
ثبت نام در مهد کودک 
و ایمن سازی

اطالعات مهم
برای نام نویسی در مهد کودک یک اظهاریه تاریخچه ایمن   ✔
سازی به روز شده ACIR یا فرم تاریخچه ایمن سازی )برای 

کودکانی که در برنامه شتاب هستند( مورد نیاز است 

یک فرم شرایط پزشکی یا فرم مخالفت وجدانی از یک   ✔
پزشک نیز می تواند قابل قبول باشًد

گر به موقع انجام شوند بیشترین اثر را دارد کسیناسیون ا وا  ✔

کسن، کودکان را در معرض خطر گرفتن  به تعویق انداختن وا  ✔
بیماری و به شدت مریض شدن قرار می دهد 

کودکان با بیماری خفیف مثل آبریزش بینی یا سرماخوردگی   ✔
کسینه شوند ضعیف می توانند بطور ایمنی وا

که  کسینه کردن تعداد زیادی از افراد جامعه، کسانی را  وا  ✔
کسینه نشده اند نیز محافظت می کند و کمک می کند تا  وا
کسن کنترل شوند بیماری های جدی قابل پیشگیری با وا

 (Save the Date ”کسن اپ رایگان تلفن “ضبط تاریخ وا  ✔
کسیناسیون  (to Vaccinate را دانلود کنید تا برنامه زمانی وا

هر کودک را بدهید تا به موقع شما را یادآوری کند. 
 برای دانلود اپ، به وب سایت ذخیره تاریخ واکسن 

(www.immunisation.health.nsw.gov.au)  بروید و لینک 
 Google Play برای آیفون( یا( iTunes های مربوط به

)برای آندروید( را انتخاب کنید.   

اطالعات بیشتر
ACIR وب سایت

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

وب سایت اداره بهداشت نیوساوت ویلز
www.health.nsw.gov.au/immunisation

بهداشت نیوساوت ویلز
 وب سایت تبلیغاتی 

‘Save the Date to Vaccinate’ 
 www.immunisation.health.nsw.gov.au

 اداره بهداشت و سالمندی دولت فدرال استرالیا 
برنامه ایمن سازی استرالیا
www.immunise.health.gov.au

اطالعات برای والدین
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اظهاریه نادرست تاریخچه ایمن سازی
کر نشده اند، والدین باید با  کسن هایی در اظهاریه ذ گر وا ا

کسن ها را زده است چک کنند که اطالعات به  دکتر / پرستاری که وا
ACIR داده شده است یا نه. هنگامی که ACIR اطالعات به روز شده را 

از دکتر/پرستار دریافت کند، یک اظهاریه تاریخچه ایمن سازی جدید 
می تواند توسط ACIR برای والدین صادر شود. 

اظهاریه تاریخچه ایمن سازی – نشان می دهد 
کودک به روز نیست

کودکانی که از برنامه ایمن سازی شان عقب هستند پس از اینکه برنامه 
برای رسیدن به سطح ایمنی الزم را آغاز کنند، می توانند در مهد کودک 
نام نویسی کنند. دکتر/پرستار باید فرم تاریخچه ایمن سازی را پر کنند، 

آنرا به ACIR بفرستند و یک نسخه آنرا به والدین بدهند.

شیوع بیماری قابل پیشگیری با واکسن
کودکانی که ایمن سازی نشده اند بایستی در طول شیوع بیماری در 

منزل بمانند. این به منظور حفاظت از کودک و نیز جلوگیری از پخش 
بیماری به سایر جامعه است. 

اظهاریه به روز شده تاریخچه ایمن سازی
کسن، والدین باید اظهاریه تاریخچه ایمن سازی به روز  پس از هر وا

شده فرزندشان را به مهد کودک بدهند تا در ثبت ایمن سازی آنها 
اضافه شود. والدین می توانند یک اظهاریه را مستقیما از وب سایت 

خدمات آنالین مدیکر چاپ کنند. 

A مزایای مالیاتی خانواده بخش
 A برای دریافت کمک هزینه تکمیلی مزایای مالیاتی خانواده بخش

(Family Tax Benefit Part A) کودکان باید در طول سال هایی که کودک 
1، 2 و 5 ساله می شوند در ACIR به عنوان ایمن شده کامل ثبت شوند. 

