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முக்கிய தகவலகள் 
 ஒரு ஆரம்பப் ்பாடசாலையில் அல்ைது உயர் 

நிலைப்்பாடசாலையில் உங்கள் குழநலதைலய சசர்த்துக் 
க்காள்்ள ஒரு தைடுப்பு மருநதை்ளிப்புச் சான்றிதைலழ வழங்கவும, 

அது ஒன்றில்: ஒரு AIR தடுப்பு மருநதளிப்பு வரலாறு 
அறிக்கையாகைவவா (இது நடப்பு நாள் வலரக்குமான 
தைடுப்பு மருநது்கல்ளப் க்பற்றுள்்ள ்பிள்ல்ள, நடப்பு நாள் 
வலரக்குமான தைடுப்பு மருநது்கல்ளப் க்பற்்றிராதை ்பிள்ல்ள, 
அல்ைது மருத்துவக் ்காரணங்களுக்்கா்க தைடுப்பு 
மருநதை்ளிக்்கப்்பட முடியாதை அல்ைது இயற்ல்கயான 

தைடுப்்பாற்்ல் உள்்ள ்பிள்ல்ளக்்கானது) அலலது ஒரு AIR 
தடுப்பு மருநதளிப்பு வரலாறு பதததிரமாகைவவா (இது 
அங்ககீ்கரிக்்கப்்படட தைவ்விடட தைடுப்புமருநது்கல்ளப் 
க்பறுவதைற்்கான அடடவலணத் தைிடடகமான்றில் உள்்ள 

்பிள்ல்ளக்்கானது) இருத்தைல் சவண்டும.

 சசர்வினச்பாது ஒரு அங்ககீ்கரிக்்கப்்படட தைடுப்பு மருநதை்ளிப்பு 
சான்றிதைழ் வழஙகைப்படாதைிருநதைாலும, மாணவர்்கள் 
்பாடசாலையில் சசர்த்துக் க்காள்்ளப்்பட முடியும; ஆயினும, 
்பாடசாலையின சநாயத்தைடுப்பு ்பதைிசவடடில் அவர்்கள் 

சநாயத்தைடுப்பு மருநது க்ப்ாதைவர்்கள் எனக் கு்றிப்்பிடப்்படும. 

 அங்ககீ்கரிக்்கப்்படட தைடுப்பு மருநதை்ளிப்பு சான்றிதைழ் இல்ைாதை 
மாணவர்்கள் மற்றும தைடுத்து மருநசதைற்்ப்்படாதைவர்்கள், 
தைடுப்பு மருநதை்ளிப்்பினால் தைவிக்்கப்்படக் கூடிய சநாகயானறு 
்பாடசாலையில் தைிடீகரனப் ்பரவுமாயின அலலது தைடுப்பு 
மருநதை்ளிப்்பினால் தைவிக்்கப்்படக் கூடிய சநாகயானறு உள்்ள 
ஒருவருடன கதைாற்றுக்குரிய கநருக்்கத்தைில் அவர்்கள் 
இருநதைால், அப்்பாடசாலையில் தைிடீர் கதைாற்று சநாயப் 
்பரவல் இல்ைாதைிருநதைாலுமகூட அவர்்கள் ்பாடசாலைக்கு 

வராமல் தைடுக்்கப்்படுவர்.

 ்பாடசாலைலய அடிப்்படியா்கக் க்காண்ட சநாயத் தைடுப்புத் 
தைிடடத்தைின ்ககீழ் ்பதைினம வயதைினருக்்கா்க 
விதைநதுலரக்்கப்்படடுள்்ள தைடுப்பு மருநது்கல்ள வழங்க 

‘NSW சு்காதைாரம’ ்பாடசாலை்களுடன கநருக்்கமா்கச் 

கசயற்்படு்கின்து. 2018 இல், ‘மானிட ்பப்்பிசைாமா 

லவரஸ் (HPV)’ மற்றும கதைாண்லட அழற்சறி சநாய - ஏர்ப்பு 
வலி -பெர்்ட்டஸ்ஸிஸ் (dTpa) தைடுப்பு மருநது்கள் ஆண்டு 

