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> ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ nsw.gov.au ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
(5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂ
ਲਈ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 

LET’S DO THIS

5-11 ਸਾਲ  ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ COVID-19 ਚਿਰੁਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

COVID-19 ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਣ ਸਕਦਾ ਕੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਸਹਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾ ਂਲਈ 
ਵੀ। ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਬਵੱਚ ਿਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਛਣ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਬਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਜਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਂਕੀ ਆਪ ਸੰਕਰਬਮਤ ਹੋ।

ਭਾਵਂੇਂ ਬਕ ਿੱਬਚਆ ਂਬਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਅਕਸਰ ਿਾਲਗਾ ਂਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਘੱਟ ਤੀਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿੱਬਚਆ ਂਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ 
ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ:

• ਟੀਕੇ ਇਮਯੂਨ ਬਸਸਟਮ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੁ COVID-19 ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂ
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ੰਭਾਬਵਤ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਬਜਵੇਂ ਬਕ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਬਿਆ ਕਰਨ 
ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੱਬਚਆ ਂਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਵੱਚ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਬਜਕ ਗਤੀਬਵਧੀਆ ਂਬਵੱਚ ਬਹੰਸਾ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬਸੱਿਣ ਅਤੇ ਬਵਕਾਸ 
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੇ ਲੱਿਾ ਂਿੱਬਚਆ ਂਨੂੰ ਪਬਹਲਾ ਂਹੀ COVID-19 ਦੇ ਬਵਰੁਧ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਕ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੱਬਚਆ ਂਬਵੱਚ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਵਰੁਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਬਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਿਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਿੀ ਬਾਲਗਾ ਂਿਾਲੀਆ ਂਹੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕਾ ਂਚਮਲਦੀਆ ਂਹਨ?

ਨਹੀਂ। 5–11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਬਚਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਵਾਬਨਤ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਬਵਸ਼ੇਸ਼  Pfizer Comirnaly) ਿਾਲ ਬਚਬਕਤਸਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਬਜਸ ਦੀਆ ਂਦੋ 
ਿੁਰਾਕਾ ਂ8 ਹਫਬਤਆ ਂਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਬਚਆ ਂ ਬਵੱਚ Pfizer  ਟੀਕੇ ਦੀ ਿੁਰਾਕ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਿੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ 
ਬਤਹਾਈ ਹੈ।  ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਇਹ ਿੱਬਚਆ ਂਬਵੱਚ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਿੁਰਾਕ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੁਰੱਬਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਿੀ ਬਾਲਗਾ ਂਿਾਲੇ ਮਾੜੈ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਹਾ।ਂ ਿੱਚੇ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿਾਲਗਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ ਬਦਨਾ ਂਿਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਬਸਰਦਰਦ

• ਿੁਿਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ 

• ਥਕਾਵਟ

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਬਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਅਤੇ ਿਾਹਂ ਬਵੱਚ ਦਰਦ 

ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਕ ਇਮਯੂਨ ਬਸਸਟਮ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਿ ਦੇ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਟੀਬਕਆ ਂਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ 
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦੇ ਜੋਿਮ COVID-19 ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਰਬਹਣ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

– Punjabi

http://nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
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ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਮੈਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਬਵੱਚ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਸੁਰੱਬਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 
ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਂਦੀ ਥੈਰੋਬਪਊਬਟਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਬਮਬਨਸਟ੍ੇਸ਼ਨ (TGA) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ੈਲੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁਪ ਔਨ 
ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਂਨ (ATAGI) ਦੁਆਰਾ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਵਸ਼ਵ ਬਵੱਚਲੇ 5 ਲੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਚੇ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 
ਹਨ।  

ਕੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਿਕਾਸ, , ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾ ਂਭਚਿੱਖ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰੇਗਾ? 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਿੱਚੇ ਦੀ ਵੱਧਣ ਫੁਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

COVID-19 ਦੇ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦਾ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਬਟਲਤਾਵਾ ਂਦਾ ਜੋਿਮ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨਾਲੌਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਿੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਾ।ਂ ਬਜਨ੍ਾ ਂਿੱਬਚਆ ਂਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਚਗਆ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਬਚਆ ਂਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਿੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਬਗਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿੁਬਕੰਗ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਸਬਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਬਪਤਾ ਜਾ ਂਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਿੁਬਕੰਗ ਪ੍ਰਬਕਬਰਆ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਹਮਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਲਗ ਨੂੰ 
ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿੁਬਕੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਲਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਦਨ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸਬਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਆਬਗਆ ਸਿੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਜਾਓ: Vaccination consent FAQs for parents and guardians।

ਕੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡਾ ਂਆਚਦ ਲਈ)?

ਨਹੀਂ। COVID-19 ਦੇ ਬਵਰੁਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕਮਯੂਬਨਟੀ ਿੇਡਾ ਂਦੀਆ ਂਗਤੀਬਵਧੀਆ ਂਬਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਿੱਬਚਆ ਂਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ  ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪਬਹਲਾ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਬਵੱਚ ਮਜਿੂਤ ਇਮਯੂਨ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ATAGI ਬਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਕ ਕੀ ਭਬਵੱਿ ਬਵੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਿੂਸਟਰ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆ ਂਦਾ COVID-19 ਚਿਰੁਧ ਸਕੂਲ ਚਿਖੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਬਦਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਬਕਸੇ NSW ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਬਨਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ 
ਦੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਿੁਬਕੰਗ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਬੁਚਕੰਗ ਚਕਿੇਂ ਕਰਾ?ਂ

ਮਾਬਪਆ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ  ਬੁੱਕ ਕਰ ੋ- www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ: ਿੁਬਕੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 57 11 55 /ਟਰਾਸਂਲੇਬਟੰਗ ਐਂਡ ਇਟੰਰਪਰੈਬਟੰਗ ਸੇਵਾ (TIS) ਨੂੰ 131 450 ਤੇ

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
http://www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

