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ຄວາມເປັນຈິງທີ່ສ�າຄັນ
 ເພື່ອຈົດຊື່ລູກທ່ານເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫຼ ືມັທຍົມ,  

ກະຣຸນາສເນໃີບຢັງ້ຢນືການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ, 
ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ: ໃບຢ້ັງຢືນປວັດການສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກ 
ຂອງ AIR (AIR Immunisation History 
Statement) (ສາໍລັບເດັກທີ່ສັກຢາມາເຖງິປັດຈຸບັນ, 
ບໍ່ເຖງິປັດຈຸບັນ ຫຼ ືບໍ່ສາມາດສັກຢາໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນທາງ
ການແພດ ຫຼ ືຜູ້ທີ່ມພີູມຕ້ານທານໂດຍທັມມະຊາດ)  
ຫຼື ຟອມປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກ ຂອງ AIR  
(AIR Immunisation History Form) (ສາໍລັບເດັກ
ທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງການສັກຢາເພີ້ມໃຫ້ຄົບ).

 ຖ້າບ�່ມໃີບຢັງ້ຢນືການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ຖກືຮັບຮອງ 
ໃຫ້, ບັນດານັກຮຽນກຍໍັງສາມາດຈົດຊື່ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ  
ໄດ້ແຕ່ພວກເຂົາຈະຖກືຖວື່າບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃສ່ຢູ່
ໃນທະບຽນຂອງໂຮງຮຽນ. 

 ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມໃີບຢັງ້ຢນືການສັກຢາທີ່ຖກືຮັບຮອງໃຫ້ 
ແລະພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ອາດຈະຖກືກັນ  
ບໍ່ໃຫ້ມາໂຮງຮຽນຖ້າວ່າມພີະຍາດທີ່ສາມາດຫຼກີເວັນ້ໄດ້
ດ້ວຍຢາວັກຊນີລະບາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ 
ສາໍຜັດກັບຄົນທີ່ມພີະຍາດທີ່ສາມາດຫຼກີເວັນ້ໄດ້ດ້ວຍຢາ
ວັກຊນີ, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມກີານ ລະບາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 
ກຕໍາມ.

 ກົມ ອະນາມັຍ ຣັດ NSW ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດິກັບບັນ 
ດາໂຮງຮຽນເພື່ອສເນຢີາວັກຊນີທີ່ຖກືແນະນາໍສາໍ 
ລັບບັນດາຊາວໜຸ່ມໃນໂຄງການ ການສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ໃນປ ີ2018, ຢາວັກຊນີປ້ອງກັນ ໂຣກ 
ເນື້ອງອກເຍ່ອືບຸຜວິໃນມະນຸດ (HPV), ໂຣກຄຕໍບີ-
ໂຣກບາດທະຍັກ-ໂຣກໄອໄກ່ (dTpa) ມສີເນໃີຫ້ແກ່ 
ບັນດານັກຮຽນຢູ່ Year 7 ໃນຂະນະທີ່ຢາວັກຊນີສາໍ 
ລັບໂຣກ ປ້ອງກັນເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ ACWY 
(Meningococcal ACWY) ມສີເນໃີຫ້ Year 10 
ແລະ 11.    
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ນັບຈາກວັນທີ 1 ເມສາ (4) 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ, 
ທ່ານຄຣູໃຫຍ່ຂອງທຸກໆໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກກ�ານົດ 
ໃຫ້ຂ�ເອົາໃບຮັບຮອງ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃນ 
ເວລາຈົດຊື່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກຮຽນຈະຍັງສາມາດຈົດຊື່ເຂົາ້ຮຽນໄດ້ຢູ່ເຖງິແມ່ນວ່າ
ຈະບໍ່ມໜີັງສຮືັບຮອງການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກທີ່ຖກືຮັບຮູ້ໃຫ້ທາງໂຮງ 
ຮຽນກຕໍາມ, ບັນດາເດັກພວກນີ້ຈະຖກືຖວື່າບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ແລະ ອາດຈະຖກື ກັນບໍ່ໃຫ້ມາໂຮງຮຽນຖ້າວ່າມພີະຍາດທີ່ສາມາດຫຼກີ 
ເວັນ້ໄດ້ດ້ວຍຢາວັກຊນີລະບາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືຖ້າພວກເຂົາ ໄດ້ສາໍຜັດ 
ກັບຄົນທີ່ມພີະຍາດທີ່ສາມາດຫຼກີເວັນ້ໄດ້ດ້ວຍຢາວັກຊນີ, ເຖງິແມ່ນວ່າ 
ຈະບໍ່ມກີານລະບາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ກຕໍາມ. 

ບັນດາພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍໄດ້ຖກືສນັບສນຸນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກໆຂອງພວກ 
ເຂົາໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ເອົາໜັງສຮືັບຮອງ 
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈາກ ກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ຂອງອອສເຕຣເລັຍ (Australian Immunisation Register - AIR) 
ໃນເວລາຈົດຊື່ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ:

 ໃບຢັງ້ຢນື ປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງ AIR  
(AIR Immunisation History Statement) ຫຼ ື

 ຟອມປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກ ຂອງ AIR  
(AIR Immunisation History Form) 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
ການປ່ຽນແປງເຫຼົາ່ນີ້ໄດ້ມຂີຶ້ນເພື່ອເກັບກາໍຂໍ້ມູນອັນແນ່ນອນກ່ຽວກັບສະ 
ຖານະພາບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງບັນ ດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ເພື່ອ 
ຊ່ວຍຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.  
ສະຖຕິໄິດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມຈີາໍນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ສາມາດ 
ປ້ອງກນັໄດ້ດ້ວຍຢາວກັຊນີເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ເຫນັ ໃນກຸ່ມເດກັທີ່ມອີາຍໃຸຫຍ່ກວ່າ 
ໂດຍສົມທຽບກັບເດັກທີ່ມອີາຍຸອ່ອນກວ່າ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ດຽວນີ້ຍັງ 
ເປັນການ ງ່າຍສາໍລັບບັນດາພໍ່ແມ່ໃນການເຂົາ້ເຖງິບັນທກຶການສັກຢາປ້ອງ
ກັນໂຣກຂອງເດັກທີ່ມອີາຍຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຢູ່ກັບ ກອງທະບຽນການສັກຢາ 
ປ້ອງກັນໂຣກ ແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍຊຶ່ງເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນ ບັນທກຶການສັກ
ຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ສັກໃຫ້ບໍ່ວ່າຕອນອາຍຸຂັນ້ໃດ*.

ເປນັຫຍັງການສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກຈຶງ່ເປນັສ່ິງສ�າຄນັ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກເປັນທາງທີ່ດທີີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນລູກຂອງທ່ານ
ຈາກພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ. ດ້ວຍການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ລູກທ່ານ 
ແມ່ນທ່ານໄດ້ປົກປ້ອງພວກເຂົາແລະຊຸມຊົນທັງຫຼາຍ ໂດຍສະ ເພາະພວກ
ທີ່ຍັງນ້ອຍຫຼາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໄດ້ເທື່ອ ຫຼ ືບັນດາເດັກ 
ທີ່ບໍ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງ ກັນໂຣກໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທາງການແພດ. ຍິ່ງມຄີົນ
ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ລູກພວກເຂົາຫຼາຍເທົາ່ໃດ ພວກເຮົາກຍໍິ່ງສາມາດ 
ຄວບຄຸມບັນດາພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດຫຼີ້ກເວັນ້ໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃບຢ້ັງຢືນ ປວັດການສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກ ຂອງ AIR 
AIR ຈະບັນທກຶການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ບັນດາເດັກທັງຫຼາຍ 
ແລະ ຈະສົງ່ໃບຢັງ້ຢນື ປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງ AIR  
ໄປໃຫ້ພໍ່ແມ່ຫຼັງຈາກທີ່ລູກຂອງພວກເຂົາມອີາຍຸໄດ້ 4 ປ.ີ 
ອັນນີ້ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້ໃນການຈົດຊື່ ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂເໍອົາ AIR Immunisation History Statement 
ຂອງລູກພວກເຂົາໄດ້ສາໍເນົານຶ່ງ ໄດ້ທຸກເວລາ (ຈົນກວ່າລູກພວກ 
ເຂົາມອີາຍຸເຖງິ 14 ປ)ີ:

 ໃຊ້ບັນຊແີມດແິຄຣ໌ອອນລາຍນ໌ຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານ  
myGov https://my.gov.au/ 

 ໃຊ້ໂຟນແອັປ ເມດແິຄຣ໌ ເອັກຊະແປຣັສພລັສ (Medicare Express 
Plus App) www.humanservices.gov.au/individuals/

subjects/express-plus-mobile-apps 

 ໂທຣະສັບຫາສາຍສອບຖາມທົວ່ໄປຂອງ AIR ຕາມໝາຍ  
1800 653 809

ບັນດາເດັກທີ່ມອີາຍຸ 14 ປ ີແລະ ຫຼາຍກວ່າສາມາດຂເໍອົາໃບຢັງ້ຢນືປວັດການ
ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງ AIR (AIR Immunisation History 
Statement) ຂອງພວກເຂົາເອງໄດ້ດ້ວຍການຕັງ້ບັນຊເີມດແິຄຣ໌ຂອງຕົນ 
ເອງ ຕາມທາງອອນລາຍນ໌ໂດຍຜ່ານ myGov https://my.gov.au/

ເດັກທີ່ ສັກຢາຄົບ
ຫຼາຍກວ່າ 94% ຂອງເດັກຢູ່ໃນຣັດ NSW ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຄົບ 
ຕອນອາຍຸ5ປ ີແລະ ໃບຢັງ້ຢນືປວັດ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງ AIR  
(AIR Immunisation History Statement) ຈະກວມເອົາຄາໍວ່າ  
“This child has received all vaccines required by 5 years 
of age” (ເດັກຄົນນີ້ໄດັຮັບຢາວັກຊນີທີ່ ຕ້ອງການສາໍລັບອາຍຸ 5 ປຄີົບໝົດ 
ທຸກຢ່າງແລ້ວ) ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງໜ້າເຈັຍ້. 

