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ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤਥੱ
 ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਾਂ ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਰਾਖ਼ਲ 

ਕਰਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਰਾ ਕਰਕ ੇਇਕ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ 
ਪ੍ਦਰਾਨ ਕਰ,ੋ ਜਰਾਂ ਤਰਾਂ: ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਰਕਾਰਡ (ਵਕਸੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਪ ਟ ੂਡਟੇ ਹ ੈ(ਸਰਾਰ ੇਟੀਕ ੇਲੱਗੇ ਹਏੋ ਹਣੋ), ਅੱਪ ਟ ੂ
ਡਟੇ ਨਹੀਂ ਹ ੈਹ ੈ(ਸਰਾਰ ੇਟੀਕ ੇਨਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ), ਜਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਰਨਰਾਂ 
ਕਰਕ ੇਟੀਕਰਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਰਾ ਜਰਾ ਸਕਦਰਾ ਜਰਾਂ ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਕਲੋ ਕੁਦਰਤੀ 
ਪ੍ਤੀਰਧੋ ਹ ੈ) ਜਾ ਂਇੱਕ ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਸਟਰੀ 
ਫਾਰਮ (ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਕੱ ਪ੍ਿਰਾਵਨਤ ਕਚੈ-ਅੱਪ ਸੂਚੀ ਵਿਚੱ ਹਨ) ।

 ਜੇ ਦਰਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਿਰਾਨਤ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ ਨਿੀਂ ਵਦੱਤਰਾ 
ਜਰਾਂਦਰਾ, ਤਰਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਰਾਖਲ ਕੀਤਰਾ 
ਜਰਾ ਸਕਦਰਾ ਹ ੈਪਰ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਟੀਕਰਾਕਰਣ ਰਵਜਸਟਰ ਵਿਚ 
ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਮੰਵਨਆ ਜਰਾਿਗੇਰਾ । 

 ਇਕੱ ਪ੍ਿਰਾਨਤ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ ਤੋਂ ਵਬਨਰਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਤ ੇਵਜਹੜ ੇਟੀਕਰਾਕਰਣ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਹਨ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਰਾਹਰ 
ਕਵੱਿਆ ਜਰਾ ਸਕਦਰਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟੀਕਰਾਕਰਨ ਨਰਾਲ 
ਰਕੋਥਰਾਮਯੋਗ ਵਬਮਰਾਰੀ ਿੈਲ ਜਰਾਿ ੇਜਾ ਂਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇ
ਨਰਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਦਂ ੇਹਨ ਵਜਸਨੰੂ ਇਕੱ ਟੀਕਰਾਕਰਨ ਨਰਾਲ 
ਰਕੋਥਰਾਮਯੋਗ ਵਬਮਰਾਰੀ ਹਈੋ ਹਿੋ,ੇ ਭਰਾਿੇਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚੱ ਇਹ 
ਵਬਮਰਾਰੀ ਨਰਾ ਿੀ ਿੈਲੀ ਹਿੋ ੇ।

 ਐਨ.ਐਸ.ਡਬਲਊ ਹਲੈਥ ਸਕੂਲ-ਅਧਰਾਰਤ ਟੀਕਰਾਕਰਣ ਪ੍ੋਗਰਰਾਮ 
ਵਿਚੱ ਵਕਸੋਰਰਾਂ ਲਈ ਵਸਿਰਾਰਸ ਕੀਤ ੇਟੀਕ ੇਦੀ ਪੇਸਕਸ ਲਈ ਸਕੂਲਰਾਂ 
ਦ ੇਨਰਾਲ ਵਮਲ ਕ ੇਕਮੰ ਕਰਦੀ ਹ ੈ। ਸਰਾਲ 2018 ਵਿਚੱ, ਮਨੱੁਖੀ 
ਪੈਪੀਲੋਮਰਾਿਰਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਿੀ) ਅਤ ੇਵਡਪਥੀਰੀਆ-ਟਟੈਨਸ-
ਪਰਟਵੂਸਸ (ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) ਦ ੇਟੀਕ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇ7 ਿੇਂ ਸਰਾਲ ਵਿਚੱ ਪੇਸ 
ਕੀਤ ੇਜਰਾ ਰਹ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕ ਮੇਵਨੰਗੋਕਕੋਲ ਏ.ਸੀ.ਡਬਲਊ.ਿਰਾਈ.  
ਦ ੇਟੀਕ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇ10 ਿੇਂ ਸਰਾਲ ਅਤ ੇ11ਿੇਂ ਸਰਾਲ ਵਿਚੱ ਪੇਸ ਕੀਤ ੇਜਰਾ 
ਰਹ ੇਹਨ ।     

