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முக்கிய தகவலகள்

 உங்கள் பிள்்ளை்ை குழந்தை பராமரிபபில் 

சேர்த்துக் க்காள்ளை புதுபபிக்்கபபட்ட 

‘ஆஸதைதிசரலிை தைடுபபு மருநதைளைிபபு பதைதிவ்க’ 
(AIR) தைடுபபு மருநதைளைிபபு வரலாறு  அறிக்்்க 

அல்லது (தைவறவிட்ட தைடுபபுமருநது்க்ளைப 

கபறுவதைற்கான அட்டவ்னத் தைதிட்டத்தைதில் 

உள்ளை ஒரு குழந்தைக்்கா்க) AIR தைடுபபு 

மருநதைளைிபபு வரலாறு படிவம் ்கட்டாைம் 

வழங்கபப்டசவண்டும்.

 தைடுபபு மருநது்கள் அவறறிறகுரிை ்காலத்தைதில் 

வழங்கபபடுமாைின் அ்வ நல்ல 

பைனளைிக்கும் (தைடுபபு மருநதைளைிபபு 

தைதி்கதைதி்க்ளை அறிை  உங்கள் ‘Save the Date 
to Vaccinate’ என்ற ்்கபசபேி பைன்பாட்்ட 

(phone app) அல்லது குழந்தைைின் ‘நீலப 

புத்தை்க’த்்தைப (Blue Book) பார்க்்கவும்.

 உங்கள் குழந்தைக்கு உரிை வைதைதில் சநாய்த் 

தைடுபபு அளைிக்்கா்ம அவர்்க்ளை  

சநாய்த்கதைாறறிறகும் ்கடும் சநாய்வாய்பபடும் 

ஆபத்தைதிறகும் இடடுச் கேல்லும்.

 மூக்கு ஒழு்கல் அல்லது இசலோன தைடிமல்  

சபான்ற ோதைாரண சநாய்வாய்பபடடுள்ளை 

குழந்தை்களுக்கும் பாது்காபபான  மு்றைில் 

தைடுபபு மருநதைளைிக்்கபப்ட முடியும்.

 ேமுதைாைத்தைதிலுள்ளை அதைதி்கமாசனாருக்குத் 

தைடுபபு மருநதைளைிக்்கபபடுவதும் சநாய்த்தைடுபபு 

கபறறிராசதைா்ரப பாது்காபபசதைாடு தைடுக்்க 

முடியுமான பாரதூரமான சநாய்்க்ளைக் 

்கடடுபபடுத்தைவும் உதைவும்.

மேலதிகத் தகவலகள் 
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SAVE THE DATE என்ற 
்்கக்்க்டக்்கமான ்்கபசபேி 
பைன்பாட்்டத் தைரவிறக்்கம் 
கேய்ைவும் அல்லது உங்களுக்குரிை 
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gov.au 
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2018 ஜனவரி 1 இல இருநது தேது வயதிற்குரிய 
ேகல தடுப்பு ேருநதுக்ையும் பபற்றுள்ை அலலது 
தடுப்பு ேருநது பகாடுக்கப்படாதிருப்பதற்கான 
ேருத்துவக் காரணஙகள் உள்ை அலலது தவறவிடட 
தடுப்புேருநதுக்ைப் பபறுவதற்கான அடடவ்னத் 
திடடத்தில உள்ை குழந்தகள் ேடடுமே குழந்த 
பராேரிப்பில மேர்த்துக் பகாள்ைப்பட முடியும். தடுப்பு 
ேருநதளிப்பு பற்றிய பபற்மறாரிடமுள்ை ோற்றுக் 
கருத்தின் காரணோக தடுப்பு ேருத்தளிக்கப்படடிராத 
பிள்்ைகள் குழந்த பராேரிப்பில மேர்த்துக் 
பகாள்ைப்பட முடியாது. 

தமது குழந்தக்ைச் சேர்த்துக் ககொளவதறகொக, குழந்தகளுக்கொன 
தடுப்பு மருநதளிப்பு கதொடர்்பொன க்பொருத்தமொன ஆவணஙக்ைப் 
க்பறசறொர்கள குழந்தப் ்பரொமரிப்பு நி்ைய ஊழியர்களிடம ்கயளிக்க 
சவண்டும. நீண்ட ்பகலசநர கவனிப்பு, குடும்ப ்பகலசநர கவனிப்பு, 
அவவப்ச்பொதொன ்பகல சநர கவனிப்பு மறறும முன்பளளி என்பன 
இவறறில அடஙகும.  

