
ह्युमन प््ययापिलोमयाभयाइरस (एच.पि.भी) खोि

प्रश््न. एच.पि.भी. भ्ेनको के हो र यो कसरी फैलिन््छ ?
ह्यूमन प््ययापीलोमयाभयाइरस (एच.पप.भी.) भनेको मपिलया र पुरूष दवुैलयाई 
असर पयानने सयामयान््य भयाइरस िो। ्यो भयाइरस भएको कुनै व््यपतिसँग ्यौन 
परि्ययाकलयापमया हँुदया ्यौनयाङ्ग सम्पक्क बयाट एच.पप.भी. फैललन््छ। ्यो भयाइरस 
्छयालयाको अपि सुक्षम प्वयालिरुबयाट प्छ्छ्क  र रगि वया अन््य शयारीररक िरल 
पदयार््किरुबयाट सददैन। कण््डमिरु प्र्योग गदया्क पयूरै ्यौनयाङ्गको ्छयालयाको भयाग 
न्छोप्ने हुनयाले सीपमिरुपमया मयात्र सन्कबयाट बचयाउँ्छ।

्यौन परि्ययाकलयापमया सपरि्य हुने धेरैजसो मयापनसिरूको जीवनको कुनै 
सम्यमया लैंगीक एच.पप.भी. संरिमण हुन सक््छ। शरीरले आफै संरिमणलयाई 
प्रयाकृपिक रूपमया प्रया्यः सफया गनने भएकोले कुनै लक्षणिरू देखिदैन भने, 
त्यसले कपिले कहिि पनम्न लगया्यि गम्भीर पबरयामी बनयाउन सक््छ:

• प्रया्यः सब ैपकपसमको सर्भकल क््ययान्सर

• मलद्यारमया हुने क््ययान्सरको 90%

• ्योनीद्यारमया हुने क््ययान्सरको 65%

• ओरोफयाररन्जील क््ययान्सर (गलयाको प्छया्डीपट्ी हुने क््ययान्सर) को 60%

• ्योनी क््ययान्सरको 50%

• पुरुष ललङ्ग (पेनयाइल) क््ययान्सरको 35%

• प्रया्यः सब ैपकपसमको लैंपगक वयार्स्क

पुरुषिरुलयाई िोप लगयाउनयाले पुरुषमया हुने क््ययान्सरिरु र जेनयाइटल 
वयाट्कस् (genital warts) बयाट बचयाउँ्छ र, मित्वपयूण्करूपमया, त्यसले 
मपिलयालयाई सर्भकल क््ययान्सरिरूबयाट पपन बचयाउँ्छ।

प्रश््न. खोिहरूिे कसरी काम ग्छ्छ  ?
िोपिरूले केिी ियास संरिमणिरूसँग प्रपिरक्षया प्रणयालीद्यारया लड्नलयाई 
सिया्यिया गनने कयाम ग्छ्क। ्यपद िोप लगयाएको व््यपति ्यस्िया संरिमणिरूको 
सम्पक्क मया आ्यो भने, उसको प्रपिरक्षया प्रणयालीले अझ प्रभयावकयारी रूपमया 
प्रपिपरि्यया देियाएर रोगलयाई बढ्नबयाट रोक्न वया ्यसको गम्भीरियालयाई 
धेरैिदसम्म घटयाउन सक्षम हुन््छ।

प्रश््न. कु्न खोि प्रयोग गररन््छ ?
9 प्रकयारकया एच.पप.भी. (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 र 58) पवरुद्ध 
बचयाउने एच.पप.भी िोप प्र्योग गररन््छ।

प्रश््न. मेरो बच्ािाई एच.पि.भी. को कपि वटा डोजहरू 
चापहन््छ?
अष्टेलल्ययाली पनदनेशनिरूले ियाल ्छ मपिनयाको अन्िरयालमया एच.पप.भी.  
िोपको दईु वटया ्डोजिरू पदन पसफयाररस गरेको ्छ। अन्िरया्कपष्ट्य 
प्रमयाणिरूले एच.पप.भी. िोपको एक ्डोजले प्यया्कप्त सुरक्षया पदनसक्ने सङे्ि 
गद्क्छ। ्यपद ियालको अस्टे्लल्ययाली पसफयाररसिरू एच.पप.भी. िोपको दईु 
्डोजिरूबयाट एक ्डोजमया पररवि्कन भएमया एन.एस.्डब््ल्ययू. िे्लर् (NSW 
Health) ले िपयाईंलयाई सम्पक्क  गनने्छ।

केिी पकशोरपकशोरीिरूलयाई एच.पप.भी. िोपको 3-्डोज (िरुयाक) 
भएको ियाललकया को लयापग पसफयाररस गररन््छ र उनीिरूले दोस्ो िरुयाक 
ललएको कम्िीमया 4 मपिनयापप्छ आफ्नो जी.पी. (GP) सँग िेस्ो िरुयाक 
ललने व््यवस्र्या पमलयाउनु प्छ्क। ्यसमया 15 वष्क वया सोभन्दया बढी उमेरमया 
एच.पप.भी. िोपको पपिलो िरुयाक ललएकया पवद्यार्थीिरू समेि पद्क्छन्। 
प्रपिरक्षया प्रणयालीमया उले्िनी्य कमी कमजोरीिरू भएकया पवद्यार्थीिरूलयाई 
उनीिरूको जी.पी. सँग एच.पप.भी. िोपको 3 वटया ्डोज (िरुयाक) 
िरू लगयाउन पसफयाररस गररन््छ, जसलयाई प्रयार्पमक वया मयाध््यपमक 
प्रपिरक्षयाप्रणयालीकया कमी कमजोरीिरू (पब ललम्फोसयाइट एन्टीब्डी र पट 
ललम्फोसयाइटकया पयूरया वया आंलशक कमी कमजोरीिरू); एच. आइ. भी. 
संरिमण; म््ययाललग्याखन्स; अङ्ग प्रत्ययारोपण; वया उले्िनी्य इम््ुयनोसपे्रपसभ 
रे्रयापी (एस्पे्पन्यया वया ियाइपोस्पे्पन्यया बयािेक) भएको व््यपति भनी 
पररभयापषि गररएको ्छ।

प्रश््न. कसिे खोि लि्ुन ि्छ्छ  ?
12 वष्क देखि 15 वष्क उमेर मुपनकया सब ैगिन अङे्गजी केन्द्रिरु (Intensive 
English Centres) कया पवद्यार्थीिरुले एच.पप.भी. िोपको 2-मयात्रया 
ियाललकया अनुसयार ललनुप्छ्क। 15 वष्क र मयापर् उमेरकया सब ैपवद्यार्थीिरु, र 
जसकया उले्िनी्यरुपमया प्रपिरक्षया प्रणयालीिरु पबपरिएकयािरुलयाई (मेरो 
बच्यालयाई एच.पप.भी. को कपि वटया ्डोजिरू चयापिन््छ? को जवयाफ 
िेनु्किोलया) एच.पप.भी. िोपको 3-मयात्रया पदने ियाललकया अनुसयार िोप 
पदनुप्छ्क। ्यसो गदया्क दोस्ो मयात्रया ललएको 4 मपिनया पप्छ उनीिरुको 
्डयाक्टरबयाट िेस्ो मयात्रया पदइन््छ। र्प जयानकयारीको लयापग, िपयाईंको स्र्यानी्य 
जन स्वयास््थ््य इकयाईको 1300 066 055 नम्बरमया सम्पक्क  गनु्किोलया।

नेशनल िे्लर् एण््ड मेप्डकल ररसच्क कयाउखन्सलद्यारया पवद्याल्य 
िोप कया्य्करिममया पकशोरपकशोरीिरूको लयापग पसफयाररश 
गरेकया िोपिरू एन.एस.्डब््ल्ुय. िे्लर् (NSW Health) ले 
प्रदयान ग्छ्क। बयाबआुमया / अपभभयावकले िस्ियाक्षर गरेको मन्जुरी 
उपलब्ध गरयाउनु पनने्छ। 

तपाईंले गर््ननु पर्ने अन््य क्न राहरु 
• ्यो जयानकयारी पत्र ध््ययान पदएर पढ्नुिोस्।
• ्यपद िपयाईं आफ्नो बच्यालयाई हु्मन प््ययापपलोमयाभयाइरस (एच.पप.भी.) 
विरूद्ध िोप पदन चयािनुहुन््छ भने ्यो मन्जुरी फयारम पयूरया भनु्किोस् र 
िस्ियाक्षर गरेको मन्जुरी फयारम आफ्नो बच्या मयाफ्क ि पवद्याल्यमया 
फकया्कई पदनुिोस्।

• ्यपद िपयाईं आफ्नो बच्यालयाई पमज्लस (दयादरुया), मम्प्स (ग्लफयू  रोग) 
र रूबलेया विरूद्ध िोप पदन चयािनु हुन्न भने मन्जुरी फयारम नभनु्किोस् 
अर्वया पफिया्क नगनु्किोस्।

NSW Health  Nepali अभििावक जार्कारी पत्र     

Human papillomavirus (HPV) vaccine



प्रश््न. कसिाई खोि पि्न हुिै्न ?
एच.पी.भी. िोप पनम्न व््यपतििरूलयाई पदनु हँुदैन:

•  गभ्कविी भएमया अर्वया हुने सम्भयावनया ्छ भने।

•  पपिले िोप लगयाएपप्छ एनयाफयाइलेखक्सस भएको ्छ भने

•  िोपमया भएको पमश्रणको कयारणले एनयाफयाइलेखक्सस भएको ्छ भने  
(िल सुपचकृि गररएको)

•  ्यीस्ट (yeast) को कयारणले पपिलया एनयाफयाइलेखक्सस भएको ्छ भने।

प्रश््न. यो खोि कपतिको प्रभावकारी ्छ ?
बढी जोखिम्ुयति प्रकयारकया एच.पप.भी. जसले मपिलयामया 90 प्रपिशि भन्दया 
बढी सर्भकल क््ययान्सर गरयाउँ्छ, त्यस विरूद्ध ्यस िोपले बचयाउँ्छ र पुरुषमया 
हुने क््ययान्सर गरयाउन मद्दि गनने अपिररत्त प्रकयारकया एच.पप.भी. पवरुद्ध पपन 
सुरक्षया प्रदयान ग्छ्क। 

सबभैन्दया पप्छल्ो अनुसन्धयानले सो िोपले अझै पपन िोप पदएको 10 
वष्कभन्दया पपन बढी सम्यसम्म झण््ड ै100% सुरक्षया प्रदयान गनने देियाएको ्छ। 
सर्भकल क््ययान्सर सयामयान््यि्यया 10 वष्क वया अझै बढी सम्यमया पवकपसि 
हुनेहँुदया सो क््ययान्सरको न््ययूपनकरणमया उति िोपको भयूपमकया केिी सम्यकया 
लयापग स्पष्ट हँुदैन।

िर्यापप झण््ड ै75% सर्भकल क््ययान्सरकया लयापग लजम्मेवयार एच.पप.भी. 
(HPV) कया प्रकयारिरुमया 77% कमी देखिएको ्छ।

प्रश््न. यपि मैिे बच्ाको उमेर बढुन्जेि िर्ख्न चाहें भ्ेन 
के हुन््छ ?
्यौन कृ्ययाकलयापमया सपरि्य हुनु अपघ पकशोरपकशोरीिरूलयाई एच.पप.भी. 
िोप पदएमया सबभैन्दया बपढ प्रभयावकयारी हुन््छ। ्यो िोप िपयाईंको बच्या 
इन्टेखन्सभ ईंख्ललस सेन्टर वया कक्षया 7 मया हँुदया सक्कल मन्जुरी पत्र पफिया्क 
बझुयाएपप्छ स्कयू लमया मयात्र पदन सपकन््छ। ्यपद िपयाईंले िपयाईंको बच्या ठयू लो 
भइन्जेल पर्िन चयािनु भ्यो भने िपयाईंले जी.पी. (GP) सँग िोप पदलयाउने 
व््यवस्र्या पमलयाउनु प्छ्क।

प्रश््न. खोिमा के एपडपटभ्स (पमश्रण) पमसाइएको हुन््छ ?
िोपमया ्यीस्ट, एलुपमपनइम ए्डजुभेन्ट, सोप्ड्यम क्ोरयाइ्ड, 
एल-पिस्टी्डयाइन, पोलीसोरबटे र सोप्ड्यम बोरेट पमसयाइकया हुन््छन्। 
्यी पमश्रणिरू िोपमया ज््ययादै सयानो पररमयाणमया समयावेश गररएको हुन््छ 
ियाकी त्यसले िोपलयाई कयाम गन्क सिया्यिया पुऱ््ययाउँ्छ वया िोपलयाई संरलक्षि 
रयाख्ने वस्िुकोरुपमया कया्य्क ग्छ्क।

प्रश््न. खोिहरू कपिको सुरलषिि ्छ््न ?
अष्टेलल्ययामया प्र्योग हुने िोपिरू सुरलक्षि ्छन् र रे्रयाप््ुयपटक गुड्स 
ए्डमीनीस्टे्शन (Therapeutic Goods Administration; TGA) बयाट 
पयाररि हुनुअपघ क्डया सुरक्षया परीक्षण पयास गनु्कप्छ्क। ्यसको सयारै् TGA ले 
प्र्योगमया आएकया िोपिरूको सुरक्षया अनुगमन ग्छ्क।

प्रश््न. खोिबाट हु्ेन अन्य असरहरू के के हु््न ?
सयामयान््यि्यया ्यसको असरिरु ि्लकया हुन््छन् र प्रया्यः सुई पदईएको 
ठयाउँमया दखु्ने, सुपन्नने अर्वया रयािो हुने जस्िो हुन््छन्। गम्भीर पकपसमकया 
असरिरू अत्ययापधक दलु्कभ हुन््छन्। एच.पप.भी. (HPV) िोप पदएपप्छ 
सम्पक्क  गररएकया एन.एस.्डब््ल्ुय. कया अपभभयावकिरूकया अनुसयार 9% 
पवद्यार्थीिरूमया ि्लकया असरिरू देखिएको पर््यो भने केवल 0.4% 
लयाई मयात्र पचपकत्सकी्य रेिदेिको आवश््यकिया परेको पर््यो। िोपको 
असरिरुको बयारे र्प जयानकयारी उपभोतिया औषधी सयूचनया (सीएमआई) 
मया www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मयाफ्क ि प्रयाप्त 
गन्क सपकन््छ। िोप पदए पश्याि् अपिररति असरिरुप्रपि चयासो रयाख्ने 
बयाबआुमयािरुले जी.पी. (GP) लयाई सम्पक्क  गनु्कप्छ्क , जसले स्र्यानी्य जन 
स्वयास््थ््य इकयाईमया िबर गररपदनु प्छ्क।

प्रश््न. ए्नाफाइिेक्सीस भ्ेनको के हो ?
एनयाफयाइलेक्सीस (Anaphylaxis) अचेि हुने र चयँा्डो उपचयार गररएन 
भने मृतु्य नै हुनसक्ने गम्भीर एलजथीक प्रपिपरि्यया िो। खोप भिएपभि 
्यस्तो िेखखर्े एकिमै ि्नलिनु हुन्ि। पवद्याल्यमया िोप पदने नस्किरू 
एनयाफयाइलेक्सीसको उपचयारको लयापग पयूण्क ियाललमप्रयाप्त हुन््छन्।

प्रश््न. के मेरो ्छोरीिे अझै प्याि इस्मीयर गराउ्ुनि्छ्छ  ?
प्छ्क। एच.पप.भी. िोपले एच.पप.भी.कया कयारण हुने सब ैप्रकयारकया सर्भकल 
क््ययान्सर विरूद्ध बचयाउन नसक्ने भएकोले िोप पदइने मपिलयािरुको लयापग 
पन्यपमि सर्भकल खस्रिपनङ्ग (पपिले प््ययाप खस्म्यर भपनने) को अझै मित्व 
्छ। 

25 वष्क उमेरदेखिकया ्यौन कृ्ययाकलयापमया सकृ्य रिेकया सब ैमपिलयािरूले 
एच.पप.भी. िोप ललइसकेको भए पपन नभए पपन सर्भकल खस्रिपनङ्ग 
परीक्षण प्रत्येक 5 वष्कमया गरयाउनु प्छ्क।

प्रश््न. यपि मेरो बच्ािाई िम (asthma) ्छ र िफर 
(puffer) द्ारा कोर्टसो्न (cortisone) अथवा पे्रड्नीसो्न 
(prednisone) लि्ेन गरेको ्छ भ्ेन के हुन््छ ?
दमको कयारणले जुनसुकै औषपध ललएको भएियापपन सुरलक्षि िरीकया 
अपनयाएर कसैलयाई ्यो िोप पदन सपकने्छ।

प्रश््न. खोि पि्नको िापग कसिे मञु्री पि्न सक््छ र के मञु्री 
पफिा्छ लि्न सपकन््छ ?
18 वष्क उमेर मुपनकया पवद्यार्थीिरुको लयापग िोप पदन बयाबआुमया/
अपभभयावकिरुले मयात्र मञु्री पदन सक््छन्। 18 वष्क र त्यस मयापर् उमेरकया 
पवद्यार्थीिरुले आफ्नै िोपको लयापग मञु्री पदन सक््छन् र उनीिरुले 
अनुमपि फयारम भरी ‘बयाबआुमया / अपभभयावकिरु’ संकेि गररएको ठयाउँमया 
िस्ियाक्षर गनु्कप्छ्क। 

