
واکسیناسیون تکمییل چیست؟

 واکسیناسیون )تزریق واکسن( برای همه افراد توصیه می شود تا آنان را 
در برابر عفونت های جدی و برخی از انواع رسطان ها محافظت نماید. 

الیا به واکسیناسیون  پناهندگان و پناهجویان هنگام ورود به اس�ت
تکمییل نیاز دارند. این امر بدان علت است که در کشوری غ�ی از 

الیا واکسن ها متفاوت می باشند. واکسن “تکمییل” به مع�ن آن  اس�ت
الیا را زده باشند. با  است که افراد همه واکسن های مورد توصیه اس�ت
آنکه واکسن ها در دوران کودیک داده می شود، برای جوانان و افراد 

الیا بوده و واکسن نزده  بالغی که در دوران کودیک در خارج از اس�ت
باشند هم مهم است که واکسن بزنند. وق�ت شما واکسن های تکمییل 

خود را زدید، دیگر به واکسن زدن نیاز نخواهید داشت.

پزشک و یا پرستار شما هم ممکن است واکسن های دیگری مانند 
واکسن آنفلوآنزا را توصیه نماید. واکسن آنفلوآنزا بخ�ش از واکسن 

های تکمییل نمی باشد.

آیا باید پویل پرداخت کنم؟

واکسیناسیون تکمییل برای همه پناهندگان و پناهجویان رایگان است. 

آیا واکسیناسیون ایمن است؟

الیا   پژوهش ها نشان داده اند که واکسن ها مؤثر هستند و در اس�ت
واکسن ها بسیار ایمن می باشند. تب و درد پس از آمپول زدن عادی 
است، ویل مشکیل ایجاد نمی کند و فقط 1 تا 2 روز ادامه می یابد. 
عوارض جان�ب جدی بسیار نادر می باشد. ح�ت اگر واکس�ن را هم 

ر است.  قبال زده باشید، تکرار این واکسن �ب �ن

در کجا می توانم واکسیناسیون تکمییل 
دریافت کنم؟ 

 تان )در هر س�ن که باشید(
گ

نزد پزشک خانوادیک  

در شهرداری محل )برای افرادی که کم�ت از 18 ساله باشد(   

ن کردن موجود باشند(  مدارس زبان )اگر برنامه های واکس�ی  

The Asylum Seeker Resource Centre )در مرکز کمک به   
پناهجویان( )بزرگساالن(.

هنگامی که قرار مالقات دارم، آیا می توانم 
جم داشته باشم؟ م�ت

جم نیاز داشتید می توانید  بله – اگر به کمک م�ت
جم کنید.  )و مهم است که( درخواست م�ت

مراحل واکسیناسیون چگونه خواهد بود؟

 برای واکسیناسیون تکمییل به 3 یا 4 قرار مالقات و در یک دوره 4 
 ماهه نیاز خواهید داشت. شما ممکن است در هر وقت مالقات 

 چندین واکسن دریافت کنید. در هر قرار مالقات، به افراد 
ن 2 تا 3 تزریق انجام می شود. واکسیناسیون تکمییل در   ب�ی

الیا(  Australian Immunisation Register )دف�ت ثبت ایمن سازی اس�ت
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ان واکسیناسیون، پزشک  ثبت می شود. در هنگام مالقات برای ج�ب
یا پرستار می پرسد که شخیص که واکسن می زند آیا بیمار است، 

آیا قبالً واکسن زده، چه موقع واکسن زده، و آیا موقعی که واکسن 
زده هیچگاه مشکیل داشته است یا نه. تب و درد پس از واکسن زدن 
عادی است، ویل مشکیل ایجاد نمی کند و فقط 1 تا 2 روز ادامه می 

یابد. عوارض جان�ب جدی بسیار نادر است. 

زها�ی را باید همراه  برای قرار مالقات چه چ�ی
داشته باشم؟ 

اگر کارت واکسیناسیون دارید که نشان بدهد قبال شما یا فرزندتان واکسن 
زده اید، آن ها را با خود در هر قرار مالقات بیاورید. آوردن سابقه 

واکسیناسیون به زبان خودتان هم قابل قبول است. پزشک و یا پرستار 
د که چه  می تواند این سابقه را مورد استفاده قرار دهد تا تصمیم بگ�ی

الیا زده اید  واکس�ن را نیاز دارید بزنید، و واکسن ها�ی که در خارج از اس�ت
را در Australian Immunisation Register وارد نماید. می توانید برای 
واکسن زدن به جاهای متفاوت مراجعه کنید، ویل نیاز دارید هرجا می 
روید، کارت )سابقه( واکسیناسیون خودتان را هم همراه داشته باشید. 
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نمونه های کارت واکسیناسیون

 اگر واکسن های تکمییل را نزنم چه خواهد شد؟ 

ی از بیماری ها شده و سالمت شما را حفظ  واکسن زدن باعث پیشگ�ی
خواهد نمود – بنابراین افرادی که واکسن های تکمییل را نزده باشند 

ممکن است بیمار شوند. 

الیا، قوانی�ن جدید در ارتباط  در اس�ت
با واکسیناسیون و کمک پرداخ�ت های 

لینک برای خانواده ها وجود دارند.  سن�ت
چنانچه کودکان و جوانان زیر 20 سال 
سوابقی در Australian Immunisation Register نداشته باشند، 
خانواده های آنها کمک پرداخ�ت های مراقبت از کودکان را دریافت 
نخواهند کرد و Family Tax Benefit Part A )کمک پرداخ�ت های 

مزایای مالیا�ت خانواده بخش A( آنها کاهش پیدا خواهد کرد. انجام 
ا�ن به خانواده ها اجازه می دهد این کمک  واکسیناسیون های ج�ب

پرداخ�ت ها را دریافت کنند. والدین همچنان می توانند در مورد اینکه 
ی کنند، ویل  آیا فرزندانشان را واکسیناسیون کنند یا خ�ی تصمیم گ�ی
چنانچه انتخاب کنند فرزندان خود را واکسینه نکنند، کمک پرداخ�ت 
های مراقبت از کودکان و کمک پرداخ�ت های مزایای مالیا�ت خانواده 

بخش A آنها کاهش پیدا خواهد کرد.  

ن وجود دارند که می گویند کودکان پیش از  قوانی�ن در ویکتوریا ن�ی
ن به مهدکودک یا مرکز مراقبت از کودکان )مراقبت بلند مدت  رف�ت
روزانه، مراقبت موقت یا مراقبت روزانه در خانواده( باید تمامی 

ن بر مدرسه یا مراقبت خارج  واکسن های خود را زده باشند. این قوان�ی
گذار نمی باشند. هنگام ثبت نام کودکان در  از ساعات مدرسه تأث�ی
مهدکودک یا مرکز مراقبت از کودکان، والدین باید اظهاریه سابقه 

ایمن سازی Australian Immunisation Register را ارائه دهند. شما 
 می توانید با Australian Immunisation Register به شماره

ید و از آنها بخواهید اظهاریه سابقه ایمن  809 653 1800 تماس بگ�ی
سازی را برایتان پست کنند، یا می توانید از پزشک یا پرستار خود 

الیا برایتان  بخواهید نسخه ای از آن را از دف�ت ثبت ایمن سازی اس�ت
چاپ کند. 


