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အေရး�ကီးေသာ အချက်အလက်များ

	 မိဘမ်ားသည္	ကေလးအား	ကေလးထိန္းဌာန၌		
(အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ	ေဆးထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ	ကေလး	သုိ႔မဟုတ္	
က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္	ကာကြယ္ေဆး	
မထုိးႏိုင္ေသာကေလးအတြက္)	အမည္စာရင္းသြင္းရန္	
အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီရွသိည့္	AIR	မွတ္တမ္း	သုိ႔မဟုတ္ 
(အမီလိုက္	ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း	အစီအစဥ္အရ	
ေဆးထိုးေနေသာကေလးအတြက္)	AIR 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆုိင္ရာ	မွတ္တမ္းပံုစံကုိ	
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

	 ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား	၎တို႔၏	ရက္ေစ့ေသာေန႔တြင္	
ထိုးႏံွပါက	အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါသည္	
(ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏံွရမည့္	ရက္စြမဲ်ားအား	
သတိရွရိန္အတြက္	သင္၏	‘ကာကြယ္ေဆးထုိးရမည့္ေန႔ကို	
မွတ္ထားပါ’	(Save the Date to Vaccinate) 
မိုဘုိင္းဖုန္း	app	သုိ႔မဟုတ္	ကေလး၏	
စာအုပ္အျပာေရာင္၌ၾကည့္ပါ)။

	 သင့္ကေလးအား	ကာကြယ္ေဆး	အခ်နိ္မီ	မထုိးႏံွျခင္းအားျဖင့္	
ကေလးက	ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး	
အလြန္နာမက်န္းျဖစ္လာႏိုင္ေသာ	အႏၱရာယ္ရွပိါသည္။

	 ႏွာရည္ယုိေနျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	အနည္းငယ္	
အေအးမိေနျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ	သာမန္	နာမက်န္းမႈမ် ိဳးျဖစ္ေနၾက
သည့္ကေလးမ်ားအား	ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ	
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွေပးႏိုင္ပါသည္။

	 လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းတြင္း	လူမ်ားစြာကုိ	ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံံွေပး 
ျခင္းအားျဖင့္	ကာကြယ္ေဆး	မထုိးႏံွထားၾကသူမ်ားအားလည္း	
ကာကြယ္ေပးသလို	တားဆီးႏိုင္သည့္	
ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာေရာဂါမ်ားကုိ	ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း	
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ေနာက်ထပ် 
သိေကာင်းစရာအချက်အလက်များ 

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

ေအာက္ပါေနရာမွ	
လက္ေတြ႕အသုံးဝင္ေသာ	SAVE THE 
DATE	မုိဘုိင္းဖုန္း	app	ကုိ	ေဒါင္းလုပ္	
လုပ္ပါ၊	သုိ႔မဟုတ္	ကုိယ္ပိုင္သုံးေရး	
အစီအစဥ္ကုိ	ပုံႏိွပ္ယူပါ 
immunisation.health.nsw.
gov.au 

ကေလးထိန်းဌာန �ှင့် 
မူ�ကိ�ေကျာင်းတွင် 
စတင်အပ်ြခင်း�ှင့် 
ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း

မိဘမ်ားအတြက္	 
သိေကာင္းစရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား

Burmese
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ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မွစတင္ၿပီး 
အသက္အရြယ္အလုိက္ ကာကြယ္ေဆးအျပည့္ထုိးႏံွထားေသာ 
ကေလးမ်ားသာ သုိ႔မဟုတ ္ကာကြယ္ေဆး မထုိးႏံွရန္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွေိသာကေလးမ်ားသာ 
သို႔မဟုတ္ အမီလိုက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ကုိ  
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာကေလးမ်ားသာ 
ကေလးထိန္းဌာနတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ခံယူကာ ကန္႔ကြက္ၾကေသာ 
မိဘမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆးမထုိးႏံွထားၾကေသာ ကေလးမ်ားကုိ 
ကေလးထိန္းဌာနတြင္ အမည္စာရင္း မသြင္းႏိုင္ပါ။

