
চাইল্ডকেয়াকে ভর ত্ি  
এবং টিোদান 

গুরুত্বপূরতি ্থ্াবলী
✔ চাইল্ড কেয়ারে ভর্তিে জন্য এেটি হালনাগাদ ACIR 

ইম্যুনাইরজশন রহর্রি কটেটরেন্ট রেংবা ইম্যুনাইরজশন রহর্রি ফেে 
(কেসব রশশুো বাদ পরে োওয়া টিোে ্ারলোয় আরে ্ারদে জন্য) 
জো রদর্ হরব

✔ এোোও েথােথ কষেররে এেটি কেরিরেয়াে কেরিেযুাল 
েন্টাইনরিেযুাশন ফেে বা েনরসরয়নশাস অবরজেশন্ ফেে জো 
কদওয়া কের্ পারে

✔ টিো সবরচরয় োে তিেেী হয় েরদ কসগুরলা সেয়ে্ কদওয়া হয়

✔ টিো কদওয়ায় রবলম্ব হরল রশশুরদে কোগ হওয়াে এবং খুব অসুস্থ হরয় 
পোে ঝুঁরে থারে  

✔ রশশুরদে কোটখাট অসুস্থ্া কেেন সরদ তি রেংবা সাোন্য ঠান্া লাগরল 
রনোপরদ টিো কদওয়া কের্ পারে 

✔ এোোও এেটি জনরগাষ্ীে অরনে কলােরে টিো কদওয়া হরল োো 
টিো কনয়রন ্াো েষো পায় এবং ্া টিো দ্াো প্রর্রোধরোগ্য 
গুরু্ে কোগগুরলা রনয়ন্ত্রণ েের্ সাহায্য েরে

✔ সেয়ে্ টিোেেণ রনরচি্ েের্ প্রর্টি রশশুে এেটি  
ব্যরতিগ্ টিোেেণ ্ারলোে জন্য রবনামূরযে ‘Save the Date  
to Vaccinate’ কফান অযুাপটি িাওনরলাি েরুন ো েখন টিো  
রদর্ হরব ্া েরন েরেরয় কদরব। অ্াপটি ডাওনকলাড  
েেক্ সেভ দ্ সডট টু ভ্ােরেকনট ওকয়বোইকট  
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) যান এবং আই 
টিউন (আইক�াকনে জন্ ) রেংবা গুগল সলে (অ্ান্ড্রকয়কডে 
জন্ ) স্ যাওয়াে জন্ রলঙ্কগুকলা অনুেের েরুন ।

অর্রেক্ত ্থ্  
ACIR ওকয়বোইট 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

রনউ োউথ ওকয়লস্ সেলথ্ ওকয়বোইট  
www.health.nsw.gov.au/immunisation

রনউ োউথ ওকয়লস্ সেলথ্ এে  
‘Save the Date to Vaccinate’ প্রচাে ওকয়বোইট
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

অক্রেরলয়ান েেোকেে রডপাটতি কেন্ট অব সেলথ্ অ্ান্ড 
অ্ারজং ইেু্নাইজ অক্রেরলয়া সপ্রাগ্াে
www.immunise.health.gov.au

বাবা মায়েয়ের জন্য তথ্য
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ভুল ইেু্নাইকজশন রের্রে সটেটকেন্ট  
েরদ রববেরণ কথরে টিো বাদ োয় ্াহরল বাবা োরয়ো টিো প্রদানোেী িাতিাে বা 
নারস তিে সারথ কোগারোগ েরে কদরখ কনরবন ্াো কেেি তিগুরলা ACIR এ পাঠিরয়রে রে 
না। ACIR  েখন িাতিাে বা নারস তিে োে কথরে হালনাগাদ ্থ্য পারব ্খন ACIR  
বাবা োরে আবাে এেটি ইম্যুনাইরজশন রহর্রি কটেটরেন্ট কদরব। 

ইেু্নাইকজশন রের্রে সটেটকেন্ট সদখাকছে রশশুে 
েবগুকলা টিো সদওয়া েয়রন 
কেসব রশশুো ্ারদে টিো কনওয়াে কষেররে রপরেরয় আরে ্াো বােী পো 
টিোগুরলা কদওয়া শুরু েোে পে চাইল্ড কেয়ারে ভর্তি হর্ পােরব। িাতিাে বা 
নাস তিরে এেটি ইম্যুনাইরজশন রহর্রি ফে তি পূেণ েরে ্া ACIR এ পাঠার্ হরব 
এবং বাবা োরে এেটি েরপ কদরব।   