स्कयू ललयाई मञु्री पफिया्क गनने ललखिि सुचनया पदएर वया मञु्री पफिया्कको लयापग 
स्कयू लमया फोन गरेर कुनै पपन सम्यमया मञु्री पफिया्क ललन सपकन््छ।
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प्रश््न. गभ्छविी भएका अथवा हु्न सक््ेन आशंका भएका 
मपहिा पवद्ाथथीिाई खोि पि्न पमल््छ ?
पम्लदैन। गभ्कविी भएकया, अर्वया आफयू  गभ्कविी भएको हुनसक्ने आशंकया 
गरररिेकया मपिलया पवद्यार्थीलयाई िोप पदन पम्लदैन। िोप पदने पदनमया 
नस्किरूले मपिलया पवद्यार्थीिरूलयाई गभ्कविी भएको अर्वया हुन सक्ने 
आशंकया ्छ पक भनेर सोध्ने्छन्। ्यपद पवद्यार्थीले ्छ भन्ने उत्तर पदएमया 
उसलयाई िोप पदइने ्ैछन। अपन सो पवद्यार्थीलयाई िुरून्िै ्यस पवष्यमया 
आफ्नो बयाबआुमया / अपभभयावकसँग ्छलफल गन्क र पचपकत्सकको 
सिया्यिया ललन आरिि गररने्छ। ्यसको सयारै् उनीलयाई सल्याि, सि्योग र 
पनदनेशनको लयापग स्वयास््थ््य पसफयाररस सेवयाको सम्पक्क  पववरणिरू पदइने्छ।

प्रश््न. पवद्ाियमा ्नस्छ आएको पि्न मेरो बच्ा पबरामी 
वा अ्ुनिस्स्थि भएर खोि िगाउ्न ्ुछट्ो भ्ेन मैिे के ग्न्छ 
सक््ुछ ?
िपयाईंले आफ्नो स्र्यानी्य ्डयाक्टरलयाई सम्पक्क  गरेर िोप लगयाउने व््यवस्र्या 
पमलयाउनु प्छ्क।

प्रश््न. मैिे कसरी खोिहरूको रेकड्छ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
िपयाईंको बच्याको िोपिरूको जयानकयारी अष्टेलल्यन इम््ुयनयाइजेशन रलजष्टर 
(Australian Immunisation Register; AIR) मया अपलो्ड गररने्छ िया 
पक ्यसलयाई िपयाईंको बच्याको इम््ुयनयाइजेशन इपिियाससँग जोड्न सपकन््छ।

अपभभयावकिरूले आफ्नो बच्या १४ वष्क नपुगन्जेलसम्म कुनै पपन 
सम्यमया आफ्नो बच्याको ए.आई.आर. इम््ुयनयाइजेशन पिस्ट्ी स्टेटमेन्ट 
(AIR Immunisation History Statement) को लयापग अनुरोध गन्क 
सक््छन्, र १४ वष्क र त्यसभन्दया बढी उमेरकया पवद्यार्थीिरूले आफ्नो 
इम््ुयनयाइजेशन इपिियासको पववरणको लयापग पनम्न बमोलजम अनुरोध गन्क 
सक््छन् :

• मेप्डके्यर अनलयाइन एकयाउन्ट प्र्योग गरेर myGov my.gov.au/ मयाफ्क ि

• मेप्डके्यर एक्सपे्रस प्स एप (Medicare Express Plus App) प्र्योग 
गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps

• ए.आई.आर. सयाधयारण सोधपु्छ (AIR General Enquiries) लयाई 
1800 653 809 मया फोन गरेर।

NSW Health Human papillomavirus (HPV) vaccine पृस्ठ 3

October 2022 © NSW Ministry of Health. SHPN (HP NSW) 220730-1-16

प्रश््न. मेरो बच्ाको बारेमा पिइएको जा्नकारीिाई के 
गररन््छ ?
मन्जुरी फयारममया िपयाईंले पदएको जयानकयारीिरू एन.एस.्डब््ल्ुय. र 
कमनवे्लर्को कयानुनमया भएको क्डया गोपनी्यिया (confidentiality and 
privacy) प्रयावधयानिरूको अधीनमया रिने्छन् (संलग् प्रयाइभेसी स्टेटमेन्ट 
िेनु्किोस्)। ्यी सयूचनयालयाई एन.एस.्डब््ल्ुय. स्वयास््थ््य इम््ुयनयाइजेशन रलजष्टरमया 
प्रपवष्ट गररने्छ र त्यसपप्छ अष्टेलल्यन इम््ुयनयाइजेशन रलजष्टर (AIR) मया 
अपलो्ड गररने्छ ियापक ्यो िपयाईंको बच्याको पवद्मयान इम््ुयनयाइजेशन 
ईपिियाससँग जोड्न सपकने्छ र मयाईगभ (MyGov) मया िेन्क सपकने्छ।

एच.भप.िी. खोप ललर्े मभहला भवद्ार्थीहरु – ्यस मन्जुरी फयारममया 
िस्ियाक्षर गरेर, िपयाईंले भपवष््यमया नेशनल सर्भकल खस्रिपनङ्ग प्रोरियाम 
(National Cervical Screening Program) रलजष्टरसँग सम्पक्क  
स्र्यापपि गन्क आफ्नो बच्याको स्वयास््थ््य जयानकयारी िलुयासया गन्क मन्जुरी पदनु 
भएको ्छ।

प्रश््न. पवद्ाियमा खोि काय्छक्रमको बारेमा थि जा्नकारी 
मैिे कहाँ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ ?
र्प जयानकयारी पनम्नयानुसयार प्रयाप्त गन्क सपकन््छ :

• एन.एस.्डब््ल्ुय. िे्लर् (NSW Health) को वेवसयाइट 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मया गएर,

• िपयाईंको स्र्यानी्य पखब्लक िे्लर् ्ुयपनटलयाई 1300 066 055
मया सम्पक्क  गरेर। 

https://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 


होइन हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर िवुै

//

/ / 2 0

एच.पी.भी. खोपको लागि मन््जजुरी

आमा बवुा / अभििावकले िरु्नुपर्ने।  कृपया कालो अथवा गिलो कलम प्रयोग गरी ठूलो अक्षरमा लेख्रु्होस् । 

220730-2-16

1. विद्यार्थीको वििरण

2. आविबयासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

थर

नाम

िन्म दमदि

दवद्ाल्यको नाम

मेद्डकेअर नम््बर
मेद्डकेअर का्ड्डमा िपाईंको ्बच्ाको 
 नामको छेउमा भएको नम््बर

जलङ्ग

पुरूष मदहला
अदनदचिि/अन्िरलिलगी/
अदनर्िष्ट

कक्ा

3. तपयाईको वििरण – आमयाबिुया अर्िया कयाननुीरुपले अविियािक
एच.पी.भीको खोप्बाट  हुने फाइिाहरू िथा त्यसको कारण्बाट 
हुनसक्ने सम्भादवि असरहरूको ्बारेमा दिइएको िानकारीहरू मैले 
पढेें र ्ुबझेें। 
म मादथ उले्खीि नाम भएको मेरो ्बच्ालाई एच.पी.दभ को २ 
मात्ा खोप जलन र उसको स्वास््थ््यको िानकारी नेशनल एच पी भी 
रजिष्टरलाई (राद्रि्य एच.पी.दभ खोप का्य्डक्रम ििा्ड) दिन र नेशनल 
एण््ड स्टेट सर्भकल स्स्क्रदनङ्ग प्ोग्ामसँग सम्वस्न्धिि गराउन (मदहला 
मात्) मन्िुरी दिन्छु।

मलाई थाहा भए अनुसार म घोषणा गछु्ड  दक मेरो ्बच्ालाई :
1. खोप जलए पदछ कुनै एनाफाइलेस्क्टक (अचेि हुने र चाँ्डो उपचार 

गररएन भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्िक प्दिकृ्या) असर भएको छैन।
2.  अदभभावकका लादग दिइएको िानकारी पत्मा उले्ख भए अनुसार 

खोपमा भएका ित्वहरू्बाट अदि संविेनशील असर भएको छैन।
3.  गभ्डविी छैन। 

आमा्ुबवा / अदभभावकको नाम (उिाहरणको लादग JOHN SMITH)

घरको ठेगाना (उिाहरणको लादग  5 SMITH LANE)

स्बव्ड 

मो्बाइल नम््बर  

आमा्ुबवा / अदभभावकको सही दमदि

भरपिदो वकैस्ल्पक नम््बर (एरर्या को्ड्ड सदहि  उिाहरणको लादग 02)

पोष्टको्ड

Nepali

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा कुरै् िषु्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

• ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब्धि गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

• िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बस्न्धिि िानकारी स्विः 
अ्रिजेल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यगि खोपको कारणले तपाईंको बच्ामा असर िेखखएकोले तपाईंलाई गचखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक््टरसँि सम्पक्क  ििजु्कहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने।
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने।

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा कुरै् िषु्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

• ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब्धि गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

• िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बस्न्धिि िानकारी स्विः 
अ्रिजेल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यगि खोपको कारणले तपाईंको बच्ामा असर िेखखएकोले तपाईंलाई गचखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक््टरसँि सम्पक्क  ििजु्कहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने।
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने।

उदाहरणको 

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम 

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 
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एच.पी.िी खोपको रेकर्नु आमाबजुवा / अगभभावक एच.पी.िी खोपको रेकर्नु

एच.पी.िी खोपको रेकर्नु

एच.पी.िी खोपको रेकर्नु

पभहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

गवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग  JANE SMITH)

गवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग  JANE SMITH)

गवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

खोप दिइएको सम्य (24घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24घण्टा)

नस्ड (पररचाजलका) को सही

नस्ड (पररचाजलका) को सही

दमदि

दमदि

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर

िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

आमाबवुा / अभििावकले िरु्नु पर्ने

आमाबवुा / अभििावकले िरु्नु पर्ने

आमाबवुा / अभििावकले िरु्नु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

पभहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

िस्क (पररचाललका) को ग्टपो्ट

खोप दिइएको सम्य (24घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24घण्टा)

नस्ड (पररचाजलका) को सही
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NSW Health  Nepali अभििावक जानकारी पत्र     

डिप््थथेरिया (भ्यागुतथे िोग), टथेटानस (धनुष्टंकाि) ि डिप््थथेरिया (भ्यागुतथे िोग), टथेटानस (धनुष्टंकाि) ि 
पिट्यूसडसस (लहिथे खोकी) (िी.टी.पी.ए.) खोपपिट्यूसडसस (लहिथे खोकी) (िी.टी.पी.ए.) खोप

नेशनल हेल््थ एण््ड मेड्डकल रिसर््च काउन््ससलद्ािा डिद्ालय 
खोप काय्चक्रममा डकशोिडकशोिीहरूको लाडि डसफारिश 
ििेका खोपहरू एन.एस.्डब्ल्ययु. हेल््थ (NSW Health) ले 
प्रदान िर््च। बाबयुआमा / अडििािकले हस््ताक्षि ििेको म्स्जयुिी 
उपलब््ध ििाउनयु पननेर्। 

तपाईंले गन्ननु पनने अन््य क्न राहरु 
• यो ्जानकािी पत्र ध्यान डदएि पढ्नयुहोस्।

• यडद ्तपाईं आफ्नो बच्ालाई ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत िोि), टेटानस 
(्धनयुष्टंकाि), पिट्यूसडसस (लहिे खोकी) विरूद्ध खोप डदन 
र्ाहनयुहु्सर् िने यो म्स्जयुिी फािम पयूिा िनयु्चहोस् ि हस््ताक्षि ििेको 
म्स्जयुिी फािम आफ्नो बच्ा माफ्च ्त डिद्ालयमा फका्चई डदनयुहोस्।

• यडद ्तपाईं आफ्नो बच्ालाई ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत िोि), टेटानस 
(्धनयुष्टंकाि), पिट्यूसडसस (लहिे खोकी) विरूद्ध खोप डदन र्ाहनयु हुन्न 
िने यो म्स्जयुिी फािम नि्चनयुहोस् अ्थिा डफ्ता्च निनयु्चहोस्।

प्रश््न. डिप््थथेरिया (भ्यागुतथे िोग), टथेटा्नस (ध्ुनष्टंकाि) ि 
पिट्यूसडसस (लहिथे खोकी) भ्नथेको कथे  हो ? 
भिप््थेरर्या (भ्याियु्ेत िोि) सटंक्रामक हु्सर् ि सम्िि्त ्जीिनघा्तक ्ैजडिक 
सटंक्रमण हो ्जसले िदा्च श्ासप्रश्ासको ्जडटल समस्या, हृदयघा्त ि स्नाययु 
क्ष्ती हु्सर्।

टेटानस (्धनयुष्टंकाि) एउटा िम्िीि ि स्नाययु प्रणाली सम्बन््स्ध प्राय: घा्तक 
िोि हो। यो लािेको व्यडतिलाई िम्िीि पी्डाययुति माटंशपेशी ऐटंठन हुने, 
शिीि बटारिने, बटंिािा ्जोड्डने हु्सर्। ्जडटल्ताहरूमा डनमोडनया, िाँडर्एका 
हा्डहरू (माटंसपेशीको ऐटंठनको कािण), श्ासप्रश्ास ्तन्त्रले काम निनने ि 
हृदयघा्त पद्चर्न् ।

परट्यूसभसस (लहिे खोकी) अत्य्स्त सटंक्रडम्त ्ैजडिक िोि हो ्जसले ्धेिै 
खोकी ििाउँर्। डकशोिडकशोिी ि ियस्कहरूमा 3 मडहनासम्म डदक्कलाग्दो 
खोकी लाग्न सक्र्। क्डा खोकीका कािण बा्स्ता आउने, किङ्ग फ्याक्र्ि 
(fractures) हुने, साना साना ितिनलीहरू र्युड्डने ि हर्नया (hernia) पडन 
हुनसक्र्। शशशयुहरुमा हुने ्जडटल्ताहरुमा डनमोडनया, मन्स््तष्क घा्त ि 
मन्स््तष्क क्षड्त (हाइपोन्क्सक इ्ससेफ्यालोप्या्थी) पद्चर्न्।

प्रश््न. डिप््थथेरिया (भ्यागुतथे िोग), टथेटा्नस (ध्ुनष्टंकाि) ि 
पिट्यूसडसस (लहिथे खोकी) कसिी फैललन््छ ?
भिप््थेरर्या (भ्याियु्ेत िोि) को डकटाणयु सटंक्रडम्त व्यडतिको मयुख, नाक, 
िला अ्थिा र्ालामा बस्न सक्र्। सटंक्रडम्त व्यडतिले खोक्दा अ्थिा 
हाँछ्ययु िदा्च रे्उँमा िएको व्यडतिको श्ासप्रश्ासद्ािा ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत 
िोि) को डकटाणयु डित्र पस्न सक्र्। सटंक्रडमक व्यडतिको मयुख, नाक, घाँटी 
अ्थिा र्ालाबाट डनस्कने पदा्थ्च (ड्डस्र्ा्जने्ज) सँि सम्पक्च मा आउँदा पडन 
ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत िोि) लाग्न सक्र्।

टेटानस (्धनयुष्टंकाि) माटोमा हुने ब्याक्टेरिया (डकटाणयु) द्ािा लाग्र् ि ठयू लो 
र्ोट िा सानोड्तनो र्ोट लािेपडर् सटंक्रमण हुनसक्र् (कडहलेकाही ँ्थाहा 
निईकन र्ालामा लािेको र्ोट ्जसमा माटो, ्धयुलो अ्थिा मलले दयूडि्त 
बनाएको हु्सर्)।

लहरे खोकी खोक्दा अ्थिा हाँछ्ययू िदा्च आएको सानो ्तिल ्थोपाहरूद्ािा 
माडनसमा फैशल्सर्। लहिे खोकी लािेि उपर्ाि नििेका व्यडतिले 3 
हप्ासम्म अकको व्यडतिहरूमा यो िोि सान्च सक्र्।

प्रश््न. खोपहरूलथे कसिी काम ग्छ्छ  ?
खोपहरूले केही खास सटंक्रमणहरूसँि प्रड्तिक्षा प्रणालीद्ािा लड्नलाई 
सहाय्ता िनने काम िर््च। यडद खोप लिाएको व्यडति यस््ता सटंक्रमणहरूको 
सम्पक्च मा आयो िने, उसको प्रड्तिक्षा प्रणालीले अझ प्रिािकािी रूपमा 
प्रड्तडक्रया देखाएि िोिलाई बढ्नबाट िोक्न िा यसको िम्िीि्तालाई 
्धेिैहदसम्म घटाउन सक्षम हु्सर्।

प्रश््न. खोप कडतको प्रभावकािी हुन््छ ?
यो खोप ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत िोि) ि टेटानस (्धनयुष्टंकाि) बाट सयुिक्षा प्रदान 
िन्च ्धेिै प्रिािकािी र् ि लहिे खोकीबाट सयुिक्षा प्रदान िन्च किीब 80 
प्रड्तश्त प्रिािकािी र्।

प्रश््न. यी िोगहरूबाट बच््न मथेिो बच्ालाई खोपको कडत 
मात्ाको आवश्यकता पर््छ्छ ?
ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत िोि), टेटानस (्धनयुष्टंकाि) ि पिट्यूसडसस (लहिे खोकी) 
बाट ययुिा अिस््थामा र्ाँ्ड ै्डी.टी.पी.ए. खोपको 1 ्डो्ज शलन आिश्यक र्।

प्रश््न. कसलथे खोप लल्ुनप्छ्छ  ?
ड्डप््ेथरिया (भ्याियु्ेत िोि), टेटानस (्धनयुष्ाि) ्त्था लहिे खोकी डिरुद््ध सयुिक्षा 
प्रदान िन्च सब ैडकशोिडकशोिीहरूले ्डी.टी.पी.ए. खोपको 1 ्डो्ज शलनयुपर््च। 
बच्ा हँुदाखरेिदेन्ख नै पडहले ड्डप््ेथरिया – टेटानस – लहिे खोकीका खोप 
शलएकाहरुको इम्ययुडनटी ्जिान हँुदासम्म ्जािी िाख्न यो बयुस्टि खोप अड्त 
आिश्यक र्। डिि्तमा ड्डप््ेथरिया – टेटानस खोप (ए.्डी.टी) शलइसकेका 
डिद्ा्थथीहरूले लहिे खोकीबाट पडन बच्न ्डी.टी.पी.ए. खोप शलन सक्र्न्।

प्रश््न. कसलाई खोप डर््न हुरै््न ?
्डी.टी.पी.ए. खोप डनम्न व्यडतिहरूलाई डदनयु हँुदैन:

•  पडहले डदइएको खोपको मात्राको कािणले एनाफाइलेन्क्सस िएको 
र् िने

•  खोपमा िएको डमश्रणको कािणले एनाफाइलेन्क्सस िएको र् िने 
(्तल सयुडर्कृ्त िरिएको)

