
ਹਿਊਮੱਨ ਪੇਪੀਲੋਮੇਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਵੀ) ਦੇ ਟੀਕੇ

ਸ : ਐਚ.ਪੀ. ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ?
ਹਿਊਮੱਨ ਪੇਪੀਲੋਮੇਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਵੀ) ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਿੈ ਜੋ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆ ਂਦੋਿਾ ਂ
ਨੰੂ ਸਾਝਂ ੇਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਹਕਸੇ ਪੀਹਿਤ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਣ 
ਹਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਾਇਰਸ ਚਮਿੀ ਦੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਦਰਾਰਾ ਂਰਾਿੀਂ 
ਲੰਘਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਾ ਂਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲਾ ਂਰਾਿੀਂ ਨਿੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਹਨਰੋਧ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਸਾਰੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਵਾਲੀ ਚਮਿੀ ਨੰੂ ਢੱਕਦਾ ਨਿੀਂ।

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਸਮੇਂ ਜਣਨ 
ਅੰਗਾ ਂਵਾਲੀ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਹਂਕ ਸਰੀਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਲਾਗ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ 
ਹਿਮਾਰੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

• ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਹਵਚ ਗੱਠਾ ਂਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ

• 90% ਗੁਦਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ

• 65% ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ 

• 60% ਓਰੋਫੈਹਰਨਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ (ਗਲੇ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ)

• 50% ਯੋਨੀ ਦੇ ਿਾਿਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 

• 35% ਪੂਰਸ਼ ਇਦੰਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ

• ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਹਵਚ ਗੱਠਾ ਂਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ

ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜਣਨ-ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਹਵਚ ਗੱਠਾ ਂਅਤੇ ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨੰੂ ਰੋਹਕਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਿਚਾਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਜੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹਵਅਕਤੀ ਇਿਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾ,ਂ 
ਉਿਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਹਿਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਿਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਿ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਸ : ਕਕਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਰਕਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
 ਇਕ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾ (ਵਕੈਸੀਨ) ਜੋ 9 ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਹਕਸਮਾ ਂ(6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 ਅਤ ੇ58) ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਸ : ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੰੂ ਕਕੰਨੀਆ ਂਐਚ ਪੀ ਵੀ ਖਰੁਾਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀਆ ਂਦੋ ਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ 
ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆ ਂਦੇ ਅੰਤਰ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਿੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੋਿੀਂਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ਾ ਂਐਚ ਪੀ ਵੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾ ਂ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹਵੱਚ ਿਦਲਦੀਆ ਂਿਨ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਿਲਯੂ ਿੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।

ਕੁਝ ਹਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕੇ (ਵਕੈਸੀਨ) ਦੀਆ ਂ3 ਖੁਰਾਕਾ ਂਲੈਣ ਦੀ 
ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਿੀਨੇ ਹਪੱਛੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਉਿ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਦੋਂ 
ਹਮਲੀ ਜਦੋਂ ਉਿ 15 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਿਿੁਤ ਹਜਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਮਊਨ 
ਹਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀ.ਪੀ ਕੋਲੋਂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀਆ ਂ3-ਖੁਰਾਕਾ ਂ
ਲੈਣ ਦੀ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਿੈ, ਹਜਿਨਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਿਿੁਤ ਕਮਜੋਰ ਿੈ, ਹਜਿਨਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾ ਂਸੈਕੰਡਰੀ ਇਹਮਊਨ-ਹਸਸਟਮ ਹਵਚ ਕਮੀ (ਿੀ 
ਹਲਮਫੋਸਾਈਟ ਐਂਟੀਿੌਡੀ ਅਤੇ ਟੀ ਲੀਮਫੋਸਾਈਟ ਹਵਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮੀ ਜਾ ਂਕੁਝ ਕਮੀਆ)ਂ; ਐੱਚ 
ਆਈ ਵੀ ਲਾਗ; ਕੈਂਸਰ; ਅੰਗ ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂੇਸ਼ਨ; ਜਾ ਂਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਇਮਯੂਨੋਸੱਪਪਰੈਹਸਵ ਥੈਰੇਪੀ 
(ਏਸਪਲੈਹਨਆ ਜਾ ਂਿਾਈਪੌਸਪਲੇਹਨਆ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ)।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਕਸ ਨੰੂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਸਾਰੇ ਇਨੰਟੈਂਨਹਸਵ ਇਗੰਹਲਸ਼ ਕੇਂਦਰਾ ਂਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਹਜਿਨਾ ਂਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ 
ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈ ਉਿਨਾ ਂਨੰੂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂ2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਲਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਿ ਹਜਿਨਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਿੁਤ ਕਮਜੋਰ ਿੈ (ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਹਕੰਨੀਆ ਂਐਚ ਪੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕਾ ਂ
ਦੀ ਲੋਿ ਿੈ? ਦੇ ਜਵਾਿ ਹਵੱਚ ਦੇਖੋ) ਨੰੂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂ3 ਖੁਰਾਕਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹਮਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ 
1300 066 055 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸ : ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਿਨਾ ਂਹਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਹਜਿਿੇ:    

• ਗਰਭਧਾਰੀ ਿਨ ਜਾ ਂਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ

• ਹਜਿਨਾ ਂਨੰੂ ਪਹਿਲਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਹਸਸ 
ਿੋਇਆ ਸੀ  

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਿਸੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਹਸਸ ਿੋਇਆ ਸੀ (ਿੇਠ ਹਦੱਤੇ 
ਗਏ ਿਨ)

• ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਹਸਸ ਿੋ ਚੁੱਕਾ ਿੈ।

ਸ : ਟੀਕਾ ਕਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?
ਇਿ ਟੀਕਾ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਐਚ ਪੀ ਵੀ ਹਕਸਮਾ ਂਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਰੱਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਔਰਤਾ ਂ
ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੀਆ ਂਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਿੋਰ ਐਚ ਪੀ ਵੀ 
ਹਕਸਮਾ ਂਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਵੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਂਹਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਂਿਾਅਦ ਵੀ 100% ਦੇ ਨੇਿੇ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ10 ਜਾ ਂਵੱਧ ਸਾਲਾ ਂ
ਹਵੱਚ ਹਵਕਸਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਹਵੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਭੂਹਮਕਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੋਵਗੇੀ। 

ਿਾਲਾਹਂਕ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 75% ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਹਕਸਮਾ ਂਹਵੱਚ 
77% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਿੈ।

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਹਿਊਮੱਨ ਪੇਪੀਲੋਮੇਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਵੀ) ਦਾ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ 
ਿੋਇਆ ਫਾਰਮ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਹਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਵ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਹਿਊਮੱਨ ਪੇਪੀਲੋਮੇਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਵੀ) ਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਂ
ਿੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

NSW Health  Punjabi ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਟ 

Human papillomavirus (HPV) vaccine



ਸ : ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾ,ਂ ਕ਼ਿਰ ਕੀ ?
ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇਿ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਉਿਨਾ ਂਦੀ ਹਕਸ਼ੋਰ 
ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ਇਿ ਟੀਕਾ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਹਵਚ, ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ 
ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਿੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਚਾ 
ਇਕ ਇਟੰੈਂਹਸਵ ਇਗੰਹਲਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਹਵਚ ਿੋਵ ੇਜਾ ਂ7 ਵੇਂ ਸਾਲ ਹਵਚ ਿੋਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਦੇ 
ਵੱਡੇ ਿੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. (ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸ : ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕੇ ਕਵੱਚ ਕਕਹੜੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਰੋਗ਼ ਹਵਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਹਵੱਚ ਖਾਮੀਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਡਜੂਵੇਂਟ, 
ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਐਲ-ਹਿਸਟੀਡੀਨ, ਪੋਲੀਸੌਰਿੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਿੋਰੇਟ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 
ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਹਵੱਚ ਿਿੁਤ ਥੋਿੀ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਿਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਿ 
ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇੱਕ ਰੱਹਖਅਕ ਵਾਗਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਕਕੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਰਕਖਅਤ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਨ ਅਤੇ ਥੇਰਾਹਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਡਜ਼ 
ਐਡਹਮਹਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਜੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪਰਖ ਨੰੂ ਪਾਸ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ ਜੀ ਏ ਵਰਤੋਂ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਹਕਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਲਈ ਹਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਿੈ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ?
ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਮਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਿਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ, 
ਸੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦਾ ਗੂਿਾ ਲਾਲ ਿੋਣਾ ਂਿਨ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਿੁਤ ਿੀ 
ਹਵਰਲੇ ਿਨ। ਐਨ ਐਸ ਡਿਲਯੂ ਦੇ ਮਾਹਪਆ,ਂ ਹਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ 
ਹਦਨਾ ਂਿਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹਕ 9% ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 
ਿਲਕੇ ਹਜਿੇ ਮਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੋਏ ਜਦੋਂ ਹਕ ਹਸਰਫ 0.4% ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਪਈ। 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ਤੋਂ ਉਪਲਿਧ ਟੀਹਕਆ ਂਦੇ ਮਾਿੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਉਪਰ 
ਉਪਲਿਧ ਿੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਹਫਕਰਮੰਦ ਮਾਹਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਹਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਸ : ਐਨਾ਼ਿਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਹਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਹਤਹਰਿਆ ਿੈ ਹਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੇਿੋਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਿਾਿਰਨ 
ਲੱਗਣ ਿਾਰਨ ਬਹੀੁਤ ਹੀੀ ਘੱਟ  ਹੀੁੰਦੀ ਹੀੈ। ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂ
ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਹਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੁੰਹਦਆ ਂਿਨ। 

ਸ : ਕਕ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੰੂ ਕਫਰ ਵੀ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ?
ਿਾ।ਂ ਟੀਕਾ ਕਰਵਾ ਚੁਕੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹਨਯਮਤ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਰਿੀਹਨੰਗ (ਹਜਸਨੰੂ ਪਹਿਲਾ ਂ
ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਹਕਿਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਐਚ ਪੀ ਵੀ 
ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਿਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀਆ ਂਹਕਸਮਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ 
ਜੋ ਹਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। 25 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਔਰਤਾ ਂਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿੀਆ ਂਿਨ ਉਿਨਾ ਂਲਈ ਿਰ 5 ਸਾਲਾ ਂਹਵੱਚ ਇੱਕ 
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਰਿੀਹਨੰਗ ਟੈਸਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਉਿਨਾ ਂਨੇ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਾ ਂਨਿੀਂ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪਰੈਡਨੀਸੋਨ ਇੱਕ 
ਪਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਟੀਕਾ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸਨੰੂ ਦਮਾ ਿੋਵ ੇਸੁਰੱਹਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਉਿ 
ਹਕਿਿੀਆ ਂਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਿੇ ਿੋਣ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਕਹਮਤੀ ਵਾਪਸ 
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦ ੇਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇਵਲ 
ਮਾਪੇ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਿਨ। 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਹਵਹਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪ ਦ ੇਸਕਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਕੇ ਅਤ ੇਹਜੱਥ ੇ‘ਮਾਤਾ 
-ਹਪਤਾ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦ ੇਿਸਤਾਖਰ ਦਾ ਸਕੇੰਤ ਿੈ ਉਥੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ 

ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਲਖਤੀ ਹਚੱਠੀ ਰਾਿੀਂ ਜਾ ਂਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫੋਨ 
ਕਰਕੇ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਕਸ ੇਵਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਕਵਕਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਿੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਹਦਆਰਥਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਿੈ ਜਾ ਂਉਿ ਸੋਚਦੀ ਿੈ ਕੇ ਉਿ ਗਰਭਵਤੀ 
ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨੰੂ ਇਿ ਟੀਕਾ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਹਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਹਵਹਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਜਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਿੋ ਸਕਣ ਵਾਰੇ 
ਪੁੱਛ-ਪਿਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਿ ਿਾ ਂਹਵਚ ਹਦੰਦੀ ਿੈ, 
ਤੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ 
ਮਾਹਪਆ ਂ/ ਰੱਹਖਅਕ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਲਾਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਹਸਿਤ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰੇਵਾ ਵੀ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਿ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।

