
चाइल्ड केएरमा  
भराना र प्रतिरक्षण

महत्वपूणना िथ्यहरु
✔ जानकारीहरु पुरा गरेको ए सी आई आर प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक 

वििरण िा प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक फारम (ति बच्ाहरु जो 
छुटेको म्ाद परुा गनने ्ोजानामा छन)् ्ाइल्ड केएरमा भनानाको 
लातग आबश्क छ ।  

✔ मेड्डके्र मेड्डकल कनटे्न्डीक्ासन फारम िा सिवबिेडक रोक 
फारम पतन उप्कु्त मातन बझुाउन सडकनछ

✔ ्डद सम्मा डदईएको खण्डमा, खोपरोपणहरु सबभैनदा 
प्रभाबकारी हुनछ 

✔ खोपरोपणमा डिलाई गनानाले बच्ाहरु लाई रोगहरु सनने र धेरै 
वबरामी हुने खिरा रहनछ।

✔ बच्ाहरु साधारण रुपमा असिस्थ हँुदा जसिै नाक बहदा िा 
मामलूी त्सो लागदा पतन उनीहरु सरुक्क्षि रूपमा खोपरोपण गनना 
सडकनछ 

✔ समाजमा धेरै व्वक्तहरु लाई खोपरोपण गराउनाले उतनहरु लाई 
पतन ब्ाउछ जो खोपरोहण नगरेका छन ्र खोप द्ारा रोकन 
सडकने खिरनाक रोगहरू तन्नत्रण गनना मद्दि तमलछ ।  

✔ प्रत्ेक बच्ालाई सम्मा न ैखोप डदन अनसुमारक सडहि 
सतुनक्चिि गननाको लातग तनजी खोपरोपण का्नाक्रमको तनशलुक 
फोन ‘Save the Date to Vaccinate’ (सेि द ्ेडट टु 
भ्ाक्कसनेट) ऐप उनलो्ड गनुनाहोस् । ऐप ्डाउरलो्ड गरनालाई, 
से्व द ्डटे टु भ्याक्सरेट भनरे (www.immunisation.
health.nsw.gov.au) ्ेवबसाईटमा जारुहोस ्र आईट्युरस ्
(आईफोर को लागग) ्वा गुगल पले (अँरड्ोइ्ड को लागग) 
ललकं अरुसरण गरुनाहोस ्।  

थप जारकारीहरु 
ए सी आई आरको ्ेवबसाइट 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

एरएस्डबल्ूय स्वासथ्यको ्ेवबसाइट 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

एरएस्डबल्ूय स्वासथ्य ‘ से्व द ्डटे टु 
भ्याक्सरेट ’ अलभ्यारको ्ेवबसाइट
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

ऑसटे्लल्याई सरकार स्वासथ्य  
िथा ्वदृ्ध व्वभाग 
प्रतिरक्षण असटे्लल्या का्यनाक्रम
www.immunise.health.gov.au

अवबभािकको 
लातग जानकारी
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त्टुटपणूना प्रतिरक्षणको ऐतिहालसक व्व्वरण 
्डद वबिरण बाट खोपहरु गा्ब छन ्भने, आमा बिुाले ्डद खोपका 
वबिरणहरु ए सी आई आरमा पठाइएको छ भतन जाँचन ति त्डकतसक / नसना 
समपकना  गनुना परछना, जसले खोप डदएको हो । एकपलट ए सी आई आर द्ारा 
त्डकतसक / नसना बाट नविनिम जानकारी प्राप्त भएपतछ, ए सी आई आर द्ारा 
आमा बिुाहरुलाई प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक वििरण फेरी जारी गनना सडकनछ ।

