
Lɔ thin të dë 
muɔk mïth ku 
luɔi Abirguɔp

Yïth thiekic
✔ Wët jam Akökol dë Tuɔm Abirguthɔp cin Të Dak (tenë 

mïth në jaduɔl dë wen jam dɛk meth atɔ në jaduɔl 
ben kɔc döt thin yic)

✔ Pöm ke Medicare Medical Contraindication ka Pöm dë 
Conscientious Objection tenë diktor alëu bï gam ya ke 
yë ke puɔth

✔ Wɛɛl Abirguɔp aaluui apuɔth të cï tha den tiŋ thok 

✔ Gɔɔu e wɛɛl abirguɔp e mïth rath te rɛc lëu bï tueny 
tueny rac ke dɔm ku bik tuany aretic 

✔ Mïth nɔŋ guup tueny tueny thii cit yik juen wum ka 
juen kor alëu bi ke tom abirguɔp apuɔth

✔ Bï kɔc juac tom abirguɔp në akutnhomic e kɔc wen 
ken tom abirguɔp gel ku Kuny ku duut tueny tueny 
rɛc ye tuɔm abirguɔp gel

✔ Guer free phone app Save the Date to Vaccinate në 
jaduɔl cï juiɛr ŋɛk erɔt tenë mɛnh tok cï rek kek kɔk 
ekɔc lɛk bï nyic dɛk mïth aaye tom abirguɔp të cï tha 
dem ben. ku ba App guar bei, nem webthiat dë 
Save the Date to Vaccinate (www.immunisation.
health.nsw.gov.au) ku kuany ken ekɛŋ rek tenë 
itunes (tenë iphone ) ka Google Play (tenë 
Android). 

Lëk juac

Wɛbthiat dë AciR 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

Wɛbthiat ekek pialguɔp në NSW 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

Wɛbthiat ekek pialguɔp në NSW  
‘Save the Date to Vaccinate’ 
Muk kol tumabirguɔp nhom. 
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Amatnhom de maktaab ka Akuma de 
Australia loi luɔi kek Wei ku Luɔi Ajuiɛr kek 
Dhiöp ka Australia. 
www.immunise.health.gov.au

Lëk tenë 
Amedhiëth
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Wɛt jAM AköL Dë tuɔM AbiRGuɔP ce Yic 
Të lieu vaccines (wɛl abirguɔp) në wɛt cï gɔɔr yic, ka Amëdhieth 
alëu bik diktor / tamerji eloi tuɔm abirguɔp tiŋ në rin ben ye nyic 
dɛk records (kä cï gatpiny) acï tuɔc tenë ACIR. Të cin lëk cin të dak 
yök në ACIR tenë diktor / tamerji, ke wët jam në Akökol Tuɔm 
Abirguɔp abï nyok tooc në ACIR tenë amëdhieth. 

Wët jAM Në AköL Dë tuɔM AbiRGuɔP –  
Meth NYuɔth Dɛk ANɔŋ të DAk 
Mïth cï doŋ cien ekë tuɔm abirguɔp den thol aalëu bi ke 
gatpiny të dë muɔk mïth te cik kek ajuiɛr bï kek döt jɔɔk. 
Diktor / tamerji abï Pöm dë wët jam Akökol dë Tuɔm Abirguɔp 
dhil gör bï thiɔŋic, ku tooc tenë ACIR ku gɛm thura tenë 
amëdhieth. 

WeL AbiRGuɔP e tuANY bï LoNY GeL 
Mïth kenë tom abirguɔp aabï dhil rër baai në kam cï tuany 
lony. Kan ekë bï meth kony ku bï tuany cɔk kac ecï tek rɔt piny 
në akutnhom yic. 

Wët jAM AkökoL Dë tuɔM AbiRGuthɔP  
ciN të DAk 
Në Tuɔm toŋ abirguɔp cok, amëdhieth abï wët jam Akököl dë 
Tuɔm Abirguɔp cin te dak dë mɛnh den dhil tooc tenë madir 
mac të de muɔk mïth ku bik dhil mɛt në waragäk egɛt piny 
tuɔm abirguɔp yic. Amëdhieth alëu bik wɛt cï gɔɔr guar bei në 
wɛbthiat ekuer elany dë luɔi dë Medicare yic. 

Weu ciN Yic AjueR Ye kuAt Yok bAŋ De A 
Ku ba Family Tax Benefit Part A (Weu cin yic Ajuer Ye Kuat Yok 
baŋ de A) Ajuek ye gam tenë mïth abï dhil gat piny e cï tom 
abirguɔp të cin te dak në ACIR në ruun cï meth lɔ thin eben jɔk 
1, 2 agut run ka 5. Amëdhieth aŋot eke dhil naŋ yic të cï kek 
Pöm de Apɛl piny de tuɔm Abirguɔp. 