7 வகுப்்பில் வழங்கப்்படும அசதைசவல்ள மூல்ளக்்காயச்சல் 

‘ACWY’ தைடுப்புமருநது்கள் 10 ஆம 11 ஆம ஆண்டு 

வகுப்பு்க்ளில் வழங்கப்்படும.     
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2018 ஏப்ரல 1 முதல ்படா்சடாலல 
அனுேதியினம்படாது ம�டாயத்தடுப்பு 
ேருநதளிப்பு சடானறிதழைடானலறை 
மவணடும்படி சகல ்படா்சடாலல 
அதி்பரகளும மகடாரப்்படுகினறைனர.
அங்கீகரிககப்ெ்ட்ட தடுப்புேருநதளிப்பு சான்றிதழ் 
வழங்கப்ெ்டாதிருநதாலும் ோணவர்கள் மசர்த்துகபகாள்்ளப்ெ்ட 
முடியுோயினும், அத்தககய சிறுவர்கள் ம�ாயத்தடுப்பு ேருநது 
பெறாதவர்கள் எனக கருதப்ெடுவமதாடு இத்தடுப்பு ேருநதளிப்பினால் 
தவிர்ககப்ெ்டக கூடிய ம�ாபயான்று ொ்டசாகையில் திடீபெனப் 
ெெவுோயின் அல்ைது தடுப்பு ேருநதளிப்பினால் தவிர்ககப்ெ்டக கூடிய 
ம�ாபயான்று உள்்ள ஒருவரு்டன் பதாற்றுககுரிய ப�ருககத்தில் 
அத்தககய சிறுவர்கள் இருநதால், அப்ொ்டசாகையில் திடீர் பதாற்று 
ம�ாயப் ெெவல் இல்ைாதிருநதாலும்கூ்ட அவர்கள் ொ்டசாகைககு 
வொேல் தடுககப்ெடுவர்.   

தேது பிள்க்ளகளுககுரிய சகை தடுப்பு ேருநதுகக்ளயும் அவர்கள் 
பெற்றுள்்ளனொ என உறுதிபசயதுபகாள்ளும்ெடியும், ொ்டசாகையில் 
மசர்ககும்மொது ‘ஆஸ்திமெலிய ம�ாயத்தடுப்புப் ெதிமவ்டடில்’ 
[Australian Immunisation Register (AIR)] இருநது பெறப்ெ்ட்ட 
ம�ாயத்தடுப்பு சான்றிதபழான்கற வழங்குோறும் பெற்மறார்கள் 
ஊககுவிககப்ெடுகின்றனர், இதில் ஏதாவது ஒன்றில்:  

 ஒரு AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு அறிககக  
(AIR Immunisation History Statement) அல்ைது

 ஒரு AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு ெத்திெம்  
(AIR Immunisation History Form) 

இமேடாற்றைஙகள் மேற்ழகடாள்்ளப்்பட்து ஏன
பிள்க்ளகளின் தடுப்பு ேருநதளிப்பு நிகைகே ெற்றிய மிகச் சரியான 
தகவல்கக்ளத் திெ்டடுவதற்காகவும் ொ்டசாகைகளிலும் சமுதாயத்திலும் 
திடீர் பதாற்று ம�ாயப் ெெவகைக க்டடுப்ெடுத்த உதவவுமே 
இம்ோற்றங்கள் மேற்பகாள்்ளப்ெ்டடுள்்ளன. ஒப்பீ்டடு ரீதியாக 
ம�ாககும்மொது இ்ளம் சிறுவர்கக்ளவி்ட வ்ளர்நத சிறுவர்களில் தடுப்பு 
ேருநதளிப்பினால் தவிர்ககக கூடிய ம�ாயகள் அதிகரித்து வருகின்றகே 
ெற்றிய அறிவிப்புகள் வநதுள்்ளகத தெவுகள் கா்டடுகின்றன. அத்து்டன், 
எநதபவாரு வயதிலும் வழங்கப்ெ்டடுள்்ள ம�ாயத்தடுப்புப் ெதிவுகக்ள 
கவத்துள்்ள ஆஸ்திமெலிய ம�ாயத்தடுப்புப் ெதிவகத்தில் (AIR) உள்்ள, 
வ்ளர்நத சிறுவர்களின் ம�ாயத்தடுப்புப் ெதிவுகக்ளப் பெற்மறார்கள் 
பெற்றுக பகாள்வதும் இப்மொது இைகுவானதாகும்*.   

