
म े2018 © NSW Health. SHPN (HPNSW) 180288

महत्वपरू्ण तथ्यहरु 
 तपाईको बालबाललकालाई प्ाथमिक वा िाध्यमिक स्कू लिा 

भर्ना गर््न, कृपया खोप ललएको प्िाणपत्र उपलब्ध गराउर् ु
होला, कक त: ए आइ आर इम्युनाइजशेन हहस्ट्री स्टेमने्ट 
(खोप ललर् ुपर्ने प्कृया पकूरा गरेका, खोप ललर् ुपर्ने प्कृया पकूरा 
र्गरेका वा िकेिकल कारणहरुल ेखोप ललर् र्मिलर् ेवा 
प्ाकृमतक प्मतरक्ा भएका बालबाललकाको लागग) वा ए आइ 
आर इम्युनाइजशेन हहस्ट्री फम्ण (ताललका अर्सुार खोपको 
िात्रा पकूरा गर्ने प्कृया सरुु गरेका बालबाललकाको लागग)।

 यदि खोप लगाएको स्वीकृत प्िाणपत्र भर्ना हँुिा उपलब्ध 
नगराएमा, मवद्ाथथीहरुलाई स्कू लिा भर्ना गर््न त सककन्छ तर 
उर्वीहरुलाई स्कू लको खोप रलिष्टरिा खोप र्लगाइएको 
मवद्ाथथीहरुको रुपिा ललइन्छ । 

 यदि खोपल ेरोकथाि गर््न सककर् ेरोग (vaccine 
preventable disease) स्कू लिा फैललएिा वा त्यहाँ 
रोग र्फैललएको अवस्ािा भए पमर् यदि मतर्वीहरु खोपल े
रोकथाि गर््न सककर् ेखालका रोग (vaccine 
preventable disease) लागकेा व्यगतिहरुको 
सम्पक्न िा आएको खण्डिा खोप लगाएको स्वीकृत प्िाणपत्र 
र्ललएका र त्यस्ा खोप र्लगाएको मवद्ाथथीहरुहरुलाई 
स्कू लबाट हटाउर् सककन्छ ।

 स्कू लिा रहेका खोप काय्नक्रििा िवार्हरु 
(adolescents) लाई लसफाररस गरेको खोपहरु दिलाउर् 
न् ुसाउथ वले्स हेल्थल ेस्कू लहरुसङ्ग मर्कट रहेर सहकाय्न 
गर्न । सर् ्2018 िा, 7 कक्ािा ह्कूिर् प्ापवीलोिाभाइरस 
(एच.पवी.भवी.) र किपथरेरया (भ्ागतु ेरोग), टटेार्स (धर्षु्टार) 
तथा लहरे खोकीको खोपहरु दिइन्छ भर् े10 र 11 कक्ािा 
िमेर्गंोकोकल ए लस िब् ुवाइ (Meningococcal 
ACWY) दिइन्छ ।   

थप जानकारी  
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

प्राथमिक र 
िराध्यमिक स्कू लिरा 
भर्ना तथरा खोप 
बावआुिाको  
लागग िार्कारी 

प्राथमिक र 
िराध्यमिक स्कू लिरा 
भर्ना तथरा खोप 
बावआुिाको  
लागग िार्कारी 

Save the Date app
सलिलोको लागग सभे ि िटे टु भ्ाक्सिर्टे  
(SAVE THE DATE) फोर् एप िाउर्लोि गर्ु्नहोस ्वा 
immunisation.health.nsw.gov.au  
वबेसाइटबाट व्यगतिगत ताललका कप्न्ट गर्ु्नहोस ्।   
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1 अप्रिल 2018 देखि भनना हयुँदा,  
सब ैसू्लका प्रिन्सिपलहरु 
(रिधानाध्ापक) ल ेिोप ललएको  
रिमारपत्र माग्न आवश्यक पर्ण ।
यदि स्वीकृत खोपको प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराए पनन निद्ार्थीहरुलाई भनना गन्न 
अझ ैसककन्छ तर यवी बालबाललकाहरुलाई खोप नलगाएकोरुपमा माननन्छ र 
यदि खोपल ेरोकर्ाम गन्न सककन ेखालका रोग (vaccine preventable 

disease) स्कू लमा फैललएमा वा त्यहाँ रोग फैललएको अिस्ा नभए पनन, 
यदि नतनवीहरु खोपल ेरोकर्ाम गन्न सककन ेखालका रोग लागकेा व्यक्तिहरुको 
सम्पक्न मा आएमा उनवीहरुलाई स्कू लबाट हटाउन सककन्छ ।