ம�ாயத்தடுப்பு ேருநதளிப்பு ஏன் அவசியம்
்பொரதூரமொன சநொயகளிலிருநது உஙகள குழந்த்யப் 
்பொதுகொப்்பதறகொன சிறநத வழி தடுப்பு மருநதளிப்்பதொகும. 
சநொயத்தடுப்பு மருநதளிப்்பதன மூைம நீஙகள உஙகள குழந்த்யயும 
்பரநது்படட ேமுதொயத்்தயும ்பொதுகொக்கினறீர்கள, விசேடமொக, தடுப்பு 
மருநதளிக்கப்்பட முடியொதைவுக்கு கு்றநத வயது்டயவர்க்ையும 
மறறும, தடுப்பு மருநது ககொடுக்கப்்படொதிருப்்பதறகொன மருத்துவக் 
கொரணஙகள உளைவர்க்ையும நீஙகள ்பொதுகொக்கைொம. எநதைவுக்கு 
அதிகமொன பிள்ைகளுக்கு சநொயத்தடுப்பு மருநதளிக்கப்்படுகிறசதொ 
அநதைவுக்கு அதிகமொக தடுக்கப்்படக்கூடிய ்பை ்பொரதூரமொன 
சநொயக்ைக் கடடுப்்படுத்தைொம. 

AIR ம�ாயத்தடுப்பு ேருநதளிப்பு வரலாறு 
அறிக்்க 
குழந்த ்பரொமரிப்்பககமொனறில குழந்த்யச் சேர்க்குமச்பொது 
(குழந்தக்கு ேகை தடுப்பு மருநதுகளும வழஙகப்்படடிருப்்ப்த 
அல்லது மருத்துவக் கொரணஙகளுக்கொக தடுப்பு மருநதளிக்கப்்பட  
முடியொது என்ப்தக் கொடடக் கூடிய) ஆஸ்திசரலிய  சநொயத்தடுப்பு 
மருநதளிப்பு ்பதிவு (AIR) வரைொறு அறிக்்க்ய அலைது (தவறவிடட 
தடுப்புமருநதுக்ைப் க்பறுவதறகொன அஙகீகரிக்கப்்படட அடடவ்னத் 
திடடத்தில குழந்த இருப்்ப்தக் கொடடக் கூடிய) ஒரு ‘AIR மருத்துவ 
விைக்களிப்புப் ்படிவ’த் (AIR Immunisation History Form))-
தி்னப் க்பறசறொர்கள வழஙகசவண்டியது கடடொயம. 

தனது குழந்தயின (14 வயது வ்ரயிைொன) தடுப்பு மருநது வரைொறு 
அறிக்்கயின (AIR Immunisation History Statement) 
பிரதிகயொனறி்னப் க்பறறுக்ககொளை க்பறசறொர்கள எப்ச்பொதும 
பினவரும வழிகளில சவண்டைொம:

 தமது ‘கமடிசகயர்’ எக்கவுண்ட மூைம myGov இ்ணய வழியில 
https://my.gov.au/ எனற வ்ைத்தைத்தினூடொக  

 ‘கமடிசகயர் எக்ஸ்பிரஸ் பிைஸ்’ எனற ்பயன்பொடு (Medicare 
Express Plus App) மூைம www.humanservices.gov.

au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps 

 1800 653 809 எனற இைக்கத்தில AIR-இன க்பொது விேொரிப்பு 
இ்ணப்்்ப அ்ழப்்பதன மூைம    

�டப்பு�ாள் வ்ர தடுப்பு ேருநதுகள் 
பகாடுக்கப்படடுள்ை குழந்தகள் 
தமது தறச்பொ்தய வயது வ்ரக்கும ககொடுக்கப்்பட சவண்டிய ேகை  
தடுப்பு மருநதுக்ையும க்பறறுளை குழந்தகளின தடுப்பு மருநது 
வரைொறு அறிக்்கயின இடது ்பக்க சமல மூ்ையில “அப்-டு-சடட” 
(Up to date) எனறு குறிக்கப்்படடிருக்கும. ககொடுக்கப்்பட சவண்டிய 
அடுத்த தடுப்பு மருநதிறகொன சததி அறிக்்கயின கீழப்்பகுதியில ்பதிவு 
கேயயப்்படடிருக்கும.  

மருத்துவக் கொரணஙகளுக்கொக தடுப்பு மருநது ககொடுக்கப்்பட முடியொத 
அலைது இயற்கயொகசவ சநொயக் கொப்பு உளை குழந்தகளின AIR 
மருத்துவ விைக்களிப்புப் ்படிவம’ (AIR Medical Exemption 
Form) ஒரு GP/தொதியொல பூரணப் ்படுத்தப்்படடு AIR- இறகு 
அனுப்்பப்்படடிருநதொல, அதிலும ‘அப்-டு-சடட’ (‘Up To Date’) என 
்பதியப்்படடிருக்கும. புதுப்பிக்கப்்படட தடுப்பு மருநது வரைொறு 
அறிக்்கயின கீப்்பகுதிக்கு அருகொ்மயில மருத்துவக் 
கொரணஙகளுக்கொன விதிவிைக்கு அலைது இயற்கயொன சநொயக்கொப்பு 
நிரல்படுத்தப்்படடிருக்கும. 

