
एन.एस.डब््ल्ययुएन.एस.डब््ल्ययु  
विद्याल्य खोप कया्य्यक्रमविद्याल्य खोप कया्य्यक्रम

एन.एस.डब््ल्ययु. हे्ल्थ (NSW Health) ले स््ककू लमा रहे्को खोप ्का्य्यक्रम अनयुसार ्कक्ा 7 ्का विद्ा्थथीहरुलाई ह्कूमन 
प््यापीलोमाभाइरस (एच.पी.भी.) र वडप््ेथरर्या (भ््यागयुते रोग), टेटानस (धनयुष्टं्कार) त्था लहरे खो्की (वड.वट.वप.ए.) खोपहरु प्रदान 
गन्य स््ककू लहरुसँग सह्का्य्य गर््य। ्यी खोपहरू नेशनल हे्ल्थ एण्ड मेवड्कल ररसच्य ्काउन््ससल (NHMRC) द्ारा वसफाररस गररए्का 
र नेशनल इम््ययुनाइजेसन प्रोग्ाम अ्सतग्यत वित्त पोवित र्न्।

• ्यो अवभभाि्क जान्कारी पत्रमा खोपहरु्को बारेमा र ती 
खोपहरूले जयुन रोगहरुबाट सयुरक्क्त राख्र्न्  त्यस्को बारेमा 
जान्कारी समािेश गररए्को र्। 

• तपाईं्को बच्ाले खोप प्राप्त गन्य, प्रत्ये्क खोप्को लावग 
अवभभाि्क / सटंरक््क ले सटंलग्न मञ्युरी फारममा अ्थिा 
nswhealth.service-now.com/school अनयुमवत वदन 
आिश््य्क पर््य। ्यवद तपाईं्को बच्ा ्कक्ा 7 (Year 7) 
मा हँुदा तपाईंले मञ्युरी फारम पकूरा भरेर हस्ताक्र गरी वफता्य 
पठाउनयु भएमा मात्र ती खोपहरु स््ककू लमा वनःशयु्ल्क प्रदान 
गररनेर्।

• पृष्ठ 2 मा वदइए्को सल्ाह अनयुसार मञ्युरी ्कयु नै पवन सम्यमा 
वफता्य क्लन सव्कनेर्।

• ्यवद तपाईं आफ्नो बच्ालाई ्कयु नै रोग विरूद्ध खोप वदन 
चाहनयु हुन्न भने त्यो खोप्को रे्उमा आफ्नो नाममा सही 
नगनयु्यहोस्।

• तपाईंले वदनयु हुने जान्कारी ्कसरी सटं्कलन गरर्सर् र प्र्योग 
गरर्सर् भनी प्रष्ट्ाउने प्राइभेसी स्टेटमे्सट (गोपनी्यता 
वििरण) पवन पृष्ठ 4 मा समािेश गररए्को र्।

अनलाईन मञ्युरी वदनेबारे ्थप जान्कारी्को लावगः 

NSW Health Nepali अभििावक जानकारी पत्र  

थप जानकारीको लाभि, कृपया तपाईंको स्थानीय जन स्वास््थ्य इकाईको 1300 066 055 मा सम्पक्क  िन्न्कहोला वा यो 
वबेसाइट www.health.nsw.gov.au/immunisation हेन्न्कहोला।

http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


प्रायः सोधिने प्श्नहरू
प्श्न. खोपहरूले कसरी कराम गर््छ  ?
खोपहरूले ्ेकही खास सटंक्रमणहरूसँग प्रवतरक्ा 
प्रणालीद्ारा लड्नलाई सहा्यता गनने ्काम गर््य। ्यवद खोप 
लगाए्को व््यवति ्यस्ता सटंक्रमणहरू्को सम्प्क्य मा आ्यो 
भने, उस्को प्रवतरक्ा प्रणालीले अझ प्रभाि्कारी रूपमा 
प्रवतवक्र्या देखाएर रोगलाई बढ्नबाट रोक्न िा ्यस्को 
गम्भीरतालाई धेरैहदसम्म घटाउन सक्म हु्सर्।

प्श्न. खोपहरू कधिको सुरक्षिि र्न् ?
अषे्टक्ल्यामा प्र्योग हुने खोपहरू सयुरक्क्त र्न् र 
्ेथराप््ययुवट्क गयुड्स एडमीनीस्टे्शन (Therapeutic 
Goods Administration; TGA) बाट पाररत हुनयुअवघ 
्कडा सयुरक्ा परीक्ण पास गनयु्यपर््य। ्यस्को सा्ैथ TGA ले 
प्र्योगमा आए्का खोपहरू्को सयुरक्ा अनयुगमन गर््य।

प्श्न. खोपबराट हुने अन्य असरहरू 
के के हुन् ?
सामा्स्यत्या ्यस्को असरहरु ह्ल्का हु्सर्न् र प्रा्यः सयुई 
वदईए्को ठाउँमा दयुख्ने, सयुवन्नने अ्थिा रातो हुने जस्तो 
हु्सर्न्। गम्भीर व्कवसम्का असरहरू अत्यावध्क दयुल्यभ 
हु्सर्न्। एच.वप.भी. (HPV) खोप वदएपवर् सम्प्क्य  
गररए्का एन.एस.डब््ल्ययु. ्का अवभभाि्कहरू्का अनयुसार 
9% विद्ा्थथीहरूमा ह्ल्का असरहरू देन्खए्को व्थ्यो 
भने ्ेकिल 0.4% लाई मात्र वचव्कत्स्की्य रेखदेख्को 
आिश््य्कता परे्को व्थ्यो। खोप्को असरहरु्को बारे 
्थप जान्कारी उपभोतिा औिधी सकूचना (सीएमआई) मा 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
माफ्य त प्राप्त गन्य सव्क्सर्। 

