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महत्वपरू्ण तथ्यहरु 
 तपाईको बालबाललकालाई चाइल्डकेयर सने्टरमा भर्ना 

गर््न, परैू वििरण सहितको अष्ट् लेलयर् इम्युर्ाइजशेर् 
रलजस्टर (AIR) इम्युर्ाइजशेर् हिस्टट्री स्टटेमने्ट 
(Immunisation History Statement) (खोप 
ललर्यु पर्ने प्रकृया परूा गरेका बालबाललकाको लागग िा 
मडेिकल कारणिरुल ेखोप ललर् र्वमलर् ेबालबाललकाको 
लागग) वा ए आइ आर इम्युर्ाइजशेर् हिस्टट्री स्टटेमने्ट 
फम्न (AIR Immunisation History Form) 
(ताललका अर्युसार खोपको मात्ा परूा गर्ने प्रकृया सयुरु 
गरेका बालबाललकाको लागग) अवर्िाय्नरुपमा बयुझाउर्यु 
पर्नेछ ।

 उर्रीिरुको लागग तोडकएको हिर्मा खोपिरु हिइयो भर् े
सिभैन्ा प्रभािकारी ियुन्छ (खोप हिर् ेताररख याि गर््न 
‘Save the Date to Vaccinate’ (सभे ि िटे टयु 
भ्ाक्सिर्टे) फोर् एप िा खोप हिइर् ेताररखिरुको 
लागग बच्ाको ब्यु बयुक िेर्यु्निोस)् ।

 तपाईको बच्ालाई तोडकएको समयमा र् ैखोप 
र्लगाउर्ाल ेउर्रीिरुलाई रोग लाग्न सक् ेर अवत वबरामरी 
ियुर्सक् ेजोखखम ियुन्छ ।

 रुघा िा अललकवत चचसो लाग्न ेजस्ा सामान्य वबरामरी 
भएका बालबाललकािरुल ेपवर् सयुरलषितरुपल ेखोप ललर् 
सकछर् ्।

 समयुिायमा धरैे मावर्सिरुलाई खोप हिर्ाल ेपवर् खोप 
र्ललएका मावर्सिरुलाई बचाउर् र रोक् सडकर् ेगंभरीर 
रोगिरुलाई वर्यन्त्रण गर््न सियोग गछ्न ।

थप जानकारी  
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

सलजलोको लागग सभे ि िटे टयु 
भ्ाक्सिर्टे (SAVE THE DATE) 
फोर् एप िाउर्लोि गर्यु्निोस ्िा 
immunisation.health.nsw.
gov.au िबेसाइटबाट व्यगतिगत 
ताललका डप्रन्ट गर्यु्निोस ्।   

चाइल्डकेयर  
र प्रि-स्कू लमा भर्ना 
तथा खोप 
बाियुआमाको  
लागग जार्कारी 
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उमरे अनसुार परैू खोप लिइसकेका वा मडेिकि 
काररि ेखोप लिन नममलन ेवा खोप तालिका 
अनसुार परूा गनने प्रकृया सरुु गरेका त्यस्ा 
बािबालिकाहरुिाई मात्र १ जनवरी २०१८ देखख 
चाइल्डकेयरमा भनना गन्ण सडकन्छ। बावआुमाको 
खोपप्रमतको धाररा र आपत्तिको काररि े
खोप नददइएका बािबालिकाहरुिाई भन े
चाइल्डकेयरमा भनना गन्ण सडकन्न। 

बालबाललकालाई भनना गन्न सव ैबावआुमाल ेउपयकु्त खोप सम्वन्धी वववरण रहेको 
कागजपत्र चाइल्डकेयरका कम्नचारीलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्न । यो लङ्ग 
ड ेकेयर (लामो समयसम्म दिनभरी स्ाहार गनने केन्द्र), फेवमलधी ड ेकेयर  
(पाररवाररक रुपमा चलाइएको), अकेजनल केयर (बलेा बलेामा मात्र दिइन े
स्ाहार), र प्रि-स्कू लमा भनना गिना पवन लागकू हुन्छ ।