ேகை தடுப்பு மருநதுக்ையும க்பறற குழந்தக்ைப் க்பொருத்தைவில 
அவர்களின அறிக்்கப் ்பக்கத்தின கீழப் ்பகுதியில “5 வயது வ்ரக்கும 
அவசியமொன ேகை தடுப்பு மருநதுக்ையும இப்பிள்ை க்பறறுளைது” 
(This child has received all vaccines required by 5 years 
of age) எனற வொேகம உளைடக்கப்்படடிருக்கும.   

புதுப்பிக்கப்படட தடுப்பு ேருநதளிப்பு 
வரலாறு அறிக்்க
ஒவகவொரு தடுப்பு மருநதளிப்பின பினபும க்பறசறொர்கள தமது 
குழந்தயின புதுப்பிக்கப்்படட தடுப்பு மருநதளிப்பு அறிக்்க்ய 
அவர்கைது குழந்தப் ்பரொமரிப்பு நி்ையத்திடம ககொடுக்க சவண்டும. 

பி்ழயான தடுப்பு ேருநதளிப்பு வரலாறு 
அறிக்்க 
உஙகள குழந்தக்கு வழஙகப்்படட தடுப்பு மருநதுகள ஏதும தடுப்பு 
மருநது வரைொறு அறிக்்கயில கொணப்்படவில்ைகயனறொல அத்தடுப்பு 
மருந்த வழஙகிய GP/தொதி்யத் கதொடர்பு ககொண்டு அதன ்பதிவுகள 
AIR-இறகு அனுப்்பப்்படடதொ என விேொரிக்க சவண்டும. ்பதிவுகள 
திருத்தப்்படடதும புதுப்பிக்கப்்படட அறிக்்க்யக் சகடடுப் க்பறவும.   

�டப்பு�ாள் வ்ர தடுப்பு ேருநதுகள் 
பகாடுக்கப்படடிராத (‘Not Up To Date’) 
குழந்தகள் 
தமது வயதிறகு விதநது்ரக்கப்்படட ேகை தடுப்பு மருநதுக்ையும 
க்பறொத  குழந்தகள தவறவிடட தடுப்புமருநதுக்ைப் க்பறுவதறகொன 
அடடவ்ணத் திடடத்்த  ஆரமபித்ததும அவர்கள குழந்த 
்பரொமரிப்பில சேர்நது ககொளைப்்படைொம. ‘AIR தடுப்பு மருநதளிப்பு 
அறிக்்க ்படிவ’த்்த, உஙகள GP/தொதி பூரணப்்படுத்தி அத்ன AIR-
இறகு அனுப்பி ்வக்க சவண்டும, அத்துடன குழந்த ்பரொமரிப்பு 
நி்ையத்திறகு வழஙகுவதறகொக அதன பிரதிகயொன்ற அவர் 
உஙகளுக்குக் ககொடுக்க சவண்டும.

ஒரு ந�ோய்ப்பரவல ஏற்பட்ோல தமது வயதிறகு 
விதந்துரரக்க்ப்பட் தடு்பபு மருந்து்கரை்ப ப்பற்றிரோத 
குழந்ரத்கள் வீடடில தங்கியிருக்க 
நவண்டியிருக்கககூடும் என்பரத அ்றிந்துப்கோள்ைவும். 
இது உங்கள் குழந்ரதரய்ப ்போது்கோக்கவும் ந�ோய்ப 
்பரவர்லத் தடு்ப்பதறகுமோகும்.

பவளி�ாடடில தடுப்பு ேருநதளிக்கப்படட 
குழந்தகள் 
கவளிநொடடு தடுப்பு மருநதளிப்பு அடடவ்ணகள ஆஸ்திசரலிய 
அடடவ்ணயிலிருநது சவறு்படடதொயிருக்கக் கூடும. உஙகள 
குழந்தக்கு கவளிநொடடில தடுப்பு மருநதளிக்கப்்படடிருநதொல அதன 
்பதிவுகள ஒரு GP/தொதி-யினொல ்பரிசீலிக்கப்்படடு அத்தகவலகள AIR 
இறகு அனுப்்பப்்பட சவண்டியிருக்கும. அதனபின குழந்த ்பரொமரிப்பு 
நி்ையத்திறகுக் ககொடுக்கப்்படுவதறகொக புதுப்பிக்கப்்படட ‘AIR தடுப்பு 
மருநதளிப்பு வரைொறு அறிக்்க’ப் பிரதிகயொன்றப் க்பறசறொர்கள 
சகடடுப் க்பற சவண்டும.  
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