खोप वदए पश्ात् अवतररति असरहरुप्रवत चासो राख्ने 
बाबयुआमाहरुले जी.पी. (GP) लाई सम्प्क्य  गनयु्यपर््य , जसले 
स््थानी्य जन स्िास््थ््य इ्काईमा खबर गररवदनयु पर््य।

प्श्न. एनराफराइलेक्सीस भनेको के हो ?
एनाफाइलेक्सीस (Anaphylaxis) अचेत हुने र 
चाँडो उपचार गररएन भने मृत्ययु नै हुनसक्ने गम्भीर 
एलजथी्क प्रवतवक्र्या हो। खोप दिएपदि यस््तो िेखखने 
एकिमै िलुर््भ  हुन्ि। विद्ाल्यमा खोप वदने नस्यहरू 
एनाफाइलेक्सीस्को उपचार्को लावग पकूण्य ताक्लमप्राप्त 
हु्सर्न्। विगतमा ्कयु नै एनाफाइलेक्सीस भए्को र् भने 
विद्ा्थथीले वनवश्त खोपहरु क्लनयु हँुदैन भन्ने बयुझ्नयु पनने 
हुनसक्र्।

प्श्न. यधि मेरो बच्रालराई िम (asthma) 
र् र पफर (puffer) द्राररा कोर्टसोन 
(cortisone) अथवरा पे्डनीसोन 
(prednisone) क्लने गरेको र् भने के 
हुन्र् ?
दम्को ्कारणले जयुनसयु्ैक औिवध क्लए्को भएतापवन 
सयुरक्क्त तरी्का अपनाएर ्कसैलाई ्यी खोपहरू वदन 
सव्कनेर्।

प्श्न. गभ्छविी भएकरा अथवरा हुन सक्ने 
आशंकरा भएकरा मधहलरा धवद्राथथीलराई 
खोप धिन धमल्र् ?
वम्लदैन। गभ्यिती भए्का, अ्थिा आफकू  गभ्यिती भए्को 
हुनसक्ने आशटं्का गरररहे्का मवहला विद्ा्थथीलाई 
खोप वदन वम्लदैन। खोप वदने वदनमा नस्यहरूले मवहला 
विद्ा्थथीहरूलाई गभ्यिती भए्को अ्थिा हुन सक्ने 
आशटं्का र् व्क भनेर सोध्नेर्न्। 

्यवद विद्ा्थथीले र् भन्ने उत्तर वदएमा उसलाई खोप 
वदइने रै्न। अवन सो विद्ा्थथीलाई तयुरू्सतै ्यस विि्यमा 
आफ्नो बाबयुआमा / अवभभाि्कसँग र्लफल गन्य र 
वचव्कत्स्क्को सहा्यता क्लन आग्ह गररनेर्। ्यस्को 
सा्ैथ उनीलाई सल्ाह, सह्योग र वनदनेशन्को लावग 
स्िास््थ््य वसफाररस सेिा्को सम्प्क्य  वििरणहरू वदइनेर्।

प्श्न. के मैले मन््ुजरी धफिरा्छ क्लन सक्रु् ?
वदए्को मञ्युरी ्कयु नै पवन सम्य वफता्य क्लन सव्क्सर्ः

•  अनलाईन मञ्युरी वदए्को भए, ्ृकप्या nswhealth.
service-now.com/school मा लग-ईन गनयु्यहोस्  
र तपाईं्को बच्ा्को लावग वदए्को मञ्युरी वफता्य क्लन 
वदईए्को वनदनेशनहरू्को पालना गनयु्यहोस्  

•  भौवत्क रूपमा मञ्युरी फारममा मञ्युरी वदए्को भए, 
्ृकप्या स््ककू ललाई मञ्युरी वफता्य क्लए्कोबारे क्लन्खत 
सकूचना वदनयुहोस्  अ्थिा मञ्युरी वफता्य क्लन स््ककू ललाई 
फोन गनयु्यहोस् ।

प्श्न. मेरो बच्रा अक्ल ठूलो हुने 
बलेरासम्म पर्खन चराहेमरा के हुन्र् ?
्यी खोपहरू तपाईं्को बच्ा ्कक्ा 7 मा हँुदा सक्कल 
म्सजयुरी पत्र वफता्य बयुझाएपवर् स््ककू लमा मात्र वदन सव्क्सर्। 
्यवद तपाईंले तपाईं्को बच्ा ठकू लो भइ्सजेल पर्खन चाहनयु 
भ्यो भने तपाईंले जी.पी. (GP) सँग अ्थिा खोपारोपण 
गनने फामा्यवसस्टसँग खोप वदने व््यिस््था वमलाउनयु पर््य। 
्ृकप्या ख््याल राख्नयुहोला, ्यस्को लावग पैसा वतनयु्यपनने 
हुनसक्र्। 

प्श्न. यधि मेरो बच्राले धवद्रालयमरा 
खोप क्लन रु्ट्ो भने के हुन्र् ?
विद्ाल्य्को ्कक्ा 7 ्को िार्ि्क सत्रवभत्रमा नै तपाईं्को 
बच्ालाई खोप वदन्को लावग सक्दो प्र्यास गररनेर्। 
्यो सम्भि नभए्को अिस््थामा, र्यु टे्को खोप क्लने 
व््यिस््थाहरु वमलाउन तपाईंलाई सल्ाह वदइनेर्।  

