
ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਸਕੂਲ  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ

ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਊ ਹਲੈਥ ਸਕਲੂਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਕਕ ਇਕ ਸਕਲੂ-ਆਧਾਕਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਕਿਚ 7 ਿੇਂ ਸਾਲ ਦ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 
ਕਹਊਮਨੱ ਪ੍ਪੇ੍ੀਲਰੋਮਿੇਾਇਰਸ (ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ) ਅਤ ੇਕਡਪ੍ਥੀਰੀਆ-ਟਟੈਨਸ-ਪ੍ਰਟਕੂਸਸ (ਡੀ ਟੀਪ੍ੀਏ) ਦ ੇਟੀਕੇ ਕਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਟੀਕਕਆ ਂਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲੈਥ ਐਂਡ ਮਡੈੀਕਲ ਕਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਆਰ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤਕਹਤ ਫੰਡ ਕਦਤੱੇ 
ਜਾਦਂ ੇਹਨ।

•  ਇਸ ਪ੍ਰੇੈਂਟ ਇਨਫਰਮਸੇ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਕਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹ ਕਕਹੜੀਆ ਂ
ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦ ੇਹਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ  

•  ਤਹੁਾਡੇ ਬਚੱ ੇਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਕਪ੍ਤਾ, ਸਰਪ੍੍ਰਸਤ ਦਆੁਰਾ 
ਹਰਕੇ ਿਕੈਸੀਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਨਥੱੀ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤ ੇਜਾ ਂ
ਆਨਲਾਈਨ nswhealth.service-now.com/school 
‘ਤ ੇਮਹੁਈੱਆ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਟੀਕੇ ਕੇਿਲ ਸਕਲੂ ਕਿਚ ਮਫੁ਼ਤ 
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ ਜਕੇਰ ਤਸੁੀ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ, 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰ ਕਦਉ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਹਾਲੇ 7 ਿੀਂ 
ਜਮਾਤ ਕਿਚ ਹਰੋਿ।ੇ

•  ਪੰ੍ਨਾ 2 ‘ਤ ੇਕਦਤੱੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਮਨੰ ਕੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਸਕਹਮਤੀ ਨੰੂ 
ਿਾਪ੍ਸ ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

•  ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਬਚੱ ੇਨੰੂ ਇਕੱ ਰਰੋਗ਼ ਕਿਰਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਕੱਖਆ 
ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗੱਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ,ੇ ਉਸ ਰਰੋਗ਼ ਕਿਰਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਕੱਖਆ 
ਟੀਕੇ ਦ ੇਤਤੱਾ ਂਅਗੱ ੇਆਪ੍ਣ ੇਨਾਮ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਰੋ।

•  ਪ੍ਨੰਾ 4 ਤ ੇਇਕ ਗਰੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਕਬਆਨ ਹ ੈਕਜਸ ਕਿਚ ਦਕੱਸਆ ਕਗਆ ਹੈ 
ਕਕ ਤਹੁਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਿੇਂ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ.

ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਹਮਤੀ ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

NSW Health Punjabi ਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਟ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਕਨਟ ਨੰੂ 1300 066 055 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂ 
www.health.nsw.gov.au/immunisation ਉਪਰ ਜਾੳ।

http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
ਸ : ਟੀਕੇ ਕਕਵੇੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਟੀਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਕੱਖਆ ਪ੍੍ਰਨਾਲੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਗਾ ਂਦੇ 
ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕੀਤਾ ਕਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਿਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਕੱਖਆ ਪ੍੍ਰਨਾਲੀ, ਕਬਮਾਰੀ 
ਨੰੂ ਰਰੋਕਣ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ 
ਪ੍੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ : ਟੀਕੇ ਕਕੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਰਕਿਅਤ ਹਨ ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਹਨ 
ਅਤੇ ਥੇਰਾਕਪ੍ੲਊਟਕ ਗੁ਼ਡਜ਼ ਐਡਕਮਕਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਜੀ 
ਏ) ਿਲੋਂ ਪ੍੍ਰਿਾਨਤ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਖ 
ਨੰੂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਟੀ ਜੀ ਏ ਿਰਤੋਂ 
ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਕਕਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕਨਗਰਾਨੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍੍ਰਭਾਵੇ ਕੀ ਹਨ ?
ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਰੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਿ ਅਕਸਰ ਘੱਟ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ, ਸਰੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ 
ਿਾਲੀ ਜਗਾ ਦਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਹਰੋਣਾ ਂਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍੍ਰਭਾਿ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਲੇ ਹਨ। ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਮਾਕਪ੍ਆ,ਂ 
ਕਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਨਾ ਂਬਾਅਦ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਰਪ੍ਰੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਕ 9% 
ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਹਲਕੇ ਕਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਿ ਹਰੋਏ ਜਦੋਂ ਕਕ 
ਕਸਰਫ 0.4% ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪ੍ਈ  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ਤੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਟੀਕਕਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਭਰੋਗਤਾ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.
ਆਈ.) ਉਪ੍ਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਿਾ ਂਤੋਂ ਕਫਕਰਮੰਦ 
ਮਾਕਪ੍ਆ ਂਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਕਜਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਿੀ ਕਰਪ੍ਰੋਰਟ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ : ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਕੀ ਹੈ ?
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਕਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਰਜੀ ਿਾਲੀ ਪ੍੍ਰਕਤਕਰਿਆ 
ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬੇਹਰੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 
ਉਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਹ ਕਕਸੇ 
ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ ਕਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂ
ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਅਕਸਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ੂਰਨ ਕਸਖਲਾਈ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰਕਦਆ ਂਹਨ। ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਕਸਸ ਦੇ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਹਰੋਣ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ : ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਾ ਂਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਨ ਇੱਕ ਪ੍ਫਰ ਰਾਹੀਂ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇੇਗਾ ?
ਟੀਕਾ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਿਅਕਤੀ ਕਜਸਨੰੂ ਦਮਾ ਹਰੋਿ ੇਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਕਕ ਉਹ ਕਕਹੜੀਆ ਂਿੀ 
ਦਿਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹਰੋਣ।

