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গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
 বাচ্াকে প্াইমারি রেংবা সেকেণ্ারি স্কু কে ভর্তি 

েিাক�াি জ�্য অ�কুগ্রহ েকি টিোি এেটি োটিটি রিকেট 
প্দা� েিকব�, সেম� এেটি AIR ইম্যুনাইজেশন হিস্ট্রি 
স্টেটজমন্ট (সে রিশুি েবগুকো টিো সদওয়া হকয়কে, 
োি সদওয়া হয়র� রেংবা স্াস্্যগ্ োিকে সে রিশুকে 
টিো সদওয়া োকছে �া অথবা োি প্ােৃর্েভাকবই 
সিাগ প্র্কিাধ ক্ষম্া আকে ্াকদি জ�্য) কিংবা 
এেটি AIR ইম্যুনাইজেশন হিস্ট্রি ফম্ম (সে রিশুকে 
অ�কুকমারদ্ পরিেল্প�াি আও্ায় বাদ পকে োওয়া 
টিোগুকো সদওয়া হকছে ্াি জ�্য)।       

 েরদ ভর্তিি েময় এেটি অ�কুকমারদ্ ইমকু্য�াইকজি� 
োটিটি রিকেট সদওয়া না হয়, ্াহকেও োত্র োত্ররীকদি 
ভর্তি েিা োকব, ্কব স্কু কেি ইমকু্য�াইকজি� 
সিরজস্াকি ্াকদিকে টিো সদওয়া হয়র� বকে  
সদখাক�া হকব।  

 সে েব োত্রোত্ররীকদি সোক�া অ�কুকমারদ্ 
ইমকু্য�াইকজি� োটিটি রিকেট স�ই এবং োকদি টিো 
সদয়া হয়র� ্াকদিকে স্কু কে েরদ টিো প্র্কিাধরী 
সোক�া সিাকগি প্াদকুভটি াব সদয় হিংবা টিোক্ 
প্র্কিাধকোগ্য �য় এম� সোক�া সিাকগ আক্ান্ত 
ব্যরতিি েংস্পকিটি েরদ ্ািা আকে এবং ্খ� স্কু কে 
সোক�া প্াদকুভটি াব �া হকেও, ্াকদিকে স্কু ে সথকে বাদ 
সদওয়া হক্ পাকি।

 র�উ োউথ ওকয়েে সহেথ স্কু ে রভরতিে টিোদা� 
েমটিেূচরীক্ অপ্াপ্তবয়স্কদি জ�্য েকুপারিিেৃ্ টিো 
সদওয়াি জ�্য স্কু েগুকোি োকথ ঘর�ষ্ঠভাকব োজ 
েকি। ২০১৮ োকে েপ্তম সরেেরীক্ রহউম্যা� 
প্যারপেমাভাইিাে (HPV) এবং রিপকথরিয়া-
টিকট�াে-পাটকু টিরেে (dTpa) এি টিো সদওয়া হকছে, 
এবং দিম ও এোদি সরেেরীক্ সমর�ক্ােক্াে 
ACWY এি টিো সদওয়া হকছে।      

আরও তথ্য  
Australian Immunisation Register  

www.humanservices.gov.au/individuals/

services/medicare/australian-immunisation-

register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

প্রাথমিক ও িরাধ্যমিক 
মিদ্যরালয়ে ভরততি এিং 
টিকরাদরান
বাবা মাকয়কদি  
জ�্য ্থ্য

প্রাথমিক ও িরাধ্যমিক 
মিদ্যরালয়ে ভরততি এিং 
টিকরাদরান
বাবা মাকয়কদি  
জ�্য ্থ্য

Save the Date app
সেইভ দ্য সিইট, এই েহজ সিা� অ্যাপটি িাউ�কোি েিু� 
রেংবা immunisation.health.nsw.gov.au 
ওকয়বোইট সথকে এেটি ব্যরতিগ্ ্ারেো রপ্ন্ট েকি র��।   
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২০১৮ সরায়লর ১ এমপ্ল থথয়ক সকল 
স্কু ল মপ্মসিপরালয়দর ছরাত্র ছরাত্ররী ভরততির 
সিে একটি ইিকু্যনরাইয়েশন সরাটি্ণ মিয়কট 
থেয়ে মনয়ত হয়ি।   
অনুমেোদিত ইেুযুনোইমেশন সোর্টি দিমেট এর অনুপদথিদতমত মেোমনো ছোত্র 
ছোত্ররীমে ভরততি েরোমনো মেমেও তোমিরমে প্রদতমরোধম�োেযু নয় এেন মেোমনো 
মরোমের প্রোিভুটি োব মিখো দিমে কিংবা র্েোমত প্রদতমরোধম�োেযু নয় এেন 
মেোমনো মরোমে আক্োন্ত বযুদতির সংস্পমশটি �দি তোরো আমস এবং তখন 
সু্মে মেোমনো প্রোিভুটি োব নো হমেও, তোমিরমে সু্ে মেমে বোি মিওয়ো হমত 
পোমর।       