िै्कन््लप्क रूपमा, वन:शयु्ल्क पयुर्क खोप 
(catch-up vaccine) तपाईं्को स््थानी्य जी.पी. 
र खोपारोपण गनने फामा्यवसस्टहरू माफ्य त उपलब्ध 
र्। ्ृकप्या ध््यान वदनयुहोस् जी.पी. र खोपारोपण गनने 
फामा्यवसस्टहरूले परामश्य िा प्रशासन शयु्ल्क क्लन 
सक्दर्न्।

के शरारीररक र/वरा बौद्धिक अशक्तिरा 
भएकरा धवद्राथथीहरूलराई स्कूलमरा खोप 
लगराउन सधकन्र्?
शारीरर्क र/िा बौद्धिक अशतिता भए्का अवध्काटंश 
विद्ा्थथीहरूलाई स््ककू लमा खोप लगाउन सव्क्सर्। त्थावप, 
्ेकही विद्ा्थथीहरूलाई स््ककू लमा न्लिवन्क हुने वदनमा 
्थप सहा्यता्को िा नक्ज्क्को वनगरानीमा खोप लगाउने 
सेिा प्रदान गनने विशेि ईम््ययुनाइजेसन (खोपारोपण) 
न्लिवन्कमा जान रेफरल्को  आिश््य्कता पन्य सक्र्।

्यवद तपाईं आफ्नो बच्ालाई ्थप सहा्यता िा रेफरल ्को 
आिश््य्कता र् भन्नेमा विश्वस्त हुनयुहु्सर् भने, ्ृकप्या ्थप 
र्लफल गन्य 1300 066 055 मा तपाईं्को स््थानी्य 
साि्यजवन्क स्िास््थ््य इ्काई (PHU) लाई सम्प्क्य  गनयु्यहोस्। 

मैले कसरी खोपहरूको रेकड्छ प्राप्त 
गन्छ सक्रु्?
तपाईं्को बच्ा्को खोपहरू्को जान्कारी अष्टेक्ल्यन 
इम््ययुनाइजेशन रक्जष्र (Australian Immunisation 
Register; AIR) मा अपलोड गररनेर् ता व्क ्यसलाई 
तपाईं्को बच्ा्को इम््ययुनाइजेशन इवतहाससँग जोड्न 
सव्क्सर्।

अवभभाि्कहरूले आफ्नो बच्ा 14 िि्य नपयुग्सजेलसम्म 
्कयु नै पवन सम्यमा आफ्नो बच्ा्को ए.आई.आर. 
इम््ययुनाइजेशन  वहस्ट्ी स्टेटमे्सट (AIR Immunisation 
History Statement) ्को लावग अनयुरोध गन्य सक्र्न्, 
र 14 िि्य र त्यसभ्सदा बढी उमेर्का विद्ा्थथीहरूले आफ्नो 
इम््ययुनाइजेशन इवतहास्को वििरण्को लावग वनम्न 
बमोक्जम अनयुरोध गन्य सक्र्न् :

• मेवड्ेक्यर अनलाइन ए्काउ्सट प्र्योग गरेर myGov 
https://my.gov.au/ माफ्य त

• मेवड्ेक्यर एक्सपे्रस प्लस एप (Medicare Express 
Plus App) प्र्योग गरेर www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-
mobile-apps

• ए.आई.आर. साधारण सोधपयुर् (AIR General 
Enquiries Line) लाई 1800 653 809 मा फोन 
गरेर।

एच.दप.र्ी. खोप ललने मदिला दिद्ार्थीिरू – 
्यस म्सजयुरी फारममा हस्ताक्र गरेर, तपाईंले भविष््यमा 
नेशनल सर्भ्कल न्स्क्रवनङ्ग प्रोग्ाम (National 
Cervical Screening Program) रक्जष्रसँग सम्प्क्य  
स््थावपत गन्य आफ्नो बच्ा्को स्िास््थ््य जान्कारी खयुलासा 
गन्य म्सजयुरी वदनयु भए्को र्।

धवद्रालयमरा खोप कराय्छक्रमको बरारेमरा 
थप ्जरानकरारी मैले कहरँा प्राप्त गन्छ 
सक्रु्??
्थप जान्कारी वनम्नानयुसार प्राप्त गन्य सव्क्सर् :

• एन.एस.डब््ल्ययु. हे्ल्थ (NSW Health) ्को िेिसाइट  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
मा गएर,

• तपाईं्को स््थानी्य पन्ब्ल्क हे्ल्थ ्ययुवनटलाई 
1300 066 055 मा सम्प्क्य  गरेर।  
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प्ते्क खोपहरूको बरारेमरा ्जरानकरारी
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ह्यूमन प्यापीलोमार्ाइरस (एच.दप.र्ी.) 
यो रोग के हो र कसरी यो फैक्लन्र् ?
ह्कूमन प््यापीलोमाभाइरस (एच.वप.भी.) भने्को मवहला र 
पयुरूि दयुिैलाई असर पानने सामा्स्य भाइरस हो। ्यो भाइरस 
भए्को ्कयु नै व््यवतिसँग ्यौन वक्र्या्कलापमा हँुदा ्यौनाङ्ग 
सम्प्क्य बाट एच.वप.भी. फैक्ल्सर्। ्यो भाइरस र्ाला्को 
अवत सयुक्षम प्िालहरुबाट वर्र््य  र रगत िा अ्स्य शारररी्क 
तरल पदा्थ्यहरुबाट सददैन। ्कण्डमहरु प्र्योग गदा्य पकूरै 
्यौनाङ्ग्को र्ाला्को भाग नर्ोप्ने हुनाले सीवमतरुपमा 
मात्र सन्यबाट बचाउरँ्।