प्रश््न. मथेिो बच्ा अलल ठयू लो हु्नथे बथेलासम्म पर्ख्न चाहथेमा कथे  
हुन््छ ?
ड्ड.डट.पी.ए. खोप ्तपाईंको बच्ा इ्सटेन््ससि ईंन्ग्लस से्सटि िा कक्षा 7 मा 
हँुदा ्तपाईंले हस््ताक्षि िनयु्चिएको म्स्जयुिी पत्र डफ्ता्च बयुझाएपडर् स्कयु लमा 
मात्र डदन सडक्सर्। यडद ्तपाईंले ्तपाईंको बच्ा ठयू लो िइ्स्ेजल पर्खन 
र्ाहनयु ियो िने ्तपाईंले ्जी.पी. (GP) सँि सो व्यिस््था डमलाउनयु पननेर्।

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine



प्रश््न. खोपहरू कडतको सुिलषित ्छ््न ?
अष्टेशलयामा प्रयोि हुने खोपहरू सयुिशक्ष्त र्न् ि ्ेथिाप्ययुडटक ियुड्स 
ए्डमीनीस्टे्शन (Therapeutic Goods Administration; TGA) बाट 
पारि्त हुनयुअडघ क्डा सयुिक्षा पिीक्षण पास िनयु्चपर््च। यसको सा्ैथ TGA ले 
प्रयोिमा आएका खोपहरूको सयुिक्षा अनयुिमन िर््च।

प्रश््न. खोपमा कथे  एडिडटभ्स (डमश्रण) डमसाइएको हुन््छ ?
खोपमा एलयुडमनीयम हाइड्ोक्साइ्ड ि फोस्फेट, फोिमेल्डहेाइ्डका कणहरू, 
पोलीसोिबटे 80 ि ग्लाइसाइन हु्सर्न् ि उत्पादनको क्रममा यसलाई 
बोिाइनबाट व्ययुत्पाडद्त (bovine-derived) सामग्ीहरुको सम्पक्च मा 
िान्खएको हु्सर्।

प्रश््न. खोपबाट हु्नथे अन्य असिहरू कथे  कथे  हु््न ? 
सामा्सय्तया यसका असिहरु हल्का हु्सर्न् ्जस््ैत सयुई डदईएको ठाउँमा 
दयुख्ने, िा्तो हुने, सयुडन्नने अ्थिा ज्ििो आउने। िम्िीि डकडसमका असि 
अत्याड्धक दयुल्चि हु्सछ्न्। खोपको असिहरुको बािे ्थप ्जानकािी 
उपिोतिा औि्धी सयूर्ना (सीएमआई) मा www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination माफ्च ्त प्राप् िन्च सडक्सर्। खोप डदए पश्ा््त 
अड्तरिति असिहरुप्रड्त र्ासो िाख्ने बाबयुआमाहरुले ्जी.पी. (GP) लाई 
सम्पक्च  िनयु्चपर््च , ्जसले स््थानीय ्जन स्िास््थ्य इकाईमा खबि िरिडदनयु पर््च।

प्रश््न. ए्नाफाइलथेक्सीस भ्नथेको कथे  हो ?
एनाफाइलेक्सीस (Anaphylaxis) अरे््त हुने ि र्ाँ्डो उपर्ाि िरिएन 
िने मृत्ययु नै हुनसक्ने िम्िीि एल्जथीक प्रड्तडक्रया हो। खोप भिएपभि 
्यस्तो िेखखने एकिमै ि्नलिनु हुन्ि। डिद्ालयमा खोप डदने नस्चहरू 
एनाफाइलेक्सीसको उपर्ािको लाडि पयूण्च ्ताशलमप्राप् हु्सर्न्।

प्रश््न. यडर् मथेिो बच्ालाई सा्नो ्ँछर्ा पुिा्नो ती्न एन्टीजथे्न 
अ्थवा िी.टी.पी.खोपलथे गम्भीि प्रडतकृया र्थेखाएको ्छ भ्नथे 
कथे  ग्नने ?
्तपाईंको बच्ालाई पडहले खोप लिाउँदा ्तत्कालै िम्िीि एल्जथी अ्थिा 
एनाफाइल्याक्टीक प्रड्तडक्रया िएको रै्न िने, ्डी.टी.पी.ए खोप शलन 
सयुिशक्ष्त नै हु्सर्।

प्रश््न. यडर् मथेिो बच्ालाई र्म (asthma) ्छ ि पफि 
(puffer) द्ािा कोर्टसो्न (cortisone) अ्थवा प्रथेि्नीसो्न 
(prednisone) लल्नथे गिथेको ्छ भ्नथे कथे  हुन््छ ?
दमको कािणले ्जयुनसयुकै औिड्ध शलएको िए्तापडन सयुिशक्ष्त ्तिीका 
अपनाएि कसैलाई ्डी.टी.पी.ए. खोप डदन सडकनेर्। 

प्रश््न. खोप डर््नको लाडग कसलथे मञु्िी डर््न सक््छ ि कथे  मञु्िी 
डफता्छ लल्न सडकन््छ ?
18 िि्च उमेि मयुडनका डिद्ा्थथीहरुको लाडि खोप डदन बाबयुआमा/
अडििािकहरुले मात्र मञ्युिी डदन सक्र्न्। 18 िि्च ि त्यस माड्थ उमेिका 
डिद्ा्थथीहरुले आफ्नै खोपको लाडि मञ्युिी डदन सक्र्न् ि उनीहरुले 
अनयुमड्त फािम ििी ‘बाबयुआमा / अडििािकहरु’ सटंके्त िरिएको ठाउँमा 
हस््ताक्षि िनयु्चपर््च। स्कयू ललाई मञ्युिी डफ्ता्च िनने शलन्ख्त सयुर्ना डदएि िा 
मञ्युिी डफ्ता्चको लाडि स्कयू लमा फोन ििेि कयु नै पडन समयमा मञ्युिी डफ्ता्च 
शलन सडक्सर्।

प्रश््न. गभ्छवती भएका अ्थवा हु्न सक््नथे आशटंका भएका 
मडहला डवद्ा्थथीलाई खोप डर््न डमल््छ ?
डमल्दैन। िि्चि्ती िएका, अ्थिा आफयू  िि्चि्ती िएको हुनसक्ने आशटंका 
िरििहेका मडहला डिद्ा्थथीलाई खोप डदन डमल्दैन। खोप डदने डदनमा 
नस्चहरूले मडहला डिद्ा्थथीहरूलाई िि्चि्ती िएको अ्थिा हुन सक्ने 
आशटंका र् डक िनेि सोध्नेर्न्। यडद डिद्ा्थथीले र् िन्ने उत्ति डदएमा 
उसलाई खोप डदइने रै्न। अडन सो डिद्ा्थथीलाई ्तयुरू्स्ैत यस डिियमा 
आफ्नो बाबयुआमा / अडििािकसँि र्लफल िन्च ि डर्डकत्सकको 
सहाय्ता शलन आग्ह िरिनेर्। यसको सा्ैथ उनीलाई सल्ाह, सहयोि ि 
डनदनेशनको लाडि स्िास््थ्य डसफारिस सेिाको सम्पक्च  डिििणहरू डदइनेर्।

प्रश््न. डवद्ालयमा ्नस्छ आएको डर््न मथेिो बच्ा डबिामी वा 
अ्ुनपस््थ्थत भएि खोप लगाउ्न ्ुछट्ो भ्नथे मैलथे कथे  ग्न्छ सक््ुछ ?
्तपाईंले आफ्नो स््थानीय ्डाक्टिलाई सम्पक्च  ििेि खोप लिाउने व्यिस््था 
डमलाउनयु पर््च।

मैलथे कसिी खोपहरूको िथेकि्छ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
्तपाईंको बच्ाको खोपहरूको ्जानकािी अष्टेशलयन इम्ययुनाइ्ेजशन िश्जष्ि 
(Australian Immunisation Register; AIR) मा अपलो्ड िरिनेर् ्ता 
डक यसलाई ्तपाईंको बच्ाको इम्ययुनाइ्ेजशन इड्तहाससँि ्जोड्न सडक्सर्।

अडििािकहरूले आफ्नो बच्ा १४ िि्च नपयुि्स्ेजलसम्म कयु नै पडन 
समयमा आफ्नो बच्ाको ए.आई.आि. इम्ययुनाइ्ेजशन  डहस्ट्ी स्टेटमे्सट 
(AIR Immunisation History Statement) को लाडि अनयुिो्ध 
िन्च सक्र्न्, ि १४ िि्च ि त्यसि्सदा बढी उमेिका डिद्ा्थथीहरूले आफ्नो 
इम्ययुनाइ्ेजशन इड्तहासको डिििणको लाडि डनम्न बमोश्जम अनयुिो्ध िन्च 
सक्र्न् :

• मेड्डकेयि अनलाइन एकाउ्सट प्रयोि ििेि myGov my.gov.au/ माफ्च ्त

• मेड्डकेयि एक्सपे्रस प्लस एप (Medicare Express Plus App) 
प्रयोि ििेि www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps

• ए.आई.आि. सा्धािण सो्धपयुर् (AIR General Enquiries) लाई 
1800 653 809 मा फोन ििेि।

प्रश््न. मथेिो बच्ाको बािथेमा डर्इएको जा्नकािीलाई कथे  
गरिन््छ?
म्स्जयुिी फािममा ्तपाईंले डदएको ्जानकािीहरू एन.एस.्डब्ल्ययु. ि 
कमनिेल््थको कानयुनमा िएको क्डा िोपनीय्ता (confidentiality and 
privacy) प्राि्धानहरूको अ्धीनमा िहनेर्न्  (सटंलग्न प्राइिेसी स्टेटमे्सट 
हेनयु्चहोस्)। यी सयूर्नालाई एन.एस.्डब्ल्ययु. स्िास््थ्य इम्ययुनाइ्ेजशन िश्जष्िमा 
प्रडिष् िरिनेर् ि त्यसपडर् अष्टेशलयन इम्ययुनाइ्ेजशन िश्जष्ि (AIR) मा 
अपलो्ड िरिनेर् ्ताडक यो ्तपाईंको बच्ाको डिद्मान इम्ययुनाइ्ेजशन 
ईड्तहाससँि ्जोड्न सडकनेर् ि माईिि (MyGov) मा हेन्च सडकनेर्।

डवद्ालयमा खोप काय्छक्रमको बािथेमा ्थप जा्नकािी मैलथे 
कहाँ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
्थप ्जानकािी डनम्नानयुसाि प्राप् िन्च सडक्सर् :

• एन.एस.्डब्ल्ययु. हेल््थ (NSW Health) को िेिसाइट 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मा िएि,

• ्तपाईंको स््थानीय पन्ब्लक हेल््थ ययुडनटलाई 1300 066 055
मा सम्पक्च  ििेि। 
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होइन हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर िवुै

डिप््थथेरिया (भ्यागुतथे िोग), टथेटानस (धनुष्टङ्ाि) ि पिट्यूस््ससस  
(लहिथे खोकी) (िी.टी.पी.ए) को खोपको लाडग मन््ुजिी

1. विद्यार्थीको वििरण

2. आविबयासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

3. तपयाईंको वििरण – अविियािक िया कयाननुी संरक्षक

थर

नाम

िन्म दमदि

द्डप्थेरर्या (भ््यागुिे रोग), टेटानस (धनुसटंकार) र परदटउसीस (लहरे 
खोकी) (द्ड. दट.पी.ए) को खोपबाट हुने फाइिाहरू िथा त्यसको 
कारणबाट हुनसक्ने सम््भादवि असरहरूको बारेमा दिइएको 
िानकारीहरू मैले पढेें र बुझेें। 
िसथ्थ म मादथ उले्खीि नाम ्भएको मेरो बच्ालाई द्डप्थेरर्या 
(भ््यागुिे रोग), टेटानस (धनुसटंकार) र परदटउसीस (लहरे खोकी) 
(द्ड. दट.पी.ए) को खोपको १ मात्ा जलन मन्िुरी दिन््ुछ।

मलाई थाहा ्भए अनुसार म घोषणा ग्ुछ्थ  दक मेरो बच्ालाई :
1. खोप जलए पद्छ कुनै एनाफाइलेक्क्टक (अचेि हुने र चाँ्डो उपचार 

गररएन ्भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्िक प्रदिकृ्या) असर ्भएको ्ैछन।
2.  अद्भ्भावकका लादग दिइएको िानकारी पत्मा उले्ख ्भए अनुसार 

खोपमा ्भएका ित्वहरूबाट अदि संविेनशील असर ्भएको ्ैछन।
3.  ग्भ्थविी ्ैछन। 

अद्भ्भावक/ संरक्षकको नाम (उिाहरणको लादग JOHN SMITH)

घरको ठेगाना (उिाहरणको लादग 5 SMITH LANE)

सबव्थ 

मोबाइल नम्बर  

अद्भ्भावक/संरक्षकको सही  दमदि

्भरपिदो वकैक्ल्पक नम्बर (एरर्या को्ड्थ सदहि  उिाहरणको लादग 02)

पोष्टको्ड

दवद्ाल्यको नाम

मेद्डकेअर नम्बर
मेद्डकेअर का्ड्थमा िपाईंको बच्ाको 
 नामको ्ेछउमा ्भएको नम्बर

जलङ्ग

पुरूष मदहला

अभििावक / संरक्षकले िर््ननुपर्ने।  कृपया कालो अथवा डनलो कलम प्रयोग गरी ठयू लो अक्षिमा लेख्र््नहोस्। 

220728-2-16

Nepali

अदनदचिि/अन्िरलिलगी/
अदनर्िष्ट

कक्षा

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 
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डी.टी.पी.ए खोपको रेकडनु अडििावक/संिक्षक भडप्थेररया (भ्याग्नते रोग), टेटार्स (धर््नष्टङ्ार)  र 
परट्यूस््ससस (लहरे खोकी) (डी.टी.पी.ए) खोपको रेकडनु

डी.टी.पी.ए खोपको रेकडनु

डवद्ा्थथीको नाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH) डवद्ा्थथीको नाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

नस्स (परिचारिका) को डटपोट

पयाखरुया पयाखरुयाखोप दिइएको सम्य (24 घण्टा) खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्थ (पररचाररका) को सही नस्थ (पररचाररका) को सहीदमदि दमदि

: :

/

खोपको ब््याच नम्बर खोपको ब््याच नम्बरिेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

खोप र्भिर्ाको कारण

अनुपक्स्थि
असहमदि िनाउनु अथा्थि इन्कार गनु्थ 
सन्चो न्भएको
सही नगरेको 
मन्िुरी दफिा्थ जलएको 
अन््य

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात्र कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात्र 

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेस्खएमा के गर्ने

•  ्यसको रेक्ड्थ राख्नुहोस्, दकन्भने िपाईंले पद्छ ्यो िानकारी 
उपलब्ध गराउन आवश््यक पन्थ सक्ने्छ।

•  िपाईंको बच्ाको खोपसँग सम्बक्न्धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररने्छ। 
िपाईंले खोप दमदिको बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे 
गन्थ सक्नुहुन््छ।

यडि खोपको कािणलथे तपाईंको बच्ामा असि िथेस्खएकोलथे तपाईंलाई डचस्न्तत बनाएको छ िनथे कृपया आफ्नो  ्स्थानीय 
िक्टिसँग सम्पक्स  गनु्सहोस्।

• ठीक पान्थलाई खोप लगाएको ठाउँमा द्भिेको दचसो 
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने। 
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्थ दपउने। 

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



भेरिसेला (ठेउला) खोप

प्रश््न. भेरिसेला (ठेउला) भ्ेनको के हो ?
ठेउला, भेरिसेला–जोस््टि भाइिसद्ािा छि्टो सर्ने संक्रमण हो। यो प्ायः 
स््वस््थ बच्ाहरूमा िो्टो समयको लाछि हुरे् सामान्य िोि हो। यसका 
लक्षणहरू हलुका ज््विो आउरे्, र्ाकबा्ट छसँिार् बगे्, सामान्य छबसन््चो 
हुरे् ि िाला िातो भएि पछि फोका बन्े। तापछर्, ्वयस्कहरुमा यो अछिक 
िम्भभीि हुन्ि ि िोि प्छतिोिात्मक क्षमता कम भएका व्यछतिहरूका 
लाछि यो घातक िोि हो। 4,000 छबिामभीहरु मध्ये 1 जर्ालाई अ्चार्क 
मांसपेशभीको िछत हिाउरे् (एक्यु्ट सेिेबलेाि ए्टाक्क्सया) हुरे् िर््दि 
जबछक 100,000 मा एक जर्ालाई इन्सेफलाईछ्टस (मछ्ततस्क सुछन्रे्) 
हुन्ि। िभ्द्वतभी अ्वस््थामा हँुर्ा यस्तो संक्रमण भएमा बच्ामा जन्मजात 
असामान्यताहरु, िालाका र्ाििब्बा ि हातखटु्ाका कमभीकमजोिभी समेत, 
रे्क्खर् सक्िर््।

प्रश््न. ठेउला कसिी फैललन््छ ?
िोि लािेको प्ािक्म्भक अ्वस््थामा, ठेउला खोकीद्ािा फैललन्ि। िोिको 
पछिल्ो अ्वस््थामा, फोकामा भएको तिल पर्ा्थ्दसँि सभीिै सम्पक्द मा 
आउँर्ा यसको भाइिस फैललन्ि। पछहले कछहल्यै पछर् ठेउला र्भएको 
अ्थ्वा खोप र्लिाएको व्यछतिहरूमा यो संक्रमण एकर्मै ्चाँडो फैललन्ि। 
ठेउलाको र्ार्ा रे्क्खरु्भन्र्ा एक ्वा र्ईु छर्र् पछहले माछर्सहरू यस िोिबा्ट 
संक्रछमत हुन्िर्् (त्ो भरे्को र्ाकबा्ट पार्भी बगे् ्चिणमा) ि पाँ्च छर्र् 
पछिसम्म (जब फोकाहरू घाउको पाप्ाहरू जस्तो हुन्ि) िहन्ि।