தடுப்பு ேருநதளிப்பு ஏன அவசியம
ொெதூெோன ம�ாயகளிலிருநது உங்கள் பிள்க்ளகயப் ொதுகாப்ெதற்கான 
சிறநத வழி தடுப்பு ேருநதளிப்ெதாகும். உங்கள் பிள்க்ளககு தடுப்பு 
ேருநதளிப்ெதன் மூைம் அவர்கக்ளயும் உங்கள் சமுதாயத்திலுள்்ள 
ஏகனமயாகெயும், விமச்டோக, தடுப்பு ேருநதளிககப்ெ்ட முடியாத்ளவுககு 
குகறநத வயதுக்டயவர்கக்ளயும் ேற்றும் தடுப்பு ேருநது 
பகாடுககப்ெ்டாதிருப்ெதற்கான ேருத்துவக காெணங்கள் உள்்ளவர்கக்ளயும், 
நீங்கள் ொதுகாககின்றீர்கள், எநத்ளவுககு அதிகோன பிள்க்ளகளுககுத் 
தடுப்பு ேருநதளிககப்ெடுகிறமதா அநத்ளவுககு அதிகோக தவிர்ககக கூடிய 
ெை ொெதூெோன ம�ாயகக்ளக க்டடுப்ெடுத்தைாம். 

AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வரலடாறு அறிக்லக 
பிள்க்ளகளுககு வழங்கப்ெடும் தடுப்பு ேருநதளிப்புகக்ள AIR 
ெதிவுபசயகிறது அத்து்டன் குழநகத 4 வயகத அக்டநததன் பின்பு AIR 
தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு அறிககககய பெற்மறார்களுககு அது 
அனுப்பிகவககும். ொ்டசாகையில் மசர்ப்ெதற்காக இதகனப் 
ெயன்ெடுத்தைாம். 

தனது பிள்க்ளயின் (அவர்கள் 14 வயகத அக்டயும் வகெ) தடுப்பு 
ேருநது வெைாறு அறிகககயின் (AIR Immunisation History 
Statement) பிெதிபயான்றிகனப் பெற்றுகபகாள்்ள பெற்மறார்கள் 
எப்மொதும் பின்வரும் வழிகளில் மவண்டைாம்:

 தேது பேடிமகயர் எககவுண்ட ஊ்டாக myGov இகணய வழியில் 
https://my.gov.au/ என்ற வகைத்த்ளத்தினூ்டாக  

 ‘பேடிமகயர் எகஸ்பிெஸ் பி்ளஸ்’ என்ற ெயன்ொடு (Medicare 
Express Plus App) மூைம் www.humanservices.gov.au/

individuals/subjects/express-plus-mobile-apps 

 1800 653 809 என்ற இைககத்தில் AIR-இன் பொது விசாரிப்பு 
இகணப்கெ அகழப்ெதன் மூைம்

14 அல்ைது அதற்கு மேற்ெ்ட்ட வயதுக்டய பிள்க்ளகள் தேது தடுப்பு 
ேருநதளிப்பு வெைாறு அறிககககய AIR இ்டமிருநது தேது பசாநத 
பேடிகமகயர் ஒன்கைன் எககவுணக்ட ெயன்ெடுத்தி அல்ைது அதகன 
உருவாககிக பகாள்வதன் மூைம் myGov இகணய வழியில்  
https://my.gov.au/ என்ற வகைத்த்ளத்தினூ்டாக மவண்டைாம்.   

முழுலேயடாக தடுப்பு ேருநதளிக்கப்்பட் 
சிறுவரகள்
NSW இல் இருககும் 94% இற்கும் அதிகோன பிள்க்ளகள் 5 வயதில் 
முழுகேயாக தடுப்பு ேருநதளிககப்ெடுகின்றனர் அத்து்டன் அவர்களின் 
தடுப்பு ேருநது வெைாறு அறிகககயின் கீழ்ப் ெகுதியில் ‘This child has 
received all vaccines required by 5 years of age’ (5 வயது 
வகெககும் அவசியோன சகை தடுப்பு ேருநதுகக்ளயும் இப்பிள்க்ள 
பெற்றுள்்ளது) என்ற வாசகம் உள்்ள்டககப்ெ்டடிருககும். 

ேருத்துவ முரண்படாடடு அறிகுறிகள் 
(contraindications) அலலது 
இயற்லகயடான ம�டாயக்கடாப்பு உள்்ள 
பிள்ல்ளகள்
ேருத்துவக காெணங்களுககாக தடுப்பு ேருநது பகாடுககப்ெ்ட முடியாத 
அல்ைது இயற்ககயாகமவ ம�ாயககாப்பு உள்்ள பிள்க்ளகக்ளப் 
பொறுத்த்ளவில், AIR ேருத்துவ விைககளிப்புப் ெடிவம் (AIR Medical 
Exemption Form) ஒன்று GP/தாதியால் பூெணப் ெடுத்தப்ெ்டடு AIR 
இற்கு அனுப்ெப்ெ்டடிருநதால் AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு 
அறிகககயில் Up to date (அப்-டு-ம்ட்ட) என்று குறிககப்ெ்டடிருககும். 
அறிகககயின் கீப்ெகுதிககு அருகாகேயில் ேருத்துவக 
காெணங்களுககான விதிவிைககு அல்ைது இயற்ககயான ம�ாயககாப்பு 
நிெல்ெடுத்தப்ெ்டடிருககும்.

