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ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤਥੱ
 ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ) 

ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਦਰਸੁਤ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਰਵਿਸਟਰ  
(ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਰਕਾਰਡ ਸਟਟੇਮੈਂਟ  
(ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇਮੁਤਾਵਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ ੈਿਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਕੱ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹ)ੈ ਜਾ ਂਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ (ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿੋ ਰਵਹ ਿਏ ਟੀਵਕਆਾਂ 
ਨੰੂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ (ਕਚੈ-ਅੱਪ) ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਤ ੇਹਨ) 
ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈ ।

	ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸਾਲੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 
ਨੀਯਤ ਵਮਤੀ ਤ ੇਵਦੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈ(ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਾਂ 
ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇ‘ਸੇਿ ਵਦ ਡਟੇ ਟ ੂਿਕੈਵਸਨੇਟ’ 
(Save the Date to Vaccinate) ਫੋਨ ਐਪ ਿਾਾਂ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਲੀ ਵਕਤਾਬ ਦਖੋੇ) ।

	ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਨਾਲ 
ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦਾ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਵਬਮਾਰ 
ਹਣੋ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਧੱ ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈ।

	ਇਕੱ ਛੋਟੀ ਵਿਹੀ ਵਬਮਾਰੀ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਨੱਕ ਿਿਣਾ ਿਾਾਂ ਠੰਢ 
ਲੱਿੀ ਹਣੋੀ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੀ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਢਿੰ ਨਾਲ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ।

	ਵਕਸੇ ਸਮਾਿ ਵਿਚੱ ਵਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਬਚਾਅ  
ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਵਿਹਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਿੰਭੀਰ ਰਕੋਥਾਮ ਿਾਲੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ  
ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ ।

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ
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

ਸੇਿ ਵਦ ਡਟੇ ਫੋਨ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋ
ਿਾਾਂ immunisation.health.
nsw.gov.au ਤ ੇਇਕੱ ਵਿਅਕਤੀਿਤ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਛਾਪੋ । 

ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ 
ਸਭੰਾਲ) ਅਤ ੇਪੀ੍-ਸਕੂਲ ਵਵਚ 
ਦਾਖਲਾ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਣ
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ  
ਜਾਣਕਾਰੀ
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1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚੇ 
ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ ਿੰਭਾਲ) ਸਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ 
ਿਕਦ ੇਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇਮੁਤਾਸਬਕ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹ ੈਜਾ ਂਟੀਕਾਕਰਣ 
ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣ ਹ ੈਜਾ ਂਰਸਹ ਿਏ 
ਟੀਸਕਆਂ ਨੰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (ਕਚੈ-ਅੱਪ) ਅਨੁਿੂਚੀ 
‘ਤ ੇਹਨ  । ਸਜਨ੍ਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ 
ਲਾਇਆ ਸਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ 
ਿੰਭਾਲ) ਸਵਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦ ੇ ।

ਸਾਰ ੇਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦ ੇ
ਉਪਚਤ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ। ਇਸ ਪਵਚੱ 
ਿੂਰ ੇਪਦਨ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਡਅੇ ਕਅੇਰ, ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇ 
ਿ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਸਾਮਲ ਹਨ ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਕਉ ਂਹ?ੈ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹ ੈ। ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕ ੇਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦੀ 
ਸਰੁਪੱਖਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਖਾਸ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਉਹ ਪਜਹੜ ੇਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਪਚਆਂ ਨੂੰ  
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਜੰਨੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਆਿਣ ੇਬੱਪਚਆਂ ਨੂੰ  
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਦਂ ੇਹਨ, ਉਨੱਾ ਹੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰਕੋਥਾਮ ਹ ੋਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ।

ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਦ ੇਪਵਚੱ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਵਲੇੇ 
ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਪਜਸਟਰ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ) ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ 
ਪਰਕਾਰਡ ਦਣੇਾ ਿਵਗੇਾ (ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਪਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਣੁ ਤਕੱ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ) ਜਾ ਂਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ (AIR 

Immunisation History Form) (ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਪਕ ਬੱਚਾ ਰਪਹ 
ਗਏ ਟੀਪਕਆਂ ਨੂੰ  ਲਵਾਉਣ ਲਈ (ਕਚੈ-ਅੱਿ) ਇਕੱ ਮਾਨਤਾ ਿ੍ਾਿਤ ਸਚੂੀ ਪਵਚੱ ਹ)ੈ ।

ਮਾਿੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕੱ) ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਏ.ਆਈ.
ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ (AIR Immunisation History 

Statement) ਦੀ ਕਾਿੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ:

 ਮਾਈਗਵ (myGov) ਦਆੁਰਾ ਮੈਡੀਕਅੇਰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਏੋ 
https://my.gov.au/ 

 ਮੈਡੀਕਅੇਰ ਐਕਸਿ੍ੈਸ ਿਲੱਸ ਐਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਆੁਰਾ 
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਿੁਛ-ਪਗਛ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  1800 653 809 ਉਤੱ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ

‘ਅੱਪ ਟ ੂਡਟੇ’ ਬੱਚੇ
ਪਜਨ੍ਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਦ ੇਆਿਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲਈ ਸਾਰ ੇਟੀਕ ੇਲੱਗੇ ਹਏੋ ਹਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਏ. ਆਈ. ਆਰ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਦ ੇਉਿਰਲੇ ਖੱਬੇ ਿਾਸੇ “Up to date” 
(ਅਿ ਟ ੂਡਟੇ) ਸਬਦ ਪਲਖੇ ਹਣੋਗੇ । ਅਗਲੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤਾਰੀਖ 
ਸਟਟੇਮੈਂਟ ਦ ੇਹਠੇਲੇ ਪਹਸੱੇ ਪਵਚੱ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ।

ਪਜਹੜ ੇਬੱਪਚਆਂ ਨੂੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 
ਪਜਨ੍ਾਂ ਕਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਿ੍ਤੀਰਧੋ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ “ਅੱਿ ਟ ੂਡਟੇ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜੇਕਰ ਪਕਸੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਫਾਰਮ (AIR 

Medical Exemption Form) ਨੂੰ  ਜੀਿੀ / ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਭਪਰਆ ਪਗਆ 
ਹ ੈਅਤ ੇਏ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਭਪੇਜਆ ਪਗਆ ਹ ੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਿ੍ਤੀਰਧੋ 
ਨੂੰ  ਮੋਜੂਦਾ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਸਟਟੇਮੈਂਟ ਦ ੇਹਠੇਲੇ ਪਹਸੇ ਦ ੇਨੇੜ ੇ
ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ।

ਵਡੱ ੇਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਪਜਨ੍ਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਹਏੋ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪਬਆਨ ਪਵਚ 
“This child has received all vaccines required by 5 years 

of age” (ਇਸ ਬੱਚੇ ਨ ੇ5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਟੀਕ ੇਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ) ਸਫ ੇ
ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ।

ਦਰਸੁਤ ਕੀਤਾ (ਅੱਪਡਟੇ) ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਰਕਾਰਡ
ਹਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਸੁਤ ਕੀਤਾ 
(ਅੱਿਡਟੇ) ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਦਖੇਭਾਲ ਕੇਂਦਰ 
ਨੂੰ  ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।

ਗਲਤ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਰਕਾਰਡ
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਪਵਚੱੋਂ ਕੁਝ ਟੀਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇ 
ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਪਵਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ  ਉਸ  
ਜੀ.ਿੀ. / ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈਪਜਸਨੇ ਦਵਾ ਪਦਤੀ ਸੀ,  
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਇਹ ਪਰਕਾਰਡ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਭਜੇੇ ਗਏ ਸਨ ।  
ਇਕੱ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤਾਂ ਇਕੱ ਦਰਸੁਤ (ਅਿਡਟੇ) ਕੀਤ ੇ 
ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ੋ।

‘ਨੋਟ ਅੱਪ ਟ ੂਡਟੇ’ ਬੱਚੇ
ਪਜਨ੍ਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਦ ੇਆਿਣੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਾਰ ੇਲੋੜੀਂਦ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹਏੋ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਦ ੇਪਵਚੱ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਹ ਰਪਹ ਗਏ ਟੀਪਕਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (ਕਚੈ-ਅੱਿ) ਸਚੂੀ 
ਪਵਚ ਦਰਜ ਹੁਦੰ ੇਹਨ । ਤੁਹਾਡ ੇਜੀ.ਿੀ. / ਨਰਸ ਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਪਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਭਜੇੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸਦੀ ਇਕੱ ਨਕਲ ਦਵੇਗੇਾ ਤਾਂ ਪਕ ਇਹ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ  
ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕ ੇ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਕਿਆਨ ਰਖੋੱ ਕਿ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਬੱਕਿਆਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਘਰ 
ਰਕਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ ੈ। ਇਹ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰਕੱਖਆ ਿਰਨ ਅਤ ੇਰਗੋ ਦ ੇ
ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰਿੋਣ ਵਾਸਤ ੇਹ ੈ।

ਬੱਚੇ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਵਦੇਸ਼ ਵਵਚ 
ਹਇੋਆ ਹੈ
ਪਵਦੇਸ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਅਨੁਸਚੂੀ ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਦੀ ਅਨੁਸਚੂੀ ਤੋਂ ਵਖੱ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹ ੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਪਵਦੇਸ ਪਵਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕੱ ਜੀ.ਿੀ. / ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਪਰਕਾਰਡ ਉਤ ੇਤਬਦੀਲ ਕਰ 
ਦਵੇਗੇਾ । ਪਫਰ ਮਾਂ-ਬਾਿ ਨੂੰ  ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ (ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ  ਦਣੇ ਲਈ 
ਇਕੱ ਦਰਸੁਤ (ਅੱਿਡਟੇ) ਕੀਤ ੇਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ।

https://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