खोप डकन महत्वपरू्ण छ 
तपाईको बालबाललकालाई गंभधीर रोगहरुबाट बचाउन ेसवभैन्ा राम्ो उपाय खोप 
दिन ुहो। तपाईको बालबाललकालाई खोप दिन ुभनकेो, तपाईल ेउनधीहरु र पकूरै 
समिुाय, अझ खास गरेर खोप ललन नवमलन ेधरैे साना बच्ाहरु वा मपे्डकल 
कारणहरुल ेखोप ललन नसक् ेबालबाललकाहरुलाई बचाउन ुहो । जवत धरैे 
मावनसहरुल ेउनधीहरुका बालबाललकाहरुलाई खोप दिन्छन ्त्यवत धरैे न ैरोक् 
सप्कन ेगंभधीर रोगहरुलाई वनयन्त्रन गन्न सप्कन्छ ।

ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्री स्टेमने्ट 
बावआुमाल ेबालबाललकालाई चाइल्डकेयरमा भनना गनने बलेामा अष्ट् लेलयन 
इम्नुाइजशेन रलजस्टर (ए आइ आर) दहस्टट्धी से्टटमने्ट (जसमा बालबाललकाल े
हालसम्म खोप ललन ुपनने रिकृया पकूरा गरेको िेखाउँर वा मपे्डकल कारणहरुल ेखोप 
ललन वमलै्न) वा ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी फम्न (AIR 
Immunisation History Form) (जनु फाराममा बालबाललकाल ेखोप 
ताललका अनसुार पकूरा गनने रिकृया सरुु गरेको िेखाउँर) उपलब्ध गराउन ुपर्न ।

बावआुमाल ेउनधीहरुको बालबाललकाको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी से्टटमने्ट 
(अष्ट् लेलयन इम्नुाइजशेन रलजस्टरमा उल्खेखत ववगतमा ललइएको खोपको 
वववरण) (AIR Immunisation History Statement) को रिवतललपधीको 
लागग कुन ैपवन समयमा अनरुोध गन्न सकरन ्(उनधीहरुका बालबाललका १४ 
बर्नसम्म रहुन्ेल):

 माइगभको (myGov) वबेसाइट https://my.gov.au/ माफ्न त 
उनधीहरुको मपे्डकेयर अनलाइन एकाउन्ट रियोग गरेर  

 मपे्डकेयर एक्स्से प्लस एप (Medicare Express Plus App)  
रियोग गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/

subjects/express-plus-mobile-apps 

 ए आइ आर को सामान्य सोधपरु लाइन 1800 653 809 मा फोन गरेर  

‘खोप प्रकृया परूा गरेका’ बािबालिका 
उमरे अनसुार तोप्कएको खोपको मात्रा पकूरै ललएका बालबाललकाहरुको ए आइ आर 
इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी से्टटमने्ट (AIR Immunisation History 
Statement) को माथिल्ो भागको िेब् ेभागमा “Up to date” (“खोप रिकृया 
पकूरा गरेको”) लखेखएका शब्दहरु हुन्छन ्। अकको दिन ुपनने खोपको वमवत से्टटमने्ट 
(वबवरण) को तल्ो भागमा उल्खे गररएको हुन्छ ।

मपे्डकल कारणहरुल ेगिना खोप ललन नवमलन ेवा रिाकृवतक रिवतरक्ा भएका 
बालबाललकाहरुको ए आइ आर मपे्डकल एक्मे्प्सन फम्न (AIR Medical 
Exemption Form) यदि डक्टर / नस्नल ेभरेका रन ्र ए आइ आर मा 
पठाएका रन ्भन ेत्यस्ा बालबाललकाहरुको अथभलखे पवन अप टु डटे (“Up to 
date”) भनधी राखखन्छ । मपे्डकल एक्मे्प्सन (मपे्डकल कारणल ेरिकृयाबाट 
रुटकारा पाउन) वा रिाकृवतक रिवतरक्ा अन्तग्नत के के पर्नन ्भनधी अद्ावथधक 
गररएको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी से्टटमने्ट (AIR Immunisation 
History Statement) को तल्ो भाग नलजक सचुचकृत गररएको हुन्छ ।