ບັນດາເດັກທີ່ມີ ຂ�້ຫ້າມໃນການສັກຢາຕ່າງໆ 
ທາງການແພດ ຫຼື ມີພູມຕ້ານທານໂດຍ 
ທັມມະຊາດ
ບັນດາເດັກທີ່ບໍ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກດ້ວຍເຫດຜົນທາງການແພດ 
ຫຼ ືຜູ້ທີ່ມພີູມຕ້ານທານໂດຍທັມມະຊາດ, ກຍໍັງຈະຖກືບັນທກຶໄວ້ແບບ 
“Up to date” (ເຖງິປັດຈຸບັນ) ຢູ່ເທງິໃບຢັງ້ຢນືປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກ ຂອງ AIR (AIR Immunisation History Statement) ຖ້າວ່າ 
ຟອມຍົກເວັນ້ທາງການແພດຂອງ AIR (AIR Medical Exemption 
Form) ຖກືຂຽນຕື່ມໂດຍນາຍໝ/ໍຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດ ແລະ 
ຖກືສົງ່ໄປໃຫ້ທາງ AIR. ຟອມຍົກເວັນ້ທາງການແພດ ຫຼ ືພູມຕ້ານທານ 
ໂດຍທັມມະຊາດຈະຖກືຈົດໄວ້ໃນບັນຊທີີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງໃບຢັງ້ຢນືນີ້.

ບັນດາເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ສາໍລັບບັນດາເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊນີຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະບໍ່ໄດ້ຖກືບັນ 
ທກຶໄວ້ຢູ່ກັບ AIR, ບັນທກຶຂອງເດັກທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄວນຖກືກວດ 
ເບິ່ງໂດຍນາຍໝ/ໍພະຍາບານຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ສົງ່ຂໍ້ມູນນັນ້ໄປໃຫ້ AIR. 
ຫຼັງຈາກນັນ້ ບັນດາພໍ່ແມ່ຄວນຂເໍອົາໃບຢັງ້ຢນືປວັດການສັກຢາປ້ອງ 
ກັນໂຣກຂອງ AIR (AIR Immunisation History Statement)  
ອັນປັດຈຸບັນສາໍເນົານຶ່ງເພື່ອເອົາໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນ.

ເດັກທີ່ ສັກຢາບ�່ຄົບ
ສາໍລັບບັນດາເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ຄົບໝົດທຸກຢ່າງຕາມທີ່ 
ຖກືແນະນາໍຕອນອາຍຸ 4 ປນີັນ້, ໃບຢັງ້ຢນືປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ຂອງ AIR (AIR Immunisation History Statement) 
ຂອງພວກເຂົາຈະໃສ່ບັນຊກີານສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຣກຕ່າງໆທີ່ຂາດໄປ  
ແລະ ມື້ທີ່ຕ້ອງສັກຢາໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ຂອງໜ້າເຈັຍ້.  ບັນດາເດັກເຫຼົາ່ນີ້ 
ຄວນເລີ້ມຕາມຕາຕະລາງການສັກຢາເພີ້ມ ແລະ ຟອມປວັດການສັກຢາ 
ປ້ອງກັນ ໂຣກ ຂອງ AIR (AIR Immunisation History Form) 
ຕ້ອງຖກືຂຽນຕື່ມໂດຍນາຍໝ/ໍພະຍາບານ ແລະສົງ່ໄປໃຫ້ AIR. 
ຫຼັງຈາກນັນ້ ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດ ເອົາສາໍເນົາຂອງຟອມປວັດການສັກຢາ
ປ້ອງກັນ ໂຣກ ຂອງ AIR (AIR Immunisation History Form)  
ໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນໃນຕອນທີ່ຂົດຊື່ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ.  

ກະຣຸນາຮູ້ໄວ້ວ່າບັນດາເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ຄົບໝົດ 
ທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຖກືແນະນາໍສາໍລັບອາຍຸຂອງພວກ ເຂົາຫຼ ື
ຖ້າວ່າບໍ່ມໃີບຢັງ້ຢນືການສັກຢາໃຫ້ ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮອືນ 
ໃນເວລາທີ່ມພີະຍາດແພ່ລະບາດ. ອັນນີ້ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນເດັກ  
ແລະ ຢຸດຢັງ້ການແພ່ຜາຍຂອງພະຍາດ.    

*  ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ມໃີຫ້ໃນໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນັນ້ ບໍ່ໄດ້ຖກືສົງ່ໄປ ໃຫ້ທາງ AIR. ເລີ້ມຕົນ້ຈາກທ້າຍປ ີ
2018 ບັນທກຶການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃນໂຮງຮຽນຈະເລີ້ມຖກືສົງ່ໄປໃຫ້ 
AIR. ບັນທກຶການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃນໂຮງຮຽນບໍ່ຕ້ອງມໃີນເວລາຈົດ 
ຊື່ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ, ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທກຶສາໍລັບລູກຂອງ
ທ່ານ, ຈົງ່ຕດິຕໍ່ພະແນກອະນາມັຍຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຕາມໂທຣະ 
ສັບໝາຍເລກ 1300 066 055.

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

