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Muӕk kɛ cï gätpiny  
Abä dhil luɔi bä wël gel etuany cï gat 
piny cin eke mɛnh du tom gam tenë te 
dë muӕk miith, thukul mɛnh jɔɔk gär ku 
jɔl ye gɛt erin piny në thukulic. 
Amïdhiëëth alëu bïk thiëc në bak ë AIR 
Immunisation History Statement (akolkol 
jam në Ajuiɛr ge tuany) de mïthken në 
kuat ë thää (ke mïthken kën run ya 14): 

•  në luui de akɔɔn ë laanyic de medïkȣȣr 
në kuer de my.gov.au

•  në luui de app ë Medicare Express Plus 
App humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  cɔl laany ë AIR General Enquiries  
ë 1800 653 809

Tëbin tuӕm looi thin
Tuӕm aye loi në:

• Akim kuen eyi tiŋ
• Majelɛɛth kɔk thiak ke te ceŋ
•  Markadh ka akutnhom ye luui kek 

pial guɔp

Të kuc yin ye lɔn nɔŋ services (kuɔny) yen 
tɔ në baai ceŋ, ke yin alëu bä të thin ejaŋ 
muɔc ekɛk pial guɔp thiɔk ke yï arëtic cɔl 
në 1300 066 055.

Tuӕm abirguӕp 
në thää nhom

NSW Health

Yiȣk ë mɛnhdu 
gël ë guӕp 
puɔth arët

Dȣk ë nyic yïn 
lɔn cïnë meth 
wȣr ke 94% ke 
NSW toom 
abȣn në wɛl 
abirguӕp?

Dinka

health.nsw.gov.au/vaccinate
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RUK / TӔU KÖL KE 
TUӔM WȢL ABIRGUӔP
Tuӕm në wȣl abirguӕp në 
thää nhom yen ee tiȣt ë guӕp 
puɔth arët tënë mɛnhdu në 
tiit roor de tuɛny riliic.

Tïŋ ye nin yen cï tuӕm  
abirguӕp de mɛnhdu thiӕk

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


Dunë tuӕm ë wȣl 
abirguӕp gӕu 
Wɛl ë tuӕm abirguӕp acïn yiic kërɛɛc yök 
thïn ku ee gël puɔth gam tënë mɛnhdu na 
cï yen gam në thää puɔth tuӕӕm kekë 
ajuiɛɛr ë tuӕm de NSW. 

Thää yenë kuat ë wȣl abirguӕp gam tënë 
mïth acï ya lɔc apuɔth në kɔc nyic wal arët 
bï looi ago mïth gël kake tӕ ë run ye 
tuaany ke juȣc ka yekë tök arët. 

Dun ë tuӕm abirguӕp ë mɛnhdu gӕu na 
nɔŋ kek kuër ë wum ka juȣn thin kor. 
Jam kekë dïktordu ka nȣȣth ba looi apuɔth 
mɛnhdu acï dac gël guӕp të lëu yen rɔt.  

Yë ŋu yen tom
•  Tuӕm Abirguӕp ekuer puɔth emeth du gel 

në tueny tueny rac.
•  Tuӕm ë wȣl abirguӕp de mɛnhdu ku kɔc 

cieŋ baai gël.
•  Tuӕm ë wȣl abirguӕm ee kony në gël de 

tuɛnytuɛny ye tuӕm ë wɛl abirguӕp ke gël. 

Yë niin bin tuӕm loi
Aye Ajuiɛr e gel etuany cï tɛkic 
(Immunisation) tɔ në NSW luel dɛk miith 
abï tom abirguӕp nëye ruun ke yic:

•  Në dhiɛth yic
•  Wiik ka 6 
•  Pɛɛi ka 4
•  Pɛɛi ka 6
•  Pɛɛi ka 12
•  Pɛɛi ka 18
•  Run ke 4

Apuɔth bï mɛnh du kol ë tuӕm yä tiŋ thok 
në tuӕm. Mek köl ŋot tueŋ ruk köl dɔm 
kenë akïm ka nȣȣth ku tӕu köl bïnë tom në 
wȣl abirguӕp. 

Në thök ë tuӕm
Wɛl Abirguӕp apuɔth ku rilke. Kɛ puɔth 
në gël de mɛnhdu tënë tuɛnytuɛny 
tök arët.

Në thää kӕk ë thök de tuӕm abirguӕp 
de mɛndu yen alëu bï naŋ këde wuӕӕc 
ke guӕp kor cïtmɛn de ariɛɛm, but ku ku 
thiɛth ëtë cï toom

Na yïn anɔŋ kë diir yï në kɛ rɛc bï wuӕӕc 
ke guӕp, jam kenë Akïm du ka nȣȣth.

Tuӕm ë wȣl ë juȣȣi Cïn 
wëu ye cuatpiny de mïth 
Wȣl abirguӕp de juȣȣI tënë mɛnh du yen 
anɔŋ gël puɔth arët në tiit roor ë juȣn 
tök. Yen acïn wëu yeke cuatpiny tënë 
mïth nɔŋ pȣI ka 6 ku run ka 5 dhukpiny. 
Wȣl ë tuӕm abirguӕp ë juȣȣI akɔɔr bï ya 
gam ë ruӕn thok abȣn bï gël ë juääi juȣc 
ye kɔc dɔm. Wȣl abirguӕp atӕ tënë ɣän 
kuk thɛɛr de akutnhom yenë ke tuӕm 
abirgup looi thïn. 

Në lëk juȣc lɔɔr kȣny ë  
health.nsw.gov.au/flu

TIȢȢT Ë NYIN NË MƐNHDU 
ACÏN KËRƐƐC YÖK
TOM NË WȢL ABIRGUӔP 
NË NË THÄÄ NHOM

www.health.nsw.gov.au/flu