ਸ : ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਨਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਕਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਹਜਸਟਰ  
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਹਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਹਿਓਰੇ ਨਾਲ ਜੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ ਆਰ 
ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤ ੇ14 ਸਾਲ 
ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ 
ਿੇਠ ਹਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਿੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ www.humanservices.gov.
au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰਕੇ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਤੁਿਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਿਲਯੂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵਲੈਥ 
ਕਾਨੰੂਨ ਹਵੱਚ ਸਖਤ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਹਖਆਵਾ ਂ(ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਿਾਰੇ ਹਿਆਨ ਦੇਖੋ) 
ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਿੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਿਲਯੂ ਿੈਲਥ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਹਜਸਟਰ ਹਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਹਫਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਰਹਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ MyGov ਤੇ ਦੇਹਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕਵਕਦਆਰਥਣਾ ਂ– ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਰਿੀਹਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਜਸਟਰ 
ਨਾਲ ਜੋਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਹਸਿਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਿੋ 
ਰਿੇ ਿੋ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਥੱੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਹਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਿਧ ਿੈ:

•  ਐਨ ਐਸ ਡਿਲਯੂ ਿੈਲਥ ਦੀ ਵਿੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਯੂਹਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
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ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 
ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਜਾ ਂਨੀਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੱਡ ੇਅਖੱਰਾ ਂਕਵੱਚ ਕਲਖੋ।

220730-2-18

1. ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

2. ਆਵਦਵਾਸੀ ਦਰਜਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਮਮਤੱੀ

ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਲਖੋ

ਮਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)

ਮ ਅ
ਅਮਨਸ਼ਮਚਤ/
ਅਤੰਰਮਲੰਗੀ/
ਅਣ-ਮਨਰਧਾਰਤ

ਕਲਾਸ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰਵਾ – ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਨੰੂਨਨ ਰੱਖਵਾਲਾ
ਮੈਂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਬਾਬਤ ਮਦੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।

ਮੈ ਇੱਥੇ, ਉਪਰ ਮਦੱਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਮਵਰੁੱਧ 
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਮਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਦੋ ਖੁ਼ਰਾਕੀ ਪੰਧ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਦੰਦਾ 
ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਮੀਂ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਜਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕਰਣ ਲਈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਮਬਕ ਘਮੋਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ 
ਮਕ ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੰੂ:

1. ਮਕਸੱ ੇਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਮਟਕ ਅਨੁਮਰਿਆ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਹਈੋ।

2. ਟੀਕੇ ਦ ੇਮਕਸੱ ੇਵੀ ਤਤੱ ਜ ੋਮਕ ਤਹੁਾਡੇ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ ਬਚੇੱ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ 
ਪੱਤ੍ਰੀ ਮਵਚੱ ਸਚੂੀਬਧੱ ਹਨ, ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਮਟਕ ਸਵੰਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

3. ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ,  JOHN SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ,  5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ

ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਮਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ ਵਮਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸਮਤੇ ਮਜਵੇਂ ਮਕ,  02)

ਪਸੋਟਕੋਡ ਨੰਬਰ

Punjabi

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ 
ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

• ਇਸ ਮਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਮਵਚੱ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਤਹੁਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਮਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ਸੇ਼ਨ ਰਮਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦੀ ਮਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸਦੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ
ਮਗੱਲਾ ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ 
ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

• ਇਸ ਮਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਮਵਚੱ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਤਹੁਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਮਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ਸੇ਼ਨ ਰਮਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦੀ ਮਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸਦੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ
ਮਗੱਲਾ ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।

ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਹਾ,ਂ ਟਮੌਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਹਾ,ਂ ਦੋਵੇਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤ ੇਟਮੌਰਸ ਸਟਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ
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ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਾਪੇ / ਰੱਖਿਅਕ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ,  JANE SMITH)

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ,  JANE SMITH)

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ,  JANE SMITH)

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟ)

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟ)

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦ ੇਦਸਤਖਤ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦ ੇਦਸਤਖਤ

ਮਤਥੱੀ

ਮਤਥੱੀ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬਚੈ) ਨੰਬਰ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬਚੈ) ਨੰਬਰ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ
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NSW Health  Punjabi ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਟ 

ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨੱਸ ਅਤੇ ਪਰਟਡੂ਼ਿਸ (ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) 
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
•  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ।
•   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਧਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨੱਸ, ਅਤੇ ਪਰਟਧੂ਼ਿਸ 
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਧਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦੇ ਦੇਵ।ੋ

•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਧਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨੱਸ, ਅਤੇ ਪਰਟਧੂ਼ਿਸ ਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ 
ਅਤੇ ਨਾ ਂਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। 

ਸ : ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨੱਸ ਅਤੇ ਪਰਟੂਸ਼ਿਸ ਕੀ ਹਨ ?
ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ ਛੂਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਗ਼ਾਣੂਆ ਂਦੀ ਛੂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ 
ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਧਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਸਖਤ ਕਠਨਾਈਆ,ਂ 
ਧਦਲ ਦਾ ਫੇ਼ਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੱਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।   

ਟੈਟਨਸ ਧਦਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੈ।  
ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਸਪੇ਼ਿੀਆ ਂਧਵੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਸਰੀਰਕ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਜ਼ 
ਝੱਟਕੇ ਅਤੇ ਦੰਦਲਾ ਂਪੈਣ ਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮੁ਼ਿਧਕਲਾ ਂਧਵੱਚ ਨਮੂਨੀਆ, ਟੁੱਟੀਆ ਂਹੱਿੀਆ ਂ
(ਮਾਸਪੇ਼ਿੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਤੋਂ), ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਧਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ।

ਪਰਟਡੂ਼ਿਸ (ਵੂੱਧਪੰਗ ਕੱਫ਼) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਗ੍ਰਸਤ ਰੋਗ਼ਾਣੂਆ ਂਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਅਧਜਹਾ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਧਜਸ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਧਮਆ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ਾ ਂਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੰਘ 3 ਮਹੀਧਨਆ ਂਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਧਮਆ ਂਲਈ ਸਖਤ ਖੰਘ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆ,ਂ ਪਸਲੀ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਛੋਟੀਆ ਂ
ਖ਼ੂਨ ਨਾੜੀਆ ਂਦਾ ਫੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਰੋਗ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਧਚਆ ਂਧਵੱਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਪਰੇ਼ਿਾਨੀਆ ਂਧਵੱਚ ਨਮੂਨੀਆ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਧਦਮਾਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ (ਹਾਈਪੌਕਧਸਕ 
ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ) ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 

ਸ : ਿਡਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਪਰਟਿੂ਼ਿਸ ਿਕਵੇੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ?
ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ ਦੇ ਰੋਗ਼ਾਣੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਗਲਾ ਜਾ ਂਚਮੜੀ ਉਪਰ 
ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰਘਣ ਜਾ ਂਧਛੱਕਾ ਂਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਾਹ 
ਅੰਦਰ ਧਖੱਚਣ ਨਾਲ ਧਿਫ਼ਥੀਰੀਆ ਦੇ ਰੋਗ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਗਲਾ ਜਾ ਂਚਮੜੀ ਤੋਂ ਧਨਕਾਸੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਛੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਧਿਫ਼ਥੀਰੀਆ ਦਾ ਰੋਗ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਟਨੱਸ ਰੋਗ਼ਾਣੂਆ ਂਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਮੱਟੀ ਧਵੱਚ ਧਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗ ਵਿੀ 
ਸੱਟ ਜਾ ਂਛੋਟੇ ਧਜਹੇ ਜਖ਼ਮਾ ਂਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਫੱਟ ਜੋ ਕੀ 
ਧਮੱਟੀ, ਿੂੜ ਜਾ ਂਰੂੜੀ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹਨ)।

ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਧਛੱਕਾ ਂਜਾ ਂਖੰਘ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤਰੁੱਪਧਕਆ ਂ
ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਦਾ ਰੋਗ਼ੀ ਖੰਘ ਼ਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਸਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਧਤੰਨ ਹਫ਼ਧਤਆ ਂਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਿਕਵੇੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਧਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਧਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਧਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਟੀਕਾ ਿਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਟੀਕਾ ਧਿਪਧਥਧਰਆ ਅਤੇ ਟੈਟਨਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਧਵਚ ਬਹੁੱਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ 
ਖਾਸਂੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਧਵਚ 80% ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਖ਼਼ੁਰਾਕਾ ਂਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ?
ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕਂ ਧਿਪਧਥਧਰਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲਈ ਬਾਲਗਪੁਣੇ ਦੇ ਼ਿੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਂਧਵਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਕਸ ਨੰੂ ਲਗਵੇਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਸਾਰੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾ ਂਨੰੂ ਧਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨੱਸ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖ਼ਾਸਂੀ ਧਵਰੁੱਿ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੀ 
ਟੀ ਪੀ ਏ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਧਖਆ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੀ ਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 
ਧਵੱਚ ਲੱਗੇ ਧਿਪਥੀਰੀਆ-ਟੈਟਨਸ-ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਟੀਧਕਆ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੂਸਟਰ 
ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਾਲਗਾ ਂਧਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸੁਰੱਧਖਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਜਹਨਾ ਂ
ਧਵਧਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਪਧਹਲਾ ਂਹੀ ਧਿਫ਼ਥੀਰੀਆ-ਟੈਟਨੱਸ ਦੇ ਟੀਕਾ ਤੱਤ (ਏ ਿੀ ਟੀ) ਲੈ ਲਏ 
ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਖ਼ਾਸਂੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਟੀਕਾ ਤੱਤ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਸ : ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

• ਧਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਧਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ          

• ਧਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਹਸੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਧਸਸ ਹੋਇਆ 
ਸੀ (ਅਗਲੇ ਸਫੇ਼ ਤੇ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine



ਸ : ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾ,ਂ ਿਫ਼ਰ ਕੀ ?
ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਟੀਕਾ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਧਵੱਚ ਹੀ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਸਧਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਇਟੰੈਂਧਸਵ 
ਇਗੰਧਲ਼ਿ ਸੈਂਟਰ ਧਵਚ ਹੈ ਜਾ ਂ7 ਵੇਂ ਸਾਲ ਧਵਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਿੇ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਿਕੰਨੇ ਕ਼ੁ ਸ਼ੁੱਰਿਿਅਤ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਧਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਥੇਰਾਧਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਿਜ਼ 
ਐਿਧਮਧਨਸਟਰੇ਼ਿਨ (ਟੀ ਜੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪਰਖ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ ਜੀ ਏ ਵਰਤੋਂ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਧਕਆ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਲਈ ਧਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਵੇੱਚ ਿਕਹੜੇ ਵੇਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਧਵੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ, ਫੋਰਮੇਲਿੀਹਾਇਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ 
ਧਮਕਦਾਰ ਧਵੱਚ ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਅਤੇ ਗਲੀਸਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 
ਗੋਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਧਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਕੀ ਹਨ ?
ਇਸਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 
ਜਗਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ,ਂਦਰਦ, ਸੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੇ ਅਸਰ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ਤੋਂ ਉਪਲਬਿ ਟੀਧਕਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਉਪਰ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਧਫਕਰਮੰਦ ਮਾਧਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਧਜਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਧਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਤਧਰਿਆ ਹੈ ਧਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਬੇਹੋ਼ਿੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਹ ਡਕਸੇ 
ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਧਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਧਦਆ ਂਹਨ। 

ਸ : ਤੱਦ ਕੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਹ਼ੁੰਦੇ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਤੇਹੜੀ (ਟਿਰਪਲ) 
ਐਂਟੀਜਨ ਜਾ ਂਡੀ ਟੀ ਪੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਰੀਿਕਿਰਆ ਹੋਈ ਸੀ ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾ ਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਮ ਕਠੋਰ ਐਲਰਜੀ ਜਾ ਂ
ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਧਟਕ ਪ੍ਰੀਧਕਧਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਹੈ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪਰੈਡਨੀਸੋਨ 
ਇੱਕ ਪਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਧਜਸਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋਵ ੇਸੁਰੱਧਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਧਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਧਕ ਉਹ ਧਕਹੜੀਆ ਂਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਹਮਤੀ 
ਵੇਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦ ੇਧਵਧਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਧਹਮਤੀ ਕੇਵਲ 
ਮਾਪ ੇ/ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵਿੱ ਉਮਰ ਦ ੇਧਵਧਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਧਹਮਤੀ ਆਪ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਧਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਧਜੱਥੇ 
‘ਮਾਤਾ -ਧਪਤਾ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦ ੇਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਸਕੇੰਤ ਹੈ ਉਥ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਧਲਖਤੀ ਧਚਠੱੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਧਕਸ ੇਵਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਿਵੇਿਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਵਧਦਆਰਥਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਧਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਧਵਧਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਂ
ਧਵਚ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਧਵਧਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਧਪਆ ਂ/ ਰੱਧਖਅਕ ਨਾਲ ਇਸ ਧਵ਼ਿੇ ਤੇ ਮ਼ਿਵਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ 
ਧਸਹਤ ਫ਼ਰਮਾਇ਼ਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਧਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਹ, 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।