प्रश््न. खोपहरूले कसिी काम ग्छ्छ  ?
खोपहरूले केहभी खास संक्रमणहरूसँि प्छतिक्षा प्णालभीद्ािा लड्र्लाई 
सहायता िर्ने काम िि्द। यछर् खोप लिाएको व्यछति यस्ता संक्रमणहरूको 
सम्पक्द मा आयो भरे्, उसको प्छतिक्षा प्णालभीले अझ प्भा्वकािभी रूपमा 
प्छतछक्रया रे्खाएि िोिलाई बढ्र्बा्ट िोक्र् ्वा यसको िम्भभीितालाई 
िेिैहर्सम्म घ्टाउर् सक्षम हुन्ि।

प्रश््न. खोप कतिको प्रभावकािी हुन््छ ?
ठेउलाको को एकल मात्ा खोप छर्र्ाले 80-85 प्छतशत ठेउलाबा्ट 
ब्चाउर् ि कडा िोि विरूद्ध लड्र् िेिै प्भा्वकािभी हुन्ि।

प्रश््न. कसले खोप लल्ुनप्छ्छ  ?
पछहले रै् खोप ललइसकेको (प्ायः जसो 18 मछहर्ाको उमेिमा) ्वा ठेउला 
िोि भएको अ्वस््थामा बाहेक 14 ्वर््द उमेिसम्मका सब ैछ्वद्ा्थथीहरूले 
खोपको एकल डोज (खिुाक) ललरु् पि्द। 14 ्वर््द ्वा सोभन्र्ा माछ्थ उमेि 
भएका छ्वद्ा्थथीहरूले आफ्र्ो डाक््टि माफ्द त कक्म्तमा 1–2 मछहर्ाको 
फिकमा ठेउला खोपको र्ईु डोज (खिुाक) ललर् आ्वश्यक पि्द।

प्रश््न. कसलाई खोप ति्न हुिै्न ?
ठेउला खोप त्स्ता माछर्सहरूलाई छर्रु् हँुरै्र् जो :

• पछहले छर्इएको खोपको मात्ाको कािणले एर्ाफाइलेक्क्सस भएको 
ि भरे्

• खोपमा भएको छमश्रणको कािणले एर्ाफाइलेक्क्सस भएको ि भरे् 
(तल सुछ्चकृत िरिएको)

• िभ्द्वतभी िर्् भरे् (खोप लिाएको 28 छर्र्सम्म िभ्दिािण िरु््दहँुरै्र्)

• पछिल्ो 12 मछहर्ाछभत् िित ्चढाइएको / इम्युर्ोग्लोबलुभीर् इन्जेक्सर् 
ललएको ि भरे् 

• छ्वित 4 हप्ामा लज्वन्त खोप छर्इएको ि भरे् (जस्तै: एम.एम.आि. 
(छमजल्स, मम््प्स ि रूबलेा), छब.छस.जभी. (क्षयिोि) अ्थ्वा यलो छफभि)

• िोि प्छतिोिात्मक क्षमता कमजोि भएको ि भरे्, जस्तै

 i. ए्च.आइ.भभी./एड्स भएका माछर्सहरू 

 ii. उच्-डोजको िोि प्छतिोिात्मक क्षमता र्बाउरे् उप्चाि  
  जस्तै छकमो्ेथिापभी, छ्वकीिण ्ेथिापभी, अ्थ्वा उच्-डोजको   
  मौक्खक को्टथीकोस््टिोइड्स ललइिहेका माछर्सहरू

 iii. ललमफोमा, ललउकेछमया अ्थ्वा सामान्यकृत लिायत अत्छिक   
  िोि प्छतिोिात्मक शछति कम भएका माछर्सहरू।

प्रश््न. ए्नाफाइलेक्सीस भ्ेनको के हो ?
एर्ाफाइलेक्सभीस (Anaphylaxis) अ्ेचत हुरे् ि ्चाँडो उप्चाि िरिएर् 
भरे् मृतु् रै् हुर्सक्रे् िम्भभीि एलजथीक प्छतछक्रया हो। खोप दिएपदि 
यस््तो िेखखने एकिमै िलुर््भ  हुन्ि। छ्वद्ालयमा खोप छर्रे् र्स्दहरू 
एर्ाफाइलेक्सभीसको उप्चािको लाछि पणू्द ताललमप्ाप् हुन्िर््।

प्रश््न. यति मसँग िेकर््छ ्ैछ्न वा मेिो बच्ालाई पतहले ्ैन ठेउला 
भएको वा खोप तिइएको सम््झ्ना ्ैछ्न भ्ेन मैले के ग्ुन्छप्छ्छ  ?
यछर् छ्वितमा ठेउला भए र्भएको यार् िैर् ्वा पछहले ठेउलाको खोप 
छर्ए र्छर्एको कुरै् प्माण िैर् भरे् पछर् बालबाललकाहरु त्था ्वयस्क 
व्यछतिहरुलाई ठेउला खोप सुिलक्षतरूपमा छर्र् सछकन्ि।

रे्शर्ल हेल््थ एण्ड मेछडकल रिस्च्द काउक्न्सलद्ािा छ्वद्ालय 
खोप काय्दक्रममा छकशोिछकशोिभीहरूको लाछि छसफारिश 
ििेका खोपहरू एर्.एस.डब्ल्यु. हेल््थ (NSW Health) ले 
प्र्ार् िि्द। बाबआुमा / अछभभा्वकले हस्ताक्षि ििेको मन्जुिभी 
उपलब्ि ििाउरु् पर्नेि। 

्तपाईंले गनु्भ पनने अन्य कुराहरु 

• यो जार्कािभी पत् ध्यार् छर्एि पढ्रु्होस्।

• यछर् तपाईं आफ्र्ो बच्ालाई भेरिसेला (ठेउला) विरूद्ध खोप छर्र् 
्चाहरु्हुन्ि भरे् यो मन्जुिभी फािम पिूा भरु््दहोस् ि हस्ताक्षि ििेको मन्जुिभी 
फािम आफ्र्ो बच्ा माफ्द त छ्वद्ालयमा फका्दई छर्रु्होस्।

• यछर् तपाईं आफ्र्ो बच्ालाई भेरिसेला (ठेउला) विरूद्ध खोप छर्र् 
्चाहरु् हुन् भरे् मन्जुिभी फािम र्भरु््दहोस् अ्थ्वा छफता्द र्िरु््दहोस्।

NSW Health  Nepali अदर्र्ावक जानकारी पत्र     

Varicella (chickenpox) vaccine



प्रश््न. ठेउला खोपमा के एतर्तिभ्स (तमश्रण) तमसाइएको हुन््छ ? 
खोपमा सुक्रोज, हाइड्ोलाइज्ड पोर्सर् जेलाछ्टर्, यरूिया, मोर्ोसोछडयम 
ग्लु्टामे्ट, एम.आि.सभी 5 कोशका तत््वहरू, र्भीओमाइछसर् त्था बोभाइर् 
छसिमका कणहरू छमसाइका हुन्िर््। यभी छमश्रणहरू खोपमा ज्यारै् सार्ो 
परिमाणमा समा्वेश िरिएको हुन्ि ताकी त्सले छक त खोपले काम 
िर््द सहायता पुऱ्याउँि ्वा खोपलाई जोिाउरे् ्वस्तुकोरुपमा काय्द िि्द। 
उत्पार्र्को क्रममा सो खोपलाई बोभाइर्बा्ट व्युत्पाछर्त (bovine-
derived) सामग्भीहरुको सम्पक्द मा िाक्खएको छ्थयो।

प्रश््न. खोपहरू कतिको सुिलषिि ्छ््न ?
अष्टेललयामा प्योि हुरे् खोपहरू सुिलक्षत िर्् ि ्ेथिा्प्युछ्टक िुड्स 
एडमभीर्भीस्टे्शर् (Therapeutic Goods Administration; TGA) बा्ट 
पारित हुरु्अछघ कडा सुिक्षा पिभीक्षण पास िरु््दपि्द। यसको सा्ैथ TGA ले 
प्योिमा आएका खोपहरूको सुिक्षा अरु्िमर् िि्द।

प्रश््न. ठेउला खोपबाि हु्ेन अन्य असिहरू के के हु््न ? 
सामान्यतया यसका असिहरु हल्का हुन्िर्् जस्तै सुई छर्ईएको ठाउँमा 
र्खु्रे्, िातो हुरे्, सुछन्रे् अ्थ्वा ज््विो आउरे्। िम्भभीि छकछसमका असि 
अत्ाछिक र्लु्दभ हुन््छर््। खोपको असिहरुको बािे ्थप जार्कािभी 
उपभोतिा और्िभी स्ूचर्ा (सभीएमआई) मा www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination माफ्द त प्ाप् िर््द सछकन्ि। खोप छर्ए पश्ात् 
अछतरिति असिहरुप्छत ्चासो िाख्रे् बाबआुमाहरुले जभी.पभी. (GP) लाई 
सम्पक्द  िरु््दपि्द , जसले स््थार्भीय जर् स््वास््थ्य इकाईमा खबि िरिछर्रु् पि्द।

प्रश््न. गभ्छविी भएका अथवा हु्न सक््ेन आशंका भएका 
मतहला तवद्ाथथीलाई खोप ति्न तमल््छ ?
छमल्रै्र्। िभ्द्वतभी भएका, अ्थ्वा आफू िभ्द्वतभी भएको हुर्सक्रे् आशंका 
िरििहेका मछहला छ्वद्ा्थथीलाई खोप छर्र् छमल्रै्र्। खोप छर्रे् छर्र्मा 
र्स्दहरूले मछहला छ्वद्ा्थथीहरूलाई िभ्द्वतभी भएको अ्थ्वा हुर् सक्रे् 
आशंका ि छक भरे्ि सोध्रे्िर््। यछर् छ्वद्ा्थथीले ि भन्े उत्ति छर्एमा 
उसलाई खोप छर्इरे् िैर्। अछर् सो छ्वद्ा्थथीलाई तुरून्तै यस छ्वर्यमा 
आफ्र्ो बाबआुमा / अछभभा्वकसँि िलफल िर््द ि छ्चछकत्सकको 
सहायता ललर् आग्ह िरिरे्ि। यसको सा्ैथ उर्भीलाई सल्ाह, सहयोि ि 
छर्र्नेशर्को लाछि स््वास््थ्य छसफारिस से्वाको सम्पक्द  छ्व्विणहरू छर्इरे्ि।

ठेउला खोप ललएका मदहला दवद्ार्थीहरू, खोप ललएको दिनिेखख 28 
दिनसम्म गर््भधारण गनु्भहुुँिैन। 

प्रश््न. यति मेिो बच्ालाई िम (asthma) ्छ ि पफि 
(puffer) द्ािा कोर्िसो्न (cortisone) अथवा पे्रर््नीसो्न 
(prednisone) लल्ेन गिेको ्छ भ्ेन के हुन््छ ?
र्मको कािणले जुर्सुकै और्छि ललएको भएतापछर् सुिलक्षत तिभीका 
अपर्ाएि कसैलाई भेरिसेला खोप छर्र् सछकरे्ि।

प्रश््न. के मैले मन््ुजिी तफिा्छ लल्न सक््ुछ ?
स्कूललाई मञु्िभी छफता्द िर्ने ललक्खत सु्चर्ा छर्एि ्वा मञु्िभी छफता्दको लाछि 
स्कूलमा फोर् ििेि कुरै् पछर् समयमा मञु्िभी छफता्द ललर् सछकन्ि।

प्रश््न. तवद्ालयमा ्नस्छ आएको ति्न मेिो बच्ा तबिामी वा 
अ्ुनपस््थथि भएि खोप लगाउ्न ्ुछट्ो भ्ेन मैले के ग्ुन्छ प्छ्छ  ?
तपाईंले आफ्र्ो स््थार्भीय डाक््टिलाई सम्पक्द  ििेि खोप लिाउरे् व्य्वस््था 
छमलाउरु् पि्द।

मैले कसिी खोपहरूको िेकर््छ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ ?
तपाईंको बच्ाको खोपहरूको जार्कािभी अष्टेललयर् इम्युर्ाइजेशर् िलजष्टि 
(Australian Immunisation Register; AIR) मा अपलोड िरिर्ेि ता 
छक यसलाई तपाईंको बच्ाको इम्युर्ाइजेशर् इछतहाससँि जोड्र् सछकन्ि।

अछभभा्वकहरूले आफ्र्ो बच्ा १४ ्वर््द र्पुिन्जेलसम्म कुरै् पछर् 
समयमा आफ्र्ो बच्ाको ए.आई.आि. इम्युर्ाइजेशर् छहस्ट्भी स््ेट्टमेन््ट 
(AIR Immunisation History Statement) को लाछि अर्ुिोि 
िर््द सक्िर््, ि १४ ्वर््द ि त्सभन्र्ा बढभी उमेिका छ्वद्ा्थथीहरूले आफ्र्ो 
इम्युर्ाइजेशर् इछतहासको छ्व्विणको लाछि छर्म्र् बमोलजम अरु्िोि 
िर््द सक्िर्् :

• मेछडकेयि अर्लाइर् एकाउन््ट प्योि ििेि myGov my.gov.au/ माफ्द त

• मेछडकेयि एक्सपे्स प्लस एप (Medicare Express Plus App) 
प्योि ििेि www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps

• ए.आई.आि. सािािण सोिपुि (AIR General Enquiries) लाई 
1800 653 809 मा फोर् ििेि।

प्रश््न. मेिो बच्ाको बािेमा तिइएको ्जा्नकािीलाई के गरिन््छ?
मन्जुिभी फािममा तपाईंले छर्एको जार्कािभीहरू एर्.एस.डब्ल्यु. ि 
कमर््वेल््थको कारु्र्मा भएको कडा िोपर्भीयता (confidentiality and 
privacy) प्ा्विार्हरूको अिभीर्मा िहरे्िर््  (संलग् प्ाइभेसभी स््ेट्टमेन््ट 
हेरु््दहोस्)। यभी स्ूचर्ालाई एर्.एस.डब्ल्यु. स््वास््थ्य इम्युर्ाइजेशर् िलजष्टिमा 
प्छ्वष्ट िरिरे्ि ि त्सपछि अष्टेललयर् इम्युर्ाइजेशर् िलजष्टि (AIR) मा 
अपलोड िरिरे्ि  ताछक यो तपाईंको बच्ाको छ्वद्मार् इम्युर्ाइजेशर् 
ईछतहाससँि जोड्र् सछकरे्ि ि माईिभ (MyGov) मा हेर््द सछकरे्ि।

तवद्ालयमा खोप काय्छक्रमको बािेमा थप ्जा्नकािी मैले 
कहाँ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
्थप जार्कािभी छर्म्र्ारु्साि प्ाप् िर््द सछकन्ि :

• एर्.एस.डब्ल्यु. हेल््थ (NSW Health) को ्वे्वसाइ्ट 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मा िएि,

• तपाईंको स््थार्भीय पक्ब्लक हेल््थ युछर््टलाई 1300 066 055
मा सम्पक्द  ििेि। 
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होइन हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर िवुै

भेरिसेला (ठेउला) को खोपको लागि मन््जजुिी

अभििावक / संरक्षकले िर््ननुपर्ने। कृपया कालो अथवा गिलो कलम प्रयोग गरी ठूलो अक्षिमा लेख्र््नहोस्। 
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1. विद्यार्थीको वििरण

2. आविबयासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

थर

नाम

िन्म दमदि

दवद्ाल्यको नाम

मेद्डकेअर नम््बर
मेद्डकेअर का्ड्डमा िपाईंको ्बच्ाको 
 नामको छेउमा भएको नम््बर

जलङ्ग

पुरूष मदहला
अदनदचिि/अन्िरलिलगी/
अदनर्िष्ट

कक्ा

3. तपयाईंको वििरण – अविियािक िया कयाननुी संरक्षक
भेररसेला (ठेउला) को खोप्बाट हुने फाइिाहरू िथा त्यसको 
कारण्बाट हुनसक्ने सम्भादवि असरहरूको ्बारेमा दिइएको 
िानकारीहरू मैले पढेें र ्ुबझेें। 
िसथ्ड म मादथ उले्खीि नाम भएको मेरो ्बच्ालाई भेररसेला 
(ठेउला) को खोपको १ मात्ा दिन मन्िुरी दिन्छु।

मलाई थाहा भए अनुसार म घोषणा गछु्ड  दक मेरो ्बच्ालाई :
1. खोप जलए पदछ कुनै एनाफाइलेक्क्टक (अचेि हुने र चाँ्डो उपचार 

गररएन भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्िक प्रदिकृ्या) असर भएको छैन।
2.  अदभभावकका लादग दिइएको िानकारी पत्मा उले्ख भए अनुसार 

खोपमा भएका ित्वहरू्बाट अदि संविेनशील असर भएको छैन।
3.  गभ्डविी छैन। 

अदभभावक/ संरक्कको नाम (उिाहरणको लादग JOHN SMITH)

घरको ठेगाना(उिाहरणको लादग 5 SMITH LANE)

स्बव्ड 

मो्बाइल नम््बर  

अदभभावक/संरक्कको सही  दमदि

भरपिदो वकैक्ल्पक नम््बर (एरर्या को्ड्ड सदहि उिाहरणको लादग 02)

पोष्टको्ड

Nepali

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



02/ 02

िेररसेला (ठेउला) खोपको रेकर्नु अगभभावक/ संिक्षक िेररसेला (ठेउला) खोपको रेकर्नु

िेररसेला (ठेउला) खोपको रेकर्नु

गवद्ार्थीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

िस्स (परिचारिका) को गिपोि

पयाखरुया खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही दमदि

:
खोपको ब््याच नम््बरिेबे्

िादहने

खोप र्भिर्ाको कारण

अनुपक्स्थि
असहमदि िनाउनु अथा्डि इन्कार गनु्ड 
सन्चो नभएको
सही नगरेको 
मन्िुरी दफिा्ड जलएको 
अन््य

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात्र 

गवद्ार्थीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

पयाखरुया खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही दमदि

:

/

खोपको ब््याच नम््बरिेबे्

िादहने

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात्र 

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

•  ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

•  िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे 
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यगि खोपको कािणले तपाईंको बच्ामा असि िेखखएकोले तपाईंलाई गचखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स्र्ािीय 
डक्ििसँि सम्पक्स  ििजु्सहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने। 
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने। 