्यौन वक्र्या्कलापमा सवक्र्य हुने धेरैजसो मावनसहरू्को 
जीिन्को ्कयु नै सम्यमा लैंगी्क एच.वप.भी. सटंक्रमण हुन 
सक्र्। शरीरले आफै सटंक्रमणलाई प्रा्ृकवत्क रूपमा प्रा्यः 
सफा गनने भए्कोले ्कयु नै लक्णहरू देन्खदैन भने, त्यसले 
्कवहले ्कहिह वनम्न लगा्यत गम्भीर वबरामी बनाउन 
सक्र्:

• प्रा्यः सब ैव्कवसम्को सर्भ्कल क््या्ससर
• मलद्ारमा हुने क््या्ससर्को 90%
• ्योनीद्ारमा हुने क््या्ससर्को 65%
• ओरोफारर्सजील क््या्ससर (गला्को पर्ाडीपट्ी हुने 

क््या्ससर) ्को 60%
• ्योनी क््या्ससर्को 50%
• पयुरुि क्लङ्ग (पेनाइल) क््या्ससर्को 35%
• प्रा्यः सब ैव्कवसम्को लैंवग्क िार्स्य

पयुरुिहरुलाई खोप लगाउनाले पयुरुिमा हुने क््या्ससरहरु 
र जेनाइटल िाट्यस् (genital warts) बाट बचाउरँ् 
र , महत्िपकूण्यरूपमा, त्यसले मवहलालाई सर्भ्कल 
क््या्ससरहरूबाट पवन बचाउरँ्।

प्श्न. कुन खोप प्योग गररन्र् ?

9 प्र्कार्का एच.वप.भी. (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 
र 58) विरुद्ध बचाउने एच.वप.भी खोप प्र्योग 
गरर्सर्।

मेरो बच्रालराई एच.धप.भी. (HPV) को कधि वटरा 
डो्जहरू चराधहन्र्?
अषे्टक्ल्याली वनदनेशनहरूले हाल र् मवहना्को अ्सतरालमा 
एच.वप.भी. खोप्को दयुई िटा डोजहरू वदन वसफाररस 
गरे्को र्। अ्सतरा्यवष्ट्य प्रमाणहरूले एच.वप.भी. खोप्को 
ए्क डोजले प्या्यप्त सयुरक्ा वदनसक्ने सङे्त गद्यर्। ्यवद 
हाल्को अस्टे्क्ल्याली वसफाररसहरू एच.वप.भी. खोप्को 
दयुई डोजहरूबाट ए्क डोजमा पररित्यन भएमा एन.एस.
डब््ल्यकू. हे्ल्थ (NSW Health) ले तपाईंलाई सम्प्क्य  गननेर्। 

* उले्खनी्यरुपमा वबवग्ए्को प्रवतरक्ा प्रणालीहरु 
(Immune System) भए्का विद्ा्थथीहरूलाई पवन आफ्नो 
जी.पी. (GP) सँग एच.वप.भी. खोप्को ३ िटा डोज 
(खयुरा्क) हरू लगाउन वसफाररस गरर्सर्। ्यसमा प्रा्थवम्क 
िा माध््यवम्क प्रवतरक्ाप्रणाली्का ्कमी ्कमजोरीहरू 
(वब क्लम्फोसाइट ए्सटीबडी र वट क्लम्फोसाइट्का 
पकूरा िा आटंक्श्क ्कमी ्कमजोरीहरू); एच.आइ.भी. 
सटंक्रमण; म््याक्लग्नान््सस; अङ्ग प्रत्यारोपण; िा उले्खनी्य 
इम््ययुनोसपे्रवसभ ्ेथरापी (एस्पे्लवन्या िा हाइपोस्पे्लवन्या 
बाहे्क) गरे्का िा भए्का पद्यर्न्  भनी पररभावित 
गररए्को र्।

प्श्न. कसले खोप क्लनुपर््छ  ?

्कक्ा 7 ्का सब ैविद्ा्थथीहरुले एच.पी.भी. खोप्को 
2-खयुरा्क (डोज) क्लनयु पर््य  (प्रवतरक्ा प्रणालीहरु 
उले्खनी्यरुपमा वबवग्ए्काहरुले आफ्नो जी.पी. (GP) 

सँग खोप्को 3 खयुरा्क (डोज)क्लने व््यिस््था वमलाउनयु 
पननेर् – माव्थ हेनयु्यहोस्)।  

एच.भप.िी. खोपले एच.भप.िी.का कारण हुने सब ै
प्रकारका सर्िकल क्यान्सर भवरूद््ध बचाउन 
नसक्ने िएकोले खोप भिइने मभहलाहरुको 
लाभि भनयभमत सर्िकल स्स्रिभनङ्ग (पभहले 
प्याप स्स्मयर िभनने) को अझै महत्व छ। 25 वर््क 
उमेरिेस्खका यौन भरियाकलापमा सकृय रहेका सब ै
मभहलाहरूले एच.भप.िी. खोप ललइसकेको िए पभन 
निए पभन सर्िकल स्स्रिभनङ्ग परीक्षण प्रत्के 5 
वर््कमा िराउन्न पछ्क।

प्श्न. कसलराई खोप धिन हुिैन ?
एच.पी.भी. खोप वनम्न व््यवतिहरूलाई वदनयु हँुदैन:

•  गभ्यिती भएमा अ्थिा हुने सम्भािना र् भने।
•  पवहले वदइए्को खोप्को मात्रा्को ्कारणले 
एनाफाइलेन्क्सस भए्को र् भने

•  ्यीस्ट (yeast) ्को ्कारणले पवहला एनाफाइलेन्क्सस 
भए्को र् भने।

•  खोपमा भए्को वमश्रण्को ्कारणले एनाफाइलेन्क्सस 
भए्को र् भने (तल हेनयु्यहोस् )

प्श्न. खोपमरा के एधडधटभ्स धमसराइएको हुन्र्?
खोपलाई ्काम गन्य सहा्यता गन्य िा सटंरक्ण गन्य ्यो 
खोपमा ज््यादै सानो पररमाणमा एवडवटभ्स (additives) 
िा वमश्रणहरू समािेश गररए्को हु्सर्। त्यसमा 
्यीस्ट, एलयुवमवनइम एडजयुभे्सट, सोवड्यम लिोराइड, 
एल-वहस्टीडाइन, पोलीसोरबटे र सोवड्यम बोरेट 
वमसाइ्का हु्सर्न्।

प्श्न. खोप कधिको प्भरावकरारी हुन्र् ?
बढी जोन्खम्ययुत्त प्र्कार्का एच.वप.भी. जसले मवहलामा 
90 प्रवतशत भ्सदा बढी सर्भ्कल क््या्ससर गराउँर्, त्यस 
विरुद्ध ्यस खोपले बचाउँर् र पयुरुिमा हुने क््या्ससर 
गराउन मद्धत गनने अवतररत्त प्र्कार्का एच.वप.भी. 
विरुद्ध पवन सयुरक्ा प्रदान गर््य। ्यो खोप ्कसैलाई ्कम 
उमेरमा र ्यौन सवक्र्यता्को अिस््थामा पयुग्नयु अवघ वदइए्को 
खण्डमा ्यसले सिवोत्तम सयुरक्ा वद्सर्।

सबभै्सदा पवर्ल्ो अनयुस्सधानले सो खोपले अझै पवन 
खोप वदए्को 10 िि्यभ्सदा पवन बढी सम्यसम्म झण्ड ै
100% सयुरक्ा प्रदान गनने देखाए्को र्। सर्भ्कल क््या्ससर 
सामा्स्यत्या 10 िि्य िा अझै बढी सम्यमा वि्कवसत 
हुनेहँुदा सो क््या्ससर्को ्स्यकूवन्करणमा उति खोप्को 
भकूवम्का ्ेकही सम्य्का लावग स्पष् हँुदैन। त्थावप झण्ड ै
75% सर्भ्कल क््या्ससर्का लावग क्जम्मेिार एच.वप.भी. 
(HPV) ्का प्र्कारहरुमा 77% ्कमी देन्खए्को र्।

दिप्र्ेररया, टेटानस र परट्यूसदसस (िी.टी.पी.ए)

यो रोग के हो र कसरी यो फैक्लन्र् ?
दिप्र्रेरया (भ््यागयुते रोग) सटंक्राम्क हु्सर् र सम्भित 
जीिनघात्क जैवि्क सटंक्रमण हो जसले गदा्य 
श्वासप्रश्वास्को जवटल समस््या, हृद्यघात र स्ना्ययु क्ती 
हु्सर्। सटंक्रवमत व््यवतिले खोक्दा अ्थिा हाँछ््ययु गदा्य 
वनन्स््कए्का ब््याक्टेरर्या श्वासप्रश्वासद्ारा, िा सटंक्रवम्क 
व््यवति्को मयुख, ना्क, घाँटी अ्थिा र्ालाबाट वनस््कने 
पदा्थ्य (वडस्चाजनेज) सँग सम्प्क्य मा आउँदा पवन वडप््ेथरर्या 
(भ््यागयुते रोग) लाग्न सक्र्।

टेटानस (धनयुष्टं्कार) एउटा गम्भीर र स्ना्ययु प्रणाली 
सम्बन््सध प्रा्य: घात्क रोग हो। ्यो लागे्को व््यवतिलाई 
गम्भीर पीडा्ययुति माटंशपेशी ऐटंठन हुने, शरीर बटाररने, 
बटंगारा जोवडने हु्सर्।  आधयुवन्क सघन उपचार गररए 
तापवन 10 जनामध््य े1 ्को मृत्ययु हु्सर्। टेटानस (धनयुष्टं्कार) 
माटोमा हुने ब््याक्टेरर्या (व्कटाणयु) द्ारा लाग्र् र ठकू लो 
चोट िा सानोवतनो चोट लागेपवर् सटंक्रमण हुनसक्र् 
(्कवहले्काही ँ्थाहा नभई्कन र्ालामा लागे्को चोट 
जसमा माटो, धयुलो अ्थिा मलले दकूवित बनाए्को हु्सर्)।

परट्यूसदसस (लहरे खो्की) अत्य्सत सटंक्रवमत जैवि्क 
रोग हो जसले धेरै खो्की गराउँर्। व्कशोरव्कशोरी र 
ि्यस््कहरूमा 3 मवहनासम्म वदक्कलाग्दो खो्की लाग्न 
सक्र्। ्कडा खो्की्का ्कारण बा्सता आउने, ्करङ्ग 
फ््याक्चर (fractures) हुने, साना साना रतिनलीहरू 
चयुवडने र हर्न्या (hernia) पवन हुनसक्र्। सटंक्रवमत 
व््यवतिबाट लहरे खो्की सरे्का 6 मवहनाभ्सदा मयुवन्का 
125 बच्ाहरूमध््ये ्कररब 1 जना बच्ा्को वनमोवन्या िा 
मन्स्तष््क्को क्वतबाट मृत्ययु हु्सर्। लहरे खो्की खोक्दा 
अ्थिा हाँछ््यकू गदा्य आए्को सानो तरल ्थोपाहरूद्ारा 
मावनसमा फैक्ल्सर्। लहरे खो्की लागेर उपचार नगरे्का 
व््यवतिले 3 हप्तासम्म अ्कवो व््यवतिहरूमा ्यो रोग सान्य 
सक्र्। 

प्श्न. कुन खोप प्योग गररन्र् ?