ਸ : ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇੇ ਜਾ ਂਨਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਾਲੇ ਿਦਨ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਿਕਵੇੇਂ ਪਹ਼ੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇ਼ਿਨ ਰਧਜਸਟਰ 
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਧਵੱਚ ਅੱਪਲੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਧਬਓਰੇ ਨਾਲ ਜੋਧੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ 
ਆਰ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇ਼ਿਨ ਧਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤ ੇ14 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਧਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਧਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਮੈਿੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਿੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਧਗੱਛ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ 
ਕਰਕੇ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਤੁਹਾਿੇ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਿਬਲਯੂ ਅਤੇ 
ਕਾਮਨਵਲੈਥ ਕਾਨੰੂਨ ਧਵੱਚ ਸਖਤ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਧਖਆਵਾ ਂ(ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ 
ਧਬਆਨ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਧਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਿੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ 
ਐਸ ਿਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਧਜਸਟਰ ਧਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਧਫਰ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਧਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਿ ਕਰ ਧਦੱਤਾ 
ਜਾਵਗੇਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਧਰਕਾਰਿ ਨਾਲ ਜੋਧੜਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਤੇ MyGov ਤੇ ਦੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵੇਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਧਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ:

• ਐਨ ਐਸ ਿਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਯੂਧਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
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ਨਹੀੀਂ ਹੀਾ,ਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਹੀਾ,ਂ ਟਰੌਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਹੀਾ,ਂ ਦਵੋੇੇਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟਰੌਰਸ ਸਟਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ

ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਪਰਟਡੂਸਸ (ਕਾਲੀ ਖੰਘ)
(ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

2. ਆਵਿਿਾਸੀ ਿਰਜਾ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਰਿਾ – ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਨੰੂਨਨ ਰੱਖਿਾਲਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਰਮਤੱੀ

ਮੈਂ ਰਡਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਪਰਟਰੂ਼ਿਸ (ਕਾਲੀ ਖੰਘ) (ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) 
 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵੇ ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਬਾਬਤ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੜ੍੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੀੈ।

ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਪਰ ਰਦੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਡਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ 
ਅਤੇ ਪਰਟਰੂਸਸ (ਕਾਲੀ ਖੰਘ)(ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਦੰਦਾ ਹੀਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਰਬਕ ਘੋਰ਼ਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾ,ਂ ਰਕ ਮਰੇੇ 
ਬਚੱ ੇਨੰੂ:

1. ਰਕਸੇੱ ਵੇੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ ਅਨੁਰਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀੀਂ ਹੀਈੋ।
2. ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਕਸੱ ੇਵੇੀ ਤੱਤ ਜ ੋਰਕ ਤੁਹੀਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹੀਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵੇਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਰਵੇਚੱ ਸੂਚੀਬਧੱ ਹੀਨ, ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ ਸਵੰੇਦੇਨ਼ਿੀਲਤਾ 
ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ

3. ਗਰਭਵੇਤੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਰਜਵੇੇਂ ਰਕ,JOHN SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, 5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ

ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਰਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ ਵੇਰਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਿੋਡ ਸਮਤੇ ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, 02)

ਪਸੋਟਕੋਡ ਨੰਬਰ

ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇੀ ਰਲਖੋ

ਰਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)

ਮ ਅ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਜਾ ਂਨੀਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਿੱ ੇਅਖੱਰਾ ਂਕਵੱਚ ਕਲਖ।ੋ

220728-2-18

Punjabi

ਅਰਨ਼ਿਰਚਤ/
ਅੰਤਰਰਲੰਗੀ/
ਅਣ-ਰਨਰਧਾਰਤ

ਕਲਾਸ
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02 02/

ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ
ਮਾਪੇ / ਰੱਡਖਅਕ  
ਕਡਫ਼ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨੱਸ ਅਤੇ ਪਰਟਕੂ਼ਿਸ (ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH)

ਨਰਸ ਿੀਆ ਂਵਿਪੱਣੀਆਂ

ਬਾਹਂ ਬਾਹਂਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤਰਤਥੱੀ ਰਤਥੱੀ

: :

/

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗੱਣ ਦ ੇਕਾਰਨ

ਗੈ਼ਰਹੀਾਜਰ
ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆd

ਠੀਕ ਨਹੀੀਂ
ਦਸਤਖਤ ਨਹੀੀਂ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੇਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
ਹੀਰੋ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

•  ਇਸ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਰਵੱੇਚ ਮਹੁੀਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ

•  ਤਹੁੀਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਰਕਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜ਼਼ੇਿਨ ਰਰਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ‘ਤੇ 
ਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ 
ਰਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੀ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਅਨੁਡਕਡਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਡਚਤੰਤ ਹ ੋਤਾ ਂਆਪਣੇ ਡਨਜੱੀ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਰਗੱਲਾ 
ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵੇਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
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ਵਰੇੀਸੈਲਾ (ਚਿਕੰਨਪੌਕਸ) ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਸ : ਵੇਰੀਸੈਲਾ (ਚਿਕੰਨਪੌਕਸ) ਕੀ ਹੈ ?
ਚਿਕੰਨਪੌਕਸ ਇੱਕ ਸਪੱਰਸ਼ ਜਾ ਂਛੋਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਚਜਸਨੰੂ 
ਵਰੇੀਸੈਲਾ-ਜ਼ੋਸਟਰ ਚਵਸ਼ਾਣੂ (ਵਾਇਰੱਸ) ਕਰਦੇ ਹਨ।ਚਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆ ਂਚਵੱਿ ਇਹ ਛੋਟੇ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਚਜਹਾ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਚਜਸਦੀਆ ਂਇਲਾਮਤਾ ਂਹਨ 
ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਨੱਕ ਦਾ ਵੱਗਣਾ, ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਿਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ ਜਾ ਂਛਪਾਕੀ ਜੋ ਛਾਚਲਆ ਂਚਵੱਿ ਬਦਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਚ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ 
ਰੋਗ਼ ਬਾਲਗਾ ਂਚਵੱਿ ਚਜ਼ਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਚਵਅਕਤੀਆ ਂਚਵੱਿ ਗੰਭੀਰ 
ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਜਹਨਾ ਂਦੀ ਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਆ ਲਈ ਸਰੀਰਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਚਵੱਿ ਚਗਰਾਵੱਟ ਆ ਿੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4,000 ਮਾਮਚਲਆ ਂਚਵਿੋਂ ਇਕ ਨੰੂ ਅਿਾਨਕ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ (ਗੰਭੀਰ ਸੇਰੀਏਬਲਰ ਐਟੈਕਚਸਆ) ਅਨੁਭਵ 
ਹੋਵਗੇਾ ਜਦੋਂ ਚਕ 100,000 ਚਵਿੋਂ ਇਕ ਚਦਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਐਨਸੇਫਲਾਈਚਟਸ) ਦਾ 
ਚਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੂਤ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਿੇ ਚਵੱਿ ਜਮਾਦਂਰੂ ਚਵਲੱਿਣ 
ਅਸਾਧਰਣਤਾਵਾ ਂਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਚਜੰਨ੍ਹਾ ਂਚਵੱਿ ਿਮੜੀ ਉਪਰ ਦਾਗ ਅਤੇ ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ : ਚਿਕੰਨਪੌਕਸ ਚਕਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ?
ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚਵੱਿ, ਚਵਸ਼ਾਣੂ (ਵਾਇਰੱਸ) ਿਾਸਂੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਵੱਿ, ਚਵਸ਼ਾਣੂ ਛਾਚਲਆ ਂਚਵੱਿਲੇ ਤਰਲ ਨਾਲ ਚਸੱਧੀ ਸਪੱਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਛੂ ਨਾਲ ਚਜ਼ਆਦਾ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਚਿਕੰਨਪੌਕਸ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਂਚਜਹਨਾ ਂਨੇ ਰੋਗ਼ ਚਵਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਚਿਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗਵਾਇਆ 
ਹੋਵ।ੇ ਧੱਫੜ ਚਦੱਸਣ (ਜਦੋਂ, ਨੱਕ ਵੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋਰਾਨ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ ਚਦਨ ਪਚਹਲਾ ਂ
ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਦਨਾ ਂਤੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਜਦੋਂ ਛਾਚਲਆ ਂਦੀ ਪੇਪੜੀ ਜਾ ਂਿਰੀਂਢ ਬਣ ਜਾਣ) ਲੋਕ 
ਰੋਗ਼ੀ ਹੋ ਿੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਚਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਚਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਵਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਚਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਟੀਕਾ ਚਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?
ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿੁਰਾਕ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
80 ਤੋਂ 85% ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਚਕਸ ਨੰੂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਤੋਂ ਬਿਾਉ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ 
ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਚਹਲਾ ਂਰੋਗ਼ ਚਵਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ 
ਸੁਰੱਚਿਆ ਟੀਕਾ (ਆਮ ਤੋਰ ਤ ੇ18 ਮਹੀਚਨਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਤੇ) ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਵ ੇ
ਜਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਚਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1-2 ਮਹੀਚਨਆ ਂਦੇ ਫਰਕ ਚਵਿ 
ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਤੋਂ ਬਿਾਉ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੀ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਲੈਣੀਆ 
ਿਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸ : ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ?
ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨਾ ਂਚਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਜੋ:

• ਚਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਪਚਹਲਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਚਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾ਼ਿਾਈਲੈਕਚਸਸ 
ਹੋਇਆ ਸੀ   

• ਚਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਐਨਾ਼ਿਾਈਲੈਕਚਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 
(ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਿ ਤੇ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)

• ਚਜਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ (ਸੁਰੱਚਿਆ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 28 ਚਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ)

• ਚਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਚਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਚਨਆ ਂਦੇ ਚਵੱਿ ਦੂਸਰੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਿੜਵਾਇਆ ਹੋਵ/ੇ
ਇਮਮੂਨੋਗਲੋਬੂਚਲਨ (ਚਮਮੁਨੋਗਲੋਬੁਲਚਨ) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ

• ਚਪਛਲੇ 4 ਹ਼ਿਚਤਆ ਂਚਵੱਿ ਇੱਕ ਲਾਈਵ (ਚਜਊਂਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦਾ ਟੀਕਾ )ਵਕੈਸੀਨ ਲਈ 
ਹੋਵ ੇ {ਚਜਵੇਂ ਚਕ, ਐਮ ਐਮ ਆਰ (ਖ਼ਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ), ਬੀ ਸੀ ਜੀ 
(ਤਪਚਦੱਕ ਭਾਵ ਟੀ ਬੀ) ਜਾ ਂਪੀਲਾ ਬੁਖ਼ਾਰ}

• ਚਜਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਚਿਆ ਦੀ ਰੋਗ਼ ਚਵਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਵੱਿ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ 
ਚਜਸ ਤਰਾ:ਂ

i. ਚਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਐਿ ਆਈ ਵੀ / ਏ ਆਈ ਡੀ ਐਸ ਭਾਵ ਏਡਜ (HIV/AIDS) 
ਹੋਇਆ ਹੋਵ;ੇ

ii. ਚਵਅਕਤੀ ਚਜਹੜੇ ਇਮਯੂਨੋਸੁਪਰੈਚਸਵ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਚਧੱਕ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਂਦੇ 
ਹੋਣ, ਚਜ਼ਵੇਂ ਚਕ, ਸਾਧਾਰਨ ਤਪਸ਼ / ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾ ਂਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ / ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 
ਜਾ ਂਿਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼;

iii. ਜੋ ਇਮਯੁਨੋਕਮਪਰੋਮਾਈਜ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਧਰੋਹੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂਤੋਂ ਦੁੱਿ ਭੋਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਣੇ 
ਚਲeਮ਼ੋਿਮਾ, ਚਲੱeੂਯਕੇਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਜਾ ਂਰੋਗ਼ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿੰਡਤਾ।