बालबाललकाहरुल ेललन ुपनने सब ैखोपहरु ललएको सनुनलचित गन्न बािआुमालाई 
प्रोत्ादहत गररन्छ र भनना गिना अष्ट् लेलयन इम्नुाइजशेन रलजष्र 
(Australian Immunisation Register) ए आइ आर (AIR) बाट 
प्राप्त खोपको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन ुपर्न , कक त:

 ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी से्टमने्ट  

(AIR Immunisation History) वा

 ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी फम्न  
(Immunisation History Form) 

प्कन यरी पररवत्णनहरु गररयो
बालबाललकाहरुको खोपको अिस्ा सम्वन्वी सहवी जानकारी सङ्कलन गन्न  
र स्कू लहरु र समिुायमा फैललन ेरोगहरु ननयन्त्रन गन्न यवी पररित्ननहरु 
गररएका हुन ्। साना बालबाललकाको तलुनामा ठकू ला बालबाललकामा,  
खोपल ेरोकर्ाम गन्न सककन ेरोग (vaccine preventable disease) 
केहवी बदृ्धि भएको तथ्ाङ्कहरुल ेिेखाउँर । अनन, कुन ैपनन उमरेमा दिइएको 
खोपको रेकर्नहरु राखखन ेअष्ट् लेलयन इम्नुाइजशेन रलजष्र (ए आइ आर) मा 
रहेका ठकू ला बालबाललकाहरुको खोपको रेकर्नहरु बािआुमाल ेप्राप्त गन्न 
आजकल सलजलो र* । 

िोप प्कन महत्वपरू्ण र 
तपाईको बालबाललकालाई गंभवीर रोगहरुबाट बचाउन ेसिभैन्ा राम्ो उपाय 
खोप दिन ुहो । तपाईको बालबाललकालाई खोप दिन ुभनकेो, तपाईल ेउनवीहरु र 
समिुायमा रहेका अन्य व्यक्तिहरु, अझ खास गरेर खोप ललन नसक् ेधरैे साना 
बच्ाहरु िा मकेरकल कारणहरुल ेगिना खोप ललन ननमलन ेबालबाललकाहरुलाई 
सरुलषित गनु्न हो । जनत धरैे माननसहरुल ेउनवीहरुका बालबाललकाहरुलाई खोप 
दिन्छन,् त्यनत धरैे न ैरोक् सककन ेगंभवीर रोगहरुलाई ननयन्त्रण गन्न हामवी सकरौं ।

ए आइ आर इम्युनाइजशेन हहस्ट्री स्टेमने्ट 
ए आइ आरल ेबालबाललकाहरुलाई दिइएको खोपहरुको रेकर्न राखर र 
बाबआुमालाई नतनवीहरुका बालबाललका 4 बर्न टेके पचिात ए आइ आर 
इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी से्टमने्ट (अष्ट् लेलयन इम्नुाइजशेन रलजस्रमा उल्खेखत 
निगतमा ललइएको खोपको नििरण) पठाउँर । यो से्टमने्ट भननाको लाक्ग प्रयोग 
गन्न सककन्छ । 

बािआुमाल ेउनवीहरुको बालबाललकाको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी 
से्टमने्ट (AIR Immunisation History Statement) को प्रनतललपवी 
कुन ैपनन समयमा माग्न सकरन ्(उनवीहरुका बालबाललका 14 बर्नसम्म रहुन्ेल):

 माइगभको (myGov) िबेसाइट https://my.gov.au/ माफ्न त 
उनवीहरुको मकेरकेयर अनलाइन एकाउन्ट प्रयोग गरेर  

 मकेरकेयर एक्स्से प्लस एप (Medicare Express Plus App) 
प्रयोग गरेर www.humanservices.gov.au/individuals/

subjects/express-plus-mobile-apps 

 ए आइ आर को सामान्य सोधपरु लाइन 1800 653 809 मा फोन गरेर

14 बर्न िा माथर्का बालबाललकाहरुल ेमाइगभ https://my.gov.au/ 
माफ्न त, मकेरकेयर अनलाइन एकाउन्ट प्रयोग गरेर िा खोलरे ए आइ आरबाट 
उनवीहरुल ेआफन ैइम्नुाइजशेन दहस्ट्वी से्टमने्ट माग्न सकरन ्।

पयुरै िोप ललएका बालबाललकाहरु 
न्य ुसाउर् िले्सका 94% भन्ा बढी बालबाललकाहरुल े5 बर्नको उमरेसम्ममा 
पकूरै खोप ललइसकेका हुन्छन ्र नतनवीहरुको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी 
से्टमने्टमा “This child has received all vaccines required by 

