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ຄວາມເປັນຈງິທ່ີສ�າຄນັ
 ເພື່ອຈົດຊື່ລູກທ່ານເຂົາ້ສູນດູແລເດັກ, ຕ້ອງມໃີບຢັງ້ 

ຢນືປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈາກ ກອງທະບຽນ 
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ(AIR) 
(ສ�າລັບເດັກທີ່ໄດ້ສັກຢາຄົບ ຫຼ ືບ�່ສາມາດສັກຢາປ້ອງ
ກັນໂຣກໄດ້ດ້ວຍເຫດ ຜົນທາງການແພດ) ຫຼື 
ຟອມປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງ AIR (AIR 
Immunisation History Form) (ສ�າລັບເດັກທີ່
ຢູ່ໃນຕາຕະລາງການສັກຢາເພີ້ມໃຫ້ຄົບ).

 ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈະມປີະສດິທພິາບຫຼາຍ 
ທີ່ສຸດຖ້າວ່າໄດ້ຖກືສັກຕາມວັນທີ່ກ�ານົດໄວ້ (ຈົ່ງເບິ່ງ 
ໂຟນແອັປ ‘Save the Date to Vaccinate’ ຫຼ ື
ປຶ້ມສຟີ້າຂອງເດັກ ເພື່ອເບິ່ງວັນທຂີອງການສັກຢາ 
ປ້ອງກັນ ໂຣກ)

 ການບ�່ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ລູກທ່ານໃຫ້ຖກືຕາມ 
ເວລາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມຄີວາມສ່ຽງຕ�່ການຕດິ 
ໂຣກ ແລະ ເຈັບປ່ວຍໜັກ.

 ບັນດາເດັກທີ່ມອີາການເປັນໄຂ້ເລັກນ້ອຍເຊັນ່ຂີ້ມູກ 
ໄຫຼ ຫຼ ືເປັນຫວັດໜ້ອຍນຶ່ງກ�ຍັງສາມາດສັກຢາປ້ອງ
ກັນ ໂຣກໄດ້ໂດຍປອດໄພ.

 ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນຊຸມຊົນກ�ຍັງ
ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຜູ້ທີ່ບ�່ໄດ້ສັກຢາ ແລະ 
ຊ່ວຍຄວບ ຄຸມບັນດາພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດ 
ປ້ອງກັນດ້ວຍຢາສັກໄດ້ອກີ.

ຂ�້ມນູເພີມ້ຕືມ່ 
Australian Immunisation Register  

https://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

ດາວໂຫຼດເອົາໂຟນແອັປ SAVE 
THE DATE ຫຼ ືພມິເອົາຕາ 
ຕະລາງສ່ວນຕົວອອກມາໄດ້ ທີ່ 
immunisation.health. 
nsw.gov.au 

ການເຂົ້າສູນດູແລເດັກ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຕຽມອະນຸບານ ແລະ 
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ

ຂໍ້ມູນ ສຳ�ລັບພໍ່ແມ່
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ນບັຈາກ ວັນທ ີ1 ເດືອນມກົຣາ (1) 2018 ເປນັຕ້ົນ 
ໄປຈະມພີຽງແຕ່ບນັດາເດັກນ້ອຍທີໄ່ດ້ຮັບການ 
ສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກຄບົ ສ�າລັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາ 
ຫຼ ືມເີຫດຜນົດ້ານການແພດທີບ່�່ຕ້ອງສັກຢາກນັ 
ໂຣກ ຫຼ ືຢູ່ໃນຕາຕະລາງການສັກຢາເພີມ້ໃຫ້ຄບົ 
ເທົາ່ນັນ້ທ່ີສາມາດຈດົຊ່ືເຂ້ົາສູນດູແລເດັກໄດ້.  
ບນັດາເດັກນ້ອຍທ່ີບ�່ທນັໄດ້ສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກ 
ຍ້ອນ ຄວາມຮູ້ສຶກຄດັຄ້ານຂອງພ�່ແມ່ຕ�່ການສັກຢາ
ປ້ອງກນັໂຣກ ພວກເຂົາບ�່ສາມາດຈດົຊ່ືເຂ້ົາສູນດູ
ແລເດັກໄດ້.