ਸ : ਕੀ ਇਕ ਕਵੇਕਦਆਰਥਨ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਦਤੱਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ ੋਗਰਭਵੇਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ 
ਸਚੋਦੀ ਹ ੈਕੇ ਉਹ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕਰੋਈ ਿੀ ਕਿਕਦਆਰਥਨ ਜਰੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ 
ਸਰੋਚਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਿਤੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਦਿਾਖਾਨੇ ਦੇ ਕਦਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਨਰਸ ਕਿਕਦਆਰਥਣਾ ਂਤੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਰਭਿਤੀ 
ਹਰੋਣ ਜਾ ਂਗਰਭਿਤੀ ਹਰੋ ਸਕਣ ਿਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਾ ਂਕਿਚ ਕਦੰਦੀ 
ਹੈ, ਤੱਦ ਉਸਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। 

ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਕਪ੍ਆ ਂ/ ਰਕੱਖਅਕ 
ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। ਉਸਨੰੂ ਇਕ 
ਕਸਹਤ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਸੇਿਾ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਲਈ ਿਰੇਿਾ ਿੀ ਕਦੱਤਾ 
ਜਾਿਗੇਾ ਜਰੋ ਉਸਨੰੂ ਸਲਾਹ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਦੇਿਗੇਾ।

ਸ : ਕੀ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੇਾਪ੍ਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ?
ਸਕਹਮਤੀ ਕਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਿਾਪ੍ਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ

•  ਕਜੱਥੇ ਸਕਹਮਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ nswhealth.service-now.com/school 
‘ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ 
ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ(ਪ੍੍ਰੋਂਪ੍ਟ) ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਰੋ

•  ਕਜੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ, ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਕਹਮਤੀ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਦੀ 
ਕਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਰੋ ਜਾ ਂਸਕਹਮਤੀ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ 
ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫਰੋਨ ਕਰਰੋ।

ਸ : ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਉਡੀਕ ਕਰਾ,ਂ ਕਫ਼ਰ ਕੀ ?
ਇਹ ਟੀਕੇ ਕੇਿਲ ਸਕੂਲ ਕਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ 
ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 7 ਿੇਂ ਸਾਲ ਕਿਚ ਹਰੋਿ।ੇ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੱਡੇ ਹਰੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚਰੋਣ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨਾਲ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ 
ਪ੍ੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ : ਕਫ਼ਰ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਗ਼ ਕਵੇਰੋਧੀ 
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਤੱਤਾ ਂਦਾ ਟੀਕਾ ਸਕੂਲ 
ਕਵੇਿੇ ਨਾ ਲਗਵੇਾ ਸਕੇ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਸੱਤਿੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ 
ਕਚਕਕਤਸ਼ਾਲਾ ਕਿਖੇ ਰਰੋਗ਼ ਕਿਰਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਕੱਖਆ ਦਾ 
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਕਜੱਥੇ 
ਇਹ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਰੋਗ਼ ਕਿਰਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਕੱਖਆ 
ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾਲੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧਾ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਿਗੇੀ।