টিো দ্াো প্রর্কোধকযাগ্ সোকগে প্রাদুভতি াব
কেসব রশশুো টিো কনয়রন ্ারদে কোরনা এেটি কোরগে প্রাদুভতিারবে সেয় 
বােীর্ থাের্ হর্ পারে। এটি েের্ হরব রশশুটিরে েষো েো এবং 
েম্যুরনটির্ কোগটি েরেরয় পো কোধ েোে জন্য।   

োলনাগাদ ইেু্নাইকজশন রের্রে সটেটকেন্ট 
প্রর্টি টিোে পে বাবা োরে ্ারদে রশশুে হালনাগাদ ইম্যুনাইরজশন রহর্রি 
কটেটরেন্ট ইম্যুনাইরজশন কেরজ্রিারে যুতি েোে জন্য চাইল্ড কেয়াে 
পরেচালেরে রদর্ হরব। বাবা োরয়ো সোসরে কেরিরেয়াে অনলাইন পরেরেবা 
ওরয়বসাইট কথরে এেটি রববেরণ রপ্রন্ট েের্ পােরবন। 

�্ারেরল ট্াক্স সবকনর�ট পাটতি  A
ফযুারেরল ট্াক্স কবরনরফট পাট তি A (Family Tax Benefit Part A) সম্পূেে 
অংশ কপর্ হরল আপনাে রশশু কেই বেরে এে, দুই এবং পাঁে বেরে পেরব কস 
বেরে ACIR এ অবশ্যই কেেি তি েের্ হরব কে আপনাে রশশুে টিো প্রদান 
সম্পূণ তি হরয়রে। বাবা োরয়ো েরদ এেটি ইম্যুনাইরজশন এরক্সেশন্ ফেে জো 
কদন ্াহরলও ্াো এই সম্পূেে অংশ কপর্ পারেন। 

ACIR ইেু্নাইকজশন রের্রে সটেটকেন্ট 
বাবা োরয়ো ্ারদে সন্ারনে ১৮ োস এবং সারে ৩ কথরে ৪ বেে বয়রসে 
টিো সম্পন্ন েোে পে িােরোরগ এেটি ইম্যুনাইরজশন রহর্রি কটেটরেন্ট পারবন। 
বাবা োরয়ো রনর্াতিভারব কেরোরনা সেয় এেটি ইম্যুনাইরজশন রহর্রি 
কটেটরেন্ট রপর্ পারেন:

•	1800 653 809 নম্বরে অর্রিরলয়ান চাইল্ডহুি ইম্যুনাইরজশন 
কেরজটোরে কফান েরে 

•	www.medicareaustralia.gov.au/online ওরয়বসাইরট কেরিরেয়াে 
অনলাইন সারভ তিরসে োধ্যরে

•	acir@medicareaustralia.gov.au ঠিোনায় ইরেইল েরে এেটি 
রববেরণ কচরয়

• রিপাট তিরেন্ট অব রহউম্ান সারভ তিরসস্ এে স্থানীয় পরেরেবা কেন্দ্র, 
কেরিরেয়াে অরফস রেংবা কসন্টােরলংে অরফরস রগরয়

 

‘ োলনাগাদ ’ রশশু
চাইল্ড কেয়ারে কেসব রশশুো ভর্তি হরছে ্াো হয়র্া এ্টাই কোট কে ্ারদে 
শশশরবে সবগুরলা টিো কনওয়া সম্পূণ তি হয়রন। কেসব রশশুরদে সবগুরলা টিো 
কদওয়া হরয়রে ্ারদে ACIR ইম্যুনাইরজশন রহর্রি কটেটরেন্ট এে উপরে বাঁ রদরে 
“up to date” (হালনাগাদ) েথাটা কলখা থােরব। কটেটরেন্ট এে নীরচে কসেশরন 
পেব্তী টিোগুরলা এবং কসগুরলা প্রদারনে রনরদ তিষ্ট ্ারেখ কদওয়া থােরব। 

