््ल्ुय. हे्ल्थ प्ाइभेिसी म््यानुएल फर हे्ल्थ 
इन्फमनेशन (NSW Health Privacy Manual 
for Health Information): health.nsw.
gov.au/patients/privacy हेनु्नहोला।

्यक्र् तपाईंको व््यक्तिगत जानकारीको 
गोपक्न्यताको क्वष्यमा प्श्नहरू अ्थवा गुनासो 
छौ भिने कृप्या स््थानी्य जन स्वास््थ््य इकाई 
(public health unit) को 1300 066 055 मा 
सम्पक्न  गनु्नहोस्।थ
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