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ
Australian Immunisation Register 

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

ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇ
ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਕੂਲ  
ਵਵਚ ਦਾਖਲਾ  
ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਣ
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ  
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇ
ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਕੂਲ  
ਵਵਚ ਦਾਖਲਾ  
ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਣ
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ  
ਜਾਣਕਾਰੀ

Save the Date app
ਸੇਿ ਵਦ ਡਟੇ ਿੋਨ ਐਪ ਨੰੂ ਡਰਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋਜਰਾਂ  
immunisation.health.nsw.gov.au  
ਤ ੇਇਕੱ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਛਰਾਪੋ । 
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1 ਅਪ੍ੈਲ 2018 ਤੋਂ, ਸਾਰ ੇਸਕੂਲਾਂ 
ਦ ੇਵਪ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ  
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਕਿਿ਼ੇਟ ਨਾ ਿ਼ੇਣ ਿੀ ਸਰੂਤ 
ਕਿਚ ਿੀ ਿਾਖਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਟੀਿਾਿਰਣ ਤੋਂ ਰਕਹਤ 
ਸਮਕਿਆ ਜਾਿ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕੱਿਆ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹ ੈਜ਼ੇਿਰ ਸਿੂਲ ਕਿਚ 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਨਾਲ ਰਿੋਥਾਮਯੋਗ ਕਬਮਾਰੀ ਪੈਿਾ ਹਈੋ ਹਿੋ਼ੇ ਜਾ ਂਜ਼ੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੇ ਕਿਅਿਤੀ 
ਿ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਿਚ ਆਉਿਂ਼ੇ ਹਨ ਕਜਸਨੂੰ  ਇਿੱ ਟੀਿਾਿਰਨ ਨਾਲ ਰਿੋਥਾਮਯੋਗ 
ਕਬਮਾਰੀ ਹਈੋ ਹਿੋ਼ੇ, ਭਾਿੇਂ ਕਿ ਸਿੂਲ ਕਿਚੱ ਇਹ ਕਬਮਾਰੀ ਨਾ ਿੀ ਿੈਲੀ ਹਿੋ਼ੇ । 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਨੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹ ੈਕਿ ਉਨ੍ਾਂ  
ਿ਼ੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿ਼ੇ ਸਾਰ਼ੇ ਟੀਿ਼ੇ ਲੱਗ਼ੇ ਹਨ ਅਤ਼ੇ ਿਾਖਲ਼ੇ ਿ਼ੇਲ਼ੇ 
ਆਸਟ਼੍ੇਲੀਆ ਿ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਰਕਜਸਟਰ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ) Australian 
Immunisation Register (AIR) ਤੋਂ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਕਿਿ਼ੇਟ  
ਪ੍ਿਾਨ ਿਰਨ ਲਈ, ਇੰਨ੍ਾਂ ਕਿਚੋ ਇਿੱ:

 ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ AIR Immunisation History 
Statement ਕਹਸਟਰੀ ਸਟ਼ੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ

 ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਹਸਟਰੀ ਿਾਰਮ AIR Immunisation 
History Form 