Wët jAM Në AkököL e tuɔM AbiRGuɔP
Amedhiäth aabï Wët jam Akökol de Tuɔm Abirguɔp yok në busta 
yic të cï kek tuɔm abirguɔp ye gam në pɛɛi kɛn yic kä 18 ku run 
ka 3½ agut cï run ka 4 thol. Amëdhieth alëu bik wët jam akökol 
de tuɔm abiruɔp yok në kuat ekol cï rɔt yok: 

•	Të cɔl yen Maktem dë Australia ye Waragäk Tuɔm Abirguɔp 
tenë mïth kör muk në 1800 653 809

•	Në	dhöl	dë	Medicare	yë	loi	në	kuer	de	lany	në	 
www.medicareaustralia.gov.au/online 

•	në thiec dë wët ke yï tooc yimelë  
acir@medicareaustralia.gov.au 

•	kë yï nem Merkɛnh dë Amat nhom dë maktaab yë kuɔny gam 
tenë kɔc në baai lɔŋ duɔn Maktem dë Medicare ka Centrelink. 

Mïth “ciN ke DAk” 
Mïth gɛt ke rin piny lɔ të dë muɔk mïth alëu bik kur apɛi ku ken 
ke tuɔm den abirguɔp gurthok eben në mɛth dɛn yic. Wët jam 
ACIR Akökol de Tuɔm Abirguɔp tenë mïth cin të dak aabï wël cï 
gɔr “up to date” (“Cin të dak”) në cin ciɛm nhial dë wët. Tuɔm 
abirgup bi ben tui ku kol bin ye loi abï dhil gɛt piny në baŋ piny 
dë wɛt. 

Tenë mїth cї ŋuen eruun cї tuɔm abirguɔp thöl eben, baŋ madol  
tɔ piny jam Wët Akökol dëTuɔm Abirguɔp anɔŋic wël “This child 
has received all vaccines required by 5 years of age” (“yen mɛnh 
acї wɛl abirguɔp ye menh nɔŋ run ka dhiec lom eben”). 

Mïth cï oM WɛɛL AbiRGuɔP WeeR kɔɔth
Jaduɔl tuɔm abirguɔp ye loi në weer kɔɔth alëu bï wac ke jaduɔl de 
Australia ku ayuic bï diktor / tamerji yen bï lëk tuɔc tenë ACIR tiŋic 
apuɔth. Wët jam Akökol de Abirguɔp de ACIR alëu bï tuɔc tenë 
amëdhieth në ACIR. 

GeL Aŋot Lɔ të De Muɔk Mïth
Apuɔth arëtic bï mïth yä dhil tuɔm wɛl abirguɔp eben aŋot kë 
eke ken të de muɔk mïth guɔ jɔɔk rin ben ke kony në gel dë 
tuany. Tuɔm abirguɔp ye loi ecï gaau e mïth puɔl bï tueny tueny 
rac ke ya dɔm. 

Gɛt e RiN PiNY të De Muɔk Mïth ku kɛk Yuic 
Lööŋ 
Në Lööŋ 2010 ke NSW jam në Public Health (Wei ke jäŋ), 
amëdhiëth aabï Australian Childhood Immunisation Register 
(Waragäŋ gɛt piny tuɔm wɛl abirguɔp në mɛth yic – ACIR) 
Immunisation History Statement (Wɛt jam në Akököl e Tuɔm 
Abirguɔp) (wen yë nyuɔth dɛk meth acï tuɔm thol eben), kä 
Immunisation History Form IMMU13 (Pöm jam në Akököl tuɔm 
Abirguɔp) (wen jam dɛk meth atɔ në jaduɔl ben kɔc döt thin 
yic) ka Pom de pel piny etuɔm abirguɔp dhil egɛm. Yen lëkë 
ayë loi bin mïth nyic ku nyiɛië mïth tenë muɔk mïth të nɔŋ yen 
tuany cï lony ye wel tuɔm abirguɔp gel ecï döm. 

Amëdhiëth ke mïth cin waragäk puɔth cï juir aacï bï 
mïth ken dhil gɛt rin piny të de muɔk mïth. 

PöM PeL PiNY tuɔM AbiRGuɔP
Mïth kenë ke tom wel abirguɔp në wɛt etueny tueny ka cï kɔc 
e ke dhieth ke jai rin nyic kek e apuɔth alëu bï ke gat rin piny 
të de muɔk mïth ku töŋ tɔ thin eku bik töŋ kek pöm ke cï 
diktor thiɔŋic ka immunisation nurse (tamerji tom wɛl abirguɔp), 
gam të gɛt rin piny:

• Pël piny tuɔm abirguɔp 
Pöm ke Medical contraindication (IMMU11),	ku;	

•	Pël piny tuɔm abirguɔp 
Pöm ke conscientious Objection Form (IMMU12). 


