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গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী
 আপনার শিশুকে চাইল্ড কেয়াকর ভর্তি েরাকনার 

জন্য অক্রেশিয়ান ইম্্যনাইকজিন করশজস্ার (AIR) 
কেকে এেটি হািনাগাদ ইম্্যনাইকজিন শহস্ট্রি 
কস্টকমন্ট শেংবা ইম্্যনাইকজিন শহস্ট্রি ফরম  
(কেসব শিশুকদর বয়স অন্োয়ী সব টিো কদয়া 
হকয়কে অথবযা স্াস্্যগ্ োরকে োকদরকে টিো 
কদওয়া োকছে না ্াকদর জন্য) শেংবা AIR কেকে 
এেটি ইম্্যনাইকজিন শহস্ট্রি ফরম (কে শিশু বাদ 
পকে োওয়া টিোগুকিা শনকছে ্ার জন্য) জমা 
শদক্ হকব।  

 টিো সবকচকয় ভাকিা োজ েকর েশদ কসগুকিা 
সময়ম্ কদওয়া হয় (টিো প্রদাকনর ্াশরকের 
জন্য আপনার কসইভ দ্য কেইট ট্ ভ্যােশসকনট 
(‘Save the Date to Vaccinate’) কফান অ্যাপ 
শেংবা বাচ্ার ব্লু ব্ে কদে্ন)।  

 শিশুকদর সময়ম্ টিো কদয়া না হকি ্াকদর 
করাগাক্ান্ত হওয়ার এবং ে্ব দব্্বি হকয় পোর  
ঝঁ্শে োকে। 

 কোটোকটা অস্স্্া কেমন সরদতি শেংবা সামান্য 
ঠান্া িাগকিও ্াকদরকে শনরাপকদ টিো কদওয়া 
কেক্ পাকর। 

 েম্্যশনটির অকনে কিােকে টিো শদকি ্া  
টিো না কনয়া মান্ষকদরও স্রক্া কদয় এবং 
প্রশ্করাধকোগ্য গুরলু্র করাগগুকিা শনয়ন্ত্রকে 
সাহাে্য েকর। 

আরও তথ্  
Australian Immunisation Register  

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

কসইভ দ্য কেইট, এই সহজ কফান  
অ্যাপটি োউনকিাে েরলুন শেংবা 
immunisation.health.nsw.
gov.au ওকয়বসাইট কেকে এেটি 
ব্যশতিগ্ ্াশিো শপ্রন্ট েকর শনন।   

চাইল্ডকেয়ার ও  
প্রি-স্কু লল ভরততি এবং 
টিকযাদযান
বাবা মাকয়কদর  
জন্য ্ে্য

Bangla
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২০১৮ সালের ১ জানুয়ারর থেলে থেসেে 
রিশু তালের বয়স অনুসালর সম্পূর্ণভালব টিো 
থনওয়া োেলব রেংবা টিো না থনওয়ার থোলনা 
স্াস্থ্যগত োরর োেলব অেবা োরা বাে 
পলে োওয়া টিোগুলো রনলছে থেবে তারাই 
চাইল্ডলেয়ালর ভরততি হলত পারলব। টিোর প্ররত 
বাবা মালয়লের রবলবচনাপ্রসপূত আপরতির োরলর 
থেসেে রিশুর টিো থনওয়া হয়রন তারা 
চাইল্ড থেয়ালর ভরততি হলত পারলব না।   

সকল বাবা-মাভক তাভের সন্ানভক েরততি করাভনার জন্য চাইল্ডভকয়ার 
কমম্ী ভের কাভে টিকা ননয়ার যথাযথ কাগজপত্র জমা দেভত হভব। 
এগুভলার মভ্্য রভয়ভে লং নে নকয়ার, ফ্যাদমদল নে নকয়ার, ওভকশানাল 
(সামদয়ক) নকয়ার এবং দরি-স্কু ল।  

টিকযা গ্রহর গুরুত্বপূর্ণ ককন
গুরুতর নরাগ নথভক আপনার দশশুভক রক্ার সবভচভয় োভলা উপায় 
হভছে টিকা নেয়া। টিকা নেয়ার মা্্যভম আপদন আপনার দশশুভক এবং 
বৃহত্তর জনভগাষ্ঠীভক রক্া করভেন, দবভশষ কভর যারা বয়ভস এভতাটাই 
নোট নয টিকা নেওয়া যাভব না দকংবা স্াস্্যগত কারভে নয সকল 
দশশুভের টিকা নেওয়া যাভছে না। মানকুষ যত নবশ্ তাভের দশশুভের টিকা 
নেভব, ততই আমরা রিদতভরা্ভযাগ্য গুরুতর নরাগগুভলাভক দনয়ন্ত্রে কভর 
পারব।    

AIR ইমকু্নযাইলেশন হহস্ট্রি কটেটলমন্ট
চাইল্ড নকয়াভর েরততি করাভনার সময় বাবা মাভয়ভের অবশ্যই একটি 
অভ্রেদলয়ান ইমকু্যনাইভজশন নরদজস্ার (AIR) দহস্ট্রি নস্টভমন্ট (নযখাভন 
নেখাভনা হভব নয দশশুর সব টিকা হালনাগাে আভে দকংবা তাভক 
স্াস্্যগত কারভে টিকা নেওয়া যাভছে না) রেংবা AIR ইমকু্যনাইভজশন 
দহস্ট্রি ফম্ম (AIR Immunisation History Form) জমা দেভত হভব 
(নযখাভন দশশুটির বাে পভে যাওয়া টিকাগুভলা ননয়ার একটা প্্যান 
আভে)। 