ကေလးမ်ားအား အမည္စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ မိဘမ်ားအားလံုးက 
ကေလးထိန္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ရာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေန႔တာရွည္ ကေလးထိန္းဌာန၊ 
မိသားစု ကေလးထိန္းဌာန၊ တစ္ခါတစ္ရံအတြက္သာ ထိန္းေပးေသာ 
ကေလးထိန္းဌာနႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတို႔ပါဝင္သည္။

ကာကွယ်ေဆးထိုး�ံှြခင်းက ဘာေ�ကာင့်အေရး�ကီးသလဲ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွျခင္းသည္ သင့္ကေလးအား ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာေရာဂါမ်ား 
ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ အေကာင္းဆံုးေသာ ကာကြယ္ေပးနည္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအား 
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးကိုသာမက အထူးသျဖင့္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ ငယ္လြန္းေသးသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး မထိုးႏံွႏိုင္ၾကသူမ်ားပါရွသိည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႀကီးကိုလည္း ကာကြယ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွေပးသူမ်ား ပိုမ်ားေလ၊ ကြ်ႏုပ္္တို႔အေနႏွင့္ 
တားဆီးႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာေရာဂါမ်ားကို ပိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေလျဖစ္သည္။

AIR ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းမှတ်တမ်း
မိဘမ်ားသည္ ကေလးအား ကေလးထိန္းဌာန၌ အမည္စာရင္းသြင္းသည့္အခါတြင္ 
(ကေလးအား အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆးထိုးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး မထိုးႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္) 
ဩစေၾတးလ်ား ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္စာရင္း (Australian 
Immunisation Register AIR) မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ ္(ကေလးသည္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံထားေသာ အမီလိုက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အစီအစဥ္အရ 
ေဆးထိုးေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္) AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းပံုစံ (AIR Immunisation History Form) ကိုေပးရမည္။

မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကေလး၏ AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း (AIR 
Immunisation History Statement) မိတၲဴကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအရ 
(ကေလး အသက္ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ) အခ်နိ္မေရြးေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

 myGov https://my.gov.au/ မွတဆင့္ မိမိတို႔၏ မယ္ဒီကဲ အြန္လိုင္းစာရင္းအား 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း

 Medicare Express Plus App www.humanservices.gov.au/

individuals/subjects/express-plus-mobile-apps အား 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း

 AIR အေထြအေထြ စံုစမ္းေရး ဖုန္းနံပါတ္ 1800 653 809 သို႔ 
ဖုန္းဆက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရ႐ွႏိ ိုင္သည္။

‘အချနိ်�ှင့်တစ်ေြပးညီ ကာကွယ်ေဆးထိုး�ပီးြဖစ်ေသာ’ 
ကေလးများ
သက္ဆိုင္ရာ အသက္အရြယ္ႏွင့္အညီ အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ 
ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း၏ 
လက္ဝဲဘက္ထိပ္တြင္ “Up to date” (အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး) 
ဟူေသာစကားလံုးမ်ားကို ေရးသားေဖၚျပထားမည္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးကို ေနာင္ထိုးႏံွရန္ 
ေစ့မည့္ေန႔ရက္ကို မွတ္တမ္း၏ေအာက္ေျခတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍အေထြေထြကုဆရာဝန္/သူနာျပဳက AIR ေဆးကုသမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံ (AIR 
Medical Exemption Form) ကို ျဖည့္စြက္ကာ AIR သို႔ ပို႔ေပးလွ်င္၊ က်န္းမာေရး 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး မထိုးႏံွႏိုင္ၾကသည့္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပင္ကိုသဘာဝအရ ကိုယ္ခံအားေကာင္းၾကသည့္ကေလးမ်ားအတြက္လည္း၊ “Up to date” 
အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆးကုသမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
ပင္ကိုသဘာဝအရ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမႈကို အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆးထိုးထားၿပီးေၾကာင္းကို 
ေဖၚျပသည့္ AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း၏ေျခရင္းနားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မည္။ 