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਕਉ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ ?
ਇਹ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਬੱਕਚਆਂ ਿੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰ਼ੇ ਸਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿਤੱਰ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਤ਼ੇ ਸਿੂਲਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸਮਾਜ ਕਿਚੱ ਕਬਮਾਰੀ ਿ਼ੇ ਿੈਲਣ ਿ਼ੇ ਰਿੋਥਾਮ ਿਾ ਪ੍ਬੰਧ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਅੰਿੜ਼ੇ ਕਿਖਾਉਿਂ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟ਼ੇ ਬੱਕਚਆਂ 
ਿ਼ੇ ਮਿੁਾਬਲ਼ੇ ਿਡੱੀ ਉਮਰ ਿ਼ੇ ਬੱਕਚਆਂ ਕਿਚੱ ਿੁਿ ਟੀਿਾਿਰਨ ਨਾਲ ਰਿੋਥਾਮਯੋਗ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਿੀਆਂ ਸਚੂਨਾਿਾਂ ਕਿਚੱ ਿਾਧਾ ਹਇੋਆ ਹ ੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਣੁ ਮਾਪ਼ੇ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸਟ਼੍ੇਲੀਆ ਿ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਰਕਜਸਟਰ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਉਤੱ਼ੇ ਿਡੱ਼ੇ 
ਬੱਕਚਆਂ ਿ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਕਰਿਾਰਡਾਂ ਨੂੰ  ਿ਼ੇਖ ਸਿਿ਼ੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਿਚੱ ਕਿਸ਼ੇ ਿੀ ਉਮਰ  
ਕਿਚੱ ਕਿੱਤ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿ਼ੇ ਕਰਿਾਰਡ ਰਖੱ਼ੇ ਗਏ ਹਨ ।*

ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਕਉ ਂਹ ੈ?
ਟੀਿਾਿਰਣ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ 
ਹ ੈ। ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਨੂੰ  ਟੀਿਾ ਲਿਾ ਿ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਅਤ਼ੇ ਸਮਾਜ ਿੀ ਸਰੁਕੱਖਆ ਿਰ ਰਹ਼ੇ 
ਹ,ੋ ਖਾਸ ਤਰੌ ‘ਤ਼ੇ ਉਹ ਕਜਹੜ਼ੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿ਼ੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਿਾ ਜਾਂ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਣਾਂ ਿਰਿ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ । 
ਕਜੰਨੇ ਕਜਆਿਾ ਲੋਿ ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਿਂ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ੱਾਂ ਹੀ ਕਜਆਿਾ 
ਅਸੀਂ ਰਿੋਥਾਮ ਹ ੋਸਿਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਾਬੂ ਿਰ ਸਿਿ਼ੇ ਹਾਂ ।

ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ
ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਕਿੱਤ਼ੇ ਗਏ ਟੀਿਾਿਰਨ ਨੂੰ  ਕਰਿਾਰਡ ਿਰਿੀ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਮਾਕਪਆਂ 
ਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਾ ਕਰਿਾਰਡ ਭ਼ੇਜ ਕਿਿੰੀ ਹ ੈਜਿੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਿਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ 
ਿਾ ਹ ੋਜਾਂਿਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਨੂੰ  ਿਾਖਲ਼ੇ ਲਈ ਿਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹ ੈ।

ਮਾਪ਼ੇ ਕਿਸ਼ੇ ਿੀ ਸਮੇਂ (ਬੱਚ਼ੇ ਿੀ 14 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਤਿੱ) ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਿੀ ਏ.ਆਈ.ਆਰ 
ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਰਿਾਰਡ (AIR Immunisation History Statement) ਿੀ ਿਾਪੀ 
ਲਈ ਬ਼ੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਿ਼ੇ ਹਨ :

 ਮਾਈਗਿ (myGov) ਿਆੁਰਾ ਮੈਡੀਿ਼ੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿ਼ੇ ਹਏੋ 
https://my.gov.au/ 

 ਮੈਡੀਿ਼ੇਅਰ ਐਿਸਪ੍ੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਆੁਰਾ   
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਿੀ ਪੁੱਛ-ਕਗੱਛ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  1800 653 809 ‘ਤ਼ੇ ਫੋਨ ਿਰਿ਼ੇ

