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حقایق مهم
برای ثبت نام فرزند خود در کودکستان،    

شما باید بیانیه تاریخچه واکسیناسیون تاریخ 
به روز شده در استرالیا )AIR( )برای کودکی 

که تاریخ به روز شده یا نمی تواند به دالیل طبی 
واکسین شود( یا فورمه تاریخچه واکسیناسیون 

)برای یک کودکی که در یک برنامه جبرانی 
واکسین شامل است( ارائه بدارید.

واکسیناسیون وقتی بسیار مؤثر است که در   

موعد معین شده آن گرفته شود )به برنامه 
‘Save the Date to Vaccinate’  یا برای 

تاریخ واکسین کردن به کتابچه آبی رنگ کودک 
مراجعه کنید(.

نگرفتن واکسین فرزندتان در وقت معین آن آنها   
را به خطر ابتال به بیماری می اندازد و ممکن 

است بسیار بیمار شوند.

کودکان مبتال به بیماری های جزئی مثل ریزش   
بینی یا سرماخوردگی هنوز هم می توانند 

واکسین شوند. 

واکسیناسیون بسیاری از مردم در یک جامعه   
از کسانی که بدون واکسین هستند نیز 

محافظت نموده و به کنترول بیماری های 
قابل پیشگیری کمک می کند.

معلومات بیشتر 
  Australian Immunisation Register

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-

immunisation-register
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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

اپ تیلفون SAVE THE DATE را 
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از 1 جنوری 2018، فقط کودکانی که به طور 
کامل برای سن خود واکسین شده اند یا به علت 

دلیل طبی نباید واکسین شوند یا در برنامه 
های تطبیق جبرانی واکسین ثبت نام شده اند 

میتوانند شامل کودکستان شوند. کودکانی که به 
دلیل اعتراض وجدانی والدین شان به واکسین، 
واکسین نشده اند نمی توانند در کودکستان ثبت 

نام کنند.

همه والدین باید برای ثبت نام فرزند خود، مدارک واکسیناسون 
مناسب را در اختیار کارکنان کودکستان قرار دهند. این شامل 

مراقبت طوالنی مدت روز، مراقبت روزانه خانواده، مراقبت گاه 
به گاه و قبل از مکتب می باشد..

چرا واکسیناسیون مهم است
واکسیناسیون بهترین راه برای محافظت کودک شما از بیماری 

های جدی است. با واکسیناسیون فرزندتان، شما از آنها و 
جامعه وسیع تر، به خصوص کسانی که برای واکسیناسیون خیلی 
جوان هستند یا کسانی که نمی توانند به دالیل طبی واکسیناسیون 

شوند محافظت می کنید. هر چه افراد بیشتری واکسین شوند، 
بیشتر ما می توانیم بیماری های قابل پیشگیری را کنترول کنیم.

AIR بیانیه تاریخچه واکسیناسون
والدین هنگامی که نام یک کودک را در مراقبت از کودک 

ثبت نام مینمایند باید یک بیانیه از تاریخچهء ثبت 
واکسیناسیون استرالیا )که نشان می دهد که یک کودک تا 

تاریخ فعلی واکسین شده است یا نظر به دالیل طبی نمیتواند 
 AIR واکسین شود( یا یک فورمهء تاریخچهء واکسیناسیون
(AIR Immunisation History Form) )که نشان می دهد 

یک کودک در یک برنامهء جبرانی واکسین به رسمیت شناخته 
شده است(، ارائه بدارد.

 AIR والدین می توانند یک کاپی از بیانیه تاریخچهء واکسیناسیون
(AIR History Immunisation Statement)  فرزند خود را در 

هر زمان )تا سن 14 سالگی فرزند خود( از طریق ذیل 
درخواست کنند:

با استفاده از حساب آنالین Medicare شان از طریق   
 https://my.gov.au/

 Medicare Express Plus App با استفاده از برنامه   
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

 express-plus-mobile-apps

 AIR با در تماس شدن با خط معلومات عمومی   

در شماره 809 653 1800

کودکان که واکسین شان ‘تاریخ به روز شده’
اطفال که همه واکسین ها را مطابق با سن خود گرفته باشند، 

 ،AIR در قسمت باال سمت چپ بیانیه تاریخچهء واکسیناسیون
کلمات “Up to date” )تاریخ به روز شده( را میداشته باشند. 

تاریخ مقرر واکسین بعدی در قسمت پایین بیانیه ثبت می شود.

اگر کودکانی که نمی توانند به دالیل طبی واکسین شوند و یا 
 ”Up to date“ دارای مصونیت طبیعی باشند، همچنان به عنوان

 AIR ثبت می شوند، اگر یک فورمه مصئونیت طبی
(AIR Medical Exemption Form) توسط داکتر فامیلی/ نرس 

پر شده و به AIR ارسال شده باشد. استثنای طبی یا مصونیت 
 AIR طبیعی در قسمت پائین اعالمیه تاریخچه واکسیناسیون

لست خواهد شد.

برای کودکان بزرگتر که همه واکسیناسیون خود را گرفته اند، 
 ”This child has received all در بیانیه شان شامل کلمات

”vaccines required by 5 years of age )این کودک تمام 

واکسین های مورد نیاز 5 سالگی خود را گرفته است( در پایین 
صفحه درج می گردد.

بیانیه تاریخچه واکسیناسیون تا تاریخ 
فعلی/ به روز شده

پس از هر واکسیناسیون، والدین باید بیانیهء تاریخچه 
واکسیناسیون AIR در مورد فرزند خویش را با تجدید تاریخ آن به 

مرکز کودکستان شان ارائه دهند.

اظهارنا درست بیانیه تاریخچه 
AIR واکسیناسیون

اگر برخی از واکسیناسیون هایی که به فرزندتان داده شده است 
در بیانیه تاریخچه واکسیناسون درج نباشد، والدین باید با داکتر/ 

 AIR نرس که واکسین را ترزیق کرده برای بررسی اینکه سوابق به
ارسال نشده است، تماس بگیرند. پس از تصحیح ثبت، بیانیهء 

تاریخچه تاریخ واکسیناسیون تچدید تاریخ شده را درخواست کنند.

کودکانی که ‘تاریخ به روز نشده’ اند 
آن کودکانی که هیچ واکسیناسیون توصیه شدهء سن خویش 

را نکرده باشند، هنوز هم می توانند درکودکستان، وقتیکه آنها 
برنامه جبرانی واکسین را شروع نمودند ثبت نام کنند. 

داکتر فامیلی/ نرس شما باید یک فورمهء تاریخچه واکسیناسیون 
AIR را پر کند، و یک نسخه آنرا به شما بدهد تا بتوانید آنرا به 

کودکستان ارائه بدارید.

لطفا توجه داشته باشید که کودکانی که هیچ واکسیناسیون 
توصیه شده سن شانرا ننموده اند ممکن است ضرورت به 

بودن در خانه در خالل شیوع بیماری داشته باشند. این برای 
محافظت از کودک و جلوگیری از گسترش بیماری است.

کودکان واکسین شده در خارج از کشور
برنامه های واکسیناسیون در خارج از کشور ممکن است متفاوت 

از برنامه استرالیا باشد. اگر فرزند شما در خارج از استرالیا واکسین 
شده باشد، سابقهء واکسین شان باید توسط داکتر فامیلی / نرس 
مورد بررسی قرار گیرد تا معلومات را به AIR انتقال دهد. پس از 
آن والدین باید یک بیانیهء تاریخچه  واکسیناسیون تاریخ به روز 

شده را تقاضا نموده و به مرکز کودکستان تقدیم کنند.
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