
ການ ເອົາລູກເຂົ້າ 
ສູນດູແລເດັກ ແລະ 
ການສັກຢາກັນໂຣກ

ຄວາມຈິງທີ່ສ�າຄັນ
✔ ໜັງສືຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກອັນປັດຈຸບັນຂອງ 

ACIR ຫຼື ຟອມປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ (ສ�າລັບເດັກທີ່ຢູ 
ໃນຕາຕະລາງການສັກຢາເພີ້ມ) ເປັນສິ່ງທີ່ຕອງການໃນ 
ເວລາຈົດຊື່ເດັກເຂົ້າສູນດູແລເດັກ.   

✔ ຟອມ ຂ�້ຫາມໃນການໃຊຢາ ຂອງ Medicare ຫຼື  ຟອມ  
ຄວາມຮູສຶກຄັດຄານຕ�່ການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ຈາກນາຍໝ� 
ກ�ເປັນໜັງສືທີ່ ອອກໃຫໄດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

✔ ການສັກຢາປອງກັນໂຣກຈະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຖາຫາກສັກ 
ໃຫຖືກຕາມເວລາ 

✔ ການຊັກຊາໃນການສັກຢາປອງກັນໂຣກຈະເຮັດໃຫເດັກມີຄວາມ
ສຽງຕ�່ການຕິດພະຍາດ ແລະ ເຈັບປວຍຢາງຮຸນແຮງ.  

✔ ບັນດາເດັກທີ່ມີອາການເຈັບໄຂທີ່ບ�່ຮຸນແຮງເຊັ່ນຂີ້ມູກໄຫຼ ຫຼື 
ເປັນຫວັດໜອຍນຶ່ງ ສາມາດໄດຮັບການສັກຢາໄດໂດຍປອດໄພ.  

✔ ການສັກຢາປອງກັນໂຣກໃຫຫຼາຍຄົນໃນຊຸມຊົນກ�ຍັງສາມາດ 
ຊວຍປອງກັນຜູທີ່ບ�່ໄດສັກຢາ ແລະ ຊວຍຄວບຄຸມບັນດາ 
ພະຍາດຮາຍແຮງທີ່ສາມາດປອງກັນດວຍຢາສັກໄດ. 

✔ ດາວໂຫຼດເອົາ ຟຣີໂຟນແອັບ Save the Date to Vaccinate 
(ຈົ່ງມື້ໄວສ�າລັບສັກຢາ) ສ�າລັບ ຕາຕະລາງການສັກຢາສະເພາະ 
ສວນຕົວສ�າລັບເດັກແຕລະຄົນໂດຍມີການເຕືອນເພື່ອໃຫແນ 
ໃຈວາພວກເຂົາສັກຢາຖືກຕາມເວລາ.  ເພື່ອດາວໂຫຼດເອົາ ແອັບ   
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ Save the Date to Vaccinate 
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) ແລະ ເຮັດຕາມ 
ລິງກ ເຂົ້າຫາ ໄອທູນ (iTunes) (ສ�າລັບ iPhone) ຫຼື   
Google Play (ສ�າລັບ ແອນດຣອຍ -Android).

ຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມ 
ເວັບໄຊຕ ຂອງ ACIR  
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

ເວັບໄຊຕ ຂອງ NSW Health  
www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health  
‘Save the Date to Vaccinate’  
ເວັບໄຊຕ ຂອງການ ຣົນນະຣົງ
www.immunisation.health.nsw.gov.au 
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ໃບຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ທີ່ບ�່ຖືກຕອງ
ຖາຫາກການສັກຢາຢາງໃດຢາງນຶງ່ໄດຂາດໄປຈາກໜງັສືຢັງ້ຢນືນີ້ 
ພ�ແ່ມຄວນຕິດຕ�ຫ່ານາຍໝ�/ ພະຍາບານທ່ີເປນັຜູສັກຢາໃຫເດກັເພ່ືອກວດເບິງ່
ວາບນັທຶກການສັກຢາໄດຖກືສ່ົງໄປໃຫ ACIR. ໃນເມືອ່ ACIR ໄດຮບັຂ�ມູ້ 
ນໃໝຈາກນາຍໝ�/ພະຍາບານແລວ ທາງ ACIR ກ�ຈະອອກ ໃບຢັງ້ຢນືປວັດ 
ການສັກຢາປອງກນັໂຣກສະບບັໃໝໃຫແກພ�ແ່ມ.

ໃບຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ –  
ສະແດງໃຫເຫັນວາເດັກບ�່ໄດສັກຢາຄົບ 

ບັນດາເດັກທີ່ສັກຢາຊາກ�ສາມາດຈົດຊື່ເຂົ້າສູນດູແລເດັກໄດໃນທັນທີທີ່ພວກ 
ເຂົາໄດເລີ້ມມີແຜນການສັກຢາເພີ້ມໃຫຄົບ. ນາຍໝ�/ພະຍາບານຕ້ອງຂຽນ 
ຕື່ນຟອມປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ແລວສ່ົງໄປໃຫ ACIR ແລະ 
ເອົາໃຫພ�່ແມສ�າເນົານຶ່ງ.  

ການແພລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ສາມາດປອງກັນດວຍ
ຢາສັກ
ບັນດາເດັກທີ່ບ�່ໄດສັກຢາປອງກັນໂຣກອາດຈະຕອງຢູເຮືອນພາຍໃນລະຍະ 
ເວລາທີ່ມີການແພລະບາດຂອງພະຍາດ. ອັນນີ້ແມນເພື່ອປອງກັນເດັກ ແລະ 
ຍັງຈະເປັນການຢຸດຢັ້ງການແພຜາຍຂອງພະຍາດຢູໃນຊຸມຊົນອີກດວຍ.

ໃບຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກອັນປັດຈຸບັນ
ຫຼັງຈາກການສັກຢາແຕລະຄັ້ງ ບັນດາພ�່ແມຄວນເອົາ ໜັງສືຢັ້ງຢືນປວັດການ
ສັກຢາປອງກັນໂຣກອັນປັດຈຸບັນໃຫຜູອ�ານວຍການຂອງສູນດູແລເດັກເພື່ອ 
ຈະໄດເອົາໃສໃນການລົງທະບຽນການສັກຢາປອງກັນໂຣກຂອງພວກເຂົາ.  
ບັນດາພ�່ແມສາມາດພິມເອົາໜັງສືຢັ້ງຢືນໄດໂດຍກົງທາງອອນລາຍນຈາກ 
ເວັບໄຊຕຂອງ Medicare.

ເງິນພາສີຄອບຄົວ ພາກ  A   
(FAMILY TAX BENEFIT PART A)

ເພື່ອຈະໄດຮັບເງິນ Family Tax Benefit Part A ເພີ້ມ 
ບັນດາເດັກຕອງໄດຖືກບັນທຶກໂດຍ ACIR ວາໄດສັກຢາຄົບແລວພາຍໃນປີ
ທີ່ເດັກມີອາຍຸ 1, 2, ແລະ 5 ປີ. ບັນດາພ�່ແມອາດຈະຍັງມີສິດຖາຫາກພວກ 
ເຂົາຍື່ນຟອມຍົກເວັ້ນການສັກຢາປອງກັນໂຣກເຂົ້າໄປ. 

ACIR ໜັງສືຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ 
ບັນດາພ�່ແມຈະໄດຮັບໜັງສືຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ 
ທາງໄປສະນີຫຼັງຈາກທີ່ລູກ ຂອງພວກເຂົາໄດສັກຢາຕອນອາຍຸ 18 ເດືອນ 
ແລະ 3½ - 4ປີ. ບັນດາພ�່ແມສາມາດຂ�ເອົາ ໜັງສືຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາ 
ປອງກັນໂຣກໄດທຸກເວລາ:

•	ດວຍການໂທຣະສັບຫາ ພະແນກລົງທະບຽນການສັກຢາປອງກັນໂຣກວັຍ
ເດັກ ຂອງ ອອສເຕຣ ເລັຍ ຕາມໝາຍເລກ 1800 653 809

•	 ໂດຍຜານ ບ�ຣິການ ເມດີແຄຣ ອອນລາຍນ ທີ່ 
www.medicareaustralia.gov.au/online 

•	ດວຍການ ຂ�ໜັງສືຢັ້ງຢືນທາງ ອີເມລ ໂດຍສົ່ງໄປທີ່ 
acir@medicareaustralia.gov.au 

•	ດວຍການໄປທີ່ ສູນບ�ຣິການ ຂອງ Department of Human Services, 
ຫອງການ Medicare ຫຼື ຫອງການ Centrelink ໃນທອງຖິ່ນຂອງທານ.

ບັນດາເດັກທີ່ ໄດສັກຢາມາເຖິງປັດຈຸບັນ
ບັນດາເດັກທີ່ຈົດຊື່ເຂົ້າສູນດູແລເດັກອາດຈະອາຍຸຍັງນອຍເກີນໄປ ທີ່ຈະໄດຮັບ
ການສັກຢາປອງກັນໂຣກວັຍເດັກໄດຄົບທຸກຢາງ. ໃບຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາ 
ປອງກັນໂຣກ ACIR ສ�າລັບບັນດາເດັກທີ່ໄດສັກຢາມາເຖິງປັດຈຸບັນຈະມີຄ�າວາ 
“up to date” ບັນທຶກໄວຢູທາງເທິງຂາງຊາຍຂອງໜັງສືນີ້.  
ການສັກຢາຄັ້ງຕ�່ໄປ ແລະ ວັນທີ ຈະຖືກບັນທຶກໄວຢູຂາງລຸມຂອງໜັງສື. 

ສ�າລັບບັນດາເດັກທີ່ມີອາຍຸໃຫຍຂຶ້ນແດທີ່ໄດສັກຢາຄົບແລວ ພາກສວນສີມວງ 
ທີ່ຢູທາງລຸມຂອງ ໃບຢັ້ງຢືນປວັດການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ມີຄ�າວາ  
“This child has received all vaccines required by 5 years of age” 
(ເດັກຄົນນີ້ໄດຮັບການສັກຢາຄົບໝົດທຸກຢາງຕາມຂ�້ກ�ານົດຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸ 
ເຖິງຫາປີ). 