ழவளி�டாடடில தடுப்பு ேருநதளிக்கப்்பட் 
பிள்ல்ளகள்
உங்கள் பிள்க்ளககு பவளி�ா்டடில் தடுப்பு ேருநதளிககப்ெ்டடிருநது அது 
AIR இல் ெதிவு பசயயப்ெ்டாதிருநதால் பிள்க்ளயின் பவளி�ா்டடுப் 
ெதிவுகள் ஒரு GP/தாதி-யினால் ெரிசீலிககப்ெ்டடு அத்தகவல்கள் AIR 
இற்கு அனுப்ெப்ெடும். அதன்பின் ொ்டசாகைககு வழங்கப்ெடுவதற்காக 
புதுப்பிககப்ெ்ட்ட AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு அறிகககப் 
பிெதிபயான்கறப் பெற்மறார்கள் மக்டடுப் பெற மவணடும். 

முழுலேயடாகத் தடுப்பு ேருநதளிக்கப்்ப்டாத 
பிள்ல்ளகள்  
4 வயதாகும் வகெககுோன விதநதுகெககப்ெ்ட்ட சகை தடுப்பு 
ேருநதுகக்ளயும் பெறாத பிள்க்ளகளுககு அவர்களின் AIR தடுப்பு 
ேருநதளிப்பு வெைாறு அறிகககயின் கீழ்ப்ெகுதியில் தவறிய தடுப்பு 
ேருநதளிப்புகள் ேற்றும் அகவ வழங்கப்ெ்ட மவணடிய திகதிகள் 
நிெல்ெடுத்தப்ெ்டடிருககும். இப்பிள்க்ளகளுககாக அங்கீகரிககப்ெ்ட்ட 
தவறவி்ட்ட தடுப்புேருநதுகக்ளப் பெறுவதற்கான அ்ட்டவகணத் 
தி்ட்டபோன்று ஆெம்பிககப்ெ்டடு AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு 
அறிகககயானது ஒரு GP/தாதி-யினால் பூெணப்ெடுத்தப்ெ்டடு AIR 
இற்கு அனுப்ெப்ெ்ட மவணடும். பின்பு ொ்டசாகையில் மசர்ககும்மொது 
AIR தடுப்பு ேருநதளிப்பு வெைாறு அறிகககயின் பிெதிபயான்கறப் 
பெற்மறார்கள் ொ்டசாகைககு வழங்கைாம். 

ஒரு ததாற்று வ�ாயப்பரவல ஏற்படடால தமது வயததிற்கு 

விதநது்ரககைப்படட தடுப்பு மருநதுகை்ளப் தபற்றிராத 

அலலது தடுப்பு மருநதளிப்பு சானறிதழ் வழஙகைப்படாத 

மாணவரகைள் வீடடில தஙகைதியிருககை வவண்டியிருககைலாம் 

எனப்த அறிநதுதகைாள்ளவும். இது உஙகைள் 

பிள்்ள்யப் பாதுகைாககைவும் வ�ாயப் பரவ்லத 

தடுப்பதற்குமாகும்.    

*  தற்மொது ொ்டசாகைத் தடுப்பு ேருநதளிப்புத் தி்ட்டத்தில் வழங்கப்ெடும் 
தடுப்பு ேருநதளிப்புகள் விெெம் AIR – இற்கு அனுப்ெப்ெடுவதில்கை. 
2018 இன் இறுதிப் ெகுதியிலிருநது ொ்டசாகை தடுப்பு ேருநதளிப்புப் 
ெதிவுகள் AIR – இற்கு அனுப்ெப்ெ்ட ஆெம்பிககும். ொ்டசாகையில் 
மசர்ப்ெதற்கு ொ்டசாகை தடுப்பு ேருநதளிப்புப் ெதிவுகள் 
அவசியப்ெடுவதில்கையாயினும், உங்கள் பிள்க்ளயின் ெதிவுகக்ளப்  
பெற நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் உள்ளூர் பொது சுகாதாெப் பிரிகவ 
1300 066 055 – இல் பதா்டர்பு பகாள்க. 

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