ਕਿਕਲਪ੍ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ ਅਤੇ 
ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਇਕਮਊਨਾਈਜ਼ਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ 
ਬਾਅਦ ਕਿੱਚ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲਾ (ਕੈਚ-ਅੱਪ੍) ਿਕੈਸੀਨ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਰੋ ਕਕ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਅਤੇ 
ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਇਕਮਊਨਾਈਜ਼ਰ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ 
ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ : ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਬੌਕਧਕ ਅਸਮਰਥਾ 
ਵੇਾਲੇ ਕਵੇਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕਵੇੱਚ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਬਕੌਧਕ ਅਸਮਰਥਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਂਕ, ਕੁਝ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕਿੱਚ 
ਕਲੀਕਨਕ ਿਾਲੇ ਕਦਨ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਕਨਕ ਲਈ ਹਿਾਲੇ 
(ਰੈਫਰਲ) ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਰੋ ਸਖਤ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਜਾ ਂਹਿਾਲੇ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹਰੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 
ਲਈ 1300 066 055 ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਬਕਲਕ 
ਹੈਲਥ ਯੂਕਨਟ (ਪ੍ੀ ਐਚ ਯੂ ) ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਸ : ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਕਕਵੇੇਂ ਪ੍ਹੁੰਚ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 
ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਕਜਸਟਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ) ਕਿੱਚ 
ਅੱਪ੍ਲਰੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ ਤਾ ਂਜਰੋ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਬਓਰੇ ਨਾਲ ਜਰੋਕੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਕਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏ ਆਈ ਆਰ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਕਹਸਟਰੀ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 14 
ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਹਸਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠ ਕਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ myGov 
https://my.gov.au ਰਾਹੀਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ/

•  ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਕਸਪ੍੍ਰੈਸ ਪ੍ਲੱਸ ਐਪ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ   
www.humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ੁੱਛਕਗੱਛ ਿਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ  
1800 653 809 ‘ਤੇ ਫ਼ਰੋਨ ਕਰਕੇ।

ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਕਵਕਦਆਰਥਣਾ ਂ– ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, 
ਤੁਸੀਂ ਭਕਿੱਖ ਕਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਿਾਈਕਲ ਸਰਿੀਕਨੰਗ 
ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਰਕਜਸਟਰ ਨਾਲ ਜਰੋੜਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਕਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤ 
ਹਰੋ ਰਹੇ ਹਰੋ।

ਸ : ਮੈਂ ਸਕਲੂੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵੇਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕਕਥੱੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂ?
ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹੈ:

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

•   ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਯੂਕਨਟ ਨਾਲ
1300 066 055 
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ਹਿਊਮੱਨ ਪੇਪੀਲੋਮੇਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਪੀ ਵੀ)

ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜਣਨ-ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਵਿਚ ਗੱਠਾ ਂਅਤੇ 
ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨੰੂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾ ਂ
ਨੰੂ ਸਰਿੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।?
Human papillomavirus (HPV) ਕਹਊਮੱਨ 
ਪ੍ੇਪ੍ੀਲਰੋਮਿੇਾਇਰਸ (ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ) ਇਕ ਿਾਇਰਸ ਹੈ ਜਰੋ ਮਰਦਾ ਂ
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆ ਂਦਰੋਹਾ ਂਨੰੂ ਸਾਝਂ ੇਤਰੋਰ ਤੇ ਪ੍੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਕਕਸੇ ਪ੍ੀਕੜਤ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਰੋਗ ਦੌਰਾਣ 
ਕਜਨਸੀ ਸਪੰ੍ਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਚਮੜੀ 
ਦੀਆ ਂਛਰੋਟੀਆ ਂਦਰਾਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਾ ਂਦੂਜੇ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਕਨਰਰੋਧ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਿਾਲੀ 
ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਢੱਕਦਾ ਨਹੀਂ।

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਦੇ ਜੀਿਨ ਕਿਚ ਕਕਸੇ ਸਮੇਂ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਿਾਲੀ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਦੀ 
ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਂਕ ਸਰੀਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਲਾਗ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਿਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ 
ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•   ਸਰਿੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਕਿਚ ਗੱਠਾ ਂਦੇ 
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ

•   90% ਗੁਦਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
•   65% ਯਰੋਨੀ ਕੈਂਸਰ 
•   60% ਓਰਰੋਫੈਕਰਨਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ (ਗਲੇ ਦੇ ਕਪ੍ਛਲੇ ਕਹੱਸੇ 
ਦੇ ਕੈਂਸਰ)

•  50% ਯਰੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 
•  35% ਪ੍ੂਰਸ਼ ਇਦੰਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
•  ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਕਿਚ ਗੱਠਾ ਂਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ

ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜਣਨ-ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਕਿਚ ਗੱਠਾ ਂਅਤੇ 
ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨੰੂ ਰਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ 
ਸਰਿੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਕਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵਕਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ?