বোবো েোময়মির তোমির সন্তোমনর সবগুমেো র্েোিোন দনদচিত েরমত এবং 
ভরততির সেয় অম্রেদেয়োন ইেুযুনোইমেশন মরদেস্োর Australian 

Immunisation Register (AIR) মেমে এের্ ইেুযুনোইমেশন 
সোর্টি দিমেট দিমত উৎসোদহত েরো হমছে, ম�েনঃ 

 এের্ AIR ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেন্ট  

(AIR Immunisation History Statement) কিংবা 

 এের্ AIR ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি িেটি  
(AIR Immunisation History Form) 

থকন এই পমরিত্ণ নগুয়লরা কররা হয়েয়ছ ? 
দশশুর র্েোিোন সম্পমেটি  সঠিে তেযু সংগ্রহ েরো এবং সু্ে ও 
েেুযুদনর্মত েহোেোররী মরোে দনয়ন্ত্রমের উমদেমশযু এই পদরবতটি নগুমেো েরো 
হময়মছ। তেযু প্রেোেোদি মেমে মিখো �োয় ম� অমপক্োেৃত মছোট বোচ্োমির 
তুেনোয় বড় বোচ্োমির মক্মত্র দেছু দেছু র্েো প্রদতমরোধরী মরোমের ঘটনো 
বৃদধি মপময়মছ। এছোড়োও বোবো েোময়মির েনযু এখন অম্রেদেয়োন 
ইেুযুনোইমেশন মরদেস্োর (AIR) মেমে তোমির বয়মস বড় বোচ্োমির 
র্েোিোমনর মরেরটি  মবর েরো সহে �োমত ম�মেোমনো বয়মস মিয়ো র্েোর 
তেযু  মরেরটি  েরো েোমে।*    

টিকরা গ্রহর গুরুত্বপূর্ণ থকন
গুরুতর মরোে মেমে আপনোর দশশুমে রক্োর সবমেময় ভোমেো উপোয় হমছে 
র্েো মিয়ো। র্েো মিয়োর েোধযুমে আপদন আপনোর দশশুমে এবং 
েেুযুদনর্র অনযুোনযু সিসযুমির রক্ো েরমছন, দবমশষ েমর �োরো বয়মস 
এমতোটোই মছোট ম� র্েো মিওয়ো �োমব নো দেংবো স্োথিযুেত েোরমে �োমিরমে 
র্েো মিওয়ো �োমছে নো। �ত মবশরী েোনুষ তোমির দশশুমির র্েো মিমব, 
ততই আেরো প্রদতমরোধম�োেযু গুরুতর মরোেগুমেোমে দনয়ন্ত্রে েমর পোরব।   

AIR ইিকু্যনরাইয়েশন মহস্ট্রি থটেটয়িন্ট
AIR দশশুর র্েোিোমনর মরেরটি  রোমখ এবং বোবো েোময়মির তোমির বোচ্োর 
বয়স ৪ বছর হওয়োর পর এের্ ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেন্ট পোঠোয়।  
এই মস্টমেন্ট ভরততির সেয় বযুবহোর েরো ম�মত পোমর।  

বোবো েোময়রো ম�মেোমনো সেয় (তোমির সন্তোমনর বয়স ১৪ বছর হওয়ো প�টিন্ত) 
AIR ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেন্ট (AIR Immunisation History 

Statement) এর এের্ েদপর েনযু অনুমরোধ েরমত পোমরনঃ

 myGov https://my.gov.au/ ওময়বসোইমটর েোধযুমে তোমির 
মেদরমেয়োর অনেোইন অযুোেোউন্ট বযুবহোর েমর  

 মেদরমেয়োর এক্সমপ্রস প্োস অযুোপ বযুবহোর েমর  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 AIR এর সোধোরে অনুসন্োন েোইন 1800 653 809 নম্বমর  
ম�োেোম�োে েমর

১৪ বছর এবং তিরূ্টি দশশুরো AIR মেমে দেংবো https://my.gov.au/ 
ওময়বসোইমট myGov এর েোধযুমে তোমির দনমেমির মেদরমেয়োর 
অনেোইন অযুোেোউন্ট খুমে ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেন্ট এর েনযু 
অনুমরোধ েরমত পোমর।   