ਸ : ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਚਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਤਚਰਿਆ ਹੈ ਚਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਲੱਗਣ ਿਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚਵੱਿ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂਐਨਾ਼ਿਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਚਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਚਦਆ ਂਹਨ। 

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਨੰੂ ਚਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਵਰੇੀਸੈਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਼ਿਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਚਵਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਵ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਵਰੇੀਸੈਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਵਾਉਣਾ 
ਿਾਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਼ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਂਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

NSW Health  Punjabi ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਟ 

Varicella (chickenpox) vaccine



ਸ : ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਨਹੀ ਹੈ ਚਕ ਮੇਰੇ 
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਪਚਹਲਾ ਂਚਿਕਨ ਪੋਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਟੀਕਾਕਰਣ ਚਮਚਲਆ ਹੈ 
ਤਾ ਂਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਕੰਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦਾ ਇਚਤਹਾਸ ਭਰੋਸੇ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਜਾ ਂਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਆ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾ ਂਦਾ ਟੀਕਾ ਪਚਹਲਾ ਂਲੱਗ 
ਿੁੱਕਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ : ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਵੱਿ ਚਕਹੜੇ ਵਾਧੂ 
ਪਦਾਰਥ ਹਨ ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਵੱਿ ਸੂਕਰੋਜ਼, ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਰਚਸਨ ਜੈਲਾਚਟਨ, ਯੂਰੀਆ, 
ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ, ਐਮ ਆਰ ਸੀ-5 ਸੈਲਾ ਂਦੇ ਰਚਹੰਦੇ-ਿੂੰਦੇ ਚਹੱਸੇ, ਚਨਉਮਾਈਸਨ 
ਅਤੇ ਗੋਕਾ ਵੀਰਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚਵਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂ
ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਰੱਚਿਅਕ ਵਾਗਂ ਚਕਚਰਆ ਕਰਨ। ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੋਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ 
ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਚਕੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਰਚਿਅਤ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਵੱਿ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਥੇਰਾਚਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਡਜ਼ 
ਐਡਚਮਚਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਜੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਚਿਆ ਪਰਿ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ ਜੀ ਏ ਵਰਤੋਂ ਚਵੱਿ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਚਕਆ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਲਈ ਚਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ?
ਇਸਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 
ਜਗਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ,ਂਦਰਦ, ਸੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਬੁਿਾਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੇ ਅਸਰ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟੀਚਕਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਚਫਕਰਮੰਦ ਮਾਚਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਚਜਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਚਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਚਵਚਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਚਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਿਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਵਚਦਆਰਥਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਿਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਦਵਾਿਾਨੇ ਦੇ ਚਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਚਵਚਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਂ
ਚਵਿ ਚਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਚਵਚਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਚਪਆ ਂ/ ਰੱਚਿਅਕ ਨਾਲ ਇਸ ਚਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ 
ਚਸਹਤ ਼ਿਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਹ, 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।

ਕਵਕਦਆਰਥਣਾ ਂਕਿਹਨਾ ਂਨੇ ਕਿਿਨ ਪੌਿਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗਵਾਇਆ  
ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਿਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 28 ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਿ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। 

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪਰੈਡਨੀਸੋਨ 
ਇੱਕ ਪਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਚਜਸਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋਵ ੇ
ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚਕ ਉਹ ਚਕਹੜੀਆ ਂਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ 
ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਸ : ਕੀ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ? 
ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਲਿਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਚਕਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ: ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਨਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਦਨ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਚਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਚਕਵੇਂ ਪਹੁੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਚਜਸਟਰ 
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਚਵੱਿ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਬਓਰੇ ਨਾਲ ਜੋਚੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਏ ਆਈ 
ਆਰ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤ ੇ14 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਚਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਚਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਤੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਚਗੱਛ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਼ੋਿਨ 
ਕਰਕੇ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਼ਿਾਰਮ ਉਪਰ ਚਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 
ਕਾਮਨਵਲੈਥ ਕਾਨੰੂਨ ਚਵੱਿ ਸਿਤ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਚਿਆਵਾ ਂ(ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ 
ਚਬਆਨ ਦੇਿੋ) ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਚਛਪਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ 
ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਚਜਸਟਰ ਚਵਿ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਚਫਰ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਚਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚਦੱਤਾ 
ਜਾਵਗੇਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਚਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋਚੜਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਤੇ MyGov ਤੇ ਦੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਚਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

•  ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਚਸਹਤ ਯੂਚਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
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ਵੇਰੀਸੈਲਾ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਚੀਕਿੰਨਪੌਿਸ)   
ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ
ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਲੀ ਜਾ ਂਨੀਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਡੇੱ ਅੱਖਰਾ ਂਕਵੱਚ ਕਲਖ।ੋ

220733-2-18

1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

2. ਆਵਿਿਾਸੀ ਿਰਜਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਮਮਤੱੀ

ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਲਖੋ

ਮਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)

ਮ ਅ
ਅਮਨਸ਼ਮਚਤ/
ਅੰਤਰਮਲੰਗੀ/ਅਣ-
ਮਨਰਧਾਰਤ

ਕਲਾਸ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਰਿਾ – ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਨੰੂਨਨ ਰੱਖਿਾਲਾ
ਮੈਂ ਵਰੇੀਸੈਲਾ (ਮਚਕੰਨਪੌਕਸ) ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ 
ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਬਾਬਤ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।

ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਪਰ ਮਦੱਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਰੇੀਸੈਲਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ 
ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਮਬਕ ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ ਮਕ ਮਰੇੇ ਬਚੱ ੇਨੰੂ:
1. ਮਕਸੇੱ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਮਟਕ ਅਨੁਮਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਈੋ।
2. ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਕਸੱ ੇਵੀ ਤੱਤ ਜ ੋਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ 

ਪੱਤ੍ਰੀ ਮਵਚੱ ਸਚੂੀਬਧੱ ਹਨ, ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਮਟਕ ਸਵੰਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
3. ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਰੱਖਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JOHN SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ  0(ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ

ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਮਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ ਵਮਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਿੋਡ ਸਮਤੇ ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  02)

ਪਸੋਟਕੋਡ ਨੰਬਰ

Punjabi

ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਹਾ,ਂ ਟਮੌਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਹਾ,ਂ ਦਵੋੇਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟਮੌਰਸ ਸਟਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ
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ਵੇਰੀਸੈਲਾ (ਕਚਕੰਨਪੌਕਸ) ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਾਪੇ / ਰੱਕਿਅਿ ਵੇਰੀਸੈਲਾ (ਕਚਕੰਨਪੌਕਸ) ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਵੇਰੀਸੈਲਾ (ਕਚਕੰਨਪੌਕਸ) ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ(ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JANE SMITH)

ਨਰਸ ਿੀਆ ਂਵਿਪੱਣੀਆਂ

ਬਾਹਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰੇ)ੇ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮਤਥੱੀ

:
ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗੱਣ ਦ ੇਕਾਰਨ

ਗ਼ਰੈਹਾਜਰ
ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆd

ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
ਹਰੋ

ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JANE SMITH)

ਬਾਹਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰੇ)ੇ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮਤੱਥੀ

:

/

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

•  ਇਸ ਮਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਮਵੱਚ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ।

•  ਤਹੁਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਮਕਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜ਼ਸੇ਼ਨ ਰਮਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਮਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਿੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚਤੰਤ ਹ ੋਤਾ ਂਆਪਣ ੇਵਨਜੱੀ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਮਗੱਲਾ 
ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
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ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਸ : ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਰੋਗ਼ ਕੀ ਹੈ ?
ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਟਿਹੜਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਲਾ 
ਰਟਹਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਿਾ ਂਟਕਰ੍ਰਹੋਟਸਸ ਵੱਲ ਧਕੇਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦਾ ਰੋਗ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਗ਼ 
ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਹ ਲੋਕ ਟਬਨਾ ਂਿਾਣੇ ਰੋਗ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ : ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟਕਵੇੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ?
• ਰੋਗ਼ੀ ਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆ ਂਦਾ ਦੁੱਧ ਟਪਆਉਣ ਵਲੇੇਂ

• ਬੱਚੇ-ਤੋਂ-ਬੱਚੇ ਨੰੂ, ਅਕਸਰ ਖੁੱਲੇ ਘਾਉ ਿਾ ਂਜ਼ਖਮਾ ਂਦੀ ਆਪਸੀ ਛੂਹ ਰਾਹੀਂ

• ਅਸੁਰੱਟਖਅਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰਕੇ

• ਸੂਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਤੋਂ

• ਰੋਗ਼ਾਣੂ-ਗ੍ਰਸਤ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨਾਲ ਟੈਟ ੂਬਣਵਾਉਣ ਿਾ ਂਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ

• ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਸਾਝਂੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਟਕਵੇੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਿੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਟਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਟਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਟਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਟੀਕਾ ਟਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?
ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟਵਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ਼ ਟਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਟਖਆ ਂਦੇਣ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 

ਸ : ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਟਕੰਨੀਆ ਂਖ਼਼ੁਰਾਕਾ ਂਜਰੂਰੀ ਹਨ ?
ਇਨੰਟੈਨਟਸਵ ਇਗੰਟਲਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਟਵੱਚ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ 2-ਖ਼ੁਰਾਕੀ 
ਕੋਰਸ ਟਵੱਚ ਟਦੱਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਟਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਟਨਆ ਂ
ਬਾਅਦ ਟਦੱਤੀ ਿਾਵਗੇੀ।

ਸ : ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ਼ ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੱਟਿਆ ਹੋਵੇੇਗੀ 
ਜੇ ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟਵੇਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੋੱਤੋਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ 
ਲੈਂਦਾ / ਲੈਂਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਨੌਿਵਾਨਾ ਂਨੰੂ (ਉਮਰ 11-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟਵੱਚ) ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਰੋਗ਼ 
ਟਵਰੁਧ ਸੁਰੱਟਖਆ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਟਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੀਆ ਂ2 ਬਾਲਗ਼ ਖੁਰਾਕਾ ਂ
ਿਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਟਕਸ ਨੰੂ ਲਗਵੇਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
11 - 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਦੀਆ ਂਦੋ ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕਾ ਂਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪਟਹਲਾ ਂਇਸ 
ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਿਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ / ਿੁਆਕ ਸਨ। 

16 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂ3 ਬੱਚਿਆ ਂ
ਵਾਚਲਆ ਂਖੁਰਾਕਾ ਂਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਟਹਲੀਆ ਂ2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਸਕੂਲ ਟਵਚ 
ਟਦੱਤੀਆ ਂਿਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਟਿਰ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿੀ.ਪੀ (ਡਾਕਟਰ) ਨੰੂ ਕੋਰਸ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਟਦੱਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਸ : ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੇਠ ਟਦੱਤੇ ਟਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:   

• ਟਿਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਟਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਟਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ; 

• ਟਿਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਟਕਸ ੇਵੀ ਭਾਗ ਨੰੂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਟਸਸ 
ਹਇੋਆ ਸੀ;

• ਟਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਟਕੰਨੇ ਕ਼ੁ ਸ਼ੁੱਰਟਿਅਤੋ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਟਵੱਚ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਥੇਰਾਟਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਡਜ਼ 
ਐਡਟਮਟਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਿੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਟਖਆ ਪਰਖ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ ਿੀ ਏ ਵਰਤੋਂ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਟਕਆ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਲਈ ਟਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟੀਕੇ ਟਵੇੱਚ ਟਕਹੜੇ ਵੇਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹ਼਼ੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਟਵੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੌਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 
ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਵੱਚ ਖਮੀਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 
ਗੋਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
•  ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਨੰੂ ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ।
•   ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ  

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਾਰਮ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਟਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਵ।ੋ 