ਇਕ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਟੀਕਾ (ਿਕੈਸੀਨ) ਜਰੋ 9 ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਕਕਸਮਾ ਂ
(6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ਅਤ ੇ58) ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼ 
ਸੁਰਕੱਖਆ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਕੰਨੀਆ ਂਐਚ ਪੀ ਿੀ ਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਤਮਾਨ ਕਿੱਚ ਐਚ ਪ੍ੀ 
ਿੀ ਿਕੈਸੀਨ ਦੀਆ ਂਦਰੋ ਖੁਰਾਕਾ ਂਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜਰੋ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਦੇ ਅੰਤਰ ਕਿੱਚ ਕਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਿਕੈਸੀਨ 
ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ਾ ਂਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਿਕੈਸੀਨ 
ਦੀ ਦਰੋ ਖੁਰਾਕਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

* ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਕਜਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍੍ਰਤੀਰਰੋਧਕ ਪ੍੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ 
ਕਮਜਰੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਕਰੋਲ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ 
ਦੀਆ ਂ3 ਖੁਰਾਕਾ ਂਲੈਣ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਕਜਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਪ੍੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾ ਂਸੈਕੰਡਰੀ ਇਕਮਊਨ-ਕਸਸਟਮ ਕਿਚ ਕਮੀ 
(ਬੀ ਕਲਮਫਰੋਸਾਈਟ ਐਂਟੀਬੌਡੀ ਅਤੇ ਟੀ ਲੀਮਫਰੋਸਾਈਟ ਕਿਚ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਮੀ ਜਾ ਂਕੁਝ ਕਮੀਆ)ਂ; ਐੱਚ ਆਈ ਿੀ ਲਾਗ; ਕੈਂਸਰ; 
ਅੰਗ ਟਰਾਸਂਪ੍ਲਾਟਂੇਸ਼ਨ ; ਜਾ ਂਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਣ ਇਮਯੂਨੋਸੱਪ੍ਪ੍ਰੈਕਸਿ 
ਥੈਰੇਪ੍ੀ (ਏਸਪ੍ਲੈਕਨਆ ਜਾ ਂਹਾਈਪ੍ੌਸਪ੍ਲੇਕਨਆ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ)।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ?

ਿੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂ2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਕਮਲਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ (ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਕਮਜਰੋਰ ਪ੍੍ਰਤੀਰਰੋਗੀ ਪ੍੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਕਰੋਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ3 ਖੁਰਾਕਾ ਂਦਾ 
ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। 

ਟੀਕਾ ਕਰਵਾ ਚੁਕੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ (ਨਿਸਿੰੂ ਪਨਿਲਾ ਂਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਨਕਿਾ ਿਾਦਂਾ ਸੀ) 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਉਿਿਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਐਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀਆ ਂਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸੁਰਨੱਿਆ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਿਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੋ ਨਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਿਿ। 25 ਸਾਲ ਿਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਿੋ ਕਦੇ 
ਵੀ ਨਿਿਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿੀਆ ਂਿਿ ਉਿਿਾ ਂਲਈ ਿਰ 5 
ਸਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, 
ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਉਿਿਾ ਂਿੇ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ ਿਾ ਂਿਿੀਂ।

ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਅਕਤੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਜਹੜੇ:

•  ਗਰਭਧਾਰੀ ਹਨ ਜਾ ਂਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
•  ਕਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ 
ਪ੍ਕਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਕਸਸ ਹਰੋਇਆ ਸੀ

•  ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਕਸਸ ਹਰੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
•  ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਕੱਖਆ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਹਸੇ ਨੰੂ ਲੈਣ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਕਸਸ ਹਰੋਇਆ ਸੀ (ਹੇਠਾ ਂਦੇਖਰੋ)

ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਵਿੱਚ ਵਕਹੜੇ ਿਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ?