ບັນດາເດັກທີ່ໄດສັກຢາຢູຕາງປະເທດ
ຕາຕະລາງການສັກຢາປອງກນັໂຣກຢູຕາງປະເທດອາດຈະແຕກຕາງໄປຈາກຕາ
ຕະລາງຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ແລະ ຕອງໃຫນາຍໝ�/ພະຍາບານກວດເບິງ່ ຊຶງ່ເພ່ິນ
ຈະເປນັຜູທ່ີສ່ົງຂ�ມ້ນູນີໄ້ປໃຫ ACIR. ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃບຢັງ້ຢນືປວັດການສັກຢາ 
ປອງກນັໂຣກ ACIR ກ�ຈະຖກືອອກໃຫແກພ�ແ່ມໂດຍ ACIR.

ການປອງກັນກອນການຝາກສູນດູແລເດັກ
ມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນທີ່ເດັກທຸກຄົນໄດສັກຢາປອງກັນໂຣກໃຫຄົບກອນເພື່ອຊວຍ 
ປອງກັນພວກເຂົາກອນທີ່ຈະເລີ້ມເຂົ້າສູນດູແລເດັກ. ການສັກຢາປອງກັນ 
ໂຣກຊາຈະເຮັດໃຫພວກເດັກມີຄວາມສຽງຕ�່ການຕິດພະຍາດທີ່ຮາຍແຮງ. 

ການຈົດຊື່ເຂົ້າສູນດູແລເດັກ ແລະ ບັນດາຂ�້ກ�ານົດຂອງກົດໝາຍ
ພາຍໃຕກດົໝາຍວາດວຍສາທາຣະນະສຸກ ຂອງຣັດ NSW ບນັຍັດ ປ ີ2010  
ບນັດາພ�ແ່ມຕອງມ ີໜງັສືຢັງ້ຢນື ການລງົທະບຽນການສັກຢາປອງກນັໂຣກ 
ວັຍເດກັ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ [(Australian Childhood Immunisation 
Register) (ACIR)] ໃບຢັງ້ຢນືປວັດການສັກຢາປອງກນັໂຣກ 
(Immunisation History Statement) (ຊຶງ່ສະແດງໃຫເຫນັວາເດກັໄດສັກ 
ຢາມາເຖງິປດັຈຸບນັ) ຫຼ ືຟອມປວັດການສັກຢາປອງກນັໂຣກ (Immunisation 
History Form) IMMU13 (ຊຶງ່ສະແດງໃຫເຫນັວາເດກັຢູໃນລະຫວາງຕາ 
ຕະລາງຣາຍການສັກຢາເພ້ີມໃຫຄບົ) ຫຼ ືຟອມການຍົກເວ້ັນການສັກຢາປອງ
ກນັໂຣກ.  ຂ�ມ້ນູນີຈ້ະຖກືນ�າໃຊໃນການລະບ ຸແລະ ຍົກເວ້ັນເດກັຈາກສູນດແູລ 
ເດກັຖາຫາກວາພະຍາດທ່ີສາມາດປອງກນັດວຍຢາສັກເກດີລະບາດຂຶນ້ມາ.

ບັນດາພ�່ແມຂອງເດັກຜູທີ່ບ�່ມີໜັງສືທີ່ຖືກຕອງຈະບ�່ສາມາດຈົດຊື່ 
ລູກຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃນສູນດູ ແລເດັກໄດ. 

ຟອມຍົກເວັ້ນການສັກຢາປອງກັນໂຣກ
ບັນດາເດັກທີ່ບ�່ໄດສັກຢາປອງກັນໂຣກດວຍເຫດຜົນທາງການແພດ ຫຼື  
ເດັກທີ່ພ�່ແມມີຄວາມຮູສຶກຄັດຄານຕ�່ການສັກຢາປອງກັນໂຣກສາມາດຈົດ 
ຊື່ເຂົ້າສູນດູແລເດັກໄດ ຖາຫາກວານຶ່ງໃນຟອມຕາງໆດັ່ງຕ�່ລົງໄປນີ້ໄດຖືກ 
ນາຍໝ�  ຫຼື ພະຍາບານສັກຢາປອງກັນໂຣກໄດຂຽນຕື່ມໃຫ ແລະ 
ຍື່ນເຂົ້າພອມໃນເວລາຈົດຊື່:

• ຟອມຍົກເວັ້ນການສັກຢາປອງກັນໂຣກ 
ຟອມ ຂ�້ຫາມໃນການໃຊຢາ   
(Medical Contraindication Form) (IMMU11), ຫຼື 

• ຟອມຍົກເວັ້ນການສັກຢາປອງກັນໂຣກ 
ຟອມ ຄວາມຮູສຶກຄັດຄານຕ�່ການສັກຢາປອງກັນໂຣກ  
(Conscientious Objection Form) (IMMU12). 