•  ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀੀਂ 
ਲੱਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਂਹੀ 
ਵਾਪਸ ਕਰੋ।
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ਸ : ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵੇਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਕੀ ਹਨ ?
ਇਸਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 
ਿਗਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ,ਂਦਰਦ, ਸੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੇ ਅਸਰ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟੀਟਕਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਟਿਕਰਮੰਦ ਮਾਟਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਟਿਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਟਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਟਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਨਾਿਾਈਲੈਕਟਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਿੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਟਤਟਰਿਆ ਹੈ ਟਿਸਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਿੌਰਨ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ। ਇਹ ਚਕਸੇ 
ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੋ ਹੀ ਘੱਟ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਟਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਪੂਰਨ ਟਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਟਦਆ ਂਹਨ। 

ਸ : ਮੈਂਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਲੇਿ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾ ਂਮਂੈ ਯਾਦ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਕ 
ਕੋਰਸ ਪਟਹਲਾ ਂਹੀ ਲੈ ਚ਼ੁੱਕਾ ਹੋਵੇੇ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਂ
ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਹੈ।

ਸ : ਮਰੇ ੇਬਚੇੱ ਨੇ ਐਚ ਆਈ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵੇਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ। 
ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਬੀ (ਵੇੱਡੀ) ਟਵੇਰ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁਰੱਟਿਆ 
ਕਰੇਗਾ ?
ਨਹੀਂ। ਐਚ ਆਈ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੇਇਮਉਟਿਲੱਸ ਇਨਿਲੂਐਂਿਾਈ ਦੀ ਟਕਸਮ 
ਬੀ (ਛੋਟੀ) ਟਵਰੁੱਧ ਹੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਂਟਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਟਆ ਂਬੱਟਚਆ ਂਨੰੂ 6 ਹਫ਼ਟਤਆ,ਂ 
4 ਮਹੀਟਨਆ,ਂ 6 ਮਹੀਟਨਆ ਂਅਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਟਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ (ਵੱਡੀ) ਟਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਟਖਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਗੇਾ।

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਟਵੇਟਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਟਦੱਤੋਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵੇਤੋੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵੇਤੋੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਵਟਦਆਰਥਨ ਿੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਿਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਟਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਿਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਟਵਟਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਹਾ ਂ
ਟਵਚ ਟਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ। ਟਵਟਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਟਪਆ ਂ/ ਰੱਟਖਅਕ ਨਾਲ ਇਸ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਟਦੱਤੀ ਿਾਵਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ 
ਟਸਹਤ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਟਦੱਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਿੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਹ, 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੋੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪਰੈਡਨੀਸੋਨ 
ਇੱਕ ਪਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਹੈਪੇਟਾਈਟਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਟਿਸਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋਵ ੇਸੁਰੱਟਖਅਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਟਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟਕ ਉਹ ਟਕਹੜੀਆ ਂਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਟਹਮਤੋੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੋੇ ਕੀ ਸਟਹਮਤੋੀ 
ਵੇਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਟਵਟਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤੀ ਕੇਵਲ 
ਮਾਪ ੇ/ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਿਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤੀ ਆਪ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਹਮਤੀ ਿਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਕੇ ਅਤ ੇਟਿਥੱੇ 
‘ਮਾਤਾ -ਟਪਤਾ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਟਲਖਤੀ ਟਚਠੱੀ ਰਾਹੀਂ ਿਾ ਂਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਿੋਨ ਕਰਕੇ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਟਕਸ ੇਵਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਸ : ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇੇ ਜਾ ਂਨਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਾਲੇ ਟਦਨ 
ਸਕੂਲ ਤੋੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੋਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਸ : ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਟਰਕਾਰਡ ਤੋਕੱ ਟਕਵੇੇਂ ਪਹ਼ੁਚੰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਟਿਸਟਰ 
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਟਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੇੀ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਟਬਓਰੇ ਨਾਲ ਿੋਟੜਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ 
ਆਰ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤ ੇ14 ਸਾਲ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਟਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਟਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਟਗੱਛ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ 
ਕਰਕੇ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਟਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 
ਕਾਮਨਵਲੈਥ ਕਾਨੰੂਨ ਟਵੱਚ ਸਖਤ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਟਖਆਵਾ ਂ(ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ 
ਟਬਆਨ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਟਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ 
ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਟਿਸਟਰ ਟਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਟਿਰ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਟਿਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਟਦੱਤਾ 
ਿਾਵਗੇਾ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਿੋਟੜਆ ਿਾ 
ਸਕੇ ਤੇ MyGov ਤੇ ਦੇਟਖਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵੇਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਟਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

•  ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਟਸਹਤ ਯੂਟਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
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ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਜਾ ਂਨੀਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਡੱ ੇਅੱਖਰਾ ਂਕਵਚੱ ਕਲਖੋ।
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ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੋੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

• 	ਇਸ	ਰਿਕਾਿਡ	ਨੰੂ	ਿੱਖ,ੋ	ਰਕਉਂਰਕ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਇਹ	ਜਾਣਕਾਿੀ	ਬਾਅਦ	
ਰਿਚੱ	ਮਹੁਈੱਆ	ਕਿਾਨੀ	ਪ	ੈਸਕਦੀ	ਹ।ੈ

•		 ਤੁਹਾਡ	ੇਬਚੱ	ੇਦ	ੇਟੀਰਕਆ	ਂਬਾਿ	ੇਜਾਣਕਾਿੀ	ਆਪਣ	ੇਆਪ	
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ	ਇਮਯਨੂਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ	ਿਰਜਸਟਿ	(ਏ	ਆਈ	ਆਿ)	
‘ਤ	ੇਅਪੱਲੋਡ	ਕੀਤੀ	ਜਾਿਗੇੀ।	ਤਸੁੀਂ	ਆਪਣ	ੇਜੀ.ਪੀ	ਨੰੂ	ਟੀਕਾਕਿਨ	
ਦੀ	ਰਮਤੀ	ਬਾਿ	ੇਅਪੱਡੇਟ	ਕਿਨਾ	ਪਸਦੰ	ਕਿ	ਸਕਦ	ੇਹ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦੀ ਅਨੁਕਕਕਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਕਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕਨਜੱੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੀਪੰਰਕ ਕਰੋ।

•	 ਦਿਦ	ਤੋਂ	ਅਿਾਮ	ਲਈ	ਟੀਕੇ	ਦੀ	ਜਗਾ	ਉਤੇ	ਇੱਕ	ਠੰਡਾ	ਰਗੱਲਾ	
ਕੱਪੜਾ	ਿਖੋ।

•	 ਦਿਦ	ਲਈ	ਪੈਿਾਸੈਟਾਮੋਲ	ਲਉ।
•	 ਿਾਧ	ੂਤਿਲ	ਪਦਾਿਥ	ਪੀਓ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?• 	ਇਸ	ਰਿਕਾਿਡ	ਨੰੂ	ਿੱਖ,ੋ	ਰਕਉਂਰਕ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਇਹ	ਜਾਣਕਾਿੀ	ਬਾਅਦ	

ਰਿਚੱ	ਮਹੁਈੱਆ	ਕਿਾਨੀ	ਪ	ੈਸਕਦੀ	ਹ।ੈ
•		 ਤੁਹਾਡ	ੇਬਚੱ	ੇਦ	ੇਟੀਰਕਆ	ਂਬਾਿ	ੇਜਾਣਕਾਿੀ	ਆਪਣ	ੇਆਪ	
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ	ਇਮਯਨੂਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ	ਿਰਜਸਟਿ	(ਏ	ਆਈ	ਆਿ)	
‘ਤ	ੇਅਪੱਲੋਡ	ਕੀਤੀ	ਜਾਿਗੇੀ।	ਤਸੁੀਂ	ਆਪਣ	ੇਜੀ.ਪੀ	ਨੰੂ	ਟੀਕਾਕਿਨ	
ਦੀ	ਰਮਤੀ	ਬਾਿ	ੇਅਪੱਡੇਟ	ਕਿਨਾ	ਪਸਦੰ	ਕਿ	ਸਕਦ	ੇਹ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦੀ ਅਨੁਕਕਕਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਕਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕਨਜੱੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੀਪੰਰਕ ਕਰੋ।

•	 ਦਿਦ	ਤੋਂ	ਅਿਾਮ	ਲਈ	ਟੀਕੇ	ਦੀ	ਜਗਾ	ਉਤੇ	ਇੱਕ	ਠੰਡਾ	ਰਗੱਲਾ	
ਕੱਪੜਾ	ਿਖੋ।

•	 ਦਿਦ	ਲਈ	ਪੈਿਾਸੈਟਾਮੋਲ	ਲਉ।
•	 ਿਾਧੂ	ਤਿਲ	ਪਦਾਿਥ	ਪੀਓ।

1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿਰੇਿਾ

2. ਆਵਿਿਾਸੀ ਿਰਜਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ	ਰਮਤੱੀ

ਸਕਲੂ	ਦਾ	ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਿ	ਨੰਬਿ
ਆਪਣ	ੇਬੱਚੇ	ਦੇ	ਨਾਮ	ਨਾਲ	ਉਸਦੇ	
ਮੈਡੀਕੇਅਿ	ਕਾਿਡ	ਦਾ	ਨੰਬਿ	ਿੀ	ਰਲਖੋ

ਰਲੰਗ	(ਮਿਦ/ਔਿਤ)

M F
ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ/
ਅੰਤਿਰਲੰਗੀ/ਅਣ-
ਰਨਿਧਾਿਤ

ਕਲਾਸ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੇਿਾ – ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨਨ ਰਖੱਿਾਲਾ
ਮੈਂ	ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ	ਬੀ	ਦ	ੇਟੀਕੇ	ਦੇ	ਫ਼ਾਇਦੇ	ਅਤੇ	ਸੰਭਿ	ਨੁਕਸਾਨਾ	ਂਬਾਬਤ	ਰਦੱਤੀ	
ਜਾਣਕਾਿੀ	ਪੜ੍ਹੀ	ਅਤੇ	ਸਮਝ	ਲਈ	ਹੈ।
ਮ	ੈਇੱਥੇ	ਆਪਣੇ,	ਉਪਿ	ਰਦੱਤੇ	ਨਾਮ	ਿਾਲੇ,	ਬੱਚੇ	ਨੰੂ	ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ	ਬੀ	ਦੇ	ਟੀਕੇ	
ਦੇ	ਤੱਤ	ਦੀ	ਦੂਸਿੀ	ਖੁਿਾਕੀ	ਪੰਧ	ਲਈ	ਿਜ਼ਾਮੰਦੀ	ਰਦੰਦਾ	ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ	ਆਪਣੀ	ਪਿੂੀ	ਜਾਣਕਾਿੀ	ਮਤੁਾਰਬਕ	ਘੋਰਸ਼ਤ	ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ	ਹਾ,ਂ	ਰਕ	ਮਿੇ	ੇਬਚੱ	ੇਨੰੂ:
1.	 ਰਕਸੱ	ੇਿੀ	ਟੀਕੇ	ਦੀ	ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ	ਅਨੁਰਰਿਆ	ਕਦ	ੇਨਹੀਂ	ਹਈੋ।
2.	ਟੀਕੇ	ਦ	ੇਰਕਸੱ	ੇਿੀ	ਤਤੱ	ਜ	ੋਰਕ	ਤਹੁਾਡ	ੇਅਤ	ੇਤਹੁਾਡ	ੇਬਚੱ	ੇਲਈ	ਜਾਣਕਾਿੀ	ਿਾਲੀ	

ਪਤੱ੍ਰੀ	ਰਿਚੱ	ਸਚੂੀਬਧੱ	ਹਨ,	ਤੋਂ	ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ	ਸਿੰਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ	ਨਹੀਂ	ਹ।ੈ
3.	ਗਿਭਿਤੀ	ਨਹੀਂ	ਹ।ੈ

ਮਾਪ	ੇਜਾ	ਂਿੱਖਿਾਲੇ	ਦਾ	ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JOHN SMITH)

ਘਿ	ਦਾ	ਪਤਾ(ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  5 SMITH LANE)

ਸਬਿਬ

ਮਬੋਾਇਲ	ਨੰਬਿ

ਮਾਪ/ੇਿਖੱਿਾਲੇ	ਦ	ੇਦਸਤਖਤ ਰਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ	ਿਰਕਲਪੀ	ਜਾ	ਂਦਸੂਿਾ	ਨੰਬਿ	(ਏਰੀਆ ਿੋਡ ਸਮਤੇ ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  02)