ਿਕੈਸੀਨ ਕਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਚ ਿਾਧੂ ਪ੍ਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜਰੋ ਜਾ ਂਤਾ ਂਿਕੈਸੀਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾ ਂਇਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਕਿਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਕਿੱਚ ਖਮੀਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਡਜਿੂੇਂਟ, 
ਸਰੋਡੀਅਮ ਕਲਰੋਰਾਈਡ, ਐਲ-ਕਹਸਕਟਡਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਕਲਸਰੋਰਬੇਟ ਅਤੇ 
ਸਰੋਡੀਅਮ ਬਰੋਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੀਕਾ ਵਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਟੀਕਾ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਿਾਲੀਆ ਂਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਕਕਸਮਾ ਂਦੇ ਕਿਰੁੱਧ 
ਰਕੱਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਔਰਤਾ ਂਦ ੇ90% ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਰਿਾਈਕਲ 
ਕੈਂਸਰਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੋਰ ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ 
ਕਕਸਮਾ ਂਦੇ ਕਿਰੁੱਧ ਿੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਂ
ਕਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਿਧੀਆ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਦੋਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੰੂ ਛਰੋਟੀ ਉਮਰ ਕਿੱਚ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਇਹ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਜਨਸੀ ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖਰੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਿੀ 100% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਜਿੇਂ 
ਕਕ ਸਰਿਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ10 ਜਾ ਂਿੱਧ ਸਾਲਾ ਂਕਿੱਚ 
ਕਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਿਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਕਿੱਚ ਟੀਕੇ 
ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਰੋਿਗੇੀ. ਹਾਲਾਕਂਕ, 
ਸਰਿਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 75% ਲਈ ਕਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਐਚ 
ਪ੍ੀ ਿੀ ਕਕਸਮਾ ਂਕਿੱਚ 77% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹਿਫ਼ਥੀਰੀਆ–ਟੈਟਨੱਸ–ਪਰਟਹੂ਼ਿਸ (ਿੀ ਟੀ ਪੀ ਏ) 
ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜਣਨ-ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਵਿਚ ਗੱਠਾ ਂਅਤੇ 
ਮਰਦਾ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨੰੂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾ ਂ
ਨੰੂ ਸਰਿੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਫ਼ਥੀਰੀਆ ਛੂਹ ਨਾਲ ਹਰੋਣ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਰਰੋਗ਼ਾਣੂਆ ਂਦੀ ਛੂਹ 
ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਨੰੂ-ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਿਾਨਾ ਹਰੋ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਰਰੋਗ਼ ਹੈ 
ਕਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਿੱਚ ਸਖਤ ਕਠਨਾਈਆ,ਂ ਕਦਲ ਦਾ ਫੇ਼ਲ੍ਹ 
ਹਰੋਣਾ ਅਤੇ ਨੱਸਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍੍ਰਭਾਿਤ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਖੰਘਣ ਜਾ ਂਕਛੱਕਾ ਂਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰੋਕ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਕਖੱਚਣ 
ਨਾਲ, ਜਾ ਂਪ੍੍ਰਭਾਿਤ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਗਲਾ ਜਾ ਂਚਮੜੀ 
ਤੋਂ ਕਨਕਾਸੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾ ਂਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਛੂਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਰੋਕਾ ਂ

ਨੰੂ ਕਡਫ਼ਥੀਰੀਆ ਦਾ ਰਰੋਗ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਟਨੱਸ ਇੱਕ ਕਠੋਰ, ਨੱਸ ਜਾ ਂਰੱਗ ਪ੍੍ਰਨਾਲੀ ਲਈ ਅਕਸਰ 
ਘਾਤਕ ਰਰੋਗ਼ ਹੈ। ਰਰੋਗ਼ੀ ਕਿਅਕਤੀ ਪ੍ੱਕਠਆ ਂਦੇ ਮਰਰੋੜਾ ਂਦੀ ਕਠੋਰ 
ਪ੍ੀੜ, ਸਰੀਰਕ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਜ਼ ਝੱਟਕੇ ਅਤੇ ਦੰਦਲਾ ਂਪ੍ੈਣ ਦੇ ਦੁਖ 
ਭਰੋਗਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਕਨਕ ਜ਼ਰੋਰਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ 
10 ਕਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਟੈਟਨੱਸ 
ਰਰੋਗ਼ਾਣੂਆ ਂਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਕਮੱਟੀ ਕਿੱਚ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਲਾਗ ਿਡੀ ਸੱਟ ਜਾ ਂਛਰੋਟੇ ਕਜਹੇ ਜਖ਼ਮਾ ਂਤੋਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਕਈ 
ਿਾਰੀਂ ਬੇਕਧਆਨੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਫੱਟ ਜਰੋ ਕੀ ਕਮੱਟੀ, ਧੂੜ ਜਾ ਂਰੂੜੀ 
ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹਨ)।