प्रतिरक्षणको ऐतिहालसक व्व्वरणले बचचाले खोप 
प्रक्क्र्या पुरा रगरेको देखाउदछ 

बच्ाहरु जो आफनो खोपरोपणका म्ादमा पछा्डी छन,् उतनहरुले एक 
पटक परुा गनने ्ोजना शरुु गरे पतछ ्ाइल्ड केएरमा भनाना गनना 
सडकनछ । त्डकतसक / नसनाले प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक फारम भनुना 
आिस्क हुनछ, सो फारम ए सी आई आर लाई पठाउने र एक प्रति 
आमा बुिालाई डदन ुपनने हुनछ ।

खोप द्वारा रोक्करे रोगको प्रकोप 
खोपारोपण नगराईएका बच्ाहरु ले रोगको प्रकोपको सम्मा घरमा न ै
बसनु पनने हुनसकछ । ्ो बच्ालाई संरक्षण डदनको लातग हो ि्था ्सले 
समाजमा रोगलाई फैलन बाट पतन रोकदछ । 

प्रक्क्र्या पूणना गररएको प्रतिरक्षणको ऐतिहालसक बब्वरण
प्रत्ेक खोपारोपण पतछ, अवबभािकले ्ाइल्ड केएरका ड्डरेकटरलाई 
बच्ाको न्ाँ जानकारी भएको प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक वबिरण 
प्रतिरक्षण रक्जसटरमा राख्नको लातग डदन ुपदनाछ । आमा बुिाहरु ले ्ो 
वबिरण मेड्डके्र अनँलाइन सेिाहरुको िेबसाईटबाट पतन तसधै छापन 
पतन सकछन ्। 

परर्वार कर लाभ भाग ए
पररिार कर लाभ भाग ए (Family Tax Benefit Part A) पररतशष्ट पाउन 
को लातग, ए सी आई आर द्ारा बच्ाहरू १, २ र ५ बरना उमेरको पगुदा, 
पुणना रुपमा खोप डदईएको दिाना हुन ुपदनाछ । आमा बुिाहरु ले ्डद 
प्रतिरक्षणबाट छूट प्राप्त फारम बझुाएको खण्डमा पतन उनीहरु पररिार 
कर लाभ भाग ए को लातग ्ोग् हुन सकछन ्।  

ए सी आई आर प्रतिरक्षणको ऐतिहालसक व्व्वरण
जब बच्ाहरु ले १८ मडहना र ३ १/२ – ४ बरना को खोपारोपणहरु परुा 
गछनान,् अवबभािकले हुलाक बाट प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक वििरण प्राप्त 
गनने छन ्। अवबभािकले प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक वििरण कुन ैपतन 
सम्मा प्राप्त गनना सकनेछन ्:

•	ऑसटे्तल्ाई बाल्ािस्था प्रतिरक्षण रक्जसटरलाई 1800 653 809 
मा समपकना  गनुना भइ

•	 मेड्डके्र अनँलाइन सेिा द्ारा  
www.medicareaustralia.gov.au/online मा जान ुभइ

•	acir@medicareaustralia.gov.au मा ईमेल गरर वििरण को लातग 
अनरुोध गनुना भइ

•	स्थानी् मानि सेिा केनद्र विभाग, मेड्डके्रको का्ानाल् ्ा 
सेनटरतलङकको का्ानाल्मा भेटन गइ

खोप प्रक्क्र्या पणूना गरेका बचचाहरु 
्ाइल्ड केएरमा भनाना गररने बच्ाहरु उमेर भनदा साना हुन पतन सकछन,् 
जसले गदाना उतनहरु ले बल्ािस्थाका सब ैखोपहरु तलन नसकने हुन 
सकछन ्। प्रडक्र्ा पणूना गरेका बच्ाहरुका ए सी आई आर प्रतिरक्षणको 
ऐतिहातसक वििरणहरुका बा्ाँ हािको तशरनामा “up to date” (प्रडक्र्ा पणूना 
भएको) भतन उललेख गररनु पदनाछ । आगामी खोपारोपणहरु ि्था तिनका 
म्ादको वबिरण िललो भागमा भररने गररनछ ।