অরপষোকৃ্ কবশী বয়রসে রশশু োো টিো কনওয়া সম্পূণ তি েরেরে ্ারদে জন্য 
রহর্রি কটেটরেন্ট এে নীরচ কবগুরন েরেে অংরশ কলখা থােরব “This child has 
received all vaccines required by 5 years of age” (এই রশশু ৫ বেে 
বয়রসে েরধ্য আবশ্যে সবগুরলা টিো রনরয়রে )।  

রবকদকশ টিো সনওয়া রশশু
রবরদরশে টিোেেণ ্ারলো অর্রিরলয়াে টিোেেণ ্ারলো কথরে রভন্ন হর্ পারে 
এবং কসরষেররে এেজন িাতিাে বা নাস তিরে রদরয় ্া পেীষো েোর্ হরব োো 
্থ্যগুরলা ACIR এ স্থানান্ে েেরব। ACIR ্খন বাবা োরয়রদে এেটি ইম্যুনাইরজশন 
রহর্রি রটেটরেন্ট কদরব।  

চাইল্ড সেয়াকে যাওয়াে আকগ েুেক্া
রশশুরদে সুেষোে সাহায্যারথ তি ্ারদেরে চাইল্ড কেয়াে শুরুে আরগই পুরোপুরে 
টিো কদওয়া জরুেী। কদেী েরে টিো রদরল রশশুরদে গুরু্ে কোগ হওয়াে 
ঝুঁরে থারে। 

চাইল্ড সেয়াকে ভর ত্ি  এবং আইনগ্ আবশ্ে্া 
রনউ সাউথ ওরয়লস্ পাবরলে কহলথ্ অযুাক্ট ২০১০ অনুসারে বাবা োরয়রদে 
অবশ্যই অর্রিরলয়ান চাইল্ডহুি ইম্যুনাইরজশন (ACIR) ের্তিে প্রদত্ত এেটি 
ইম্যুনাইরজশন রহর্রি কটেটরেন্ট (Immunisation History Statement) রদর্ 
হরব (োর্ রশশুে সবগুরলা টিো কদওয়া আরে রে না ্া কদখারনা হরব), রেংবা 
এেটি ইম্যুনাইরজশন রহর্রি ফে তি (Immunisation History Form IMMU13) 
(োর্ কদখারনা হরব রশশুটি ্াে সবগুরলা টিো কনওয়াে পরথ আরে) অথবা টিো 
গ্রহণ কথরে অব্যাহর্ে ফে তি রদর্ হরব। েরদ টিো দ্াো প্রর্রোধরোগ্য কোরনা 
কোগ েহাোেী আোরে কদখা কদয় ্াহরল রশশুরদে রচরনি্ েরে ্ারদে চাইল্ড 
কেয়াে কথরে আলাদা েোে োরজ এই ্থ্য ব্যবহৃ্ হরব।     

সযেেল বাবা োকয়কদে োকে যথাযথ োগজপত্র থােকব না ্াো 
্াকদে রশশুকদে চাইল্ড সেয়াকে ভর ত্ি  েোক্ পােকবন না।  

টিো গ্ের সথকে অব্াের্ে �েতি 
স্াস্থযুগ্ োেরণ কেসেল রশশুরদে টিো কদওয়া হয় না রেংবা টিো প্রদারনে 
ব্যাপারে োরদে বাবা োরয়রদে রবরবচনাপ্রসূ্ আপরত্ত থারে কসসেল রশশুরদে 
চাইল্ড কেয়ারে ভর্তি েোরনা কের্ পারে েরদ ভর্তিে সেয় িাতিাে রেংবা টিো 
প্রদানোেী নাস তি ের্তিে পূেণকৃ্ নীরচে ফে তিগুরলাে এেটি জো কদওয়া হয়:

• ইম্যুনাইরজশন এরক্সেশন 
Medical Contraindication Form (IMMU11)  
(কেরিেযুাল েন্টাইরন্রেশন ফে তি), রেংবা; 

• ইম্যুনাইরজশন এরক্সেশন 
Conscientious Objection Form (IMMU12)  
(েনরশরয়নশাস অবরজেশন্ ফে তি)।  