ကာကြယ္ေဆးအားလံုး ျပည့္စံုစြာထိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ အသက္ပိုႀကီးသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ 
သူတို႔၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း၏ စာမ်က္ႏွာေအာက္ေျခတြင္ “This child has 
received all vaccines required by 5 years of age” (ဤကေလးသည္ ၅ 
ႏွစ္အ႐ြယ္အတြင္း ထိုးႏံွရမည့္ကာကြယ္ေဆးအားလံုးကို ထိုးၿပီးျဖစ္သည္) ဟူေသာ စာလံုးမ်ားကို 
ေရးသားေဖၚျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အချနိ်�ှင့်တေြပးညီ ေဆးထိုးထား�ပီးေ�ကာင်းေဖ� ြပသည့် 
ကာကွယ်ေဆးထိုးမှတ်တမ်း
ကာကြယ္ေဆးတစ္ခါထိုးၿပီးတိုင္း မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလး၏ အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီရွေိသာ 
AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကို ကေလးထိန္းဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မတိကျေသာ AIR ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းဆိုင်ရာ 
မှတ်တမ်း
အကယ္၍သင့္ကေလး၏ AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတြင္ 
ထိုးႏံွထားၿပီးသား ကာကြယ္ေဆးအမည္မ်ားအခ် ိဳ႕ မပါရွဘိဲ လြတ္ေနပါက 
မိဘမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ့ေသာ ဆရာဝန္/သူနာျပဳကို ဆက္သြယ္ၿပီး 
ထိုမွတ္တမ္းအား AIR သို႔ ပို႔ခဲ့၊မပို႔ခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးခိုင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
မွတ္တမ္းအား ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္တၿပိဳင္နက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္လိုက္ေသာ AIR 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကို ေတာင္းခံပါ။ 

‘အချနိ�်ငှ့တ်စေ်ြပးည ီကာကွယေ်ဆး မထိးုရေသးေသာ’ 
ကေလးများ
အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားသည့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ ထိုးႏံွရေသာ 
ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလံုးကို မထိုးႏံွရေသးသည့္ ကေလးမ်ားသည္ အမီလိုက္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အစီအစဥ္အရ စတင္ ထိုးႏံွေနၿပီဆိုလွ်င္၊ ၎တို႔အား 
ကေလးထိန္းဌာနတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဆရာဝန္/သူနာျပဳက AIR 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းပံုစံကို ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ကာ AIR သို႔ပို႔ၿပီး 
၎ကို ကေလးထိန္းဌာနသို႔ ေပးအပ္ရန္အတြက္ သင့္အား မိတၲဴတစ္ေစာင္ကို 
ေပးရပါမည္။

အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားသည့္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ထုိးရေသာ 
ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလုံးကုိ မထုိးႏံွရေသးသည့္ ကေလးမ်ားသည္  
ေရာဂါကူးစက္ပ်႕ံႏံွ႔ေနခ်နိ္အေတာအတြင္း အျပင္မထြက္ဘဲ မိမိတို႔၏အိမ္မ်ားတြင္သာ 
ေနၾကရန္ လုိအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွမိည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိခ်ပ္ပါ။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ 
ကေလးအား ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ပ်႕ံႏံွ႔မႈကုိ တားဆီးရန္တုိ႔အတြက္ 
ျဖစ္ပါသည္။

�ိုင်ငံရပ်ြခားတွင် ကာကွယ်ေဆးထိုးခဲ့ေသာ ကေလးများ
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံမွအစီအစဥ္ႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္ဖြယ္ရွမိည္။ အကယ္၍သင့္ကေလးအား 
ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ့လွ်င္၊ သူ၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းအား 
ဆရာဝန္/သူနာျပဳက စိစစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး သူတို႔က စိစစ္ရ႐ွေိသာအခ်က္အလက္မ်ားကို 
AIR ထံသို႔ ပို႕ေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္တြင္ မိဘမ်ားက ကေလးထိန္းဌာနသို႔ 
ေပးအပ္ရန္အတြက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္လိုက္ေသာ AIR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းကို ေတာင္းခံသင့္သည္။ 
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https://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