वडप््ेथरर्या, टेटानस र लहरे खो्कीबाट बचाउन सटं्ययुति 
रुपमा भए्को वडप््ेथरर्या-टेटानस-लहरे खो्की (डी.
टी.पी.ए.) खोप्को ए्कल डोज वदइ्सर्। बच्ा हँुदाखदेेन्ख 
नै पवहले वडप््ेथरर्या–टेटानस–लहरे खो्की्का खोप 
क्लए्काहरु्को इम््ययुवनटी (प्रवतरक्ा) जिान हँुदासम्म 
जारी राख्न ्यो बयुस्टर खोप अवत आिश््य्क र्। 
वडप््ेथरर्या–टेटानस खोप (ए.डी.टी) विगतमा क्लइस्ेक्का 
बालबाक्ल्काहरूले लहरे खो्कीबाट पवन बच्न डी.टी.
पी.ए. खोप क्लन सक्र्न्।

प्श्न. कसले खोप क्लनुपर््छ  ?
्कक्ा 7 मा भए्का सब ैविद्ा्थथीहरूले वडप््ेथरर्या, टेटानस 
र परट्कूसवसस (लहरे खो्की) (डी.टी.पी.ए.) खोप्को 
1 बयुस्टर डोज क्लनयुपर््य।

प्श्न. कसलराई खोप धिन हुिैन ?
डी.टी.पी.ए. खोप वनम्न व््यवतिहरूलाई वदनयु हँुदैन:

• पवहले वदइए्को खोप्को डोज्को ्कारणले 
एनाफाइलेन्क्सस भए्को र् भने

• खोपमा भए्को वमश्रण्को ्कारणले एनाफाइलेन्क्सस 
भए्को र् भने (तल हेनयु्यहोस् )

प्श्न. खोपमरा के एधडधटभ्स धमसराइएको हुन्र्?
खोपमा एलयुवमनी्यम हाइड्ोक्साइड र फोस्फेट, 
फोरमेलडहेाइड्का ्कणहरू, पोलीसोरबटे 80 र 
ग्लाइसाइन हु्सर्न् र उत्पादन्को क्रममा ्यसलाई 
बोभाइनबाट व््ययुत्पावदत (bovine-derived) सामग्ीहरु्को 
सम्प्क्य मा रान्खए्को हु्सर्।

प्श्न. खोप कधिको प्भरावकरारी हुन्र् ?
्यो खोप वडप््ेथरर्या (भ््यागयुते रोग) र टेटानस (धनयुष्टं्कार) 
बाट सयुरक्ा प्रदान गन्य धेरै प्रभाि्कारी र् र लहरे 
खो्कीबाट सयुरक्ा प्रदान गन्य ्करीब 80 प्रवतशत 
प्रभाि्कारी र्।



प्राइभेसी स्टेटमेन्ट (गोपधनयिराको बयरान) 
हराम्ो िराधयत्वहरू
तपाईं्को व््यवतिगत जान्कारीलाई गोपवन्यता 
्कानकून अनयुसार व््यिहार गन्य हामी प्रविबद्ध र्ौं।

्कसरी र व्कन तपाईं र तपाईं्को बच्ा्को व््यवतिगत 
जान्कारी क्लइ्सर् र तपाईंले ्कसरी तपाईं्को 
जान्कारी प्राप्त गन्य सक्नयुहु्सर् र तपाईं्को 
जान्कारी एन.एस.डब््ल्ययु. ्को पन्ब्ल्क हे्ल्थ सर्भस 
अ्सतग्यत प्र्योग गन्य िा अ्स्य सरो्कारिाला व््यवति 
िा सटंस््थाहरुलाई खयुलासा गन्य पवन सव्क्सर् भनी 
्यो वििरणले व््याख््या गर््य। तपाईं्को व््यवतिगत 
जान्कारी वभत्र तपाईं र तपाईं्को बच्ा्को 
व््यवतिगत वििरण र तपाईं्को बच्ा्को खोपसँग 
सम्बन््सधत व््यवतिगत स्िास््थ््य जान्कारी लगा्यत 
पद्यर्न्।

संकलन
व््यवतिगत जान्कारी सटं्कलन गररए्को र् ता व्क 
तपाईं्को बच्ालाई उप्ययुति खोप सेिा प्रदान गन्य 
सव्क्योस्।

तपाईं्को बच्ा्को खोप त्था खोप सेिा व््यिन्स््थत 
गन्य उप्ययुति र आिश््य्क पनने जान्कारी मात्र 
सटं्कलन गररए्को र्।