বাবা মাভয়রা নযভকাভনা সময় (তাভের সন্াভনর বয়স ১৪ বের হওয়া 
পয্মন্) AIR ইমকু্যনাইভজশন দহস্ট্রি নস্টভমন্ট (AIR Immunisation 

History Statement) এর কদপর জন্য অনকুভরা্ করভত পাভরনঃ   

 myGov https://my.gov.au/ ওভয়বসাইভট তাভের নমদেভকয়ার 
অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার কভর   

 নমদেভকয়ার এক্সভরিস প্াস অ্যাপ ব্যবহার কভর  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 AIR এর অনকুসন্ান লাইন 1800 653 809 নম্বভর নযাগাভযাগ কভর  

‘ হযালনযাগযাদ’ হশশু
নযসব দশশু বয়স অনকুযায়্ সবগুভলা টিকা দনভয়ভে তাভের AIR 
ইমকু্যনাইভজশন দহস্ট্রি নস্টভমন্ট এর উপভর বাা দেভক “Up to date”  
(আপ টকু  নেট) কথাটা নলখা থাকভব। নস্টভমন্ট এর ন্ভচর নসকশভন 
পরবতম্ী  টিকা রিোভনর দন্্মাদরত তাদরখ নেওয়া থাকভব।  

স্াস্্যগত কারভে নযসকল দশশুভের টিকা নেওয়া যাভছে না, দকংবা 
যাভের স্াোদবক নরাগ রিদতভরাভ্র ক্মতা আভে, তাভের নক্ভত্রও 
“Up to date” কথাটা নলখা থাকভব যদে দজদপ/নাস্ম একটি AIR 
নমদেক্যাল একভজম্পশন ফম্ম (AIR Medical Exemption Form) 
পূরে কভর AIR এর কাভে পাঠিভয় নেয়। স্াস্্যগত কারভে অব্যাহদত 
দকংবা স্াোদবক নরাগ রিদতভরা্ ক্মতার দবষয়টি AIR ইমকু্যনাইভজশন 
দহস্ট্রি নস্টভমন্ট এর ন্ভচর দেভক নলখা থাকভব।       

বয়ভস বে নয সব দশশু সবগুভলা টিকা দনভয়ভে তাভের নস্টভমভন্টর পৃষ্ার 
ন্ভচর দেভক “This child has received all vaccines required 

by 5 years of age” (এই দশশুটি ৫ বের বয়ভসর মভ্্য আবশ্যক 
সকল টিকা দনভয়ভে) কথাটি নলখা থাকভব।   

হযালনযাগযাদ ইমকু্নযাইলেশন হহস্ট্রি 
কটেটলমন্ট
রিদতটি টিকার পর বাবা মাভয়ভের তাভের দশশুর হালনাগাে AIR 
ইমকু্যনাইভজশন দহস্ট্রি নস্টভমন্ট চাইল্ড নকয়ার নসন্টারভক দেভত হভব। 

ভকু ল AIR ইমকু্নযাইলেশন হহস্ট্রি কটেটলমন্ট
যদে বাচ্াভক নেওয়া নকাভনা টিকা AIR ইমকু্যনাইভজশন দহস্ট্রি নস্টভমন্ট 
নথভক বাে নযভয় থাভক, তাহভল বাবা মাভয়ভের টিকা রিোনকার্ োক্ার 
বা নাভস্মর সাভথ নযাগাভযাগ কভর নেভখ দনভত হভব তারা নরকে্ম গুভলা AIR 
এ পাঠিভয়দেল দক না। নরকে্ম  সংভশা্ন করার পর একটি নতকু ন AIR 
ইমকু্যনাইভজশন দহস্ট্রি নস্টভমন্ট নচভয় দনন।  

‘ হযালনযাগযাদ’ নয় এমন হশশু
নযসকল দশশু বয়স অনকুযায়্ রিভযাজ্য সবগুভলা টিকা ননয়দন তাভেরভক 
চাইল্ড নকয়াভর েরততি করাভনা নযভত পাভর যখন তারা বাে পভে যাওয়া 
টিকাগুভলা দনভত শুরু করভব। আপনার দজদপ/ নাস্মভক একটি AIR 
ইমকু্যনাইভজশন দহস্ট্রি ফম্ম পূরে কভর AIR এ পাঠাভত হভব এবং আপনাভক 
এর একটি কদপ দেভত হভব যাভত কভর আপদন চাইল্ড নকয়ার নসন্টাভর তা 
দেভত পাভরন।  

দয়া করে মরে োখরেে যেসকল শিশুে েয়স অেুোয়ী প্ররোজ্য 
সেগুরলা টিকা যদওয়া হয়শে, যকারো যোরেে প্রাদর্ুাে যদখা শদরল 
তারদেরক োড়ীরত থাকরত হরে। শিশুটিরক েক্া কোে জে্য এেং 
যোেটিে শেস্াে যোধ কোে জে্য এটি কেরত হরে।     

কেসকল হশশু হবলদলশ টিকযা হনলয়লে
দবভেভশর টিকা নেয়ার সময়সূচ্ অভ্রেদলয়ার টিকা নেয়ার সময়সূচ্ 
নথভক দেন্ন হভত পাভর। যদে আপনার দশশুর টিকা দবভেভশ নেওয়া হভয় 
থাভক, তাহভল একজন দজদপ/ নাস্মভক দেভয় তার ইমকু্যনাইভজশন নরকে্ম  
নচক কদরভয় দনভত হভব দযদন এই তথ্য AIR এ পাঠাভবন। আর তাই চাইল্ড 
নকয়াভর নেওয়ার জন্য বাবা মাভয়রা একটি হালনাগাে ইমকু্যনাইভজশন 
দহস্ট্রি নস্টভমন্ট নচভয় দনভবন।    
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