ਪਰਟਕੂ਼ਿਸ (ਿੂੱਕਪ੍ੰਗ ਕੱਫ਼) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਗ੍ਰਸਤ ਰਰੋਗ਼ਾਣੂਆ ਂ
ਰਾਹੀ ਹਰੋਣ ਿਾਲਾ ਅਕਜਹਾ ਰਰੋਗ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਥਰੋੜੇ ਥਰੋੜੇ ਸਕਮਆ ਂ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ਾ ਂਨੰੂ 
ਤੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਇਹ ਖੰਘ 3 ਮਹੀਕਨਆ ਂਤੱਕ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਛਰੋਟੇ ਛਰੋਟੇ ਸਕਮਆ ਂਲਈ ਸਖਤ ਖੰਘ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆ,ਂ ਪ੍ਸਲੀ 
ਦੇ ਟਰੋਟੇ, ਛਰੋਟੀਆ ਂਖੂ਼ਨ ਨਾੜੀਆ ਂਦਾ ਫੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਰਰੋਗ਼ 
ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਬੱਕਚਆ ਂ
ਕਿੱਚੋਂ ਕਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਕਕਸੇ ਛੂਤ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿੂੱਕਪੰ੍ਗ ਕੱਫ਼ ਦਾ 
ਰਰੋਗ਼ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਂਹੈ ਅਕਜਹੇ 125 ਬੱਕਚਆ ਂਕਿਚੱੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ 
ਬੱਚਾ ਕਨਮਰੋਨੀਆ ਜਾ ਂਕਦਮਾਗ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਦੂਸਰੇ ਲਰੋਕਾ ਂਤੱਕ ਕਛੱਕਾ ਂਜਾ ਂਖੰਘ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਰੀਕ 
ਬਰੀਕ ਤਰੁੱਪ੍ਕਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਕਾਲੀ 
ਖਾਸਂੀ ਦਾ ਰਰੋਗ਼ੀ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੂਸਰੇ 
ਲਰੋਕਾ ਂਨੰੂ ਕਤੰਨ ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ?

ਕਡਪ੍ਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਦੇ ਕਿਰੁੱਧ ਸੁਰਕੱਖਆ 
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕਠੇ ਟੀਕੇ (ਡੀ ਟੀਪ੍ੀਏ) ਦੀ 
ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ, ਜਰੋ ਕਡਪ੍ਥੀਰੀਆ-ਟੈਟਨਸ-ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ 
ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਿਗੇਾ। ਬਚਪ੍ਨ ਕਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਡਪ੍ਥੀਰੀਆ-
ਟੈਟਨਸ-ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਿਾਲੇ ਟੀਕਕਆ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੂਸਟਰ 
ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਾਲਗਾ ਂਕਿੱਚ ਪ੍੍ਰਤੀਰਰੋਧਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਜਹਨਾ ਂਬਕੱਚਆ ਂਨੇ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਹੀ ਕਡਫ਼ਥੀਰੀਆ-
ਟੈਟਨੱਸ ਦਾ ਟੀਕਾ (ਏ ਡੀ ਟੀ) ਲੁਆ ਕਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਿੀ ਕਾਲੀ 
ਖ਼ਾਸਂੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੀ ਟੀ ਪ੍ੀਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

7 ਿੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਡੀ ਟੀ ਪ੍ੀਏ ਟੀਕੇ ਦੀ 
ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

ਡੀ ਟੀ ਪ੍ੀ ਏ ਕਿਰਰੋਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾ ਂ
ਲਰੋਕਾ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ:

•  ਕਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ 
ਪ੍ਕਹਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਕਸਸ ਹਰੋਇਆ ਸੀ 

•  ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟੀਕਾ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਹਸੇ ਨੰੂ ਲੈਣ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਕਸਸ ਹਰੋਇਆ ਸੀ (ਹੇਠਾ ਂਦੇਖਰੋ)

ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਵਿੱਚ ਵਕਹੜੇ ਿਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ?

ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾ ਂਕਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ, 
ਫਰੋਰਮੇਲਡੀਹਾਇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥਰੋੜੀ ਕਮਕਦਾਰ ਕਿੱਚ 
ਪ੍ੌਲੀਸਰੋਰਬੇਟ 80 ਅਤੇ ਗਲੀਸਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਰੋਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍੍ਰਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਪੰ੍ਰਕ 
ਕਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਟੀਕਾ ਵਕੰਨਾ ਂਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਡਪ੍ਕਥਕਰਆ ਅਤੇ ਟੈਟਨਸ ਨੰੂ ਰਰੋਕਣ ਕਿਚ ਬਹੁੱਤ 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਸਂੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਣ ਕਿਚ 80% 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।



ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿਆਨ 
ਸਾਿੀਆ ਂਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਗਰੋਪ੍ਨੀਯ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਅਕਤੀਗਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਕਬਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਬਾਰੇ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਿੇਂ ਅਤੇ ਕਕਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਿੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਨ ਕਸਹਤ ਸੇਿਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਕਿੇਂ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਦੂਜੀਆ ਂਕਧਰਾ ਂਨੰੂ 
ਕਕਿੇਂ ਕਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਰੇ ਕਨੱਜੀ ਿਰੇਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਨੱਜੀ ਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕਠੀ ਕਰਨਾ
ਕਨੱਜੀ ਕਿਸਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਟੀਕਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰਰੋਗ਼ਾ ਂਕਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਧੀ ਲਈ ੳਕਚੱਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾ ਸਕਣ

ਕੇਿਲ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੀਕਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰਰੋਗ਼ਾ ਂਕਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਧੀ ਦੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਜਥੇ ਸੰਭਿ ਹਰੋਿ,ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਸੱਧੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 
ਦੂਸਰੇ ਕਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ਾਿਰਾ,ਂ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਤੋਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।ਇਕ ਸੰਕਟ ਕਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ 
ਜੀਅ, ਦਰੋਸਤ, ਰੱਖਿਾਲਕ ਜਾ ਂਦੂਸਰੇ ਕਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੱਭ 
ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਾਭਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ
ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੇਕਾ ਂਤਰੀਕਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਖ ਿਾਗਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ/ ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਇਲੈਕਟਰਾਕਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਖ ਜਰੋ ਕੰਮਕਪ੍ਊਟਰ ਰਾਹੀਂ 
ਬਣੇ ਇੱਕ ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਅੰਕੜਾ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਕਣਆ 
ਹਰੋਿ।ੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਣਅਕਧਕਾਰਤ 
ਪ੍ਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਕਆ ਂਕਿੱਚ ਸਖਤ ਕਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ 
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਨ ਐੱਸ ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਸੇਿਾ ਦੁਆਰਾ 
ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਕਸਹਤ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਹਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੁੱਕਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂਇਹ ਜਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ 
ਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੰੂ, ਇਕ ਹਰੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਣ 
ਿਾਲੀ ਕਸਹਤ ਸਿੇਾ ਜਾ ਂਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੰੂ, ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ 
ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿੇਾ ਲਈ, ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਮਾਕਹਰ ਕਰੋਲ ਜਾ ਂ
ਪ੍ੈਥਰੋਲਰੋਜੀ ਟੈਸਟਾ ਂਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂਖੁਲਾਸਾ ਐਨ ਐੱਸ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਕਸਹਤ 
ਸੇਿਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿਚ ਫੰਡ, 
ਯਰੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੁਰਕੱਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਕਿਧੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਦੱਸਣਯਰੋਗ ਕਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਕਰਪ੍ਰੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਿਰੇਿ ੇਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਚ ਪ੍ੀ ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ 
ਿਰੇਿਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਕਜਸਟਰ (ਏ.ਆਈ.
ਆਰ.) ਤੇ ਚਾਕੜਆ ਜਾਿਗੇਾ, ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਭਕਿੱਖ ਕਿੱਚ ਏਆਈਆਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਕਤਹਾਸ ਕਬਆਨਾ ਂ
ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਜਨਾਨਾ ਕਿਕਦਆਰਥਣਾ ਂਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਿੀ ਭਕਿੱਖ ਕਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਿਾਈਕਲ 
ਸਰਿੀਕਨੰਗ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਰਕਜਸਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਿਖੇਣਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਿ-ੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੱਸਾ ਨਾ 
ਲੈਣ ਤੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ। 

ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਹੁੰਚ
ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਜਰੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ 
ਅਕਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਉਲੇਖ 
ਦੀਆ ਂਨਕਲਾ ਂ(ਕਾਪ੍ੀਆ)ਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਕਿੇਂ ਪ੍੍ਰਬੰਕਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨ ਐੱਸ ਡਬਲਯੂ ਹੈਲਥ ਪ੍੍ਰਾਇਿਸੇੀ 
ਦਸਤਾਿਜੇ ਦੇਖਰੋ:   
health.nsw.gov.au/patients/privacy

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਕਰੋਈ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਰੋਪ੍ਨੀਯਤਾ 
ਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਪ੍੍ਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂਕਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
1300 066 055 ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ 
ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਰੋ।
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ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰਗੋਰਾਮ

ਮਾਪੇ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਕੱ ਕਾਲ ੇਜਾਂ ਨੀਲ ੇਪਨੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਵਡ ੇਅੱਖਰਾਂ ਵਵਚੱ ਸਾਰ ੇਖਾਵਨਆ ਂਨੂੰ  ਪਰੂਾ ਕਰਨ।

ਗਤੋ

ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਹਾ,ਂ ਟਵੌਰਸ ਸਟਰਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ
ਹਾਂ, ਦਵੋੇਂ ਐਬਉਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤ ੇ
ਟਵੌਰਸ ਸਟਟੇ ਆਈਲੈਂਡਰ

