
Anaokuluna 
giriş ve aşı

ÖNEMLİ GERÇEKLER
✔ Anaokuluna kayıt yaptırabilmek için bir güncel ACIR 

Aşı Tarihçe Belgesi ya da Aşı Tarihçe Formu (aşı 
tamamlama programında olan çocuklar için) gereklidir

✔ Duruma göre bir Medicare Medical Contraindication 
Form (Medicare Tıbbi Kontrendikasyon (tedavinin 
uygun olmaması hali) Formu) veya Conscientious 
Objection Form (Vicdani İtiraz Formu) sağlanabilir

✔ Aşılar zamanında yapıldığı taktdirde en fazla etkinlik 
gösterirler

✔ Aşıların geciktirilmesi çocukları bir hastalığa yakalanma 
veya çok hasta olma riski ile karşı karşıya bırakır

✔ Burun akıntısı veya hafif soğuk algınlığı gibi basit 
rahatsızlıkları olan çocuklar güvenle aşılanabilirler

✔ Toplumda çok sayıda kimsenin aşılanması, aşılanmamış 
olanları da korur ve aşı ile önlenebilen ciddi hastalıkları 
kontrol altında tutmaya yardım eder

✔ Çocukların zamanında aşılanmalarını güvenceye almak 
için her çocuk için hatırlatmalı bireysel aşı programı 
için ücretsiz olan ‘Save the Date to Vaccinate’ 
(Aşı Yaptırmak İçin Vaktinizi Ayırın) adlı telefon 
programını indirin. Programı indirmek için 
‘Save the Date to Vaccinate’ sitesine   
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) girin ve 
iTunes (iPhone için) veya Google Play (Android 
için) bağlantılarını izleyin.

DAHA FAZLA BİLGİ 
ACIR internet sitesi 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

NSW Health (NSW Sağlık) internet sitesi 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health (NSW Sağlık) 
‘Save the Date to Vaccinate’  
Kampanyası internet sitesi
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government Department of 
Health & Ageing 
Immunise Australia Program  
(Avustralya Aşı Programı)
www.immunise.health.gov.au

Anne-babalar 
için bilgi
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HATALI AŞI TARİHÇE BELGESİ 
Eğer bir belgede aşılar eksikse, ebeveynler kayıtların ACIR’e 
gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için aşıları yapan doktor/
hemşire ile irtibata geçmelidir. Güncellenmiş bilgiler doktordan / 
hemşireden ACIR’e ulaştığında ACIR ebeveynlere yeni bir Aşı 
Tarihçe Belgesi sağlayabilir. 

AŞI TARİHÇE BELGESİ – ÇOCUĞUN AŞILARININ 
TAMAM OLMADIĞINI GÖSTERİYOR 
Aşı programlarının gerisinde kalan çocuklar, bir aşı tamamlama 
programına başlamaları halinde anaokuluna kaydolabilirler. Bu 
amaçla doktorun/ hemşirenin bir Aşı Tarihçe Formu doldurması 
ve ACIR’e göndermesi ve bir kopyasını da ebeveyne vermesi 
gerekir.  

AŞI YOLUYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIK SALGINI
Hastalık salgını başgösterdiği dönemlerde aşılanmamış 
çocukların evde kalmaları istenebilir. Bu durum, çocuğu 
korumak ve aynı zamanda hastalığın toplumda yayılmasını 
önlemek içindir.

GÜNCELLENMİŞ AŞI TARİHÇE BELGESİ
Her aşıdan sonra ebevenler çocuklarının güncellenmiş Aşı 
Tarihçe Belgesini kendi Aşı Siciline işlemeleri için anaokulu 
müdürüne sağlamaları gerekir. Ebeveynler Medicare çevrimiçi 
hizmetleri sitesi aracılığıyla doğrudan bir belge yazdırabilirler.    

AİLE VERGİ YARDIMI A 
Aile Vergi Yardımı A (Family Tax Benefit Part A) ödeneğini 
alabilmek için, çocuğun bir, iki ve beş yaşlarını doldurdukları 
yıllarda ACIR tarafından aşılarını tam olarak yaptırmıştır şeklinde 
kayda geçmiş olmaları zorunludur. Immunisation Exemption 
Form (Aşı Muafiyet Formu) sunan ebeveynler yine de haksahibi 
olabilirler. 