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



हेपाटाइटटस बी खोप

प्रश््न. हेपाटाइटटस बी रोग भ्ेनको के हो ?
हेपाटाइटटस बी भाइरल रोग हो जसका लक्षणहरू ज््वरो, कमलटपत्त र 
सामान््य टबसन््चो हुने हुन््छ र ्यसले गर्ादा टसरहोटसस् अर्ादात कलेजोको 
क््यान्सर हुन सक््छ। केही माटनसहरूमा हेपाटाइटटस बी हुन सक््छन् र 
संक्रटमत भएको र्ाहा नपाउन सक््छन्। ्यस्ता माटनसहरूले र्ाहै नपाइकन 
रोग सानदा सक््छन् ।

प्रश््न. हेपाटाइटटस बी कसरी फैलिन््छ ?
• संक्रटमत आमाबाट जने्को बच्ामा र र्धु ख्ुवाउंर्ा 

• एक बच्ाबाट अकको बच्ामा, प्ा्यः खलु्ा घाउ अर््वा र्खुकेो ठाउँबाट 

• असुरक्क्षत ्यौन सम्पकदा  

• सुईले पारेको घाउ 

• टकटाणुमुक्त गरी सफा नगरेको औजारले टाटु बनाउँर्ा अर््वा शरीर 
्ेछड्र्ा 

• सुई लगाउने औजार बाँडरे प््योग गर्ादा 

प्रश््न. खोपहरूिे कसरी काम ग्छ्छ  ?
खोपहरूले केही खास संक्रमणहरूसँग प्टतरक्षा प्णालीद्ारा लड्नलाई 
सहा्यता गनने काम ग्छदा। ्यटर् खोप लगाएको व््यटक्त ्यस्ता संक्रमणहरूको 
सम्पकदा मा आ्यो भने, उसको प्टतरक्षा प्णालीले अझ प्भा्वकारी रूपमा 
प्टतटक्र्या रे्खाएर रोगलाई बढ्नबाट रोक्न ्वा ्यसको गम्भीरतालाई 
धेरैहर्सम्म घटाउन सक्षम हुन््छ।

प्रश््न. खोप कटिको प्रभावकारी हुन््छ ?
हेपाटाइटटस बी संक्रमण टबरूद्ध सुरक्षा प्र्ान गनदा हेपाटाइटटस बी खोप 
धेरै प्भा्वकारी ्छ। 

प्रश््न. यस कोस्छमा कटि मात्ाको आवश्यकिा पर््छ्छ ?
इन्टेन्न्सभ इङ्गक्लस सेन्टरमा, हेपाटाइटटस बी को 2-डोज कोसदा (2-dose 
course) टर्इने्छ। र्ोस्ो डोज पटहलो डोज टर्एको 4-6 मटहनापट्छ 
टर्इने्छ। 

प्रश््न. यटर् मेरो बच्ािे हेपाटाइटटस बी खोपको 1 डोज मात् 
लिएमा हेपाटाइटटस बी बाट बचाउँ्छ ?
ब्चाउँरै्न। टकशोर टकशोरीहरू (11-15 ्वर्दा उमेरका) लाई हेपाटाइटटस बी 
बाट ब्चाउन ्व्यष्कलाई टर्इने खोपको 2 डोज ्चाटहन््छ।

प्रश््न. कसिे खोप लि्ुनप्छ्छ  ?
क्शशु / बच्ा बलेामा पटहले नै हेपाटाइटटस् बी खोपको कोसदा (course) 
पुरा नगरेका सब ै11 देखि 15 वर््षसम््मका सब ैट्वद्ार्थीहरुले हेपाटाइटटस 
बी खोपको 2 ्व्यस्क खरुाक क्लनुप्छदा।

16 वर््ष वा ्माथिका ट्वद्ार्थीहरुले खोपको 3 पेथियाथरिक (paediatric) 
िरुाक क्लनुप्छदा। पटहलो २ खरुाक स्कुलमा टर्न सटकन््छ र त्यस पश्ात् 
एउटा पत्र उपलब्ध गराइने्छ जुन खोपको कोसदा पुरा गनदाका लाटग आफ्नो 
जी.पी. लाई टर्नुप्छदा।

प्रश््न. कसिाई खोप टर््न हुरै््न ?
हेपाटाइटटस बी खोप टनम्न व््यटक्तहरूलाई टर्नु हँुरै्न:

•  पटहले टर्इएको खोपको मात्राको कारणले एनाफाइलेन्क्सस भएको 
्छ भने

•  खोपमा भएको टमश्रणको कारणले एनाफाइलेन्क्सस भएको ्छ भने 
(तल सुट्चकृत गररएको)

•  गभदा्वती ्छन् भने

प्रश््न. खोपहरू कटिको सुरलषिि ्छ््न ?
अष्टेक्ल्यामा प््योग हुने खोपहरू सुरक्क्षत ्छन् र रे्राप््ुयटटक गुड्स 
एडमीनीस्टे्शन (Therapeutic Goods Administration; TGA) बाट 
पाररत हुनुअटघ कडा सुरक्षा परीक्षण पास गनुदाप्छदा। ्यसको सारै् TGA ले 
प््योगमा आएका खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन ग्छदा।

प्रश््न. हेपाटाइटटस बी मा के थटपएको वा टमटसएको हुन््छ ?
खोपले काम गनदा सहा्यता पुऱ््याउन एलुटमनम हाइड्ोअक्साइड खोपमा 
टमसाइएको हुन््छ सारै् ्यीस्ट प्ोटटन पटन समा्वेश हुनसक््छ र उत्पार्नको 
क्रममा ्यसलाई बोभाइनबाट व््ुयत्पाटर्त (bovine-derived) सामग्ीहरुको 
सम्पकदा मा रान्खएको हुन््छ।

नेशनल हेल्र् एण्ड मेटडकल ररस्चदा काउन्न्सलद्ारा ट्वद्ाल्य 
खोप का्यदाक्रममा टकशोरटकशोरीहरूको लाटग टसफाररश 
गरेका खोपहरू एन.एस.डब्ल््ुय. हेल्र् (NSW Health) ले 
प्र्ान ग्छदा। बाबआुमा / अटभभा्वकले हस्ताक्षर गरेको मन्जुरी 
उपलब्ध गराउनु पनने्छ। 

तपाईंले गरु््ष पर्ने अन्य कुराहरु 

• ्यो जानकारी पत्र ध््यान टर्एर पढ्नुहोस्।

• ्यटर् तपाईं आफ्नो बच्ालाई हेपाटाइटटस बी विरूद्ध खोप टर्न 
्चाहनुहुन््छ भने ्यो मन्जुरी फारम परूा भनुदाहोस् र हस्ताक्षर गरेको 
मन्जुरी फारम आफ्नो बच्ा माफदा त ट्वद्ाल्यमा फकादाई टर्नुहोस्।

• ्यटर् तपाईं आफ्नो बच्ालाई हेपाटाइटटस बी विरूद्ध खोप टर्न 
्चाहनु हुन्न भने मन्जुरी फारम नभनुदाहोस् अर््वा टफतादा नगनुदाहोस्।

NSW Health  Nepali अथििावक जार्कारी पत्र     

Hepatitis B vaccine



प्रश््न. हेपाटाइटटस बी खोपबाट हु्ेन अन्य असरहरू के के हु््न ?
सामान््यत्या ्यसका असरहरु हल्का हुन््छन् जस्तै सुई टर्ईएको ठाउँमा 
र्खु्ने, रातो हुने, सुटन्नने अर््वा ज््वरो आउने। गम्भीर टकटसमका असर 
अत्याटधक र्लुदाभ हुन््छन्। खोपको असरहरुको बारे र्प जानकारी 
उपभोक्ता और्धी स्ूचना (सीएमआई) मा www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination माफदा त प्ाप्त गनदा सटकन््छ। खोप टर्ए पश्ात् 
अटतररक्त असरहरुप्टत ्चासो राख्ने बाबआुमाहरुले जी.पी. (GP) लाई 
सम्पकदा  गनुदाप्छदा , जसले स्र्ानी्य जन स््वास््थ््य इकाईमा खबर गररटर्नु प्छदा।

प्रश््न. ए्नाफाइिेक्सीस भ्ेनको के हो ?
एनाफाइलेक्सीस (Anaphylaxis) अ्ेचत हुने र ्चाँडो उप्चार गररएन 
भने मृतु्य नै हुनसक्ने गम्भीर एलजथीक प्टतटक्र्या हो। खोप दिएपदि 
यस््तो िेखखने एकिमै िलुर््भ हुन्ि। ट्वद्ाल्यमा खोप टर्ने नसदाहरू 
एनाफाइलेक्सीसको उप्चारको लाटग पणूदा ताक्लमप्ाप्त हुन््छन्।

प्रश््न. यटर् मसँग खोप टर्इएको रेकड्छ ्ैछ्न अथवा मेरो 
बच्ािाई पटहिे ्ैन हेपाटाइटटस बी खोप टर्ई सकेको यार् 
्ैछ्न भ्ेन मैिे के ग्ुन्छप्छ्छ  ?
तपाईंको बच्ाले हेपाटाइटटस बी को अकको कोसदा (course) क्लन सुरक्क्षत 
हुन््छ।

प्रश््न. मेरो बच्ािे टहव (Hib) खोप लिएको ्छ। के यसिे मेरो 
बच्ािाई हेपाटाइटटस बी बाट वचाउँ्छ ?
ब्चाउँरै्न। टह्व खोपले के्वल हेमोफाइलस इन्फ्ल््ुयन्जा टाइप टब को 
संक्रमणबाट मात्र ब्चाउँ्छ र ्यो खोप बच्ाहरुलाई 6 हप्ता, 4 मटहना, 
6 मटहना र 18 मटहनाको उमेरमा टर्इन््छ। ्यसले तपाईंको बच्ालाई 
हेपाटाइटटस बी बाट ब्चाउँरै्न।

प्रश््न. गभ्छविी भएका अथवा हु्न सक््ेन आशंका भएका 
मटहिा टवद्ाथथीिाई खोप टर््न टमल््छ ?
टमल्रै्न। गभदा्वती भएका, अर््वा आफू गभदा्वती भएको हुनसक्ने आशंका 
गरररहेका मटहला ट्वद्ार्थीलाई खोप टर्न टमल्रै्न। खोप टर्ने टर्नमा 
नसदाहरूले मटहला ट्वद्ार्थीहरूलाई गभदा्वती भएको अर््वा हुन सक्ने 
आशंका ्छ टक भनेर सोध्ने्छन्। ्यटर् ट्वद्ार्थीले ्छ भन्ने उत्तर टर्एमा 
उसलाई खोप टर्इने ्ैछन। अटन सो ट्वद्ार्थीलाई तुरून्तै ्यस ट्वर््यमा 
आफ्नो बाबआुमा / अटभभा्वकसँग ्छलफल गनदा र ट्चटकत्सकको 
सहा्यता क्लन आग्ह गररने्छ। ्यसको सारै् उनीलाई सल्ाह, सह्योग र 
टनर्नेशनको लाटग स््वास््थ््य टसफाररस से्वाको सम्पकदा  ट्व्वरणहरू टर्इने्छ।

प्रश््न. यटर् मेरो बच्ािाई र्म (asthma) ्छ र पफर 
(puffer) द्ारा कोर्टसो्न (cortisone) अथवा पे्रड्नीसो्न 
(prednisone) लि्ेन गरेको ्छ भ्ेन के हुन््छ ?
र्मको कारणले जुनसुकै और्टध क्लएको भएतापटन सुरक्क्षत तरीका 
अपनाएर कसैलाई हेपाटाइटटस बी खोप टर्न सटकने्छ।

प्रश््न. खोप टर््नको िाटग कसिे मञु्री टर््न सक््छ र के मञु्री 
टफिा्छ लि्न सटकन््छ ?
18 ्वर्दा उमेर मुटनका ट्वद्ार्थीहरुको लाटग खोप टर्न बाबआुमा/
अटभभा्वकहरुले मात्र मञु्री टर्न सक््छन्। 18 ्वर्दा र त्यस माटर् उमेरका 
ट्वद्ार्थीहरुले आफ्नै खोपको लाटग मञु्री टर्न सक््छन् र उनीहरुले 
अनुमटत फारम भरी ‘बाबआुमा / अटभभा्वकहरु’ संकेत गररएको ठाउँमा 

हस्ताक्षर गनुदाप्छदा। स्कूललाई मञु्री टफतादा गनने क्लन्खत सु्चना टर्एर ्वा 
मञु्री टफतादाको लाटग स्कूलमा फोन गरेर कुनै पटन सम्यमा मञु्री टफतादा 
क्लन सटकन््छ।

प्रश््न. टवद्ाियमा ्नस्छ आएको टर््न मेरो बच्ा टबरामी वा 
अ्ुनपस््थथि भएर खोप िगाउ्न ्ुछट्ो भ्ेन मैिे के ग्न्छ सक््ुछ ?
तपाईंले आफ्नो स्र्ानी्य डाक्टरलाई सम्पकदा  गरेर खोप लगाउने व््य्वस्र्ा 
टमलाउनु प्छदा।

मैिे कसरी खोपहरूको रेकड्छ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
तपाईंको बच्ाको खोपहरूको जानकारी अष्टेक्ल्यन इम््ुयनाइजेशन रक्जष्टर 
(Australian Immunisation Register; AIR) मा अपलोड गररने्छ ता 
टक ्यसलाई तपाईंको बच्ाको इम््ुयनाइजेशन इटतहाससँग जोड्न सटकन््छ।

अटभभा्वकहरूले आफ्नो बच्ा १४ ्वर्दा नपुगन्जेलसम्म कुनै पटन 
सम्यमा आफ्नो बच्ाको ए.आई.आर. इम््ुयनाइजेशन  टहस्ट्ी स्टेटमेन्ट 
(AIR Immunisation History Statement) को लाटग अनुरोध 
गनदा सक््छन्, र १४ ्वर्दा र त्यसभन्र्ा बढी उमेरका ट्वद्ार्थीहरूले आफ्नो 
इम््ुयनाइजेशन इटतहासको ट्व्वरणको लाटग टनम्न बमोक्जम अनुरोध गनदा 
सक््छन् :

• मेटडके्यर अनलाइन एकाउन्ट प््योग गरेर myGov my.gov.au/ माफदा त

• मेटडके्यर एक्सपे्स प्लस एप (Medicare Express Plus App) 
प््योग गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps

• ए.आई.आर. साधारण सोधपु्छ (AIR General Enquiries) लाई 
1800 653 809 मा फोन गरेर।

प्रश््न. मेरो बच्ाको बारेमा टर्इएको जा्नकारीिाई के 
गररन््छ?
मन्जुरी फारममा तपाईंले टर्एको जानकारीहरू एन.एस.डब्ल््ुय. र 
कमन्वेल्र्को कानुनमा भएको कडा गोपनी्यता (confidentiality and 
privacy) प्ा्वधानहरूको अधीनमा रहने्छन् (संलग्न प्ाइभेसी स्टेटमेन्ट 
हेनुदाहोस्)। ्यी स्ूचनालाई एन.एस.डब्ल््ुय. स््वास््थ््य इम््ुयनाइजेशन रक्जष्टरमा 
प्ट्वष्ट गररने्छ र त्यसपट्छ अष्टेक्ल्यन इम््ुयनाइजेशन रक्जष्टर (AIR) मा 
अपलोड गररने्छ  ताटक ्यो तपाईंको बच्ाको ट्वद्मान इम््ुयनाइजेशन 
ईटतहाससँग जोड्न सटकने्छ र माईगभ (MyGov) मा हेनदा सटकने्छ।

टवद्ाियमा खोप काय्छक्रमको बारेमा थप जा्नकारी मैिे 
कहाँ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
र्प जानकारी टनम्नानुसार प्ाप्त गनदा सटकन््छ :

• एन.एस.डब्ल््ुय. हेल्र् (NSW Health) को ्वे्वसाइट 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मा गएर,

• तपाईंको स्र्ानी्य पन्ब्लक हेल्र् ्ुयटनटलाई 1300 066 055
मा सम्पकदा  गरेर। 
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होइन हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर िवुै

हेपटाइटटस टि (कलेजो सुटििे रोगका)
खोपको लाटग मन्जुरी
अभििावक / संरक्षकले िर््ननुपर्ने।  कृपया कालो अथवा टिलो कलम प्रयोग गरी ठूलो अक्षरमा लेख्र््नहोस् । 

220729-2-16

1. विद्यार्थीको वििरण

2. आविबयासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

थर

नाम

िन्म दमदि

दवद्ाल्यको नाम

मेद्डकेअर नम््बर
मेद्डकेअर का्ड्डमा िपाईंको ्बच्ाको 
 नामको छेउमा भएको नम््बर

जलङ्ग

पुरूष मदहला
अदनदचिि/अन्िरलिलगी/
अदनर्िष्ट

कक्ा

3. तपयाईंको वििरण – अविियािक िया कयाननुी संरक्षक
हेपटाइदटस द्ब खोप्बाट हुने फाइिाहरू िथा त्यसको कारण्बाट 
हुनसक्ने सम्भादवि असरहरूको ्बारेमा दिइएको िानकारीहरू मैले 
पढेें र ्ुबझेें । 
िसथ्ड म मादथ उले्खीि नाम भएको मेरो ्बच्ालाई हेपटाइदटस द्ब 
खोपको २ मात्ा जलन मन्िुरी दिन्छु ।

मलाई थाहा भए अनुसार म घोषणा गछु्ड  दक मेरो ्बच्ालाई :
1. खोप जलए पदछ कुनै एनाफाइलेक्क्टक (अचेि हुने र चाँ्डो उपचार 

गररएन भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्िक प्रदिकृ्या) असर भएको छैन।
2.  अदभभावकका लादग दिइएको िानकारी पत्मा उले्ख भए अनुसार 

खोपमा भएका ित्वहरू्बाट अदि संविेनशील असर भएको छैन।
3.  गभ्डविी छैन। 

अदभभावक/ संरक्कको नाम (उिाहरणको लादग JOHN SMITH)

घरको ठेगाना (उिाहरणको लादग 5 SMITH LANE)