ਪਸੋਟਕੋਡ	ਨੰਬਿ

Punjabi

ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ	ਐਬਉਿੀਜ਼ਨਲ ਹਾ,ਂ	ਟਰੌਿਸ	ਸਟਿੇਟ	ਆਈਲੈਂਡਿ ਹਾ,ਂ	ਦਿੋੇਂ	ਐਬਉਿੀਜ਼ਨਲ	ਅਤੇ	ਟਰੌਿਸ	ਸਟਟੇ	ਆਈਲੈਂਡਿ
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ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਾਪੇ / ਰੱਖਿਅਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪਕਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖੁ਼ਰਾਕ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH)

ਨਰਸ ਿੀਆਂ ਵਿੱਪਣੀਆਂ

ਟੀਕਾ	ਲਗਾਉਣ	ਦਾ	ਸਮਾ	ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਟੀਕਾ	ਲਗਾਉਣ	ਦਾ	ਸਮਾ	ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਟੀਕਾ	ਲਗਾਉਣ	ਦਾ	ਸਮਾ	ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਨਿਸ	(ਦਾਈ)	ਦੇ	ਦਸਤਖਤ

ਨਿਸ	(ਦਾਈ)	ਦੇ	ਦਸਤਖਤ

ਨਿਸ	(ਦਾਈ)	ਦੇ	ਦਸਤਖਤ
ਰਤਥੱੀ

ਰਤਥੱੀ

ਰਤਥੱੀ

ਟੀਕੇ	ਦਾ	ਘਾਣ	(ਬੈਚ)	ਨੰਬਿ

ਟੀਕੇ	ਦਾ	ਘਾਣ	(ਬੈਚ)	ਨੰਬਿ

ਟੀਕੇ	ਦਾ	ਘਾਣ	(ਬੈਚ)	ਨੰਬਿ
ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗੱਣ ਦ ੇਕਾਰਨ

ਗੈ਼ਿਹਾਜਿ
ਮਨ੍ਹਾ	ਕੀਤਾ	ਰਗਆd

ਠੀਕ	ਨਹੀਂ
ਦਸਤਖਤ	ਨਹੀਂ 
ਿਜ਼ਾਮੰਦੀ	ਿਾਪਸ	ਲੈ	ਲਈ
ਹਿੋ

ਮਾਪ ੇਜਾਂ ਰਖੱਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਪਕਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਟੀਕਾ	ਲਗਾਉਣ	ਦਾ	ਸਮਾ	ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਨਿਸ	(ਦਾਈ)	ਦੇ	ਦਸਤਖਤ ਰਤੱਥੀ

ਟੀਕੇ	ਦਾ	ਘਾਣ	(ਬੈਚ)	ਨੰਬਿਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH)

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਬਾਂਹ

ਬਾਂਹ

ਬਾਹਂ

ਬਾਹਂ
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ਖ਼ਸਰਾ, ਮੰਪਸ ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ)  
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਸ : ਖ਼ਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜੇ (ਮੰਪਸ) ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ (ਰੂਬੈਲਾ) ਕੀ ਹਨ ?
ਖਸਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਨਮੂਨੀਆ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਚਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਜ਼ਦਮਾਗ ਦੀ ਸੋਿਸ਼ ਹਰ 1,000 ਮਾਮਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਜ਼ਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਾਮਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵੱਚੋਂ 10-15% ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜ਼ਤਆ ਂਨੰੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜ਼ਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵਗੇਾ।

ਕੰਨਪੇੜੇ (ਮੰਪਸ) ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੀਆ ਂਗ੍ਰੰਥੀਆ ਂਸੁੱਿ 
ਿਾਦਂੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10% ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਲੋਕ ਜ਼ਦਮਾਗ ਅਤੇ 
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਕਰਨਗੇ (ਮੇਜ਼ਨਨਜ਼ਿਲ 
ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ) ਿਦੋਂ ਜ਼ਕ ਗਭਰੇਟ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 15-30% ਪੁਰਸ਼ਾ ਂਜ਼ਵਚ 
ਟੱਜ਼ਟਆ ਂਦੀ ਸੋਿਸ਼ (ਓਰਜ਼ਕਜ਼ਟਸ) ਜ਼ਵਕਸਤ ਹੋਵਗੇੀ। ਗਰਭ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੇ ਜ਼ਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 
ਮੰਪਸ ਛੂਤ ਰੋਗ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ (ਿਰਮਨ ਖ਼ਸਰਾ) ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਵਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ਼ ਹੈ ਿੋ ਧੱਫੜ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ 
ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਂਦੀ ਸੋ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਬੱਜ਼ਚਆ ਂਦੀ 
ਬਣਾਵਟ ਜ਼ਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ 
ਜ਼ਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ 90% ਬੱਜ਼ਚਆ ਂਜ਼ਵਚ ਬੋਜ਼ਧਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਬੋਲੇ਼ਪਨ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਣ 
ਿਾ ਂਜ਼ਦਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾ ਂਸਮੇਤ ਵਜ਼ਡਆ ਂਿਮਾਦਂਰੂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਸ : ਖ਼ਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਰੋਗ਼ ਕਕਵੇੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਜ਼ਵਸ਼ਾਣੂ (ਵਾਇਰੱਸ) ਖਾਸਂੀ ਅਤੇ ਜ਼ਛੱਕਾ ਂਮਾਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਸਰਾ 
ਮਾਨਵਿਾਤੀ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ਼ਾ ਂਜ਼ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁੱਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ 
ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜ਼ਕੱਸੇ ਖ਼ਸਰਾ ਰੋਗ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨਾਲ 
ਇੱਸ ਰੋਗ਼ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਕਕਵੇੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਿ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਿੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਟੀਕਾ ਕਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?
ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਖ਼ਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਕਸ ਨੰੂ ਲਗਵੇਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਖ਼ਸਰਾ-ਕੰਨਪੇੜੇ-ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ) ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀਆ ਂ
ਨੌਿਵਾਨਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ 
ਦੀ ਪੁਰਨ ਮ਼ਿਬੂਤੀ ਲਈ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾ ਂਇੱਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੀਆ ਂਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਨਾ ਲਈਆ ਹੋਣ।

ਸ : ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਕਹਜ਼ੜਆ ਂਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

• ਜ਼ਿਹਨਾ ਂਨੰੂ ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਪਜ਼ਹਲਾ ਂ
ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਜ਼ਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ

• ਜ਼ਿਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਜ਼ਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 
(ਸਫੇ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ)

• ਜ਼ਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ (ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 28 ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)

• ਜ਼ਪਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਜ਼ਤਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ (ਜ਼ਿਊਂਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦਾ ਟੀਕਾ) ਵਕੈਸੀਨ ਲਈ 
ਹੋਵ ੇਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ, ਵਰੇੀਸੈਲਾ (ਜ਼ਚਕੰਨਪੌਕਸ), ਬੀ ਸੀ ਿੀ (ਤਪਜ਼ਦੱਕ ਭਾਵ ਟੀ ਬੀ)  
ਿਾ ਂਪੀਲਾ ਬੁਖ਼ਾਰ

• ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵ ੇ/ ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬੂਜ਼ਲਨ ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ

• ਿਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਰੋਗ਼ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ 
ਜ਼ਿਸ ਤਰਾ:ਂ

(i) ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਿਹਨਾ ਂਨੰੂ ਐਚ ਆਈ ਵੀ / ਏ ਆਈ ਡੀ ਐਸ ਭਾਵ ਏਡਿ  
(HIV/AIDS) ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ

(ii) ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੌਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ਼ਿ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ

(iii) ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਿਹੜੇ ਇਮਯੂਨੋਸੁਪਰੈਜ਼ਸਵ ਇਲਾਿ ਦੀ ਅਜ਼ਧੱਕ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਇਲਾਿ ਲੈਂਦੇ 
ਹੋਣ, ਜ਼਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ, ਸਾਧਾਰਨ ਤਪਸ਼ / ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਿਾ ਂਐਕਸ-ਰੇ ਤਪਸ਼ / ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

(iv) ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਿੋ ਰੈਟੀਕੂਲੋੲਨਡੋਥੈਲੀਅਲ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਧਰੋਹੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ 
ਹੋਣ, ਸਣੇ ਜ਼ਲੲਮਫੋ਼ਮਾ, ਜ਼ਲੱੲੂਯਕੇਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਅਤੇ ਹੋਡਗਜ਼ਕਨ ਦੇ 
ਰੋਗ਼।

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
•  ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ।
•  ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜ਼ਮਿਲਸ, ਮੰਪਸ, ਅਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਵ।ੋ

•  ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜ਼ਮਿਲਸ, ਮੰਪਸ, ਅਤੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਨਹੀੀਂ ਲੱਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਂਹੀ 
ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

NSW Health  Punjabi ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਟ 

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



ਸ : ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵੇੱਚ ਕਕਹੜੇ ਵੇਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਲੇਕਟੋ਼ਿ, ਨੀੳਮਾਈਜ਼ਸਨ, ਸੋਰਬੀਟੋਲ ਅਤੇ ਮੇਨੀਟੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਜ਼ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆ ਂਮਾਤਰਾਵਾ ਂਜ਼ਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿੋ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਿਾ ਂਇੱਕ ਰੱਜ਼ਖਅਕ ਵਾਗਂ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਕਰਨ।

ਸ : ਟੀਕੇ ਕਕੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਰਕਿਅਤ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜ਼ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਥੇਰਾਜ਼ਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਡ਼ਿ 
ਐਡਜ਼ਮਜ਼ਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਿੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪਰਖ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ ਿੀ ਏ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਜ਼ਕਆ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਕੀ ਹਨ ?
ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਜ਼ਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ। ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਮ 
ਹੀ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ / ਿਾ ਂਧੱਫੜ (ਿੋ 
ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 5-12 ਜ਼ਦਨ ਬਾਦ 
ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਮੇਤ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਜ਼ਸਸ 
(ਨੀਚੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ), ਟਰਾਨ਼ਿੀਐਂਟ ਜ਼ਲਮਫਾਡੈਨੋਪੈਥੀ (ਜ਼ਲਮਫ ਨੋਡ਼ਿ ਦੀ ਥੋੜੇ-ਸਮੇਂ 
ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋ਼ਿਸ), ਆਰਥਰਾਲਿੀਆ (ਿੋੜ ਦਰਦ) ਅਤੇ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ 
(ਿਰੀਟਾ ਂਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਵਰਲੇ ਹਨ। 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟੀਜ਼ਕਆ ਂ
ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.
ਆਈ.) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਜ਼ਫਕਰਮੰਦ 
ਮਾਜ਼ਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ 
ਜ਼ਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਜ਼ਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਿੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜ਼ਤਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਸਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ। ਇਹੀ ਕਕਸੇ 
ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੀੁਤ ਹੀੀ ਘੱਟ  ਹੀੁੰਦੀ ਹੀੈ। ਸਕੂਲ ਜ਼ਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਜ਼ਦਆ ਂਹਨ। 

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਕਵੇਕਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਨ ਿੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਿਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਿਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਹਾ ਂ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ। ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ਪਆ ਂ/ ਰੱਜ਼ਖਅਕ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਵਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ 
ਜ਼ਸਹਤ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਿੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਹ, 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।

ਕਵਕਦਆਰਥਣਾ ਂਕਿਹੀਨਾ ਂਨੇ ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਲਆ ਹੀੈ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ 
ਤੋਂ 28 ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀੋਣਾ ਚਾਹੀੀਦਾ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪਰੈਡਨੀਸੋਨ 
ਇੱਕ ਪਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਿਸਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋਵ ੇਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜ਼ਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਹੜੀਆ ਂਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਕਹਮਤੀ 
ਵੇਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਹਮਤੀ ਕੇਵਲ 
ਮਾਪ ੇ/ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਿਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਹਮਤੀ ਆਪ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਕੇ ਅਤ ੇਜ਼ਿਥੱੇ 
‘ਮਾਤਾ -ਜ਼ਪਤਾ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰ਼ਿਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਚਠੱੀ ਰਾਹੀਂ ਿਾ ਂਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰ਼ਿਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਰ਼ਿਾਮਦੰੀ ਜ਼ਕਸ ੇਵਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਕਕਵੇੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਰਜ਼ਿਸਟਰ 
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੇੀ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਬਓਰੇ ਨਾਲ ਿੋਜ਼ੜਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ 
ਆਰ ਇਮਯੂਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਜ਼ਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤ ੇ14 ਸਾਲ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਜ਼ਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਜ਼ਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਜ਼ਗੱਛ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ 
ਕਰਕੇ।