ພໍ່ແມ່ໝົດທຸກຄົນຕ້ອງເອົາເອກກະສານການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ຖກື 
ຕ້ອງ ໃຫ້ພະນັກງານສູນດູແລເດັກເບິ່ງ ເພື່ອຈົດຊື່ເຂົາ້ສູນ. ອັນນີ້ແມ່ນ 
ກວມເຖງິສູນຮັບຝາກເດັກຍາມກາງເວັນ, ສູນດູແລເດັກແບບຄອບຄົວ, 
ການດູແລເດັກ ແບບຊົວ່ຄາວ ແລະ ໂຮງຮຽນຕຽມອະນຸບານ.

ເປນັຫຍັງການສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກຈຶງ່ເປນັສ່ິງ
ສ�າຄນັ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກເປັນທາງທີ່ດທີີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນລູກຂອງ 
ທ່ານຈາກພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ. ດ້ວຍການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ 
ລູກທ່ານ ແມ່ນທ່ານໄດ້ປົກປ້ອງພວກເຂົາແລະຊຸມຊົນທັງຫຼາຍ ໂດຍສະ 
ເພາະສາໍລັບພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງນ້ອຍຫຼາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດສັກຢາ 
ປ້ອງກັນໂຣກໄດ້ ຫຼ ືບັນດາເດັກທີ່ບໍ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງ ກັນໂຣກໄດ້ຍ້ອນ 
ເຫດຜົນທາງການແພດ. ຍິ່ງມຄີົນສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ລູກພວກເຂົາ 
ຫຼາຍເທົາ່ໃດ ພວກເຮົາກຍໍິ່ງສາມາດຄວບຄຸມບັນດາພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ 
ສາມາດຫຼີ້ກເວັນ້ໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃບຢັງ້ຢືນປວັດການສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກ ຂອງ 
AIR  
ໃນເວລາຈົດຊື່ລູກເຂົາ້ສູນດູແລເດັກ ບັນດາພໍ່ແມ່ຕ້ອງມໃີບຢັງ້ຢນືປວັດ 

ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈາກ ກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ຂອງອອສເຕຣເລັຍ (AIR)(ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກໄດ້ສັກຢາຄົບ ຫຼື 
ບໍ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໄດ້ ດ້ວຍເຫດຜົນທາງການແພດ) ຫຼ ື
ຟອມປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກ ຂອງ AIR (AIR Immunisation 
History Form)(ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກໄດ້ຖກືຮັບຮູ້ວ່າຢູ່ໃນຕາຕະ 
ລາງການສັກຢາເພີ້ມໃຫ້ຄົບ).

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂເໍອົາ AIR Immunisation History 
Statement (ໃບຢັງ້ຢນືປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງ AIR) 
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 ຕາມໝາຍເລກ 
1800 653 809

ເດັກທີ ່‘ສັກຢາຄບົ’
ບັນດາເດັກທີ່ໄດ້ສັກຢາຄົບໝົດທຸດຢ່າງສາໍລັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາ 
ຈະມຄີາໍວ່າ “Up to date” (‘ສັກຢາຄົບ’) ຢູ່ເທງິຂ້າງ ຊ້າຍຂອງ AIR 
Immunisation History Statement. ມື້ທີ່ຄົບກາໍນົດສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກຄັງ້ຕໍ່ໄປຈະຖກືບັນທກຶໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງໃບຢັງ້ຢນືນີ້.

ບັນດາເດັກທີ່ບໍ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກດ້ວຍເຫດຜົນທາງການແພດ 
ຫຼ ືຜູ້ທີ່ມພີູມຕ້ານທານໂດຍທັມມະຊາດ, ກຍໍັງຈະຖກືບັນທກຶໄວ້ແບບ 
‘ສັກຢາຄົບ’ ຖ້າວ່າ ຟອມຍົກເວັນ້ທາງການແພດຂອງ AIR (AIR 
Medical Exemption Form) ຖກືຂຽນຕື່ມໂດຍນາຍໝ/ໍພະຍາບານ 
ແລະຖກືສົງ່ໄປໃຫ້ທາງ AIR. ຟອມຍົກເວັນ້ທາງການແພດ ຫຼ ືພູມຕ້ານ 
ທານໂດຍທັມມະຊາດຈະຖກືຈົດໄວ້ໃນບັນຊທີີ່ຢູ່ໃກ້ຂ້າງລຸ່ມຂອງ AIR 
Immunisation History Statement ອັນປັດຈຸບັນ.