स्बव्ड 

मो्बाइल नम््बर  

अदभभावक/संरक्कको सही  दमदि

भरपिदो वकैक्ल्पक नम््बर (एरर्या को्ड्ड सदहि  उिाहरणको लादग 02)

पोष्टको्ड

Nepali

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

•  ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

•  िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे 
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यटि खोपको कारणले तपाईंको िच्ामा असर िेखखएकोले तपाईंलाई टिखन्तत ििाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक्टरसँग सम्पक्क  गिु्कहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने। 
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने। 

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

•  ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

•  िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे 
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यटि खोपको कारणले तपाईंको िच्ामा असर िेखखएकोले तपाईंलाई टिखन्तत ििाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक्टरसँग सम्पक्क  गिु्कहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने। 
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने। 

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 
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हेपटाइभटस भि खोपको रेकर्नु अटभभावक/ संरक्षक हेपटाइभटस भि खोपको रेकर्नु

हेपटाइभटस भि खोपको रेकर्नु पभहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

टवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH) टवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

िस्क (पररिाररका) को टटपोट

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही

नस्ड (पररचाररका) को सही

नस्ड (पररचाररका) को सही
दमदि

दमदि

दमदि

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर
िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

खोप र्भिर्ाको कारण

अनुपक्स्थि
असहमदि िनाउनु अथा्डि इन्कार गनु्ड 
सन्चो नभएको
सही नगरेको 
मन्िुरी दफिा्ड जलएको 
अन््य

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

पभहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही दमदि

खोपको ब््याच नम््बरिेबे्

िादहने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

टवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

हेपटाइभटस भि खोपको रेकर्नु 

पयाखरुया

पयाखरुया

पयाखरुया

पयाखरुया उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



मिजल््स (दादरुा), िम््प््स (गल््फफू  रोग) र रूबलेा अर्ाथात एक 
प्रकारको ्सरूवा भाईरल रोग (एि.एि.आर.) खोप

प्रश््न. दादरुा, गल््फफू  र रूबलेा भ्ेनको के हो ? 
दादरुा अत्यन््त संक्रामक भराइरस हो जसले गर्रादा ज््वरो आउने, खोकी लरागे् र 
ररा्तो बिबमररा आउने हुन््छ। प्रायः रे्खखने जबिल्तराहरुमरा बनमोबनयरा, पखरालरा 
र करानको मध्यभरागको संक्मण पर्दा्छन्। प्त्येक 1,000 जनरा मध्ये 1 
जनरालराई मख्त्तष्क सुजन रे्खखन््छ र य्त्तरा 10–15% व्यबतिहरुको मृतु्य हुन््छ 
र धेरै जनराको ्त्थरायीरुपमरा मख्त्तष्क क्षब्त हुन््छ।

गल््फफू  एउिरा संक्रामक रोग हो जसले घरँािीको ग्रन््थीहरू सुबनिनुको 
सरा्ैथ ज््वरो गरराउँ्छ। लगभग 10% संक्बम्त व्यबतिहरुलराई मख्त्तष्क र 
मेरुर्ण््डको आ्वरणीय झिल्ीहरुमरा सुजन (मेबनन्जराइबिसको संके्त ्त्थरा 
लक्षणहरु) हुन््छ भने 15–30% ्वय्तक पुरुषहरुको अण््डकोष सुबनिने 
(अर्रादाइबिस) हुन््छ। प््थम तै्मरासमरा हुने गल््फफू  संक्मणले ्त्व्तः गभदाप्तन 
गरराउन सक््छ।

रूबलेा (जमदान र्रार्रुरा) एउिरा संक्बम्त भराइरल रोग हो जसले ररा्तो बिबमररा, 
ज््वरो आउने अबन ग्रन््थीहरू सुबनिने हुन््छ। यसले संक्बम्त गभदा्व्ती 
मबहलराको िच्रामरा एकर्मै असरामरान्य असर ग्छदा। गभदामरा रहेको प््थम 
तै्मरासमरा संक्मण भएकरा झििुहरुमध्ये 90% सम्मलराई यसले जन्मरै् 
गम्भीर असरामरान्य्तराहरू ज्त्ैत बौद्धिक असक्षम्तरा, िबहरोपन, अन्धोपन, 
अ्थ्वरा मुिुमरा सम्तयरा ल्यराउँ्छ।

प्रश््न. मिजल््स, िम््प््स र रूबलेा क्सरी ्ैफललन््छ ?
यी भराइरसहरू खोक्र्रा र हरँाछ्यु गर्रादा ्ैफझलन््छ। सि ैमरान्व संक्मणहरूमध्ये, 
सिभैन्र्रा ब्छिो सननेमरा बमजल्स एक हो। बमजल्स भएको मराबनससँग एउिै 
कोठरामरा ि्तर्रा पबन यसले संकबम्त परानदा सक््छ।

प्रश््न. खोपहरूले क्सरी काि ग्छ्छ  ?
खोपहरूले केही खरास संक्मणहरूसँग प्ब्तरक्षरा प्णरालीद्राररा लड्नलराई 
सहराय्तरा गनने कराम ग्छदा। यबर् खोप लगराएको व्यबति य्त्तरा संक्मणहरूको 

सम्पकदा मरा आयो भने, उसको प्ब्तरक्षरा प्णरालीले अि प्भरा्वकरारी रूपमरा 
प्ब्तबक्यरा रे्खराएर रोगलराई िढ्निराि रोक्न ्वरा यसको गम्भीर्तरालराई 
धेरैहर्सम्म घिराउन सक्षम हुन््छ।

प्रश््न. खोप कमिको प्रभावकारी हुन््छ ?
बमजल्स (र्रार्रुरा), मम््प्स (गल््फफू  रोग) र रूिलेरा (एक प्करारको सरू्वरा 
भराईरल रोग) संक्मण विरूधि सुरक्षरा प्र्रान गनदा एम.एम.आर. खोप धेरै 
प्भरा्वकरारी ्छ।

प्रश््न. क्सले खोप लल्ुनप्छ्छ  ?
बकिोर बकिोरहरूको लराबग बमजल्स (र्रार्रुरा), मम््प्स (गल््फफू  रोग) र रूिलेरा 
(एक प्करारको सरू्वरा भराईरल रोग) िराि िच्न पबहले खोप झलएको ्ैछन 
भने बमजल्स (र्रार्रुरा), मम््प्स (गल््फफू  रोग) र रूिलेरा (एम.एम.आर.) को र्ईु 
मरात्रा खोप झलन बस्फराररस गररएको्छ।

प्रश््न. क्सलाई खोप मद्न हुदै्न ?
एम.एम.आर. खोप बनम्न व्यबतिहरूलराई बर्नु हँुरै्न:

•  पबहले नै बर्इएको एम.एम.आर. खोपको मरात्राको करारणले 
एनरा्फराइलेखक्सस भएको ्छ भने

•  कुनै खोपमरा भएकरा अन्य ्तत््वको (अकको परानरामरा सुबर्कृ्त) करारणले 
एनरा्फराइलेखक्सस भएको ्छ भने

•  गभदा्व्ती ्छन् भने (खोप लगराएको 28 बर्नसम्म गभदाधरारण गनुदाहँुरै्न)
•  ब्वग्त 4 हप्रामरा जी्वन््त खोप बर्इएको ्छ भने, ज्त्ैत भेररसेलरा (ठेउलरा), 

बि.सी.जी. (क्षयरोग) अ्थ्वरा यलो ब्फभर (yellow fever)।
•  ग्त ्वषदाबभत् रग्त र्ढराइएको (blood transfusion) / 

इम्युनोग्लोिलुीन इन्जेक्सन (सुई) झलएको ्छ भने।
•  रोग प्ब्तरोधरात्मक क्षम्तरा कमजोर भएको ्छ भने, ज्त्ैत

 (i) एर्.आइ.भी./एड्स भएकरा मराबनसहरू 

 (ii) उच्-्डोजको ओरल कोिटीको्तिरोइड्स (high-dose oral   
  corticosteroids) झलइरहेकरा मराबनसहरू 

 (iii)  उच्-्डोजको बस्तिेबमक इम्युनोसपे्बसभ उपर्रार, सरामरान्य ब्वकीरण 
अ्थ्वरा एक्स–रे ्ेथररापी झलईरहेकरा मराबनसहरू

 (iv)  झलम्फोमरा, झलउकेबमयरा र हो्डबकन्स रोगहरू लगराय्त 
रेबिकुलोइन््डो्ेथझलयल (reticuloendothelial) प्णरालीको संक्बम्त 
अ्व्त्थराले पीब्ड्त भएकरा मराबनसहरू।

प्रश््न. एि.एि.आर. खोपिा के एमिमिभ््स (मिश्रण) 
मि्साइएको हुन््छ ?
एम.एम.आर. खोपमरा ल्यराक्िोज, नीओमराइसीन, सोरबििोल र म्यरानिीिोल 
बमसराइकरा हुन््छन्। यी बमश्रणहरू खोपमरा ज्यरारै् सरानो पररमराणमरा समरा्वेि 
गररएको हुन््छ ्तराकी त्यसले बक ्त खोपले कराम गनदा सहराय्तरा पुऱ्यराउँ्छ ्वरा 
खोपलराई जोगराउने ्व्त्ुतकोरुपमरा करायदा ग्छदा।

नेिनल हेल््थ एण््ड मेब्डकल ररसर्दा कराउखन्सलद्राररा ब्वद्रालय 
खोप करायदाक्ममरा बकिोरबकिोरीहरूको लराबग बस्फराररि 
गरेकरा खोपहरू एन.एस.्डब्ल्यु. हेल््थ (NSW Health) ले 
प्र्रान ग्छदा। िरािआुमरा / अबभभरा्वकले ह्त्तराक्षर गरेको मन्जुरी 
उपलब्ध गरराउनु पनने्छ। 

तपाईंले गरु्नु पर्ने अन््य कुराहरु 
• यो जरानकरारी पत् ध्यरान बर्एर पढ्नुहोस्।

• यबर् ्तपराईं आफ्नो िच्रालराई बमजल्स (र्रार्रुरा), मम््प्स (गल््फफू  
रोग) र रूिलेरा विरूधि खोप बर्न र्राहनुहुन््छ भने यो मन्जुरी ्फरारम 
पफूररा भनुदाहोस् र ह्त्तराक्षर गरेको मन्जुरी ्फरारम आफ्नो िच्रा 
मरा्फदा ्त ब्वद्रालयमरा ्फकरादाई बर्नुहोस्।

• यबर् ्तपराईं आफ्नो िच्रालराई बमजल्स (र्रार्रुरा), मम््प्स (गल््फफू  
रोग) र रूिलेरा विरूधि खोप बर्न र्राहनु हुनि भने मन्जुरी ्फरारम 
नभनुदाहोस् अ्थ्वरा ब्फ्तरादा नगनुदाहोस्।

NSW Health  Nepali अभििावक जार्कारी पत्र     

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



प्रश््न. खोपहरू कमिको ्ुसरलषिि ्छ््न ?
अष्टेझलयरामरा प्योग हुने खोपहरू सुरझक्ष्त ्छन् र ्ेथररा्प्युबिक गुड्स 
ए्डमीनी्तटे्िन (Therapeutic Goods Administration; TGA) िराि 
परारर्त हुनुअबघ क्डरा सुरक्षरा परीक्षण परास गनुदाप्छदा। यसको सरा्ैथ TGA ले 
प्योगमरा आएकरा खोपहरूको सुरक्षरा अनुगमन ग्छदा।

प्रश््न. एि.एि.आर. खोपबाि हु्ेन अन््य अ्सरहरू के के हु््न ? 
एम.एम.आर. खोप सुरझक्ष्त, प्भरा्वकरारी र रराम्ररी सहन सक्ने हुन््छ। 
असरहरू सरामरान्य्तयरा हल्करा हुन््छन् र यसमरा अझल बिसन्र्ो हुने, ज््वरो 
र /अ्थ्वरा बिबमररा (यो संक्बम्त हँुरै्न र एम.एम.आर. खोप लगराएको 
5-12 बर्न पब्छ रे्खरा पनदासक््छ) आउन सक््छ। गम्भीर अन्य असरहरूमरा 
एनरा्फराइलेक्सीस (्तल जरानकरारी हेनुदाहोस्), ट्रान्सीएन्ि लराइम््ेफ्डनेो्प्यरा्थी 
(लीम््फको गरँाठोहरू ्थोरै समयको लराबग सुबनिने), आर्थदाल्जीआ (जोनटी 
र्खु्ने),र र्थोमिोसराइिोपेबनयरा (ररा्तो ्डराम आउने र रतिश्ररा्व हुने सम्भरा्वनरा 
िढ्ने) हुने सम्भरा्वनरा अत्यन््ैत र्लुदाभ हुन््छ। खोपको असरहरुको िरारे ्थप 
जरानकरारी उपभोतिरा औषधी सफूर्नरा (सी.एम.आई.) मरा www.health.nsw.
gov.au/schoolvaccination मरा्फदा ्त प्राप् गनदा सबकन््छ। खोप बर्ए पश्रा््त 
अब्तररति असरहरुप्ब्त र्रासो रराख्ने िरािआुमराहरुले जी.पी. (GP) लराई 
सम्पकदा  गनुदाप्छदा , जसले ्त्थरानीय जन ्त्वरा्त्थ्य इकराईमरा खिर गररबर्नु प्छदा।

प्रश््न. ए्ना्फाइलेक््सी्स भ्ेनको के हो ?
एनरा्फराइलेक्सीस (Anaphylaxis) अरे््त हुने र र्रँा्डो उपर्रार गररएन 
भने मृतु्य नै हुनसक्ने गम्भीर एलजटीक प्ब्तबक्यरा हो। खोप भदएपभि 
्यस्तो देखखर्े एकदमै दलुिनु हुन्ि। ब्वद्रालयमरा खोप बर्ने नसदाहरू 
एनरा्फराइलेक्सीसको उपर्रारको लराबग पफूणदा ्तराझलमप्राप् हुन््छन्।

प्रश््न. गभ्छविी भएका अथवा हु्न ्सक््ेन आशंका भएका 
िमहला मवद्ाथथीलाई खोप मद्न मिल््छ ?
बमल्रै्न। गभदा्व्ती भएकरा, अ्थ्वरा आ्फफू  गभदा्व्ती भएको हुनसक्ने आिंकरा 
गरररहेकरा मबहलरा ब्वद्रा्थटीलराई खोप बर्न बमल्रै्न। खोप बर्ने बर्नमरा 
नसदाहरूले मबहलरा ब्वद्रा्थटीहरूलराई गभदा्व्ती भएको अ्थ्वरा हुन सक्ने 
आिंकरा ्छ बक भनेर सोध्ने्छन्। यबर् ब्वद्रा्थटीले ्छ भनिे उत्तर बर्एमरा 
उसलराई खोप बर्इने ्ैछन। अबन सो ब्वद्रा्थटीलराई ्ुतरून््ैत यस ब्वषयमरा 
आफ्नो िरािआुमरा / अबभभरा्वकसँग ्छल्फल गनदा र बर्बकत्सकको 
सहराय्तरा झलन आग्रह गररने्छ। यसको सरा्ैथ उनीलराई सल्राह, सहयोग र 
बनर्नेिनको लराबग ्त्वरा्त्थ्य बस्फराररस से्वराको सम्पकदा  ब्व्वरणहरू बर्इने्छ। 

एम.एम.आर. खोप ललएका मभहला भवद्ार्थीहरू खोप ललएको भदर्देखख 
28 भदर्सम्म गिनुधारण गर्ुनुहुुँदैर्।

प्रश््न. ्यमद िेरो बच्ालाई दि (asthma) ्छ र प्फर 
(puffer) द्ारा कोर्ि्सो्न (cortisone) अथवा पे्रि्नी्सो्न 
(prednisone) लल्ेन गरेको ्छ भ्ेन के हुन््छ ?
र्मको करारणले जुनसुकै औषबध झलएको भए्तरापबन सुरझक्ष्त ्तरीकरा 
अपनराएर कसैलराई एम.एम.आर. खोप बर्न सबकने्छ।

प्रश््न. खोप मद्नको लामग क्सले िञु्री मद्न ्सक््छ र के िञु्री 
म्फिा्छ लल्न ्समकन््छ ?
18 ्वषदा उमेर मुबनकरा ब्वद्रा्थटीहरुको लराबग खोप बर्न िरािआुमरा/
अबभभरा्वकहरुले मरात् मञु्री बर्न सक््छन्। 18 ्वषदा र त्यस मराब्थ उमेरकरा 
ब्वद्रा्थटीहरुले आफ्नै खोपको लराबग मञु्री बर्न सक््छन् र उनीहरुले 
अनुमब्त ्फरारम भरी ‘िरािआुमरा / अबभभरा्वकहरु’ संके्त गररएको ठराउँमरा 

ह्त्तराक्षर गनुदाप्छदा। ्तकफू ललराई मञु्री ब्फ्तरादा गनने झलखख्त सुर्नरा बर्एर ्वरा 
मञु्री ब्फ्तरादाको लराबग ्तकफू लमरा ्फोन गरेर कुनै पबन समयमरा मञु्री ब्फ्तरादा 
झलन सबकन््छ।

िैले क्सरी खोपहरूको रेकि्छ प्राप्त ग्न्छ ्सक््ुछ?
्तपराईंको िच्राको खोपहरूको जरानकरारी अष्टेझलयन इम्युनराइजेिन रझजष्टर 
(Australian Immunisation Register; AIR) मरा अपलो्ड गररने्छ ्तरा बक 
यसलराई ्तपराईंको िच्राको इम्युनराइजेिन इब्तहराससँग जोड्न सबकन््छ।

अबभभरा्वकहरूले आफ्नो िच्रा १४ ्वषदा नपुगन्जेलसम्म कुनै पबन 
समयमरा आफ्नो िच्राको ए.आई.आर. इम्युनराइजेिन  बह्तट्ी ्तिेिमेन्ि 
(AIR Immunisation History Statement) को लराबग अनुरोध गनदा 
सक््छन्, र १४ ्वषदा र त्यसभन्र्रा िढी उमेरकरा ब्वद्रा्थटीहरूले आफ्नो 
इम्युनराइजेिन इब्तहरासको ब्व्वरणको लराबग बनम्न िमोझजम अनुरोध गनदा 
सक््छन् :