ਸ : ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇੇ ਜਾ ਂਨਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਾਲੇ ਕਦਨ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 
ਕਾਮਨਵਲੈਥ ਕਾਨੰੂਨ ਜ਼ਵੱਚ ਸਖਤ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆਵਾ ਂ(ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ 
ਜ਼ਬਆਨ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ 
ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਜ਼ਿਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਿਾਵਗੇਾ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਿੋਜ਼ੜਆ ਿਾ 
ਸਕੇ ਤੇ MyGov ਤੇ ਦੇਜ਼ਖਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵੇਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

•  ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਯੂਜ਼ਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
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1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

2. ਆਵਿਿਾਸੀ ਿਰਜਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਰਮਤੱੀ

ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇੀ ਰਲਖੋ

ਰਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)

ਮ ਅ
ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ/
ਅੰਤਰਰਲੰਗੀ/
ਅਣ-ਰਨਰਧਾਰਤ

ਕਲਾਸ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਰਿਾ – ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਨੰੂਨਨ ਰੱਖਿਾਲਾ
ਮੈਂ ਖ਼ਸਰਾ, ਮੰਪਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਖ਼ਸਰੇ (ਰੂਬੈਲਾ ਜਾ ਂਐਮ ਐਮ ਆਰ) ਟੀਕੇ 
ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵੇ ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਬਾਬਤ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ਹੀ 
ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੀੈ।

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਪਰ ਰਦੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖ਼ਸਰਾ, ਮੰਪਸ ਅਤੇ 
ਰੂਬੈਲਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ) ਰਵੇਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਰੱਖਆ ਵੇਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂਦੋ 
ਖ਼ੁਰਾਕਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਦੰਦਾ ਹੀਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਰਬਕ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾ,ਂ ਰਕ ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੰੂ:
1. ਰਕਸੱ ੇਵੇੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ ਅਨੁਰਰਿਆ ਕਦ ੇਨਹੀੀਂ ਹੀਈੋ।
2. ਟੀਕੇ ਦ ੇਰਕਸੱ ੇਵੇੀ ਤਤੱ ਜ ੋਰਕ ਤਹੁੀਾਡ ੇਅਤ ੇਤਹੁੀਾਡ ੇਬਚੱ ੇਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਾਲੀ 

ਪਤੱ੍ਰੀ ਰਵੇਚੱ ਸਚੂੀਬਧੱ ਹੀਨ, ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ ਸਵੰੇਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ
3. ਗਰਭਵੇਤੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JOHN SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ

ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਰਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ ਵੇਰਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਿੋਡ ਸਮਤੇ ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  02)

ਪਸੋਟਕੋਡ ਨੰਬਰ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?•  ਇਸ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 

ਰਵੇਚੱ ਮਹੁੀਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ
•  ਤਹੁੀਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਰਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਰਰਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਰਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੀ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਿੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਵਨਜੱੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਰਗੱਲਾ 
ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵੇਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?•  ਇਸ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 

ਰਵੇਚੱ ਮਹੁੀਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ
•  ਤੁਹੀਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਰਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਰਰਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਰਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੀ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਿੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਵਨਜੱੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਰਗੱਲਾ 
ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵੇਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
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ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ
ਮਾਪੇ / ਰੱਖਖਅਕ 
ਖਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜੇ (ਮੰਪਸ) ਅਤੇੋ ਜਰਮਨ ਖ਼ਸਰਾ (ਰੂਬੈਲਾ ਜਾ ਂਐਮ ਐਮ ਆਰ) ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ 

ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JANE SMITH) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JANE SMITH)

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JANE SMITH)

ਬਾਹਂ

ਬਾਹਂ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਰਤੱਥੀ

ਰਤੱਥੀ

:

:

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਨਰਸ ਿੀਆ ਂਵਟਪੱਣੀਆਂ

ਬਾਹਂ

ਬਾਹਂ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਰਤਥੱੀ

ਰਤਥੱੀ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗੱਣ ਦ ੇਕਾਰਨ

ਗੈ਼ਰਹੀਾਜਰ
ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆd

ਠੀਕ ਨਹੀੀਂ
ਦਸਤਖਤ ਨਹੀੀਂ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੇਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
ਹੀਰੋ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

iSrP audwhrx

ikrpw krky AMgryzI BwS
I 

rzwmMdI &wrm pUrw kro[



ਪੋਲੀੳ ਦੇ ਟੀਕੇ

ਸ : ਪੋਲੀੳ ਕੀ ਹੈ (ਪੋਲੀੳਮਾਈਇਲਾੲਟਿਸ) ?
ਪੋਲੀੳ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਪੋਲੀੳਵਾਇਰਸ ਤੋੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋੇ ਜੋ 
ਅਧਰੰਗ ਅਤੋੇ ਮੌਤੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੋਲੀੳ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜਜਆਦਾਤੋਰ ਲੋਗਾ ਂ
ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ।ਲਾਗ ਲਗੇ ਲੋਕਾ ਂਜਵਚੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਲੋਕਾ ਂਜਵਚ ਇੱਕ 
ਛੋਟੀ ਜਜਹੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਜਸਰ-ਦਰਦ, ਸੁਸਤੋੀ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ 
ਅਤੋੇ ੳੱਲਟੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦਜਕ ਇਹਨਾ ਂਜਵਚੋਂ ਜਜਆਦਾਤੋਰ ਲੋਗ ਪੂਰੀ ਤੋਰ੍ਹਾ ਂਠੀਕ 
ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 2% ਲੋਕ ਜਪੱਠ ਅਤੋੇ ਧੌਣ ਦੀ ਅੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਜਸ਼ਆ ਂ
ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਜਦਮਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਜਜਸ਼ ਕਾਰਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲਾਗ ਲਗੇ ਹੋਏ 1% ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾ ਂਜਵਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਜਸਨੰੂ 
ਗੰਭੀਰ ਫਲੈਜਸਡ ਅਧਰੰਗ ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਬਾਹਾ ਂਅਤੋੇ ਲੱਤੋਾ,ਂ ਜਸਰ ਅਤੋੇ ਧੌਣ ਜਦਆ ਂ
ਮਾਸਪੇਜਸ਼ਆ ਂਅਤੋੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੋੇ ਵਰਜਤੋਆ ਂਜਾਜਂਦਆ ਂਮਾਸਪੇਜਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤੋ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ : ਪੋਲੀੳ ਟਕਵੇੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ? 
ਪੋਲੀੳ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੋੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੋ ਥੋੜੀ ਮਾਤੋਰਾ 
ਜਵਚ ਉੱਸਦੇ ਪਖਾਨੇ (ਭਾਵ ਜਬਨਾ ਂਧੋਤੋੇ ਹੱਥ) ਅਤੋੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 
ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨੱਕ ਜਾ ਂਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਜਵਚ ਪ੍ਰਵਸੇ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੋੇ ਇਨਫੇਕਸ਼ਨ 
ਆਦਂਰ ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਫਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੋੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ 
ਦੂਸਰੇ ਜਹੱਜਸਆ ਂਜਵੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵਚ ਜਦਮਾਗੀ ਜਸਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਲਾਗ 
ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੋੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੋ ਤੋੋਂ ਪਜਹਲੇ 10 ਜਦਨ ਅਤੋੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 10 ਜਦਨਾ 
ਜਵੱਚ ਜਜਆਦਾ ਛੂਤੋ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ : ਿੀਕੇ ਟਕਵੇੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੋਾ ਜਵਅਕਤੋੀ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤੋਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਜਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਤੋੀਬਰਤੋਾ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਿੀਕਾ ਟਕਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ?
ਪੋਲੀੳ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆ ਂ3 ਖੁਰਾਕਾ ਂਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 99% 
ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

ਸ : ਿੀਕਾਕਰਣ ਟਕਸ ਨੰੂ ਲਗਵੇਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਜਜਹਨਾ ਂਨੇ ਪੋਲੀੳ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀ ਕੀਤੋਾ (ਦਵਾ 
ਦੀਆ ਂ3 ਖੁਰਾਕਾ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਫਤੋੇ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋੇ) ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਟੀਕਾ ਜਦਤੋਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜਜਵੇਂ ਕੀ ਬਹੁਤੋੇ ਜਵਜਦਆਰਜਥਆ ਂਨੰੂ ਪੋਲੀੳ ਦੀ ਦਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਖੁਰਾਕ ਜਮਲੀ 
ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਨੰਟੈਨਜਸਵ ਇਗੰਜਲਸ਼ ਸੈਂਟਰਾ ਂਜਵਚ 2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਤੋੱਕ ਜਦਤੋੀਆ ਂਜਾਣ ਜਗਆ ਂ
ਅਤੋੇ ਜੇ ਤੋੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤੋ ਹੈ ਤੋਾ ਂਮਾਤੋਾ-ਜਪਤੋਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦਤੋੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਸ : ਇਹ ਿੀਕਾਕਰਨ ਟਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

• ਜਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਪਜਹਲਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਜਸਸ 
ਹੋਇਆ ਸੀ  

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਹਸੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤੋ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਜਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ  
(ਅਗਲੇ ਸਫੇ਼ ਤੋੇ ਜਦੱਤੋੇ ਗਏ ਹਨ)

ਸ : ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਜਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਤੋਜਰਿਆ ਹੈ ਜਜਸਦੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 
ਅਤੋੇ ਮੌਤੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋਾ ਜਾਦਂਾ। 

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਲੱਗਣ ਿਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰਨ 
ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਹੁੰਜਦਆ ਂਹਨ। 

ਸ : ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰਕਾਰਡ ਨਹੀ 
ਹੈ ਜਾ ਂਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਨਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਟਹਲਾ ਂਹੀ ਪੋਲੀੳ ਦੀ ਦਵੇਾ 
ਟਮਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ?
ਬੱਚੇ ਤੋੇ ਬਾਲਗਾ ਂਨੰੂ ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੁੱਰਜਖਅਤੋ ਜਦਤੋਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀੳ ਦੇ 
ਜਪਛਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤੋ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ।

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਰੋਗ਼਼ਾਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਦ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਟੀਵਕਆਾਂ, ਵ਼ਿਹਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼਼ਾਰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲ ਟੀਕ਼ਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 
ਨੌਜਿ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਈ 
ਮ਼ਾਵਪ੍ਆਾਂ / ਰੱਿਿ਼ਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵਹਤ ਰ਼ਿ਼ਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ
• ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤੋਰੇ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 

ਤੋਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੋੇ ਦਸਤੋਖਤੋ ਕੀਤੋਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਜਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਵ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੋਾ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਨਾ ਂਭਰੋ ਅਤੋੇ ਨਾ ਂਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।  

NSW Health  Punjabi ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਟ
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ਸ : ਪੋਲੀੳ ਦੇ ਿੀਕੇ ਦੇ ਟਵੇੱਚ ਟਕਹੜੇ- ਟਕਹੜੇ ਵੇਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਰੋਗ਼ ਜਵਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੋੱਤੋਾ ਂਜਵੱਚ ਫੀਨੇਕਸੀਇਥੇਨੋਲ਼, 
ਫੋਰਮੇਲਡੀਹਾਇਡ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਅਤੋੇ ਥੋੜੀ ਮਾਤੋਰਾ ਜਵੱਚ ਜਨੳਮਾਈਸਨ, 
ਸਟਰੇਪਟੋਮਾਈਸਨ, ਪੋਲੀਮਾੲਜਕਸਨ, ਅਤੋੇ ਗੋਕਾ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟੀਕਾ ਤੋੱਤੋਾ ਂਜਵੱਚ ਬਹੁਤੋ ਥੋੜੀਆ ਂਮਾਤੋਰਾਵਾ ਂਜਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੋੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤੋਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟੀਕਾ ਤੋੱਤੋਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਜਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਜਾ ਂਇੱਕ ਰੱਜਖਅਕ ਵਾਗਂ ਜਕਜਰਆ ਕਰਨ।

ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੋਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ 
ਆਇਆ ਸੀ।