सम्भि भएसम्म तपाईं र तपाईं्को बच्ाबाट सीधै 
जान्कारी सटं्कलन गरर्सर्। तपाईं्को बच्ा्को 
विद्ाल्य त्था तपाईं्को बच्ालाई उपचार गनने 
अ्स्य स्िास््थ््य्कमथीहरूबाट जान्कारी सटं्कलन गन्य 
आिश््य्क पन्य सक्र्। आपत्काक्लन अिस््थामा, 
पररिार्को अ्स्य सदस््य, सा्थी, हेरचाह गनने व््यवति 
अ्थिा अ्स्य व््यवतिबाट पवन जान्कारी सटं्कलन गन्य 
सव्कनेर् जसले तपाईं्को  बच्ालाई सबभै्सदा राम्ो 
हेरचाह गन्य हामीलाई सहा्यता गन्य सक्र्न्।

संकक्लि ्जरानकरारीको सुरषिरा
व््यवतिगत जान्कारी विवभन्न तरी्काबाट राख्न 
सव्क्सर्। साधारणत्या, ्कागजमा लेन्खए्को 
मेवड्कल रे्कड्य र/िा सयुरक्क्त ्कम्प््यकूटराइज्ड 
डाटािेसमा विद्युवत्य मेवड्कल रे्कड्य्को रूपमा 
जान्कारी रान्खए्को हुनसक्र्। सब ैप्र्कार्का 
फरम््याट (format) मा रान्खए्का व््यवतिगत 
जान्कारी हराउन, अनावध्कारर्क पहँुच र दयुरुप्योग 
हुनबाट रोक्ने उदे्श््यले हामी ्कडा वन्यम र 
नीवतहरु्को पालना गर्छौं।

प्योग र खलुरासरा
तपाईं्को िा तपाईं्को बच्ा्को व््यवतिगत 
जान्कारी एन.एस.डब््ल्ययु.्को पन्ब्ल्क हे्ल्थ 
सर्भस (जन स्िास््थ््य सेिा) ले प्र्योग गन्य सक्र् िा 
तपाईंलाई उवचत सेिा र उपचार वदने हेतयुले स्िास््थ््य 
सेिा बावहर खयुलासा गन्य सक्र्। उदाहरण्को लावग 
तपाईं्को जान्कारी तपाईं्को डाक्टर, तपाईं्को 
बच्ा्को डाक्टर, उपचार गनने अ्कवो स्िास््थ््य सेिा 
िा अस्पताल, एन.एस.डब््ल्ययु.्को एम्बयुले्सस सेिा, 
वसफाररस गररए्को विशेिज्ञ डाक्टर, िा प््या्थोलजी 
परीक्ण्को लावग खयुलासा गन्य सव्क्सर् ताव्क 
उनीहरुले उवचतरुपले तपाईं्को जान्कारी प्र्योग 
गर््य न्। फन््सडङ्ग, ्योजना, सयुरक्ा र गयुणस्तर बढाउने 
वक्र्या्कलाप लगा्यत एन.एस.डब््ल्ययु. स्िास््थ््य 
सेिा्को ्का्या्य्सि्यन र हाम्ा वबरामीहरु्को उपचार 
प्र्योजनहरु्को लावग व््यवतिगत जान्कारी प्र्योग िा 
खयुलासा गन्य सव्क्सर्।

्कानकून बमोक्जम सयुवचत गनयु्य पनने रोगहरु्को ररपवोहिटग 
गन्य, मेवड्ेक्यरलाई पकूण्य वििरण वदन र खोप 
त्थ््याङ्हरु ररपोर्टङ्ग गन्य्को लावग पालना गन्य 
व््यवतिगत जान्कारी स्टेट र ्कमनिे्ल्थ सर्कारी 
एजे्ससीहरुलाई खयुलासा गन्य आिश््य्क पर््य। 
तपाईं्को बच्ा्को हाल्को खोप वििरणसँग क्लङ् 
भए्को एच.वप.भी. खोप्को त्थ््याटं्क अषे्टक्ल्यन 
इम््ययुनाइजेशन रक्जष्र (ए.आइ.आर.) मा अपलोड 
गरर्सर् र भविष््य्को ए.आइ.आर. इम््ययुनाइजेशन 
वहस्ट्ी स्टेटमे्सटहरूमा समािेश गरर्सर्। मवहला 
विद्ा्थथीसँग सम्बन््सधत त्थ््याटं्क भविष््यमा नेशनल 
सर्भ्कल स्क्रीहिनग प्रोगाम रक्जष्रलाई पवन उपलब्ध 
गराइनेर्।

सेिाग्ाही स्सतयुवष् सभनेहरु र खोप सयुरक्ा अनयुगमन 
गनने स्सदभ्यमा तपाईंलाई सम्प्क्य  गन्य पवन तपाईं्को 
व््यवतिगत जान्कारी हामीले प्र्योग गन्य सक्र्ौं। 
सहभावगता स्िेच्ाले जनाउन सव्क्सर् र 
सहभावगता नभए पवन त्यसले स्िास््थ््य सेिा वदने 
्कयु रामा असर पाददैन।

िपराईंको ्जरानकरारीमरा पहँुच
हामीले राख्ेको तपाईं र तपाईं्को बच्ा्को 
व््यवतिगत जान्कारीमा पहँुच्को लावग अनयुरोध 
गन्य सक्नयुहु्सर्। ्यवद तपाईंले आफ्नो व््यवतिगत 
जान्कारी अ्थिा मेवड्कल रे्कड्य्को प्रवतक्लपीहरु 
अनयुरोध गनयु्यभएमा शयु्ल्क लाग्न सक्र्।