ठुलो बच्ाहरु जो पणूना रुपमा प्रतिरक्क्षि छन,् प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक 
वििरणहरुको बजैनी रङ को िललो भागमा “This child has received 
all vaccines required by 5 years of age” (्ो बच्ाले ५ बरना तभत्र 
मा आिश्क सब ैखोपहरु प्राप्त गरेको छ) भनने शबदहरु हुनछन ्।

बबदेशमा खोप प्रापि गरेका बचचाहरु
वबदेशका खोपारोपणका म्ादहरु ऑसटे्तल्ाको खोपारोपणका म्ादहरु  
भनदा फरक हुन सकछ र त्डकतसक / नसना द्ारा ज्ाइन ुपदनाछ जसले 
जानकारी लाई ए सी आई आरमा स्थानांिरण गदनाछन ्। त्सपतछ 
ए सी आई आर द्ारा आमा बिुालाई ए सी आई आर प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक 
वििरण जारी गररनछ ।

चाइल्ड केएर अतिको सरंक्षण
बच्ाले ्ाइल्ड केएर शरुु गनुना अतघ उनीहरु सरुक्क्षि राख्न मद्दि गनना, 
बच्ाहरु लाई पणूना रुपमा खोपारोपण गनुना जरुरर छ । डिलो खोपारोपण 
गनानाले बच्ाहरु लाई गंभीर रोगहरु लागने सभंािना रहनछ । 

चाइल्ड केएरमा भराना र कारतुर आ्वश्यकिाहरु
एनएस्डबल्ू सािनाजतनक सिास्थ् ऐन २०१० अनिगनाि, अवबभािकले  
ऑसटे्तल्ाई बाल्ािस्थाको प्रतिरक्षण रक्जसटर (ए सी आई आर) 
प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक वििरण (Immunisation History Statement)  
(जसले बच्ाले खोप प्रडक्र्ा परुा गरेको छ भतन देखाऊछ), अ्थिा 
प्रतिरक्षणको ऐतिहातसक फारम आई एम एम ्  ू१३ (Immunisation 
History Form IMMU13) (जसले बच्ाको बाँकी खोप परुा गनने म्ाद 
देखाऊछ) िा प्रतिरक्षणबाट छूट प्राप्त फारमहरु बझुाउन ुपदनाछ । ्डद खोप 
द्ारा रोकन सडकने रोगहरूको प्रकोप भएमा ्ो जानकारी ्ाइल्ड 
केएरमा बच्ाहरुको पडह्ान गनना र अलग गनना प्र्ोग गररनछ ।

बचचाहरुका अबबभा्वक जो संग सही कागजपत् हुदैर, उरीहरुले 
आफरो बचचालाई चाइल्ड केएरमा भराना गराउर स्रे छैरर ्। 

प्रतिरक्षण बाट छूट प्रापि फारमहरु
बच्ाहरु जो त्डकतसाका कारणहरु ले खोपारोपण गराउन सकदैनन ्
्ा जसका अवबभािकहरुले सिवििेकले खोपारोपण को लातग रोक 
लगाएका हुनछन,् ति बच्ाहरु लाई ्ाइल्ड केएरमा भनाना गनना िल 
उललेक्खि तनमन फारमहरु मध्े एक फारम, जनु त्डकतसक 
िा प्रतिरक्षण प्रदान किाना द्ारा परुा गनना सडकनछ, भनाना गनने सम्मा 
बझुाउनु सडकनछ :

• प्रतिरक्षण बाट छूट  
Medical Contraindication Form (IMMU11)  
(मेड्डकल कनटे्न्डीक्ासन फारम – आइ एम एम ्  ू११), िा, 

• प्रतिरक्षण बाट छूट
Conscientious Objection Form (IMMU12)  
(सिवबिेडक रोक फारम – आइ एम एम ्  ू१२) । 