ਸ : ਿੀਕੇ ਟਕੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਰਟਿਅਤ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਵੱਚ ਵਰਤੋੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤੋ ਹਨ ਅਤੋੇ ਥੇਰਾਜਪੲਊਟਕ ਗ਼ੁਡਜ਼ 
ਐਡਜਮਜਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਜੀ ਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤੋ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤੋ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪਰਖ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ ਜੀ ਏ ਵਰਤੋੋਂ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋੇ ਟੀਜਕਆ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਪੋਲੀੳ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਕੀ ਹਨ ?
ਇਸਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੋੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋੌਰ ਤੋੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 
ਜਗਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ,ਂਦਰਦ, ਸੋਜ਼ਸ ਅਤੋੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੇ ਅਸਰ 
ਬਹੁਤੋ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ਤੋੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟੀਜਕਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤੋਾ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਤੋੋਂ ਜਫਕਰਮੰਦ ਮਾਜਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਜਜਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤੋਕ ਜਸਹਤੋ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਟਵੇਟਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀਕਾ ਟਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਜਦਆਰਥਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੋੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੋੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਜਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਜਵਜਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਵਤੋੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਗਰਭਵਤੋੀ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤੋਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਂ
ਜਵਚ ਜਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੋੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਜਵਜਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਛੇਤੋੀ ਤੋੋਂ ਛੇਤੋੀ ਆਪਣੇ ਮਾਜਪਆ ਂ/ ਰੱਜਖਅਕ ਨਾਲ ਇਸ ਜਵਸ਼ੇ ਤੋੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਅਤੋੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੋੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ 
ਜਸਹਤੋ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਜਦੱਤੋਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਹ, 
ਮਦਦ ਅਤੋੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵਗੇਾ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਿੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪਰੈਡਨੀਸੋਨ 
ਇੱਕ ਪਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਪੋਲੀੳ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੋੀ ਜਜਸਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋਵ ੇਸੁਰੱਜਖਅਤੋ ਤੋੌਰ ਤੋੇ ਜਦੱਤੋਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਜਕ ਉਹ ਜਕਹੜੀਆ ਂਵੀ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਸ : ਿੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਟਹਮਤੀ 
ਵੇਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
18 ਸਾਲ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਜਵਜਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤੋੀ ਕੇਵਲ 
ਮਾਪ ੇ/ ਸਰਪ੍ਰਸਤੋ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤੋੀ ਆਪ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇੋ ਸਜਹਮਤੋੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਕੇ ਅਤੇੋ ਜਜਥੱੇ 
‘ਮਾਤੋਾ -ਜਪਤੋਾ / ਸਰਪ੍ਰਸਤੋ’ ਦੇ ਹਸਤੋਾਖਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤੋ ਹ ੈਉਥੇ ਹਸਤੋਾਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਲਖਤੋੀ ਜਚਠੱੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਜਕਸ ੇਵਕਤੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਮੈਂ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਟਕਵੇੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਜਜਸਟਰ 
(ਏ ਆਈ ਆਰ) ਜਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵਗੇੀ ਤੋਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਬਓਰੇ ਨਾਲ ਜੋਜੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋੱਕ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ 
ਆਰ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੋੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੋ ੇ14 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਜਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਜਦਤੋੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੋੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੋੇ ਦੀ myGov my.gov.au/ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕੇ 

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪੁੱਛਜਗੱਛ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 653 809 ‘ਤੋੇ ਫੋ਼ਨ 
ਕਰਕੇ।

ਸ : ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇੇ ਜਾ ਂਨਰਸਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਾਲੇ ਟਦਨ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਿੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂ?
ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਸ : ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ? 
ਤੋੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਦੱਤੋੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਅਤੋੇ 
ਕਾਮਨਵਲੈਥ ਕਾਨੰੂਨ ਜਵੱਚ ਸਖਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸੁਰੱਜਖਆਵਾ ਂ(ਨੱਥੀ ਕੀਤੋਾ ਗੋਪਨੀਯਤੋਾ ਬਾਰੇ 
ਜਬਆਨ ਦੇਖੋ) ਅਤੋੇ ਸਖਤੋੀ ਨਾਲ ਜਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨ 
ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਜਸਟਰ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੋਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੋੇ ਜਫਰ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਜਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਉੱਤੋੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਜਦੱਤੋਾ 
ਜਾਵਗੇਾ ਤੋਾ ਂਜੋ ਇਸਨੰੂ ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋਜੜਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਤੋੇ MyGov ਤੋੇ ਦੇਜਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਿੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵੇਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

•  ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ‘ਤੋੇ ਜਾ ਕੇ

•  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤੋਕ ਜਸਹਤੋ ਯੂਜਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055  
‘ਤੋੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ

NSW Health Polio vaccine ਸਫ਼ਾ 2
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://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
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
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1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

2. ਆਵਿਿਾਸੀ ਿਰਜਾ

ਗੋਤ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਰਮਤੱੀ

ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇੀ ਰਲਖੋ

ਰਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)

ਮ ਅ
ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ/
ਅੰਤਰਰਲੰਗੀ/ 
ਅਣ-ਰਨਰਧਾਰਤ

ਕਲਾਸ

3. ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਰਿਾ – ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਕਾਨੰੂਨਨ ਰੱਖਿਾਲਾ
ਮੈਂ ਪੋਲੀਉ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵੇ ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਬਾਬਤ ਰਦੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੀੈ।
ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਪਰ ਰਦੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੋਲੀਉ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ 
ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪੰਧ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਦੰਦਾ ਹੀਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਰਬਕ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੀਾ,ਂ ਰਕ ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੰੂ:
1. ਰਕਸੱ ੇਵੇੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ ਅਨੁਰਰਿਆ ਕਦ ੇਨਹੀੀਂ ਹੀਈੋ।
2. ਟੀਕੇ ਦ ੇਰਕਸੱ ੇਵੇੀ ਤਤੱ ਜ ੋਰਕ ਤਹੁੀਾਡ ੇਅਤ ੇਤਹੁੀਾਡ ੇਬਚੱ ੇਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਾਲੀ 

ਪਤੱ੍ਰੀ ਰਵੇਚੱ ਸਚੂੀਬਧੱ ਹੀਨ, ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਰਟਕ ਸਵੰੇਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ
3. ਗਰਭਵੇਤੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀ।ੈ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JOHN SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, 5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ

ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵੇਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਰਤਥੱੀ

ਉੱਤਮ ਵੇਰਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਿੋਡ ਸਮਤੇ ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  02)

ਪਸੋਟਕੋਡ ਨੰਬਰ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

•  ਇਸ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਰਵੇਚੱ ਮਹੁੀਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ

•  ਤੁਹੀਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਰਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਰਰਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਰਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੀ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਿੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਵਨਜੱੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਰਗੱਲਾ 
ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵੇਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੋੀਕਕਕਰਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

•  ਇਸ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰਖੱ,ੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹੀਾਨੰੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ 
ਰਵੇਚੱ ਮਹੁੀਈੱਆ ਕਰਾਨੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ

•  ਤੁਹੀਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਟੀਰਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਇਮਯਨੂਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਰਰਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) 
‘ਤ ੇਅਪੱਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇੀ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀ ਰਮਤੀ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੀ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਿੀ ਅਨੁਵਕਵਰਆ ਭੋਗਣ ਬਾਬਤ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਵਨਜੱੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

• ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਰਗੱਲਾ 
ਕੱਪੜ੍ਾ ਰਖੋ।

• ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਲਉ।
• ਵੇਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
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ਪੋਲੀਉ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਾਪੇ / ਰੱਖਿਅਕ ਪੋਲੀਉ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਪੋਲੀਉ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਪੋਲੀਉ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੇਖ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH)

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ, JANE SMITH)

ਬਾਹਂ

ਬਾਹਂ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘੰਟੇ)

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਰਤੱਥੀ

ਰਤੱਥੀ

:

/

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਦੂਸਰੀ ਖ਼਼ੁਰਾਕ

ਨਰਸ ਿੀਆ ਂਵਟਪੱਣੀਆਂ

ਬਾਹਂ

ਬਾਹਂ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ (24 ਘਟੰ)ੇ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਰਤਥੱੀ

ਰਤਥੱੀ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ (ਬੈਚ) ਨੰਬਰ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ

ਸਜੱੀ

ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗੱਣ ਦ ੇਕਾਰਨ

ਗੈ਼ਰਹੀਾਜਰ
ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆd

ਠੀਕ ਨਹੀੀਂ
ਦਸਤਖਤ ਨਹੀੀਂ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੇਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
ਹੀਰੋ

ਕ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ (ਜਿਵੇੇਂ ਜਿ,  JANE SMITH)
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ਸਾਡੀਆ ਂਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਸੀੀਂ ਗੋਪਨੀਯ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸੀਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਵਬਆਨ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਬਾਰੇ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ 
ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੇਂ ਹਾਸੀਲ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਐਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਨ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਦੂਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂ
ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਦਤੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਨੱਜੀ ਵਸੀਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕਠੀ ਕਰਨਾ
ਵਨੱਜੀ ਵਿਸੀਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੋਗ਼ਾ ਂਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਰਕ ਸੀੁਰੱਵਿਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਲਈ ੳਵਚੱਤ ਸੀੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸੀਕਣ।

ਕੇਿਲ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੋਗ਼ਾ ਂਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਰਕ ਸੀੁਰੱਵਿਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਜਥੇ ਸੀੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਸੀੱਧੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਕੂਲ ਅਤੇ 
ਦੂਸੀਰੇ ਵਸੀਹਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾ,ਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਤੋਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸੀਕਦੀ 
ਹੈ।ਇਕ ਸੀੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਅ, 
ਦੋਸੀਤ, ਰੱਿਿਾਲਕ ਜਾ ਂਦੂਸੀਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੀੱਭ ਤੋਂ ਉਤਮ 
ਸੀਾਭਂ ਸੀੰਭਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸੀਕਣ।

ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੇਕਾ ਂਤਰੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੱਿੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ 
ਹੈ। ਸੀੱਭ ਤੋਂ ਸੀਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਿ ਿਾਗਂ ਰੱਿੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ / ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਿ ਜੋ ਕੰਮਵਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ 
ਬਣੇ ਇੱਕ ਸੀੁਰੱਵਿਅਤ ਅੰਕੜਾ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਵਹੱਸੀਾ ਬਵਣਆ 
ਹੋਿ।ੇ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸੀਾਨ, ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ 
ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸੀਨੰੂ ਰੱਿਣ 
ਦੇ ਸੀਾਰੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਵਿੱਚ ਸੀਿਤ ਵਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ 
ਐੱਸੀ ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀ ਜਾ 
ਸੀਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀਕਦੀ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੁੱਕਿੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਇਸੀਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂਇਹ ਜਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ ਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੰੂ, ਇਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਣ ਿਾਲੀ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ 
ਜਾ ਂਹਸੀਪਤਾਲ ਨੰੂ, ਐਨ ਐਸੀ ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸੀ ਸੀੇਿਾ 
ਲਈ, ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਮਾਵਹਰ ਕੋਲ ਜਾ ਂਪੈਥੋਲੋਜੀ ਟੈਸੀਟਾ ਂਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸੀਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂ
ਿੁਲਾਸੀਾ ਐਨ ਐੱਸੀ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਵਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਂਅਤੇ 
ਸੀਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸੀ ਵਿਚ ਫੰਡ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੀੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਸੀੁਧਾਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ
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ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸੀਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ 
ਸੀਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਦੱਸੀਣਯੋਗ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ 
ਿਰੇਿ ੇਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀੀਂ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੀੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀਰਿਿੇਣਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਤੋਂ ਸੀੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੀੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ 
ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਵਹੱਸੀਾ ਲੈਣਾ ਸੀਿ-ੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹੱਸੀਾ ਨਾ 
ਲੈਣ ਤੇ ਵਸੀਹਤ ਸੀੰਭਾਲ ਤੇ ਅਸੀਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਹੁੰਚ
ਸੀਾਡੇ ਿਲੋਂ ਰੱਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਤੁਸੀੀਂ ਹਾਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ 
ਅਵਧਕਾਰ ਰੱਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸੀਕਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਿ 
ਦੀਆ ਂਨਕਲਾ ਂ(ਕਾਪੀਆ)ਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੰਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨ ਐੱਸੀ ਡਬਲਯੂ  ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਇਿਸੇੀੀ 
ਦਸੀਤਾਿਜੇ ਦੇਿੋ: www.health.nsw.gov.au/
patients/privacy

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
1300 066 055 ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਵਸੀਹਤ 
ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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