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 تحصين متأخربتذكير  -األسئلة الشائعة 

 لماذا تلقيت هذا التذكير؟
( وجدنا أن طفلك تأخر في الحصول على لقاح أو أكثر في جدول البرنامج الوطني AIRوفًقا لسجالت سجل التحصين األسترالي )

يكزن ذلك بسبب تفويت طفلك لتحصين أو أكثر من اللقاحات المجدولة أو بسبب عدم قيام مقدم التحصين بتحديث للتحصين. قد 

 المعلومات الصحيحة على سجل التحصين الوطني.

 (؟AIRما هو سجل التحصين األسترالي )
من مختلف األعمار. ويتم تسجيل  ( هو سجل وطني يسجل اللقاحات الممنوحة في أستراليا ألشخاصAIRسجل التحصين األسترالي )

 . وهو يشمل اللقاحات المعطاة:1996يناير/ كانون ثان  1اللقاحات على السجل منذ 

 من قبل برنامج التحصين الوطني 

  (2017من قبل برامج المدارس )منذ 

 .من قبل الممارسين الخصوصيين مثل التحصين ضد اإلنفلونزا أو ألغراض السفر 

 

 بالنفاذ إلى بيان سجالت تحصين طفلك لألغراض التالية: AIRتسمح المعلومات المدرجة على 

 للتأكد من صحتها 

 لمتابعة أي منها تأخر في الحصول عليها 

 لمعرفة إن كان أحدها قد فات أوانه 

 لمعرفة أي منها قارب موعده 

 لمعرفة إن كان قد تم تسجيل أي استثناءات طبية لطفلك 

 لك حصل على التحصين المطلوب لاللتحاق بدور رعاية األطفال أو المدارسإلثبات أن طف 

 ماذا على أن أفعل اآلن؟
قم بزيارة مقدم التحصين الخاص بك )وهو في العادة طبيبك العمومي( ومعك سجل التطعيم الخاص بطفلك والذي يمكنك النفاذ إليه 

الخاص بك. يتم تضمين تعليمات القيام بذلك على هذه الصفحة. يمكن لمزود التحصين الخاص بك حينها أن  myGovمن حساب 

يرتب لحصول طفلك على التحصين حتى يلحق بالجدول الزمني. كما يمكنه أيًضا التأكد من تحديث سجالت طفلك على سجل 

 التحصين األسترالي.

 اصة بطفلي؟كيف يمكنني النفاذ إلى سجالت التحصين الخ
الخاص بك. إذا لم  myGovإذا لم يبلغ طفلك الرابعة عشر من عمره يمكنك النفاذ إلى سجالت التحصين الخاصة به)ا(عبر حساب 

عشر فسيتعين الرابعة 14اإللكتروني. أما إذا تعدى طفلك  myGovسيتعين عليك إنشاء واحد على موقع  myGovيكن لديك حساب 

 .myGovعليه إنشاء حسابه الخاص على 

 Immunisation history. ثم اختر myGovالخاص بك عبر الرابط على  Medicareوبعد أن تنشئ حسابا افتح حساب 

statement  )الصفحة أو القائمة الرئيسية. من)بيان سجل التحصين 

https://my.gov.au/
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 VIEWوعلّم على المربع لتأكيد فهمك له. اختر  )اإلعالن( Declarationثم اقرأ  اسم الشخص الذي ترغب في عرض بيانهحدد 

STATEMENT ( للمتابعة. سيتم عرض بيان سجل التحصين.)عرض البيان 

من بيان سجل  PDF)نسخة  PDF version of the Immunisation History Statementلطباعة البيان أو تحميله اختر 

 للتحميل. Saveللطباعة أو على  Open( وثم أنقر على التحصين

 ماذا لو واجهتني صعوبة في النفاذ إلى سجالت التحصين الخاصة بطفلي؟
حتى إذا لم تتمكن من الطباعة أو النفاذ إلى سجل تحصين طفلك راجع مقدم التحصين الخاص بك إذ في مقدوره البحث عن 

 ( نيابًة عنك.AIRالمعلومات في سجل التحصين األسترالي )

 لم أفعل شيئا؟ وإن
إذا لم يكن طفلك مستوٍف لتحصيناته فقد تعرض صحة اآلخرين للخطر وخاصًة الرضع والصغار والمسنين الواهنين ومن نظام 

 مناعتهم ضعيف. فالتحصين وسيلة بسيطة آمنة وفعالة للحماية من األمراض الضارة.

أو عدم اكتمالها قد يؤثر على بعض مدفوعات المساعدة ( AIRكما أن عدم تحديث المعلومات على سجل التحصين األسترالي )

 األسرية وعلى حصولك على رعاية األطفال والتسجيل بالمدارس.

 أتحتاج إلى المزيد من المعلومات؟
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات يمكنك التحدث إلى ممرض)ة( التحصين في وحدة الصحة العامة في ليفربول باالتصال على 

 .1300 066 055 الرقم


