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ਰਿਕਾਿਡ ਿਖੱਣਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਸਾਭਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ (child care), ਪ੍ੀਸਕੂਲ 
(preschool) ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਰਿਚੱ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਣੇ ਦੀ 
ਜਰਰੂਤ ਹਿੋਗੇੀ । ਮਾਪੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਏ 
ਆਈ ਆਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਰਬਓਰ ੇਦੀ ਇਕੱ ਕਾਪੀ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਬੱਚੇ 
14 ਸਾਲ ਦ ੇਹ ੋਜਾਣ):

•  myGov my.gov.au au ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਮੈਡੀਕਅੇਰ 
ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਏੋ

•  ਮੈਡੀਕਅੇਰ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਪਲੱਸ ਐਪ  
humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਏੋ

•  ਏ ਆਈ ਆਰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 
1800 653 809 ਤ ੇਫੋਨ ਕਿਕੇ

ਟੀਕਾਕਿਨ ਰਕਥੋਂ ਲਗਵਾਈਏ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਹਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ 

• ਜੀ ਪੀ
• ਕੁਝੱ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ
• ਕੁਝੱ ਸਮੂਹਕ ਰਸਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਇਲਾਕ ੇਰਿਚੱ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਬਾਰ ੇਸੱਕ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸੱਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ 
ਪਬਰਲਕ ਹਲੈਥ ਯੂਰਨਟ ਨਾਲ 1300 066 055 ਉਪਰ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ।

ਸਮੇਂ ਸਸਰ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉ

NSW Health

ਆਪਣੇ ਬਚੇੱ ਨੰੂ ਵਧੀਆ 
ਸੁਿਰੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹ ੈਸਕ 
ਸਨਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਸਵਚ 
94% ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ 
ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਟੀਕਹਕਰਨ ਹਇੋਆ ਹ ੈ?

Punjabi

health.nsw.gov.au/vaccinate
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ਟੀਕਹਕਰਨ ਦੀ ਨਨਰਧਹਰਤ 
ਤਹਰੀਖ ਸੰਭਹਲ ਕ ੇਰਖੱ ਲਵੋ
ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਕਲੋੋਂ   
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੁਰਰੱਖਆ ਹੈ

ਪਤਹ ਕਰ ੋਨਕ ਤੁਹਹਡ ੇਬੱਚੇ  
ਦਹ ਟੀਕਹਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹਣੋਹ ਹੈ

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


ਟੀਕਾਕਿਨ ਕਿਵਾਉਣ ਰਵਚੱ ਦਿੇੀ ਨਾ ਕਿੋ
ਿਕੈਸੀਨ ਸੁਰਰੱਖਅਤ ਹਨ ਅਤ ੇਜੇ ਉਹ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਰਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੁਰਰੱਖਆ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਰਦੱਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਇਕੱ ਿਕੈਸੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਮਾਹਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਚਰੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਰਕ ਬੱਚੇ ਉਸ ਉਮਰ ਰਿਚੱ 
ਸੁਰਰੱਖਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਬਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ 
ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਿਗ ਰਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਹਲਕਾ 
ਜੁਕਾਮ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਚੱ ਦਰੇੀ ਨਾ ਕਰ।ੋ  
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਜੰਨੀ ਛੇਤੀ 
ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕ ੇਸੁਰਰੱਖਅਤ ਹਿੋ,ੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ

ਟੀਕਾਕਿਣ ਰਕਉ ਂਕਿਵਾਈਏ
•  ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਬਹਤੁ ਉਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
•  ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਰਰੱਖਆ  

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
•  ਟੀਕਾਕਰਨ ਗੰਭੀਰ ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਰਕੋਥਾਮ ਿਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ  

ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਰਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਟੀਕਾਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿਵਾਈਏ    
ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੂਚੀ (NSW 
Immunisation Schedule) ਰਸਫਾਰਸ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
ਰਕ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਹਠੇ ਰਲਖੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਰਿਚੱ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਿ ੇ:

• ਜਨਮ ਸਮੇਂ
• 6 ਹਫ਼ਤੇ
• 4 ਮਹੀਨੇ
• 6 ਮਹੀਨੇ
• 12 ਮਹੀਨੇ
• 18 ਮਹੀਨੇ
• 4 ਸਾਲ

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਨ ਹ ੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਕਗੰ ਕਰ ਲਉ, ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਨਯੁਕਤ ਕਰ ਲਉ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 
ਰਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਤਰਹ ਕਰ ਲਿ ੋ।

ਟੀਕਾਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਸੁਰਰੱਖਅਤ ਅਤ ੇਪ੍ਭਾਿਸਾਲੀ ਹਨ ।

ਕਈ ਿਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਤ ੇਹਲਕ ੇ
ਮਾੜ ੇਪ੍ਭਾਿ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤ ੇਲਾਲੀ 
ਰਜੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜ ੇਪ੍ਭਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਰਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋ।

ਬਰੱਚਆ ਂਲਈ ਫਲੂਅ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ
ਇਨਫਲੂਐਜਂਾ (ਫਲੂਅ) ਦਾ ਟੀਕਾ ਗੰਭੀਰ ਫਲੂਅ ਦ ੇ
ਰਿਰੁਧੱ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਰਬਹਤਰੀਨ ਸੁਰਰੱਖਆ ਹ।ੈ ਇਹ 
6 ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਰਚਆਂ ਲਈ 
ਮੁਫਤ ਹ।ੈ ਫਲੂਅ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਕਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਫਲੂਅ ਦ ੇਟੀਕ ੇਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਦੱਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡ ੇਆਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਲੋ 
ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ।

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ health.nsw.gov.au/flu  
ਉਪਰ ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ਬਚੇੱ ਨੰੂ ਸੁਰਨੱਖਅਤ ਰਖੋੱ
ਸਮੇਂ ਤ ੇਟੀਕਹਕਰਨ ਕਰਵਹਓ

www.health.nsw.gov.au/flu