সম্ূর্ণভরায়ি টিকরাপ্রাপ্ত মশশু 
দনউ সোউে ওময়েস এ শতেরো ৯৪ ভোমেরও মবশরী দশশুমির ৫ বছর বয়মস 
সবগুমেো র্েো মিওয়ো হময় েোমে এবং তোমির ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি 
মস্টমেন্ট এর নরীমের দিমে “This child has received all vaccines 

required by 5 years of age” (এই দশশু ৫ বছর বয়মসর েমধযু 
আবশযুে সবগুমেো র্েো দনময়মছ) েেোর্ মেখো েোমে। 

থেসকল মশশুয়দর থিমিক্যরাল 
কন্টরাইমডিয়কশন মকংিরা প্রাকৃমতকভরায়ি 
থররাগ প্মতয়ররাধ ক্ষিতরা আয়ছ 
স্োথিযুেত েোরমে ম�সেে দশশুমির র্েো মিওয়ো �োমছে নো, দেংবো 
�োমির স্োভোদবে মরোে প্রদতমরোমধর ক্েতো আমছ, তোমির মক্মত্রও AIR 
ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেন্ট এ “Up to date” (আপ টু মরট) েেোটো 
মেখো েোেমব �দি দেদপ / মেদরেযুোে মস্পশোদেষ্ট এের্ AIR 
মেদরেযুোে এেমেম্পশন িেটি (AIR Medical Exemption Form) 
পূরে েমর AIR এর েোমছ পোঠিময় মিয়। স্োথিযুেত েোরমে অবযুোহদত 
দেংবো স্োভোদবেমরোে প্রদতমরোধ ক্েতোর দবষয়র্ মস্টমেন্ট এর নরীমের 
দিমে মেখো েোেমব।

মিয়দয়শ টিকরাপ্রাপ্ত মশশু  
দশশুমে দবমিমশ র্েো মিওয়ো হময় েোেমে এবং তো AIR এ মরেরটি  েরো 
নো হমে, দেদপ / নোসটিমে দিময় দশশুর দবমিমশর মরেরটি  পররীক্ো েদরময় 
দনমত হমব। দেদপ / নোসটি তখন AIR এর েোমছ এই তেযু হস্োন্তর েরমব। 
এরপর সু্মে মিওয়োর েনযু বোবো েোময়মিরমে এের্ হোেনোেোি 
ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেন্ট মেময় দনমত হমব।    

থেসকল মশশুয়দরয়ক পকুয়ররাপকুমর টিকরা 
থদওেরা হেমন 
ম�সেে দশশুমির ৪ বছর বয়মসর েমধযু প্রময়োেনরীয় সবগুমেো র্েো 
মিওয়ো হয়দন, তোমির AIR ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি মস্টমেমন্টর দনমের দিমে 
বোি পমড় �োওয়ো র্েো এবং মসগুমেোর দনধটিোদরত তোদরখ উমলেখ েরো 
েোেমব। এই দশশুমিরমে এের্ অনুমেোদিত পদরেল্পনোর আওতোয় বোি 
পমড় �োওয়ো র্েোগুমেো মিওয়ো শুরু েরমত হমব এবং দেদপ / নোসটি এের্ 
AIR ইেুযুনোইমেশন দহস্ট্রি িেটি পূরে েমর AIR এর েোমছ পোঠিময় মিমবন। 
এরপর বোবো েোময়রো বোচ্োমির ভরততি েরোমনোর সেয় AIR ইেুযুনোইমেশন 
দহস্ট্রি িেটি এর এের্ েদপ সু্েমে দিমত পোরমবন।             

দয়া িরে মরে োখরবে যেসিল কিশুে বয়স অেুোয়ী প্ররোজ্য 
সবগুরলা টিিা যদওয়া হয়কে, কিংবা যেরষেররে ইমু্যোইরজিে 
সাটিটি কিরিট যদওয়া হয়কে, যসরষেররে যিারো যোরেে প্রাদরুটি াব যদখা 
কদরল তারদেরি বাকিরত থািরত হরব। কিশুটিরি েষো িোে জে্য 
এবং যোেটিে কবস্াে যোধ িোে জে্যই এটি িেরত হরব।

*  বতটি েোমন সু্ে ভযুোদক্সমনশন মপ্রোগ্রোে এর আওতোয় মিওয়ো র্েোগুমেোর 
মরেরটি  AIR এর েোমছ পোঠোমনো হয় নো। ২০১৮ এর মশমষর দিে মেমে সু্মে 
প্রিত্ত র্েোর মরেরটি  AIR এর েোমছ পোঠোমনো শুরু হমব। ভরততির সেয় সু্মে 
প্রিত্ত র্েোর মরেরটি  েোওয়ো হয় নো, তমব আপদন �দি আপনোর বোচ্োর 
মরেরটি  মপমত েোন, তোহমে 1300 066 055 নম্বমর আপনোর থিোনরীয় 
পোবদেে মহেে ইউদনমটর সোমে ম�োেোম�োে েরমত পোমরন।   

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