14 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ ਿ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਮਾਈਗਿ (myGov) ਿਆੁਰਾ ਮੈਡੀਿ਼ੇਅਰ 
ਔਨਲਾਈਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿ਼ੇ ਹਏੋ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿ਼ੇ ਕਰਿਾਰਡ ਿੀ 
ਬ਼ੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਿ਼ੇ ਹਨ https://my.gov.au/

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤ ੇਹਏੋ ਬੱਚੇ 
ਐਨ.ਐਸ. ਡਬਲਯੂ ਕਿਚੱ 94% ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੱਕਚਆਂ ਿਾ 5 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਤਿ ਪੂਰੀ  
ਤਰ੍ਾਂ ਟੀਿਾਿਰਣ ਹ ੋਜਾਂਿਾ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿ਼ੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਰਿਾਰਡ ਿ਼ੇ 
ਹ਼ੇਠਲ਼ੇ ਕਹਸੱ਼ੇ ਕਿਚੱ ਇਹ ਸ਼ਬਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਾ ਹ ੈ“This child has received all 
vaccines required by 5 years of age” (ਇਸ ਬੱਚ਼ੇ ਨ ੇ5 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ 
ਤਿੱ ਲੋੜੀਂਿ਼ੇ ਸਾਰ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ) ਲਗਿਾ ਲਏ ਹਨ ।

ਬੱਚੇ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ 
ਕਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਤੀਰਧੋ ਹ ੈ
ਕਜਹੜ਼ੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿ਼ੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਜਾਂ 
ਕਜਨ੍ਾਂ ਿਲੋ ਿੁਿਰਤੀ ਪ੍ਤੀਰਧੋ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਹਸਟਰੀ 
ਸਟ਼ੇਟਮੈਂਟ ਕਿਚ ਅਜ਼ੇ ਿੀ “Up to date” (ਅੱਪ ਟ ੂਡ਼ੇਟ) ਿਜੋਂ ਿਰਜ ਿੀਤਾ ਜਾਿ਼ੇਗਾ 
ਜ਼ੇਿਰ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਡਾਿਟਰੀ ਛੋਟ ਿਾਰਮ AIR Medical Exemption 
Form ਜੀ.ਪੀ / ਮੈਡੀਿਲ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਿਆੁਰਾ ਿਆੁਰਾ ਭਕਰਆ ਕਗਆ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਏ.
ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਭ਼ੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹ ੈ। ਡਾਿਟਰੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਿੁਿਰਤੀ ਪ੍ਤੀਰਧੋ ਨੂੰ  ਮੋਜੂਿਾ ਏ.
ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਰਿਾਰਡ ਸਟ਼ੇਟਮੈਂਟ ਿ਼ੇ ਹ਼ੇਠਲ਼ੇ ਕਹਸੱ਼ੇ ਿ਼ੇ ਨੇੜ਼ੇ ਸਚੂੀਬੱਧ ਿੀਤਾ 
ਜਾਿ਼ੇਗਾ ।