थप ्जरानकरारी र हरामीलराई सम्पक्छ  गन्छ
तपाईं्को व््यवतिगत जान्कारी ्कसरी व््यिन्स््थत 
गरर्सर् भनी ्थप जान्कारी्को लावग ्ृकप्या 
एन.एस.डब््ल्ययु. हे्ल्थ प्राइभेसी म््यानयुएल फर हे्ल्थ 
इ्सफमनेशन (NSW Health Privacy Manual 
for Health Information): health.nsw.gov.
au/patients/privacy हेनयु्यहोला।

्यवद तपाईं्को व््यवतिगत जान्कारी्को 
गोपवन्यता्को विि्यमा प्रश्नहरू अ्थिा गयुनासो र् 
भने ्ृकप्या स््थानी्य जन स्िास््थ््य इ्काई (public 
health unit) ्को 1300 066 055 मा सम्प्क्य  
गनयु्यहोस्।थ 
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एन.एस.डब््ल्ययू. विद्याल्य खोप कया्य्यक्रम

अभििावक / संरक्षकले कयालो वा वनलो लेख््ेन कलम प्रयोग गरेर ठुलो (CAPITAL) अक्षरमया सब ैखण््डहरु ि्न्ननुप्नने।

थर

होइ्न
हो, एवोरीजि्नल 
(आभिवासी) हो, टोरेस स्टे्ट आइल्याण््डर

हो, एवोरीजि्नल (आभिवासी) 
र टोरेस स्टे्ट आइल्याण््डर ि ्नवै

्नाम

िन्म भमभि

भवद्ालयको ्नाम

मेभ्डकेअर ्नम्बर

अभििावक/का्न्न्नी संरक्षकको ्नाम (उिाहरणको लाभग .JACK SMITH)

घरको ठेगा्ना (उिाहरणको लाभग .5 SMITH LANE)

सबवनु पोष्टको्ड

मोबाइल ्नम्बर िरपिदो वकैल्ल्पक ्नम्बर 

मेभ्डकेअर का्डनुमा िपाईंको बच्ाको ्नामको 
छेउमा िएको ्नम्बर

जलङ्ग 
 प्नरूष मभहला अभ्नभचिि/अन्िरलिलगी/अभ्नर्िष्ट

/ /

विद्यार्थीको वििरण

आविियासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

तपयाईंको वििरण – अविियािक अर्िया कयाननुी संरक्षक

2 0

मन्जुरी
एच.वप.िी. (HPV) खोप र डी.टी.वप.ए. (dTpa) खोपबयाट हु्न ेफाइिाहरू िथा त्यसको कारणबाट हु्नसक््ेन 
सम्िाभवि असरहरूको बारेमा भिइएको िा्नकारीहरू मैले पढेें र ब्नझेें साथै मैले क्न ्ैनपभ्न बलेा यो मञ्रुी वितया्य जल्न
सक्छ्न  िन् ेमलाईं थाहा छ। 

यो गोप्नीयिा भववरण (Privacy Statement) को एउटा प्रभिजलभप मलाई उपलब््ध गराइएको छ र मेरो र/वा मेरो 
बच्ाको व्यभतिगि िा्नकारी (स्वास््थ्य िा्नकारी समेि) उति भववरणमा उले्ख िए अ्न्नसार भ्नभचिि पररल्स्थभिहरूमा 
ख्नलासा ग्ननु सभकन्छ ि्नी मैले ब्नझेेको छ्न ।

मलाई थाहा िए अ्न्नसार घोषणा गछ्न नु  भक मेरो बच्ालाई :
1. क्न ्ैन पभ्न खोप लगाएपभछ ्नराम्ो ए्नाफाइलेल्क्टक असर िएको छै्न।
2. अभिवावक िा्नकारी पत्रमा उले्ख िए अ्न्नसार खोपमा िएका ित्वहरूबाट क्न ्ैन ए्नाफाइलेल्क्टक

संविे्नशील असर िएको छै्न।
3. गिनुविी छै्न।

(आजको वमवत)
मया मैले चयाहे अनुसयार मेरो बच्याले प्रते्क खोप प्रयाप्त  गरुन् िनी तल हस्तयाक्षर गि्यछु।

एच.वप.िी. (HPV) खोप।
उले्ल्खि ्नामको मेरो बच्ालाई खोपको 
२ ्डोि (Dose) जल्न यहाँ म मन्ि्नरी भिन्छ्न । 

वडप्रे्रर्यया (भ््ययागतेु रोग), टेटयानस 
(डी.टी.वप.ए) र परट्यूसवसस (लहरे 
खोकी) खोप।
उले्ल्खि ्नामका मेरो बच्ालाई एउटा 
(ब्नस्टर) ्डोि जल्न म मन्ि्नरी भिन्छ्न  ।  

अविियािक/संरक्षकको सही 

अविियािक/संरक्षकको सही

कृप्यया पयानया प्लटयाउनहुोस्

Nepali

उदाहरणको 

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम 

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



खोपको रेकड्य
अभििावक/संरक्षकले ि्न्ननु प्नने 

विद्यार्थीको नयाम (उिाहरणको लाभग JACK SMITH)

खोप पयाखरुया खोपको ब््ययाच नम्बर डोज विइएको वमवत (भि्न / मभह्ना / साल) खोप विइएको सम्य (24घण्टा) नस्य (पररचयाररकया) को सही 

नस्य (पररचयाररकया) को वटपोट  

HPV डोज 1

HPV डोज 2

dTpa

िेबे्
िाभह्ेन

िेबे्
िाभह्ेन

िेबे्
िाभह्ेन

220725-2-16

/

/

/

/

/

/

:

:

:

कया्यया्यल्य प्र्योजनको लयावग मयात्र

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 