گر فرم معافیت را پر کنند هنوز ممکن است واجد شرایط  والدین ا
باشند.

ACIR اظهاریه تاریخچه ایمن سازی
کسیناسیون های 18 ماهگی و 3.5-4 سالگی  پس از اینکه کودکان وا
را تکمیلکنند والدین آنها یک اظهاریه تاریخچه ایمن سازی دریافت 

خواهند کرد. والدین در هر زمان می توانند یک اظهاریه تاریخچه ایمن 
سازی را به روشهای زیر بدست آورند:

با تلفن به مرکز ثبت ایمن سازی کودکان استرالیایی   • 
به شماره 809 653 1800 

از طریق خدمات آنالین مدیکر به آدرس اینترنتی   • 
www.medicareaustralia.gov.au/online

با ارسال درخواست از طریق ایمیل به آدرس   • 
acir@medicareaustralia.gov.au

با مراجعه به مرکز خدمات شعبه محلی اداره خدمات انسانی،   •
Centrelink دفتر مدیکر یا دفتر

کودکان “به روز”
کودکانی که در مهد کودک ثبت نام می کنند ممکن است خیلی خرد سال 

کسن ها را نگرفته باشند. اظهاریه های تاریخچه ایمن  باشند و همه وا
سازی ACIR برای کودکانی که ایمن سازی آنها به روز است در باالی 

کسن  سمت چپ کلمات “به روز” (”up to date“) درج شده است. وا
های بعدی و تاریخ آنها در پایین اظهاریه ثبت شده است. 

در قسمت بنفش رنگ اظهاریه تاریخچه ایمن سازی برای کودکان 
کسن  بزرگتر که کامال ایمن سازی شده اند کلمات “این کودک تمام وا
 (“This child has ”های الزم تا سن 5 سالگی را دریافت کرده است

(”received all vaccines required by 5 years of age درج شده است. 

کودکانی که خارج از استرالیا واکسینه شده اند
برنامه ایمن سازی در خارج ممکن است با زمان بندی استرالیا تفاوت 

داشته باشد و الزم است توسط یک پزشک/پرستاری که اطالعات را به 
ACIR منتقل می کند چک شود.

حفاظت پیش از مهد کودک
مهم است که کودکان پیش از اینکه مهد کودک را آغاز کنند بطور کامل 

کسیناسیون  کسینه شوند تا به حفاظتشان کمک کند. تأخیر در وا وا
کودکان را در خطر ابتال به بیماری های جدی قرار می دهد. 

نام نویسی در مهد کودک و ملزومات قانونی
 تحت قانون بهداشت عمومی نیوسات ویلز 2010 

(NSW Public Health Act 2010)، والدین بایستی یک اظهاریه 
تاریخچه ایمن سازی (Immunisation History Statement) ثبت 

کسیناسیون کودکان استرالیایی (ACIR) ) که نشان دهد ایمن سازی  وا
 IMMU13 کودک به روز است(، یا یک فرم تاریخچه ایمن سازی 
)Immunisation History Form - که نشان دهد کودک تحت یک 

برنامه برای رساندن به سطح ایمنی الزم می باشد( یا یک فرم معافیت 
ارائه دهند. این اطالعات به منظور شناسائی و جدائی کودکان از مهد 

کسن مورد  کودک در هنگام شیوع یک بیماری قابل پیشگیری با وا
استفاده قرار می گیرد. 

والدین کودکانی که مدرک مناسب را ندارند نخواهند توانست 
کودکشان را در مهد کودک نام نویسی کنند.

فرم های معافیت از ایمن سازی
کودکانی که به علت پزشکی یا بخاطر مخالفت وجدانی والدین با 
کسینه نشده اند می توانند در مهد کودک ها نام  کسیناسیون، وا وا

نویسی شوند به شرط اینکه یکی از فرم های زیر توسط یک پزشک یا 
پرستار ایمن سازی تکمیل شود و در هنگام نامنویسی تسلیم شود: 

معافیت از ایمن سازی  • 
 Medical Contraindication Form (IMMU11) 

)فرم شرایط پزشکی( یا  

معافیت از ایمن سازی  • 
 Conscientious Objection Form (IMMU12) 

)فرم مخالفت وجدانی(.