ສາໍລັບເດັກທີ່ມອີາຍຸໃຫຍ່ຂຶ້ນທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ
ນັນ້, ໃບຢັງ້ຢນືຂອງພວກເຂົາຈະ ກວມເອົາຄາໍວ່າ “This child has 
received all vaccines required by 5 years of age” (‘ເດັກຄົນ
ນີ້ໄດັຮັບຢາວັກຊນີທີ່ຕ້ອງການສາໍລັບອາຍຸ 5 ປໝີົດທຸກຢ່າງແລ້ວ’)
ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງໜ້າເຈັຍ້.  

Immunisation History Statement 
ອັນປດັຈບຸນັ
ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແຕ່ລະຄັງ້, ບັນດາພໍ່ແມ່ຄວນເອົາ AIR 
Immunisation History Statement ອັນປັດຈຸບັນຂອງລູກພວກ 
ເຂົາໃຫ້ແກ່ສູນດູແລເດັກຂອງພວກເຂົາ.

AIR Immunisation History 
Statement ທີບ່�່ຖກືຕ້ອງ
ຖ້າຫາກວ່າມກີານສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກບາງຢ່າງຊຶ່ງໄດ້ສັກໃຫ້ລູກທ່ານແລ້ວ 
ແຕ່ບໍ່ຖກືບັນທກຶໄວ້ຢູ່ໃນ AIR Immunisation History Statement, 
ບນັດາພໍ່ແມ່ຕ້ອງຕດິຕໍ່ນາຍໝ/ໍພະຍາບານຜູ້ທີ່ໄດ້ສກັຢາໃຫ້ເພື່ອກວດເບິ່ງ  
ວ່າບັນທກຶການສັກຢາໄດ້ຖກືສົງ່ໄປໃຫ້ AIR ແລ້ວບ.ໍ ຫຼັງຈາກທີ່ບັນທກຶ 
ໄດ້ຖກືດັດແກ້ແລ້ວ,ຈົງ່ຂເໍອົາ AIR Immunisation History 
Statement ອັນປັດຈຸບັນສາໍເນົານຶ່ງ.

ເດັກທີ ່‘ສັກຢາບ�່ຄບົ’
ບັນດາເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ຄົບໝົດທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຖກື 
ແນະນາໍສາໍລັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາກ ໍອາດຈະສາມາດຈົດຊື່ເຂົາ້ສູນດ ູ
ແລເດັກໄດ້ຫຼັງຈາກ ທີ່ພວກເຂົາເລີ້ມຕາມຕາຕະລາງການສັກຢາເພີ້ມ. 
ນາຍໝ/ໍພະຍາບານຂອງທ່ານຕ້ອງຂຽນຕື່ມຟອມ AIR Immunisation 
History Form, ສົງ່ໄປໃຫ້ AIR ແລະ ເອົາໃຫ້ທ່ານສາໍເນົານຶ່ງເພື່ອທ່ານ 
ຈະໄດ້ເອົາໃຫ້ສູນດູແລເດັກ.

ກະຣຸນາຮູ້ໄວ້ວ່າບນັດາເດັກທີບ່ໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກນັໂຣກໃຫ້ຄບົ 
ໝດົທກຸຢ່າງຕາມທ່ີຖກືແນະນໍາສໍາລັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາ 
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນໃນເວລາທີມ່ພີະຍາດແພ່ລະບາດ. 
ອັນນີແ້ມ່ນເພືອ່ປ້ອງກນັເດັກ ແລະ 
ຢຸດຢັງ້ການແພ່ຜາຍຂອງພະຍາດ.

ບນັດາເດັກທ່ີໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ຕ່າງປະ 
ເທດ
ຕາຕະລາງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຢູ່ຕ່າງປະເທດອາດຈະແຕກຕ່າງໄປ 
ຈາກຕາຕະລາງຂອງອອສເຕຣເລັຍ. ຖ້າລູກ ທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຢູ່ 
ຕ່າງປະເທດ, ບັນທກຶການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຖກື 
ກວດເບິ່ງ ໂດຍ ນາຍໝ/ໍພະຍາບານຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ສົງ່ຂໍ້ມູນນັນ້ໄປໃຫ້ AIR. 
ໃນເວລານັນ້ບັນດາພໍ່ແມ່ຄວນຂເໍອົາ AIR Immunisation History 
Statement ອັນປັດຈຸບັນສາໍເນົານຶ່ງເພື່ອເອົາໃຫ້ສູນດູແລເດັກ.
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