ठकू ला उमरेका बालबाललकाहरुका लागग जसल ेपकूरै खोपहरु ललइसकेका रन,् 
उनधीहरुको से्टटमने्ट (वबवरण) पषृ्ठको मनुधी वनम्न शब्दहरु समावशे गररएको हुन्छ । 
“This child has received all vaccines required by 5 years of 
age” (“यो बालबाललकाल े५ बर्न उमरेसम्ममा चादहन ेसव ैखोपहरु ललइसकेका 
रन”्)।

अद्ावत्धक गररएको इम्नुाइजशेन दहस्ट्री 
स्टेमने्ट 
रित्यके खोप पचर बावआुमाल ेउनधीहरुका बालबाललकाको अद्ावथधक गररएको  
ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी से्टटमने्ट चाइल्डकेयर सने्टरलाई बझुाउन ुपर्न ।

त्रडुटपरू्ण ए आइ आर इम्नुाइजशेन  
दहस्ट्री स्टेमने्ट 
यदि तपाईको बच्ालाई दिइएको खोपहरु मध् ेकेहधी खोपहरु ए आइ आर  
इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी से्टटमने्ट (AIR Immunisation History 
Statement) मा उल्खे गन्न रुटेको र भन ेबावआुमाल ेखोप दिन े
डक्टर / नस्नलाई सम्पक्न  गन्न आवश्यक पर्न ताकी उनधीहरुल ेखोपका अथभलखेहरु 
ए आइ आरमा पठाई सप्कयो प्क भनधी जाँच गन्न सकरन ्। जव अथभलखे 
सच्च्ाइन्छ, अद्ावथधक गररएको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी से्टटमने्ट 
(AIR Immunisation History Statement) को लागग अनरुोध 
गनु्नहोला ।

‘खोप प्रकृया परूा नगरेका’ 
बािबालिकाहरु 
उमरे अनसुार तोप्कएको खोपको मात्रा पकूरै नललएका बालबाललकाहरुलाई पवन 
चाइल्डकेयर सने्टरमा भनना गन्न सप्कन्छ जव उनधीहरुल ेखोप ताललका अनसुार पकूरा 
गनने रिकृया सरुु गर्नन ्। तपाईको डक्टर / नस्नल ेए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी 
फम्न (AIR Immunisation History Form) भन्न, भरेको फाराम ए आइ 
आर मा पठाउन र त्यसको एक रिवत तपाईलाई दिन आवश्यक र ताकी त्यो 
चाइल्डकेयर सने्टरलाई उपलब्ध गराउन सप्कन्छ ।

कृपया सचते रहनहुोस ्कक उमरे अनसुार तोककएको खोपको मात्ा परैू 
नलिएका बािबालिकाहरु, रोग फैलिएको बिेामा घरम ैबस्न आवश्यक पनने 
हुनसक्छ । यसो गनुनुको कारण बच्ािाई बचाउन र रोग फैिनबाट रोक् ुहो ।

मवदेशमा खोप लिएका बािबालिकाहरु 
वविेशका खोप ताललकाहरु अष्ट् लेलयाको ताललका भन्ा फरक हुनसकर । 
यदि  तपाईको बच्ालाई वविेशमा खोप लगाइएको हो भन ेउनधीहरुको खोप 
अथभलखे डक्टर / नस्नद्ारा जाँच गराउन आवश्यक पननेर । त्यो जानकारी 
डक्टर / नस्नल ेए आइ आरमा पठाउन ेरन ्। त्यसपचर बावआुमाल ेचाइल्डकेयर 
सने्टरलाई दिनको लागग अद्ावथधक गररएको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्टट्धी 
से्टटमने्ट (AIR Immunisation History Statement) को लागग अनरुोध 
गन्न सकरन ्।
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