5 years of age” (“यो बच्ाल े५ बर्नसम्ममा ललन ुपनने आिश्यक सि ै
खोपहरु प्राप्त गररसकेका रन”्) भन् ेशब्दहरु पषृ्ठको तल समािशे गररएको 
हुनरे । 

मपे्िकल कन्टट्ाइन्डिकेशसि (िास औषधरी 
नहदनयुपनने वा उपचार नगनयु्णपनने सभंाव्य 
कारर) वा रिाकृततक रिततरक्ा भएका 
बालबाललकाहरु 
मकेरकल कारणहरुल ेगिना खोप ललन ननमलन ेिा प्राकृनतक प्रनतरषिा भएका 
बालबाललकाहरुको ए आइ आर मकेरकल एक्मे्प्सन फम्न (AIR Medical 

Exemption Form) यदि रक्टर / मकेरकल निशरेज्ञल ेभरेका रन ्र ए 
आइ आर मा पठाएका रन ्भन ेत्यस्ा बालबाललकाहरुको अथभलखे पनन 
“Up to date” (“अप टु रटे”) भनवी ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी 
से्टमने्टमा राखखन्छ । मकेरकल कारणल ेगिना दिइन ेरुटकारा िा प्राकृनतक 
प्रनतरषिा, से्टमने्टको तल्ो भाग नलजक सचुचकृत गररन्छ ।

तवदेशमा िोप ललएका बालबाललकाहरु 
खोपहरु जहाँसम्म नििेशमा दिइएको र ए आइ आरमा रेकर्न नगरेको भए, 
नििेशमा ललएको बच्ाको रेकर्नहरु रक्टर / नस्नधिारा जाँच गराउन ुपर्न  
र त्यसपचर त्यो जानकारी उनवीहरुल ेए आइ आरमा साननेरन ्। त्यसपचर 
अद्ािथधक गररएको ए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी से्टमने्ट स्कू ललाई 
दिनको लाक्गको लाक्ग बािआुमाल ेमाग्न सकरन ्।

पयुरै िोप नललएका बालबाललकाहरु 
4 बर्न उमरे थभत्र लसफाररश गररएका ललन ुपनने सि ैखोपहरु नललएका त्यस्ा 
बालबाललकाहरुको रुटाइएको खोपहरु र खोप दिन ुपनने नमनतहरु ए आइ आर 
इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी से्टमने्ट पषृ्ठको तल सचुचकृत गररनरे । यवी 
बालबाललकाहरुल ेखोप ताललका अनसुार खोप पकूरा गनने प्रकृया सरुु गनु्नपर्न । 
रक्टर / नस्नल ेए आइ आर इम्नुाइजशेन दहस्ट्वी फम्न भनु्न पर्न र भरेको फाराम 
ए आइ आर मा पठाउन ुपर्न । त्यसपचर बाबआुमाल ेए आइ आर इम्नुाइजशेन 
दहस्ट्वी फम्नको एक प्रनत भनना हँुिा स्कू ललाई उपलब्ध गराउन सकरन ्। 

कृपया सचते रहनहुोस ्कक उमरे अनसुार तोककएको खोपको मात्ा परैू 
नलिएका ववद्ार्थीहरु वा खोप लिएको प्रमाणपत् उपिब्ध गराउन नसकेमा, 
रोग फैलिएको बिेामा घरम ैबस् ुपनने हुनसक्छ । यसो गनुनुको कारण 
बच्ािाई बचाउन र रोग फैिनबाट रोक् ुहो ।

    

*  स्कू ल भ्ाक्सिनशेन प्रोग्ाम (स्कू ल खोप काय्नक्रम) मा के कनत खोपहरु दिइएको 
थर्यो भन् ेजानकारी हाल ए आइ आर (AIR) मा पठाइिैन । दिइएको खोपको रेकर्न 
(अथभलखे)हरु सन ्2018 को अन्तनतर ए आइ आर (AIR) मा पठाउन सरुु गररन्छ । 
स्कू लमा दिइएको खोपको रेकर्नहरु भनना हँुिा आिश्यक पिदैन, तापनन यदि तपाईल े
तपाईको बालबाललकाको रेकर्नहरु ललन चाहन ुहुन्छ भन ेतपाईल ेस्ानवीय 
साि्नजननक स्ास्थ्य इकाइको 1300 066 055 नम्बरमा सम्पक्न  गनु्नहोला ।
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