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রেকর্ড  োখা
চাইল্ড সেযার, প্রিস্কু ল এবং স্কু প্ল ভর্তির জন্য 
আপনাপ্ে আপনার প্িশুর টিোদাপ্নর সরের্ড  
জমা প্দপ্্ হপ্ব। বাবা মাপ্যরা সেপ্োপ্না েময 
(বাচ্ার বযে ১৪ বছর হওযার আপ্ে) AIR 
ইপ্মউনাইপ্জিন প্হস্ট্রি সটেটপ্মন্ট এর েপ্পর জন্য 
আপ্বদন েরপ্্ পাপ্রন। 

•  ওপ্যবোইপ্টর মাধ্যপ্ম myGov my.gov.au 
্াপ্দর সমপ্রপ্েযার অনলাইন অ্যাোউন্ট 
ব্যবহার েপ্র  

•  সমপ্রপ্েযার এক্সপ্রিে প্াে অ্যাপ ব্যবহার েপ্র 
humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 নম্বপ্র AIR সজনাপ্রল 
ইনপ্োযাপ্র লাইপ্ন স�ান েপ্র  

ভ্াকসিন রকাথায় সনতে হতে
োরা ভ্যােপ্েন প্দপ্য থাপ্েন :

• প্জপ্প
• স্ানীয প্েছকু  োউপ্সিল
• প্েছকু  প্েছকু  েমকু্যপ্নটি স্াস্্য সেন্দ্র

আপনার এলাোয েী েী পপ্রপ্েবা পাওযা োপ্ব  
সে েম্পপ্ে্ড  েপ্দ আপপ্ন প্নপ্চি্ না হন ্াহপ্ল  
1300 066 055 নম্বপ্র আপনার প্নেটস্ পাবপ্লে 
সহলথ্ ইউপ্নপ্টর োপ্থ সোোপ্োে েরুন ।

সময়মত  
টিকা দিন

NSW Health

আপনাে সিশুতক 
িতে্ডাচ্চ িুেক্া সিন

আপপ্ন প্ে জাপ্নন 
সে প্নউ োউথ 
ওপ্যলে এ শতকরা 
৯৪ ভাগের বেশশ 
প্িশু সম্পূর্ণভাগেই 
ভ্াকশসনপ্াপ্ত ?

Bangla

health.nsw.gov.au/vaccinate
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ভ্াকশসন বেযার তাশরখটি 
শিগখ রাখুন
গুরু্র সরাপ্ের প্বরুপ্ধে আপনার বাচ্ার েপ্ব্ডাত্তম 
েকুরক্া হল েমযম্ ভ্যােপ্েন সদযা 

আপনার োচ্ার ভ্াকশসন বেযার 
সময কখন, তা বেক করুন 

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


ভ্াকসিন সনতে রিসে কেতেন না  
ভ্যােপ্েনগুপ্লা প্নরাপদ এবং আপনার বাচ্ার 
জন্য েপ্ব্ডাচ্ েকুরক্া সদপ্ব েপ্দ সেগুপ্লা NSW 
ইপ্মউনাইপ্জিন প্িপ্রউল অনকুোপ্র েমযম  ্সদযা হয।

প্বপ্িেজ্ঞরা প্িশুপ্দর সদযা রিপ্্্যেটি ভ্যােপ্েপ্নর 
েময ে্ে্ড ্ার োপ্থ প্নধ্ডারণ েপ্রন, োপ্্ েপ্র 
প্িশুরা সেই বযপ্ে েকুরপ্ক্্ থাপ্ে, সে বযপ্ে 
সরােটি েবপ্চপ্য সবপ্ি সদখা সদয বা েবপ্চপ্য 
মারাত্মে হয।

আপনার বাচ্ার েপ্দ েরদতি প্েংবা হালো জ্বর 
থাপ্ে, ্াহপ্ল বাচ্াপ্ে ভ্যােপ্েন প্দপ্্ সদপ্র 
েরপ্বন না। ে্ িীঘ্র েম্ভব আপনার বাচ্ার 
েকুরক্া প্নপ্চি্ েরার জন্য আপনার রাক্ার 
প্েংবা নাপ্ে্ডর োপ্থ েথা বলকুন।