• मेब्डकेयर अनलराइन एकराउन्ि प्योग गरेर myGov my.gov.au/ मरा्फदा ्त

• मेब्डकेयर एक्सपे्स प्लस एप (Medicare Express Plus App) प्योग 
गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-
plus-mobile-apps

• ए.आई.आर. सराधरारण सोधपु्छ (AIR General Enquiries) लराई 
1800 653 809 मरा ्फोन गरेर।

प्रश््न. मवद्ाल्यिा ्न्स्छ आएको मद्न िेरो बच्ा मबरािी 
वा अ्ुनपस््थथि भएर खोप लगाउ्न ्ुछट्ो भ्ेन िैले के ग्न्छ 
्सक््ुछ ?
्तपराईंले आफ्नो ्त्थरानीय ्डराक्िरलराई सम्पकदा  गरेर खोप लगराउने व्य्व्त्थरा 
बमलराउनु प्छदा।

प्रश््न. िेरो बच्ाको बारेिा मदइएको जा्नकारीलाई के 
गररन््छ?
मन्जुरी ्फरारममरा ्तपराईंले बर्एको जरानकरारीहरू एन.एस.्डब्ल्यु. र 
कमन्वेल््थको करानुनमरा भएको क्डरा गोपनीय्तरा (confidentiality and 
privacy) प्रा्वधरानहरूको अधीनमरा रहने्छन्  (संलग् प्राइभेसी ्तिेिमेन्ि 
हेनुदाहोस्)। यी सफूर्नरालराई एन.एस.्डब्ल्यु. ्त्वरा्त्थ्य इम्युनराइजेिन रझजष्टरमरा 
प्ब्वष्ट गररने्छ र त्यसपब्छ अष्टेझलयन इम्युनराइजेिन रझजष्टर (AIR) मरा 
अपलो्ड गररने्छ  ्तराबक यो ्तपराईंको िच्राको ब्वद्मरान इम्युनराइजेिन 
ईब्तहराससँग जोड्न सबकने्छ र मराईगभ (MyGov) मरा हेनदा सबकने्छ।

मवद्ाल्यिा खोप का्य्छक्रिको बारेिा थप जा्नकारी िैले 
कहाँ प्राप्त ग्न्छ ्सक््ुछ?
्थप जरानकरारी बनम्नरानुसरार प्राप् गनदा सबकन््छ :

• एन.एस.्डब्ल्यु. हेल््थ (NSW Health) को ्वे्वसराइि 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मरा गएर,

• ्तपराईंको ्त्थरानीय पखब्लक हेल््थ युबनिलराई 1300 066 055
मरा सम्पकदा  गरेर। 

NSW Health Measles, mumps and rubella (mmr) vaccine पृस्ठ 2
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होइन हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर िवुै

मिजल््स (दादरुा), िम््प््स (गल््फफू ) र रूबलेा (एक प्रकारको 
भाईरल रोग) (एि.एि.आर) हरूको खोपको लामग िन्जरुी ्सरूवा 
अभििावक / संरक्षकले िर््ननुपर्ने।  कृपया कालो अथवा मिलो कलम प्रयोग गरी ठफू लो अक्षरिा लेख्र््नहोस्। 

220731-2-16

1. विद्यार्थीको वििरण

2. आविबयासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

थर

नाम

िन्म दमदि

दवद्ाल्यको नाम

मेद्डकेअर नम््बर
मेद्डकेअर का्ड्डमा िपाईंको ्बच्ाको 
 नामको छेउमा भएको नम््बर

जलङ्ग

पुरूष मदहला
अदनदचिि/अन्िरलिलगी/
अदनर्िष्ट

कक्ा

3. तपयाईंको वििरण – अविियािक िया कयाननुी संरक्षक
दमिल्स (िािरुा), मम््प्स (गल््फफू ) र रू्बलेा (एक प्रकारको सरूवा 
भाईरल रोग) को खोप्बाट हुने ्फाइिाहरू िथा त्यसको कारण्बाट 
हुनसक्ने सम्भादवि असरहरूको ्बारेमा दिइएको िानकारीहरू मैलें 
पढेें र ्ुबझेें । 
िसथ्ड म मादथ उले्खीि नाम भएको मेरो ्बच्ालाई दमिल्स 
(िािरुा), मम््प्स (गल््फफू ) र रू्बलेा (एक प्रकारको सरूवा भाईरल 
रोग)को खोपको २ मात्ा जलन मन्िुरी दिन्छु ।

मलाई थाहा भए अनुसार म घोषणा गछु्ड  दक मेरो ्बच्ालाई :
1. खोप जलए पदछ कुनै एना्फाइलेक्क्टक (अचेि हुने र चाँ्डो उपचार 

गररएन भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्िक प्रदिकृ्या) असर भएको छैन।
2.  अदभभावकका लादग दिइएको िानकारी पत्मा उले्ख भए 

अनुसार खोपमा भएका ित्वहरू्बाट अदि संविेनशील असर भएको 
छैन।

3.  गभ्डविी छैन। 

अदभभावक/ संरक्कको नाम (उिाहरणको लादग JOHN SMITH)

घरको ठेगाना(उिाहरणको लादग 5 SMITH LANE)

स्बव्ड 

मो्बाइल नम््बर  

अदभभावक/संरक्कको सही  दमदि

भरपिदो वकैक्ल्पक नम््बर (एरर्या को्ड्ड सदहि उिाहरणको लादग 02)

पोष्टको्ड

Nepali

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

• ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

• िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यमद खोपको कारणले तपाईंको बच्ािा अ्सर देखखएकोले तपाईंलाई मिखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक््टर्ँसग ्सम्पक्क  गिु्कहो््स। 

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने।

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने।
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने।

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

• ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

• िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यमद खोपको कारणले तपाईंको बच्ािा अ्सर देखखएकोले तपाईंलाई मिखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक््टर्ँसग ्सम्पक्क  गिु्कहो््स।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने।

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने।
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने।

उदाहरणको 

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम 

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 
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एम.एम.आर खोपको रेकर्नु अमभभावक/ ्ंसरक्षक भमजल्स (िाि्नरा), मम््प्स (गल््फफू ) र 
रूबेला (एक प्रकारको सरूवा िाईरल रोग) (एम.एम.आर) खोपको रेकर्नु।  

एम.एम.आर खोपको रेकर्नु

एम.एम.आर खोपको रेकर्नु

पदहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

मवद्ा्थथीको िाि (उिाहरणको लादग JANE SMITH) मवद्ा्थथीको िाि (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

मवद्ा्थथीको िाि (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

पयाखरुया

पयाखरुया

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही

नस्ड (पररचाररका) को सही

दमदि

दमदि

:

:

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर

िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

पदहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

ि्स्क (पररिाररका) को म्टपो्ट

पयाखरुया

पयाखरुया

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही

नस्ड (पररचाररका) को सही

दमदि

दमदि

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर

िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

खोप र्भिर्ाको कारण

अनुपक्स्थि
असहमदि िनाउनु अथा्डि इन्कार गनु्ड 
सन्चो नभएको
सही नगरेको 
मन्िुरी द्फिा्ड जलएको 
अन््य

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



पोलियो खोप

प्रश््न. पोलियो (पोलियोमाइलिटीस) के हो ?
पोलियो, पोलियो-भाइरसद्ारा हुने, एक भाइरि (जैविक) संक्रमण हो 
जसको कारणिे पक्षघात र मृत्यु हुन सक््छ। पोलियोबाट संक्रवमत धेरै 
जसो मावनसहरुमा कयु नै िक्षण देखिँदैन। पोलियो संक्रवमत कररब 10% 
मावनसहरुमा सामान्य वबसन््चो हुने जस्तो ज्िरो आउने, टाउको दयुख्ने 
थकाइ िागे्, िाक िाक आउने र बान्ता आउने हुन््छ। यी मध्ये धेरै जसो 
मावनसहरु पयुण्णरुपमा वनको हुन््छ्न भने कररब 2 प्रवतशतमा मखस्तस्कको 
िाईवनङ (lining) सयुवनिनािे ढाड र घाँटी कडा हुन््छ जसिे गदा्ण मांसपेशीमा 
अत्वधक दयुिकेो अनयुभि हुन््छ। 1 प्रवतशत भन्दा कम संक्रवमत 
मावनसहरुमा गम्भीर कमजोरीपन हुन््छ जसिाई एक्ययुट फ्ावसड पक्षघात 
(acute flaccid paralysis) भवनन््छ, जस्िे टाउको तथा घाँटीको 
मांसपेशी र श्ासप्रश्ासमा प्रयोग हुने मांसपेशीहरुिाई असर गद्ण्छ।

प्रश््न. पोलियो कसरी फैलिन््छ ?
पोलियोबाट संक्रवमत मावनसहरुको वदसा (जस्तो नधोइएको हात), ऱ्याि 
द्ारा उनीहरुसँग नलजकको सम्पक्ण मा आउँदा पोलियो फैलिन््छ। पोलियो 
भाइरस नाक अथिा मयुि भएर शरीरवभत्र प्रिेश ग्छ्ण  र पेटमा संक्रमण शयुरु 
हुन््छ। अवन यो रक्त प्रिाहमा प्रिेश ग्छ्ण  र स्नाययु प्रणािी िगायत शरीरका 
अन्य भागहरुमा पयुग््छ। सामान्यतया धेरै जसो सन्दभ्णमा 10 वदनमा संक्रमण 
शयुरु हुन््छ र 10 वदनपव्छ प्रणािीमा देखिन थाल््छ।

प्रश््न. खोपहरूिे कसरी काम ग्छ्छ  ?
िोपहरूिे केही िास संक्रमणहरूसँग प्रवतरक्षा प्रणािीद्ारा िड्निाई 
सहायता गनने काम ग्छ्ण। यवद िोप िगाएको व्यवक्त यस्ता संक्रमणहरूको 
सम्पक्ण मा आयो भने, उसको प्रवतरक्षा प्रणािीिे अझ प्रभािकारी रूपमा 
प्रवतवक्रया देिाएर रोगिाई बढ्नबाट रोक्न िा यसको गम्भीरतािाई 
धेरैहदसम्म घटाउन सक्षम हुन््छ।

प्रश््न. पोलियो खोप कत्तिको प्रभावकारी ्छ ?
पोलियो िोपको 3 डोज (ियुराक) भएको प्राथवमक कोस्ण (course) यस 
रोग विरूद्ध कखम्तमा 99% प्रभािकारी हुन््छ।

प्रश््न. कसिे खोप लि्ुनप्छ्छ  ?
पोलियो िोपको प्राथवमक कोस्ण नपाएका विद्ाथथीहरु (कखम्तमा 
पवन 4 हप्ाको अन्तरािमा िोपको 3 ियुराक) िाई िोप वदनयुप्छ्ण। 
धेरैजसो विद्ाथथीहरुिे विद्ािय कखम्तमा पवन िोपको 1 ियुराक पाएका 
हुन््छ्नन्, 2 ियुराकसम्म ईन्टेखन्सि ईङलिश सेन्टरमा वदइन््छ र ,आिश्यक 
परेको िण्डमा, तेस्ो ियुराकको िावग स्थानीय डाक्टरसँग सम्पक्ण  गन्ण 
अवभभािकहरुिाई सल्ाह वदइन््छ।

प्रश््न. कसिाई खोप त्ि्न हुिै्न ?
पोलियो िोप वनम्न व्यवक्तहरूिाई वदनयु हँुदैन:

•  पवहिे वदइएको िोपको मात्राको कारणिे एनाफाइिेखक्सस भएको 
्छ भने

•  िोपमा भएको वमश्रणको कारणिे एनाफाइिेखक्सस भएको ्छ भने 
(ति सयुव्चकृत गररएको)

प्रश््न. ए्नाफाइिेक्सीस भ्ेनको के हो ?
एनाफाइिेक्सीस (Anaphylaxis) अ्ेचत हुने र ्चाँडो उप्चार गररएन 
भने मृत्यु नै हुनसक्ने गम्भीर एिजथीक प्रवतवक्रया हो। खोप दिएपदि 
यस््तो िेखखने एकिमै िलुर््भ हुन्ि। विद्ाियमा िोप वदने नस्णहरू 
एनाफाइिेक्सीसको उप्चारको िावग पणू्ण तालिमप्राप् हुन््छनन्।

प्रश््न. मेरो बच्ािाई पत्हिे ्ैन पोलियो खोप त्िए 
्नत्िएको मिाई याि ्ैछ्न अथवा म सँग कु्ैन अत्भिेख 
्ैछ्न भ्ेन मैिे के ग्ुन्छप्छ्छ  ?
पवहिे िोप वदए नवदएको कयु नै प्रमाण उपिब्ध नभएको िण्डमा बच्ा र 
ियस्किाई सयुरलक्षत तररकाबाट पोलियो िोप वदन सवकन््छ।

प्रश््न. पोलियो खोपमा के एत्ित्टभ्स (त्मश्रण) 
त्मसाइएको हुन््छ ?
िोपमा फेनोजाईथानोि, फम्णिडहेाईड, पोलिसिनेट 80 र वनओमाइवसनका 
ज्यादै थोरै पररमाण, स्टे्प्टोमाइवसनन्, पोलिमाइवसन वब र बोभाइन सेरम 
एल्बयुवमन वमसाइका हुन््छनन्। 

यी वमश्रणहरू िोपमा ज्यादै सानो पररमाणमा समािेश गररएको हुन््छ 
ताकी त्सिे वक त िोपिे काम गन्ण सहायता पयुऱ्याउँ्छ िा िोपिाई 
जोगाउने िस्तयुकोरुपमा काय्ण ग्छ्ण। 

उत्पादनको क्रममा सो िोपिाई बोभाइनबाट व्ययुत्पावदत (bovine-
derived) सामग्ीहरुको सम्पक्ण मा राखिएको वथयो।

नेशनि हेल्थ एण्ड मेवडकि ररस्च्ण काउखन्सिद्ारा विद्ािय 
िोप काय्णक्रममा वकशोरवकशोरीहरूको िावग वसफाररश 
गरेका िोपहरू एन.एस.डब्ल्ययु. हेल्थ (NSW Health) िे 
प्रदान ग्छ्ण। बाबयुआमा / अवभभािकिे हस्ताक्षर गरेको मन्जयुरी 
उपिब्ध गराउनयु पनने्छ। 

्तपाईंले गनु्भ पनने अन्य कुराहरु 

• यो जानकारी पत्र ध्यान वदएर पढ्नयुहोसन्।

• यवद तपाईं आफ्नो बच्ािाई भेररसेिा (ठेउिा) विरूद्ध िोप 
वदन ्चाहनयुहुन््छ भने यो मन्जयुरी फारम परूा भनयु्णहोसन् र हस्ताक्षर 
गरेको मन्जयुरी फारम आफ्नो बच्ा माफ्ण त विद्ाियमा फका्णई 
वदनयुहोसन्।

• यवद तपाईं आफ्नो बच्ािाई पोलियो विरूद्ध िोप वदन ्चाहनयु 
हुनि भने मन्जयुरी फारम नभनयु्णहोसन् अथिा वफता्ण नगनयु्णहोसन्।
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प्रश््न. खोपहरू कत्िको सुरलषिि ्छ््न ?
अष्टेलियामा प्रयोग हुने िोपहरू सयुरलक्षत ्छनन् र थेराप्ययुवटक गयुड्स 
एडमीनीस्टे्शन (Therapeutic Goods Administration; TGA) बाट 
पाररत हुनयुअवघ कडा सयुरक्षा परीक्षण पास गनयु्णप्छ्ण। यसको साथै TGA िे 
प्रयोगमा आएका िोपहरूको सयुरक्षा अनयुगमन ग्छ्ण।

प्रश््न. पोलियो खोपबाट हु्ेन अन्य असरहरू के के हु््न ?
सामान्यतया यसका असरहरु हल्का हुन््छनन् जस्तै सयुई वदईएको ठाउँमा 
दयुख्ने, रातो हुने, सयुवनिने अथिा ज्िरो आउने। गम्भीर वकवसमका असर 
अत्ावधक दयुि्णभ हुन््छ्नन्। िोपको असरहरुको बारे थप जानकारी 
उपभोक्ता औषधी स्ूचना (सीएमआई) मा www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination माफ्ण त प्राप् गन्ण सवकन््छ। िोप वदए पश्ातन् 
अवतररक्त असरहरुप्रवत ्चासो राख्ने बाबयुआमाहरुिे जी.पी. (GP) िाई 
सम्पक्ण  गनयु्णप्छ्ण , जसिे स्थानीय जन स्िास््थ्य इकाईमा िबर गररवदनयु प्छ्ण।    

प्रश््न. गभ्छविी भएका अथवा हु्न सक््ेन आशंका भएका 
मत्हिा त्वद्ाथथीिाई खोप त्ि्न त्मल््छ ?
वमल्दैन। गभ्णिती भएका, अथिा आफू गभ्णिती भएको हुनसक्ने आशंका 
गरररहेका मवहिा विद्ाथथीिाई िोप वदन वमल्दैन। िोप वदने वदनमा 
नस्णहरूिे मवहिा विद्ाथथीहरूिाई गभ्णिती भएको अथिा हुन सक्ने 
आशंका ्छ वक भनेर सोध्ने्छनन्। यवद विद्ाथथीिे ्छ भनिे उत्तर वदएमा 
उसिाई िोप वदइने ्ैछन। अवन सो विद्ाथथीिाई तयुरून्तै यस विषयमा 
आफ्नो बाबयुआमा / अवभभािकसँग ्छिफि गन्ण र व्चवकत्सकको 
सहायता लिन आग्ह गररने्छ। यसको साथै उनीिाई सल्ाह, सहयोग र 
वनदनेशनको िावग स्िास््थ्य वसफाररस सेिाको सम्पक्ण  वििरणहरू वदइने्छ।

प्रश््न. यत्ि मेरो बच्ािाई िम (asthma) ्छ र पफर 
(puffer) द्ारा कोर्टसो्न (cortisone) अथवा पे्रि्नीसो्न 
(prednisone) लि्ेन गरेको ्छ भ्ेन के हुन््छ ?
दमको कारणिे जयुनसयुकै औषवध लिएको भएतापवन सयुरलक्षत तरीका 
अपनाएर कसैिाई पोलियो िोप वदन सवकने्छ। 