ACIR AŞI TARİHÇE BELGESİ
18 aylık ve 3½-4 yaş aşıları tamamlanan çocukların ebeveynlerine 
bir Aşı Tarihçe Belgesi posta ile gönderilecektir. Ebeveynler 
istedikleri zaman bir Aşı Tarihçe Belgesini şu yollarla elde 
edilebilirler : 

•	Avustralya Çocukluk Dönemi Aşı Sicili’ni (Australian Childhood 
Immunisation Register) 1800 653 809’dan aramak suretiyle

•	www.medicareaustralia.gov.au/online adresindeki Medicare 
Çevrimiçi Hizmetleri’nden

•	acir@medicareaustralia.gov.au adresine ileti gönderip bir 
bildirim talep ederek

•	yerel İnsan Hizmetleri Bakanlığı Servis Merkezi (Department of 
Human Services Service Centre), Medicare ofisi veya Centrelink 
ofisine şahsen başvurarak

AŞILARI GÜNCEL OLAN ÇOCUKLAR
Anaokuluna kaydolan çocuklar, aşılarının tamamını yaptırmış 
olamayacak kadar küçük olabilirler. Aşıları güncel olan çocukların 
ACIR Aşı Tarihçe Belgelerinin sol üst kısmına ‘up to date’ 
(günceldir) sözü kaydedilecektir. İlerde yapılacak olan aşılar ve 
yapılma zamanları, belgenin alt kısmında yer alacaktır.

Aşıları tamamlanmış olan büyük yaştaki çocuklar için Aşı Tarihçe 
Belgesinin alt tarafındaki mor renkli kısımda şu sözler yer 
alacaktır: “This child has received all vaccines required by 5 years 
of age” (Bu çocuk 5 yaşa kadar yapılması zorunlu olan tüm 
aşıları yaptırmış bulunmaktadır).

YURTDIŞINDA AŞILANAN ÇOCUKLAR
Yurtdışı aşı programları Avustralya aşı programlarından farklı olabilir 
ve bu bilgilerin bir doktor/hemşire tarafından kontrol edilerek ACIR’e 
aktarılması gerekir. ACIR bu işlemden sonra bir ACIR Aşı Tarihçe 
Belgesini ebevenlere sağlayacaktır. 

ANAOKULU ÖNCESİ KORUMA
Anaokuluna başlamadan önce çocukların aşılarını tam olarak 
yaptırmış olmak, onları korumaya yardımcı olma bakımından 
önemlidir. Aşıların geciktirilmesi çocukları ciddi hastalıklara 
yakalanma riski ile karşı karşıya bırakır.  

ANAOKULUNA KAYDOLMA VE YASAL 
ZORUNLULUKLAR
2010 tarihli NSW Kamu Sağlığı Yasası (NSW Public Health Act) 
uyarınca, ebeveynlerin Avustralya Çocukluk Dönemi Aşı Sicili 
Aşı Tarihçe Belgesi (Australian Childhood Immunisation 
Register – ACIR-  Immunisation History Statement) veya Aşı 
Tarihçe Formu IMMU13 (Immunisation History Form IMMU13) 
(çocuğun aşı tamamlama programında olduğunu gösteren) 
veya aşı muafiyet belgesi sağlamaları zorunludur. Bu bilgi, aşı 
yoluyla önlenebilen bir hastalığın ortaya çıkması halinde aşı 
olmayan çocukların belirlenip anaokulundan uzaklaştırılması 
amacıyla kullanılmaktadır.   

Gerekli belgeleri olmayan çocukların anne-
babaları, çocuklarını anaokuluna 
kaydettiremeyecektir. 

AŞI MUAFİYET FORMLARI
Tıbbi nedenlerle aşı olmayan çocuklar veya aşılanmaya karşı 
vicdani itirazları olan ebeveynlerin çocukları, aşağıdaki 
formlardan birinin bir doktor veya aşı sağlayıcısı tarafından 
doldurulması ve kaydolma sırasında sunulması şartıyla 
anaokuluna kayıt yaptırabilirler:

• Immunisation Exemption – Medical Contraindication 
Form (Aşı Muafiyeti - Tıbbi Kontrendikasyon (tedavinin 
uygun omaması hali) Formu (IMMU11), veya; 

• Immunisation Exemption-Conscientious Objection Form 
(Aşı Muafiyeti-Vicdani İtiraz Formu) (IMMU12). 