ਬੱਚੇ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਵਦੇਸ਼ ਵਵਚ 
ਹਇੋਆ ਹੈ
ਕਜੱਥ਼ੇ ਟੀਿ਼ੇ ਕਿਿ਼ੇਸ਼ਾਂ ਕਿਚ ਕਿੱਤ਼ੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤ਼ੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਚ ਿਰਜ ਨਹੀਂ ਹਏੋ 
ਹਨ, ਬੱਚ਼ੇ ਿ਼ੇ ਕਿਿ਼ੇਸ਼ੀ ਕਰਿਾਰਡਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਜੀ.ਪੀ / ਨਰਸ ਿਆੁਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈਜੋ ਕਿਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਕਿਚ ਤਬਿੀਲ ਿਰਨਗ਼ੇ । ਕਿਰ 
ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਨੂੰ  ਸਿੂਲ ਨੂੰ  ਿ਼ੇਣ ਲਈ ਇਿੱ ਅਪਡ਼ੇਟ ਿੀਤੀ AIR ਟੀਿਾਿਰਣ 
ਇਕਤਹਾਸਿ ਕਬਆਨ ਿੀ ਬ਼ੇਨਤੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈ। ਕਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ  ਸਿੂਲ ਨੂੰ  ਿ਼ੇਣ 
ਲਈ ਇਿੱ ਿਰਸੁਤ (ਅੱਪਡ਼ੇਟ) ਿੀਤ਼ੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਰਿਾਰਡ ਲਈ ਬ਼ੇਨਤੀ 
ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ ੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤ ੇਹਏੋ ਬੱਚੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨ ੇ4 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਤਿੱ ਸਾਰ਼ੇ ਕਸਿਾਰਸ਼ ਿੀਤ਼ੇ ਗਏ 
ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਿ਼ੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਟੀਿਾਿਰਣ ਕਹਸਟਰੀ ਸਟ਼ੇਟਮੈਂਟ 
ਰਕਹ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਕਮਤੀਆਂ ਿੀ ਸਚੂੀ ਸਿ਼ੇ ਿ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹ਼ੇਠਾਂ 
ਿ਼ੇਿ਼ੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ  ਇਿੱ ਮਨਜੂਰਸ਼ਿੁਾ ਿਚੈ-ਅੱਪ (ਰਕਹ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ 
ਨੂੰ  ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ) ਅਨੁਸਚੂੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਿਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ. 
ਟੀਿਾਿਰਨ ਕਹਸਟਰੀ ਿਾਰਮ ਜੋ ਜੀ.ਪੀ / ਨਰਸ ਿਆੁਰਾ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹ ੈਅਤ਼ੇ 
ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਭ਼ੇਕਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈ। ਕਿਰ ਮਾਂ-ਕਪਓ ਿਾਖ਼ਲ਼ੇ ਿ਼ੇਲ਼ੇ ਸਿੂਲ ਨੂੰ  
ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਟੀਿਾਿਰਨ ਕਹਸਟਰੀ ਿਾਰਮ ਿੀ ਇਿ ਿਾਪੀ ਪ੍ਿਾਨ ਿਰ ਸਿਿ਼ੇ ਹਨ ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਕਿਆਨ ਰਖੋੱ ਕਿ ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ  
ਲਈ ਲੋੜੀਂਿਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਕਜੱਥੇ ਿਈੋ ਟੀਿਾਿਰਣ 
ਸਰਟੀਕਿਿਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤਾ ਕਿਆ ਹ ੈ,ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮਾਰੀ ਿੈਲਣ ਿ ੇਿਰੌਾਨ ਘਰ 
ਰਕਹਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ ਸਿਿੀ ਹ ੈ। ਇਹ ਿੱਚੇ ਿੀ ਰਕੱਖਆ ਿਰਨ ਅਤ ੇਰਿੋ  
ਿ ੇਿੈਲਣ ਨੰੂ ਰਿੋਣ ਿਾਸਤ ੇਹ ੈ।

    

*  ਿਰਤਮਾਨ ਕਿਚੱ ਸਿੂਲ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਿਚੱ ਕਿੱਤ਼ੇ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ  
ਨੂੰ  ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਭ਼ੇਕਜਆ ਜਾਂਿਾ ਹ ੈ। 2018 ਿ਼ੇ ਅਖੀਰ ਕਿਚ ਸ਼ਰੁ ੂਿਰਿ਼ੇ ਸਿੂਲ 
ਟੀਿਾਿਰਣ ਿ਼ੇ ਕਰਿਾਰਡ ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ  ਭ਼ੇਜਣ਼ੇ ਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਜਾਣਗ਼ੇ । ਸਿੂਲੀ ਟੀਿਾਿਰਣ  
ਿ਼ੇ ਕਰਿਾਰਡ ਿਾਖਲ਼ੇ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਲਈ ਕਰਿਾਰਡ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ਼ੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ਼ੇ ਸਥਾਨਿ ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਇਿਾਈ ਨਾਲ 
1300 066 055 ਉਤੱ਼ੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ੋ।

https://my.gov.au/
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