प्रश््न. खोप त्ि्नको िात्ग कसिे मञु्री त्ि्न सक््छ र के मञु्री 
त्फिा्छ लि्न सत्कन््छ ?
18 िष्ण उमेर मयुवनका विद्ाथथीहरुको िावग िोप वदन बाबयुआमा/
अवभभािकहरुिे मात्र मञ्युरी वदन सक््छनन्। 18 िष्ण र त्स मावथ उमेरका 
विद्ाथथीहरुिे आफ्नै िोपको िावग मञ्युरी वदन सक््छनन् र उनीहरुिे 
अनयुमवत फारम भरी ‘बाबयुआमा / अवभभािकहरु’ संकेत गररएको ठाउँमा 
हस्ताक्षर गनयु्णप्छ्ण। स्कूििाई मञ्युरी वफता्ण गनने लिखित सयु्चना वदएर िा 
मञ्युरी वफता्णको िावग स्कूिमा फोन गरेर कयु नै पवन समयमा मञ्युरी वफता्ण 
लिन सवकन््छ।

प्रश््न. मैिे कसरी खोपहरूको रेकि्छ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
तपाईंको बच्ाको िोपहरूको जानकारी अष्टेलियन इम्ययुनाइजेशन रलजष्टर 
(Australian Immunisation Register; AIR) मा अपिोड गररने्छ ता 
वक यसिाई तपाईंको बच्ाको इम्ययुनाइजेशन इवतहाससँग जोड्न सवकन््छ।

अवभभािकहरूिे आफ्नो बच्ा १४ िष्ण नपयुगन्जेिसम्म कयु नै पवन 
समयमा आफ्नो बच्ाको ए.आई.आर. इम्ययुनाइजेशन वहस्ट्ी स्टेटमेन्ट 
(AIR Immunisation History Statement) को िावग अनयुरोध 
गन्ण सक््छनन्, र १४ िष्ण र त्सभन्दा बढी उमेरका विद्ाथथीहरूिे आफ्नो 
इम्ययुनाइजेशन इवतहासको वििरणको िावग वनम्न बमोलजम अनयुरोध 
गन्ण सक््छनन् :

• मेवडकेयर अनिाइन एकाउन्ट प्रयोग गरेर myGov my.gov.au/ माफ्ण त

• मेवडकेयर एक्सपे्रस प्लस एप (Medicare Express Plus App) 
प्रयोग गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps

• ए.आई.आर. साधारण सोधपयु्छ (AIR General Enquiries) िाई 
1800 653 809 मा फोन गरेर।

प्रश््न. त्वद्ाियमा ्नस्छ आएको त्ि्न मेरो बच्ा त्बरामी 
वा अ्ुनपस््थथि भएर खोप िगाउ्न ्ुछट्ो भ्ेन मैिे के 
ग्न्छ सक््ुछ ?
तपाईंिे आफ्नो स्थानीय डाक्टरिाई सम्पक्ण  गरेर िोप िगाउने व्यिस्था 
वमिाउनयु प्छ्ण।

प्रश््न. मेरो बच्ाको बारेमा त्िइएको जा्नकारीिाई के गररन््छ ?
मन्जयुरी फारममा तपाईंिे वदएको जानकारीहरू एन.एस.डब्ल्ययु. र 
कमनिेल्थको कानयुनमा भएको कडा गोपनीयता (confidentiality and 
privacy) प्रािधानहरूको अधीनमा रहने्छनन्  (संिग् प्राइभेसी स्टेटमेन्ट 
हेनयु्णहोसन्)। यी स्ूचनािाई एन.एस.डब्ल्ययु. स्िास््थ्य इम्ययुनाइजेशन रलजष्टरमा 
प्रविष्ट गररने्छ र त्सपव्छ अष्टेलियन इम्ययुनाइजेशन रलजष्टर (AIR) मा 
अपिोड गररने्छ  तावक यो तपाईंको बच्ाको विद्मान इम्ययुनाइजेशन 
ईवतहाससँग जोड्न सवकने्छ र माईगभ (MyGov) मा हेन्ण सवकने्छ।

प्रश््न. त्वद्ाियमा खोप काय्छक्रमको बारेमा थप जा्नकारी 
मैिे कहाँ प्राप्त ग्न्छ सक््ुछ?
थप जानकारी वनम्नानयुसार प्राप् गन्ण सवकन््छ :

• एन.एस.डब्ल्ययु. हेल्थ (NSW Health) को िेिसाइट 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination मा गएर,

• तपाईंको स्थानीय पखब्िक हेल्थ ययुवनटिाई 1300 066 055
मा सम्पक्ण  गरेर। 
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होइन हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) हो, टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर हो, एवोरीजिनल (आदिवासी) 
र टोरेस् स्््ट्रेट आइल््याण््डर िवुै
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पोलियो खोपको िागि मन््जजुरी

अभििावक / संरक्षकले िर््ननुपर्ने।  कृपया कालो अथवा गििो कलम प्रयोग गरी ठूिो अक्षरमा लेख्र््नहोस्। 
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1. विद्यार्थीको वििरण

2. आविबयासी (Indigenous) सम्िन््धी जयानकयारी

थर

नाम

िन्म दमदि

दवद्ाल्यको नाम

मेद्डकेअर नम््बर
मेद्डकेअर का्ड्डमा िपाईंको ्बच्ाको 
 नामको छेउमा भएको नम््बर

जलङ्ग

पुरूष मदहला
अदनदचिि/अन्िरलिलगी/
अदनर्िष्ट

कक्ा

3. तपयाईंको वििरण – अविियािक िया कयाननुी संरक्षक
पोजल्यो खोप्बाट हुने फाइिाहरू िथा त्यसको कारण्बाट  हुनसक्ने 
सम्भादवि असरहरूको ्बारेमा दिइएको िानकारीहरू  मैले पढेें र 
्ुबझेें । 
िसथ्ड म मादथ उले्खीि नाम भएको मेरो ्बच्ालाई पोजल्यो 
खोपको २ मात्ा जलन मन्िुरी दिन्छु ।

मलाई थाहा भए अनुसार म घोषणा गछु्ड  दक मेरो ्बच्ालाई :
1. खोप जलए पदछ कुनै एनाफाइलेक्क्टक (अचेि हुने र चाँ्डो उपचार 

गररएन भने मतुृ्य नै हुनसक्ने एलर्िक प्रदिकृ्या) असर भएको छैन।
2.  अदभभावकका लादग दिइएको िानकारी पत्मा उले्ख भए अनुसार 

खोपमा भएका ित्वहरू्बाट अदि संविेनशील असर भएको छैन।
3.  गभ्डविी छैन। 

अदभभावक/ संरक्कको नाम (उिाहरणको लादग JOHN SMITH)

घरको ठेगाना(उिाहरणको लादग 5 SMITH LANE)

स्बव्ड 

मो्बाइल नम््बर  

अदभभावक/संरक्कको सही  दमदि

भरपिदो वकैक्ल्पक नम््बर (एरर्या को्ड्ड सदहि  उिाहरणको लादग 02)

पोष्टको्ड

Nepali

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

•  ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ। 

•  िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे 
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यगि खोपको कारणिे तपाईंको बच्ामा असर िेखखएकोिे तपाईंिाई गिखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक््टरसँि सम्पक्क  ििजु्कहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने। 
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने। 

खोप भिएपभि के गर्ने यभि खोप लगाएको ठाँउमा क्न रै् ि्नष्पप्रिाव 
िेखखएमा के गर्ने

•  ्यसको रेक्ड्ड राख्नुहोस्, दकनभने िपाईंले पदछ ्यो िानकारी 
उपलब््ध गराउन आवश््यक पन्ड सक्नेछ।

•  िपाईंको ्बच्ाको खोपसँग सम््बक्न््धि िानकारी स्विः 
अषे्टजल्यन इम््ुयनाइिेशन रजिष्टर (AIR) मा अपलो्ड गररनेछ। 
िपाईंले खोप दमदिको ्बारेमा आफ्नो िी.पी. लाई अप्डटे 
गन्ड सक्नुहुन्छ।

यगि खोपको कारणिे तपाईंको बच्ामा असर िेखखएकोिे तपाईंिाई गिखन्तत बिाएको छ भिे कृपया आफ्िो  स््थािीय 
डक््टरसँि सम्पक्क  ििजु्कहोस्।

• ठीक पान्डलाई खोप लगाएको ठाउँमा दभिेको दचसो 
कप्डा राख्ने। 

• िखुाइको लादग पारादसटामोल जलने। 
• थप मात्ामा झेोल पिाथ्ड दपउने। 

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



02

02

0

0

2

2

/

/

/

:

पोललयो खोपको रेकर्नु अगभभावक/ संरक्षक पोललयो खोपको रेकर्नु 

पोललयो खोपको रेकर्नु 

पोललयो खोपको रेकर्नु 

पभहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

गवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

गवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

पयाखरुया

पयाखरुया

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही

नस्ड (पररचाररका) को सही

दमदि

दमदि

:

/

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर

िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

अभििावक/ संरक्षकले िर््ननु पर्ने

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

पभहलो मात्ा

िोस्ो मात्ा

िस्क (पररिाररका) को ग्टपो्ट

पयाखरुया

पयाखरुया

खोप दिइएको सम्य (24घण्टा)

खोप दिइएको सम्य (24 घण्टा)

नस्ड (पररचाररका) को सही

नस्ड (पररचाररका) को सही

दमदि

दमदि

खोपको ब््याच नम््बर

खोपको ब््याच नम््बर

िेबे्

िादहने

िेबे्

िादहने

खोप र्भिर्ाको कारण

अनुपक्स्थि
असहमदि िनाउनु अथा्डि इन्कार गनु्ड 
सन्चो नभएको
सही नगरेको 
मन्िुरी दफिा्ड जलएको 
अन््य

कायानुलय प्रयोजर्को लाभग मात् 

गवद्ा्थथीको िाम (उिाहरणको लादग JANE SMITH)

उदाहरणको  

लागि मात्र 

यो मन्जुरी फारम  

अंग्रे्ीमा भरजुनुहोस् 



हाम्रो दायित््वहरू
तपाईंको व््यक्तिगत जानकारीलाई गोपक्न्यता 
काननू अनुसार व््यवहार गन्न हामी प्रतिबद्ध छौौं।

कसरी र क्कन तपाईं र तपाईंको बच्ाको 
व््यक्तिगत जानकारी ललइन्छौ र तपाईंले कसरी 
तपाईंको जानकारी प्ाप्त गन्न सक्नुहुन्छौ र 
तपाईंको जानकारी एन.एस.डब््ल्ुय. को पब्ब्लक 
हे्ल्थ सर्भिस अन्तग्नत प््योग गन्न वा अन््य 
सरोकारवाला व््यक्ति वा संस््थाहरुलाई खलुासा 
गन्न पक्न सक्कन्छौ भिनी ्यो क्ववरणले व््याख््या 
गछौ्न। तपाईंको व््यक्तिगत जानकारी क्भित्र तपाईं र 
तपाईंको बच्ाको व््यक्तिगत क्ववरण र तपाईंको 
बच्ाको खोपसँग सम्बब्न्धित व््यक्तिगत स्वास््थ््य 
जानकारी लगा्यत पर््नछौन्।

संकलन
व््यक्तिगत जानकारी संकलन गररएको छौ ता क्क 
तपाईंको बच्ालाई उप्ुयति खोप सेवा प्र्ान गन्न 
सक्क्योस्।

तपाईंको बच्ाको खोप त्था खोप सेवा 
व््यवब्स््थत गन्न उप्ुयति र आवश््यक पनने 
जानकारी मात्र संकलन गररएको छौ।

सम्भिव भिएसम्म तपाईं र तपाईंको बच्ाबाट सीधिै 
जानकारी संकलन गररन्छौ। तपाईंको बच्ाको 
क्वद्ाल्य त्था तपाईंको बच्ालाई उपचार गनने 
अन््य स्वास््थ््यकममीहरूबाट जानकारी संकलन गन्न 
आवश््यक पन्न सक्छौ। आपतकाललन अवस््थामा, 
पररवारको अन््य सर्स््य, सा्थी, हेरचाह गनने 
व््यक्ति अ्थवा अन््य व््यक्तिबाट पक्न जानकारी 
संकलन गन्न सक्कनेछौ जसले तपाईंको  बच्ालाई 

सबभैिन्र्ा राम्ो हेरचाह गन्न हामीलाई सहा्यता गन्न 
सक्छौन्।

संकललत जानकारीकरो सुरक्ा
व््यक्तिगत जानकारी क्वक्भिन्न तरीकाबाट राख्न 
सक्कन्छौ। साधिारणत्या, कागजमा लेब्खएको 
मेक्डकल रेकड्न र/वा सुरलषित कम््प्यटूराइज्ड 
डाटावेसमा क्वदु्क्त्य मेक्डकल रेकड्नको रूपमा 
जानकारी राब्खएको हुनसक्छौ। सब ैप्कारका 
फरम््याट (format) मा राब्खएका व््यक्तिगत 
जानकारी हराउन, अनाक्धिकाररक पहँुच र 
र्रुुप्योग हुनबाट रोक्ने उदे्श््यले हामी कडा 
क्न्यम र नीक्तहरुको पालना गछौछौं।

प्रिरोग र खलुासा
तपाईंको वा तपाईंको बच्ाको व््यक्तिगत 
जानकारी एन.एस.डब््ल्ुय.को पब्ब्लक हे्ल्थ 
सर्भिस (जन स्वास््थ््य सेवा) ले प््योग गन्न सक्छौ 
वा तपाईंलाई उक्चत सेवा र उपचार क्र्ने हेतुले 
स्वास््थ््य सेवा बाक्हर खलुासा गन्न सक्छौ। 
उर्ाहरणको लाक्ग तपाईंको जानकारी तपाईंको 
डाक्टर, तपाईंको बच्ाको डाक्टर, उपचार गनने 
अकको स्वास््थ््य सेवा वा अस्पताल, एन.एस.
डब््ल्ुय.को एम्बलेुन्स सेवा, क्सफाररस गररएको 
क्वशेषज्ञ डाक्टर, वा ्प्या्थोलजी परीषिणको 
लाक्ग खलुासा गन्न सक्कन्छौ ताक्क उनीहरुले 
उक्चतरुपले तपाईंको जानकारी प््योग गछौ्न न्। 
फब्न्डङ्ग, ्योजना, सुरषिा र गुणस्तर बढाउने 
क्रि्याकलाप लगा्यत एन.एस.डब््ल्ुय. स्वास््थ््य 
सेवाको का्या्नन्व्यन र हाम्ा क्बरामीहरुको 
उपचार प््योजनहरुको लाक्ग व््यक्तिगत जानकारी 
प््योग वा खलुासा गन्न सक्कन्छौ।

प्राइभेसी स््ेट्टमेन््ट  
(गोपनियतराको बयराि) 

NSW Health Nepali



काननू बमोलजम सुक्चत गनु्न पनने रोगहरुको 
ररपकोटिटग गन्न, मेक्डके्यरलाई पणू्न क्ववरण क्र्न र 
खोप त्थ््याङ्कहरु ररपोर्टङ्ग गन्नको लाक्ग पालना 
गन्न व््यक्तिगत जानकारी स्टेट र कमनवे्ल्थ 
सरकारी एजेन्सीहरुलाई खलुासा गन्न आवश््यक 
पछौ्न। तपाईंको बच्ाको हालको खोप क्ववरणसँग 
ललङ्क भिएको एच.क्प.भिी. खोपको त्थ््यांक 
अष्टेलल्यन इम््ुयनाइजेशन रलजष्टर (ए.आइ.आर.) 
मा अपलोड गररन्छौ र भिक्वष््यको ए.आइ.आर. 
इम््ुयनाइजेशन क्हस्ट्ी स्टेटमेन्टहरूमा समावेश 
गररन्छौ। मक्हला क्वद्ा्थमीसँग सम्बब्न्धित त्थ््यांक 
भिक्वष््यमा नेशनल सर्भिकल स्रिरीटिनग प्ोगाम 
रलजष्टरलाई पक्न उपलब्धि गराइनेछौ।

सेवाग्ाही सन्तुक्ष्ट सभिनेहरु र खोप सुरषिा अनुगमन 
गनने सन्र्भि्नमा तपाईंलाई सम्पक्न  गन्न पक्न तपाईंको 
व््यक्तिगत जानकारी हामीले प््योग गन्न सक्छौौं। 
सहभिाक्गता स्वेच्ाले जनाउन सक्कन्छौ र 
सहभिाक्गता नभिए पक्न त्यसले स्वास््थ््य सेवा क्र्ने 
कुरामा असर पार्दैन।

तपाईंकरो जानकारीमा पहुुँच
हामीले राखकेो तपाईं र तपाईंको बच्ाको 
व््यक्तिगत जानकारीमा पहँुचको लाक्ग अनुरोधि 
गन्न सक्नुहुन्छौ। ्यक्र् तपाईंले आफ्नो व््यक्तिगत 
जानकारी अ्थवा मेक्डकल रेकड्नको प्क्तललपीहरु 
अनुरोधि गनु्नभिएमा शु्लक लाग्न सक्छौ।

थप जानकारी र हामीलाई सम्पक्क  गन्क
तपाईंको व््यक्तिगत जानकारी कसरी व््यवब्स््थत 
गररन्छौ भिनी ्थप जानकारीको लाक्ग कृप्या 
एन.एस.डब््ल्ुय. हे्ल्थ प्ाइभेिसी म््यानुएल फर हे्ल्थ 
इन्फमनेशन (NSW Health Privacy Manual 
for Health Information): health.nsw.
gov.au/patients/privacy हेनु्नहोला।

्यक्र् तपाईंको व््यक्तिगत जानकारीको 
गोपक्न्यताको क्वष्यमा प्श्नहरू अ्थवा गुनासो 
छौ भिने कृप्या स््थानी्य जन स्वास््थ््य इकाई 
(public health unit) को 1300 066 055 मा 
सम्पक्न  गनु्नहोस्।थ
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