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तथ्यांक वििरणहरु राख्ने   
तपाईंल ेआफ्नो बच्ाकनो खनोपका वििरणहरु उसलाई 
बाल हेरचाह केन्द्र, प्रीस्कू ल तथा विद्ालयमा भ्ना 
गर्ना उपलब्ध गराउ्ु प न्े हुन्छ। अभभभािकहरूले 
आफ्नो बच्ाकनो ए.आई.आर. खनोप इवतहास वििरण 
(AIR Immunisation History Statement) 
कनो प्वतललपपका लागग कु् ैपव् समयमा (उ्रीहरूकनो 
बालबाललकाहरूकनो उमरे १४ िर्ष लागु् अगि) रे्हाय 
बमनोलिम अ्ुरनोध ग््ष सक्दछ््: 

•  myGov my.gov.au मार्ष त उ्रीहरूकनो मेपिकेयर 
अ्लाइ् एकाउन्ट प्यनोग गरेर

•  मपेिकेयर एक्सपे्स प्लस एप humanservices.gov.
au/individuals/subjects/express-plus-
mobile-apps प्यनोग गरेर

•  ए.आई.आर. सामान्य सनोधपुछ लाई् 1800 653 809 
मा सम्पक्ष  गरेर

खोप कहाँ लगाउनने
खनोपारनोपण व्म्न द्ारा प्र्ा् गररन्छ :

• लि.परी.हरु

• केहरी स्ा्रीय परररर्हरु

• केहरी सामरु्ागयक स्ास्थ्य केन्द्रहरु

यदर् तपाईं आफ्नो के्त्रमा कु् सेिाहरु उपलब्ध छ्् भने् 
बारेमा अव्लचित हु्हुुन्छ भ्े, तपाईंल ेआफ्नो सबभैन्ा 
्लिककनो पब्लिक हेल्थ यकूव्टलाई 1300 066 055 मा 
सम्पक्ष  ग ््ष सकु्हु्छे।

समयमा खोप 
लगाउनुहोस्

NSW Health

आफनो बच्ालाई सिवोत्तम 
सुरक्ा दिनुहोस्

के तपाईंलाई थाहा 
थथयो कक एन.एस.डब्ल्यू. 
का ९४ % भन्ा बढी 
बच्ाहरुलाई पुण्ण रुपमा 
खोप लगाइएको छ ।

Nepali

health.nsw.gov.au/vaccinate
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खोप दिन ेमिती सरुक्षित गनुनुहोस्   

समयमा खनोप लगाउ्ु तपाईं  
कनो बच्ालाई गम्रीर रनोगहरूबाट  
सुरलक्त राख्े उत्तम उपाय हनो।   

तपाईंको बच्ाको खोप कदहले  
लगाउनपुरनु, थाहा पाउनुहोस् 



खोप लगाउन ढढलो नगनु्णहोस् 
खनोपहरू सरुलक्त छ्् र यदर् तपाईंकनो बच्ालाई ए्.एस.
िब्लकू. प्वतरक्ा ताललका (NSW Immunisation 
Schedule) अ्ुसार समयमा ् ैखनोपहरू लगाएमा यसले 
उ्रीहरूलाई सिवोत्तम सुरक्ा प्र्ा् गर््षछ।  

बालबाललकाहरूलाई लगाइ्े प्त्के खनोपकनो समय 
ताललका, सम्बन्धित रनोग सबभैन्ा बढी लाग् ेिा गम्रीर हु्े 
उमरेमा उ्रीहरूलाई खनोपल ेसुरलक्त राखछ भन् ेसवु्लचित 
ग ््ष, विशरेज्ञहरूद्ारा सािधा्रीपकूि्षक चय् गररएकनो हुन्छ। 

यदर् तपाईंकनो बच्ाकनो ्ाकबाट लसगंा् बगगरहेकनो छ िा 
हल्ा चचसनो लागकेनो छ भ् ेखनोप लगाउ् पढला ्ग्ु्षहनोस।् 
तपाईंकनो बच्ा सकेसम्म चाँिनो सरुलक्त हु् ेसवु्लचित ग््षका 
लागग तपाईंकनो िाक्टर िा ्स्षसगँ सल्ाह ग्ु्षहनोस्।  

ढकन खोप लगाउनने
•  तपाईंकनो बच्ालाई गम्रीर रनोगहरूबाट बचाउ्े सबै 

भन्ा उत्तम उपाय खनोप लगाउ् ुहनो । 

•  खनोपल ेतपाईंकनो बच्ा र तपाईंकनो समरु्ायलाई 
सरुलक्त राखछ । 

•  खनोपल ेरनोकथाम ग््ष सपक्े गम्रीर रनोगहरुलाई 
व्यन्त्रण ग््ष मद्दत गछ्ष ।   

कदहलने खोप लगाउनने  
ए्.एस.िब्लकू. प्वतरक्ा ताललकाल ेबालबाललकाहरु व्म्न 
उमरेकनो हँुर्ा खनोप लगाउ् सझुाि दर्न्छ : 

• िन्मर्ा

• 6 हफ्ामा

• 4 मदह्ामा

• 6 मदह्ामा

• 12 मदह्ामा

• 18 मदह्ामा

• 4 िर्षमा

तपाईंकनो बच्ालाई समयमा खनोप दर्् ुिरुरी छ । त्सैल े
यसकनोलागग अगापि ् ैबकु (book) ग्ु्षहनोस,् आफ्नो 
चचपकत्सक िा ्स्षसँग अपनोइन्टमने्ट (appointment) 
लल्हुनोस ्र खनोप लगाउ्े वमवत सरुलक्त राखु्हनोस्।  

खोप लगाएपछि
तपाईंकनो बच्ालाई गम्रीर रनोगहरूबाट रक्ा ग््षका 
लागग खनोपहरू सुरलक्त र प्भािकारी छ्् ।  

कदहलकेाहीं खनोप लगाएपचछ तपाईंकनो बच्ालाई हल्ा 
प्कृवतकनो साईि इरेक्टहरू (side effects) हु्सकछ, 
िसै् सकूई लगाएकनो ठाउँमा र्खु्,े सुगन््े िा रातनो हु्े 
आदर्। 

यदर् तपाईं संभावित साईि इरेक्टहरूका बारे चचन्तित 
हु्हुुन्छ भ्े, आफ्नो चचपकत्सक िा ्स्षसँग कुरा 
ग्ु्षहनोस् ।

बालबाललकाहरुका लागग वनःशलु्क 
फ्लू खोप    
इन्फ्एुन्ा (फ्कू) खनोप तपाईंकनो बच्ाकनो लागग 
फ्कू विरूद्धकनो सिवोत्तम सुरक्ा हनो। यनो ६ मदह्ारे्खख 
५ िर्षभन्ा कम उमेरका बालबाललकाहरूका लागग 
व्ःशलु् छ। सामान्यतया सबभैन्ा बपढ रे्खख्े 
फ्कूका प्िावतहरूबाट सुरलक्त रह् यनो खनोप प्त्के 
िर्ष लगाउ्ु पछ्ष। यनो खनोप तपाईंकनो सामान्य खनोप 
प्र्ायकबाट उपलब्ध हुन्छ ।    

थप िा्काररकनो लागग यनो ििेसाइट मा हे्ु्षहनोस्    
health.nsw.gov.au/flu

तपाईंको बच्ालाई सुरक्षित राख्ुहोस्
सिय िै खोप लगाउनुहोस ्

www.health.nsw.gov.au/flu