রকন ভ্াকসিন সিতে হতে
•  গুরু্র সরােবালাই সথপ্ে আপনার প্িশুপ্ে রক্া 

েরার েবপ্চপ্য ভাল উপায হপ্লা ভ্যােপ্েন সদযা।
•  ভ্যােপ্েন আপনার প্িশু এবং আপনার 

েপ্মউপ্নটিপ্ে েকুরক্া সদয।  
•  ভ্যােপ্েন-রিপ্্প্রাধ্য সরাে প্নযন্ত্রপ্ণ ভ্যােপ্েন 

োহাে্য েপ্র 

কখন ভ্াকসিন সিতে হতে
প্নউ োউথ ওপ্যলে্ ইপ্মউনাইপ্জিন প্েপ্রউল 
প্নপ্্াক্ বযপ্ে প্িশুপ্দর ভ্যােপ্েন সদযার  
পরামি্ড সদয :

• জপ্মের েময
• ৬ েপ্াহ বযপ্ে
• ৪ মাে বযপ্ে
• ৬ মাে বযপ্ে
• ১২ মাে বযপ্ে
• ১৮ মাে বযপ্ে
• ৪ বছর বযপ্ে

আপনার প্িশুপ্ে েমযম্ ভ্যােপ্েন সদযা 
জরুরী। েকু্রাং আপনার রাক্ার প্েংবা নাপ্ে্ডর 
োপ্থ আপ্েই ্াপ্রখটি প্নপ্চি্ েপ্র এেটি 
োক্া্োপ্রর ব্যবস্া েরুন এবং টিোদাপ্নর 
্াপ্রখটি প্লপ্খ রাখকুন। 

ভ্াকসিন রিয়াে পে 
গুরু্র সরােবালাই সথপ্ে আপনার প্িশুপ্ে 
েকুরক্ায ভ্যােপ্েন প্নরাপদ এবং োে্ডেরী।  

েখনও েখনও ভ্যােপ্েন সদযার পর আপনার 
বাচ্ার মৃদকু পার্্ডরিপ্্প্রিযা হপ্্ পাপ্র, সেমন 
ইনপ্জেিপ্নর জাযোয ব্যথা হওযা, �কু প্ল 
োওযা এবং লাল হপ্য োওযা।

েম্ভাব্য পার্্ডরিপ্্প্রিযা প্নপ্য েপ্দ আপপ্ন প্চপ্তি্ 
হন, ্াহপ্ল আপনার রাক্ার প্েংবা নাপ্ে্ডর 
োপ্থ েথা বলকুন ।

সিশুতিে জন্ সেনামূত্্ ফু্ 
ভ্াকসিন
ইনফ্কু প্যঞ্া (ফ্কু ) ভ্যােপ্েন মারাত্মে ফ্কু  
সথপ্ে আপনার েতিাপ্নর জন্য সেরা েকুরক্া। 
এটি ৬ মাে সথপ্ে ৫ বছপ্রর েম বযেী 
প্িশুপ্দর জন্য প্বনামূপ্ল্য সদযা হয। ফ্কু -র সে 
স্রেইনগুপ্লা েচরাচর সদখা োয, ্া সথপ্ে 
েকুরক্ার জন্য রিপ্্ বছর ফ্কু  ভ্যােপ্েন সদওযা 
রিপ্যাজন। প্নযপ্ম্ টিোদানোরীর োছ সথপ্ে 
ভ্যােপ্েনটি পাওযা োপ্ব।

আরও ্প্থ্যর জন্য health.nsw.gov.au/flu 
ওপ্যবোইটটি সদখকুন।

আপনার োচ্াগক শনরাপে রাখুন
সমযমত ভ্াকশসন শেন 

www.health.nsw.gov.au/flu