ਨਾਮ

ਜਨਮ ਵਮਤੱੀ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਡੈੀਕਅੇਰ ਨੰਬਰ

ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ  (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, JACK SMITH)

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, 5 SMITH LANE)

ਸਬਰਬ ਪੋਸਟਕਡੋ ਨੰਬਰ

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਉਤੱਮ ਵਵਕਲਪੀ ਜਾ ਂਦਸੂਰਾ ਨੰਬਰ

ਆਪਣੇ ਬਚੇੱ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇ
ਮਡੈੀਕਅੇਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਲਖੋ

ਵਲੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)
 ਮ ਅ

ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ/ਅਤੰਰਵਲੰਗੀ/ 
ਅਣ-ਵਨਰਧਾਰਤ/ /

ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਵਰੇਵਾ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਿਰਜਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਰੇਵਾ – ਮਾਪ ੇਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨਨ ਰਖੱਵਾਲਾ

2 0

ਰਜ਼ਾਮਿੰੀ
ਮ ੈਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ  ਅਤ ੇਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦ ੇਫ਼ਾਇਦ ੇਅਤ ੇਸਭੰਵ ਨਕੁਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ਹੀ 
ਅਤ ੇਸਮਝ ਲਈ ਹ ੈਅਤ ੇਮੈਨੂੰ  ਪਤਾ ਹ ੈਵਕ ਮੈ ਵਕਸ ੇਵਲੇੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮਿੰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮਨੈੂੰ  ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਵਬਆਨ ਦੀ ਇਕੱ ਨਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹਾ ਂਵਕ ਮੇਰੀ ਅਤ ੇ/ ਜਾ ਂਮੇਰ ੇਬੱਚੇ 
ਦੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ (ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਕੁਝ ਹਾਲਤਾ ਂਵਵਚੱ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਆਨ ਵਵਚੱ
ਵਦਤੱਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਵਬਕ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ ਵਕ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ :

1. ਵਕਸੱ ੇਵੀ ਟੀਕ ੇਦੀ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਵਟਕ ਅਨਵੁਕ੍ਰਆ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਹਈੋ।
2. ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਵਚੱ ਸਚੂਤ ਰਗੋ਼ ਵਵਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸਰੁਵੱਖਆ ਟੀਕ ੇਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਭਾਗ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈਕਵਟਕ

ਸਵੰਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖੱਦਾ।
3. ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਮੈਂ, ਅਜੱ (ਅੱਜ ਿੀ ਤਾਰੀਖ)
ਹਰਕੇ ਟੀਕਾ ਜ ੋਮੈਂ ਚਾਹੁਿੰਾ/ਚਾਹੁਿੰੀ ਹਾ ਂਵਕ ਮਰੇਾ ਬਚੱਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ,ੇ ਉਸ ਲਈ ਹਠੇਾ ਂਿਸਤਖਤ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹਾ।ਂ

ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਥੇੱ 
ਵਦਤੱ ੇਗਏ ਨਾ ਂਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਦਾ 
ਕਰੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ  

ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ। 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਥੱ ੇਵਦਤੱ ੇਗਏ ਨਾ ਂਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ  2 ਖੁਰਾਕਾ ਂਦਾ ਕਰੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ 

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵਾਲੇ ਿ ੇਿਸਤਖਤ

ਮਾਪ/ੇਰਖੱਵਾਲੇ ਿ ੇਿਸਤਖਤ

ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇਪਨੰਾ ਪਲਟ

Punjabi

iSrP audwhrx

ikrpw krky AMgryzI BwS
I 
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ਰਗੋ਼ ਵਿਰਧੋੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਵੱਿਆ ਟੀਕ ੇਦਾ ਉਲੇਿ
ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਰਖੱਵਾਲਾ ਪਰੂਾ ਕਰਨ
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, JACK SMITH)

ਰਗੋ਼ ਵਿਰਧੋੀ ਟੀਕ ੇ ਬਾਹਂ ਟੀਕ ੇਦਾ ਬਚੈ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੁਾਕ ਤਾਰੀਖ਼  (ਵਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ(24 ਘਟੰ)ੇ ਨਰਸ (ਦਾਈ) ਦ ੇਦਸਤਿਤ 

ਨਰਸ ਿੀਆ ਂਵਟੱਪਣੀਆਂ 

ਐਚ ਪੀ ਵੀ (HPV) 
 ਪਵਹਲੀ ਖ਼ਰੁਾਕ

ਐਚ ਪੀ ਵੀ (HPV) 
 ਿਸੂਰੀ ਖ਼ਰੁਾਕ

ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਏ dTpa

ਖਬੱੀ
ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ
ਸਜੱੀ

ਖਬੱੀ
ਸਜੱੀ
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ਵ਼ਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ
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