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Why is immunisation important?
Immunisation is a safe and effective way of 
protecting you and your community against 
serious diseases, such as whooping cough 
and measles, which can cause disability and 
even death. When a large majority of children, 
teenagers and adults are vaccinated, it is more 
difficult for these diseases to spread in the 
community.

لماذا تُعتبر التحصينات مهمة؟
التحصين هو وسيلة آمنة وفعّالة لحمايتكم ومجتمعكم من األمراض 

الخطيرة، مثل السعال الديكي والحصبة، والتي يمكن أن تسبّب اإلعاقة 
وحتى الوفاة. عندما تحصل غالبية كبيرة من األطفال والمراهقين 

والراشدين على اللقاحات، عندها يكون من الصعب على هذه 
األمراض أن تنتشر في المجتمع.

• Vaccination means getting a vaccine. 
It makes your body immune to some 
diseases. Vaccination is also known as 
immunisation. 

• Immunisation is a safe and effective way of 
protecting you against serious diseases.

• All vaccines used in Australia are safe.
• Missing or delaying vaccinations puts 

your child and those around you at risk of 
getting serious diseases.

• The protection through immunisations 
does not always last a lifetime, extra 
vaccinations are needed for children, 
teenagers and adults throughout their life.

• If you or your children have no 
immunisation records, your doctor can 
plan a schedule of vaccinations to get you 
and your children up-to-date (‘catch-up’).

• Childhood vaccines are free.

يعني التلقيح الحصول على لقاح. وهو يحّصن جسمكم ضد  	•
بعض األمراض. ويُعرف التلقيح أيضاً بالتحصين.

التحصين هو وسيلة آمنة وفعّالة لحمايتكم من األمراض  	•
الخطيرة.

جميع اللقاحات الُمستخدمة في أستراليا آمنة. 	•
إذا فاتتكم لقاحات أو قمتم بتأجيلها فهذا األمر يعّرض طفلكم  	•

واألشخاص من حولكم لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة.
ال تدوم الحماية من خالل التحصينات دائماً لمدى الحياة،  	•

ويحتاج األطفال والمراهقون والراشدون إلى لقاحات إضافية 
خالل حياتهم.

إذا لم يكن لديكم أو لدى أطفالكم سجالت للتحصين، فيستطيع  	•
طبيبكم أن ينّظم جدوالً للتحصينات لكي تحصلوا أنتم وأطفالكم 

على اللقاحات التي فاتتكم (“استدراك اللقاحات الفائتة”). 
اللقاحات خالل مرحلة الطفولة مجانية. 	•

Key facts حقائق رئيسية
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Not only babies and children need to be 
vaccinated against common childhood diseases 
– parents, grandparents and carers do too. They 
could pass on a serious disease to their child if 
they are not up-to-date with their immunisations. 
Even if they were fully vaccinated when they were 
a child, those immunisations often will not last 
for their whole life.

األطفال والرضع ليسوا هم فقط بحاجة إلى اللقاحات ضد أمراض 
الطفولة الشائعة – بل أولياء األمور واألجداد ومقّدمو الرعاية بحاجة 

إليها أيضاً. فهم قد ينقلوا مرضاً خطيراً إلى أطفالهم إذا لم يحصلوا 
على التحصينات الالزمة. حتى إذا كانوا قد حصلوا على جميع 

اللقاحات في طفولتهم، فإن هذه التحصينات لن تستمر فعاليتها على 
األغلب لمدى حياتهم.

It is also important for pregnant women or 
those planning pregnancy to check their 
immunisations  are up-to-date. Influenza and 
whooping cough vaccinations are recommended 
and free for pregnant women.

If you travel outside Australia (including to your 
country of birth), you might need vaccinations 
to protect you from getting sick. Your doctor 
(also called general practitioner or GP) can tell 
you what vaccinations are needed before your 
travel. This will depend on when and where you 
are going, your age, whether you are pregnant or 
planning a pregnancy, other medical conditions 
and your vaccination history. 

Speak to your doctor about your vaccinations 
to help protect you, your family and your 
community.

Why is immunisation for children so 
important? 
Young children and particularly babies are at risk 
of serious and life-threatening diseases such as 
whooping cough. This is because their immune 
system (their bodies’ defence mechanism) is 
not yet fully developed. For the best protection, 
children need to receive every vaccine on time 
as outlined in the Queensland immunisation 
schedule. Being fully up-to-date with 
immunisations keeps not only your children, but 
also your family members and your community 
protected. 

Immunisation schedule for Queensland
The immunisation schedule outlines which free 
vaccines are given at what age from birth to 
adulthood. The schedule is available at 
www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au/schedule. 

A schedule of vaccinations to catch-up
If you and your children have missed 
vaccinations, catching up as soon as possible 
is important. Your doctor can plan a schedule of 
vaccinations to get you and your children up-to-
date (‘catch-up’). 

من المهم أيضاً للنساء الحوامل أو اللواتي تخططن للحمل التحقّق من 
أنهن حصلن على جميع التحصينات الالزمة. يُنصح بحصول النساء 

الحوامل على لقاحات األنفلونزا والسعال الديكي المجانية.

إذا سافرتم خارج أستراليا )بما في ذلك البلد الذي ولدتم فيه(، فقد 
تكونوا بحاجة إلى لقاحات لحمايتكم من اإلصابة باألمراض. ويمكن أن 
يخبركم طبيبكم )يُسمى أيضاً الطبيب العام أو GP) باللقاحات الالزمة 
قبل سفركم. وسوف يعتمد هذا على الوقت والمكان الذي تذهبون إليه، 

وعمركم، وسواء كانت المرأة حامالً أو تخطط للحمل، والحاالت 
الطبية األخرى واللقاحات التي حصلتم عليها في الماضي.

تحدثوا إلى طبيبكم حول اللقاحات الخاصة بكم للمساعدة في حمايتكم 
وعائلتكم ومجتمعكم.

لماذا يُعتبر تحصين األطفال مهماً جداً؟
األطفال الصغار وخاصة الرّضع معّرضون لخطر اإلصابة بأمراض 

خطيرة تهّدد الحياة مثل السعال الديكي. وذلك ألن جهاز مناعتهم 
)آلية دفاع أجسامهم( لم يتطّور بعد بشكل كامل. للحصول على أفضل 
حماية، يحتاج األطفال إلى الحصول على كل لقاح في الوقت المناسب 
كما هو محّدد في جدول التحصينات في والية كوينزالند. إن الحصول 
على التحصينات الكاملة في وقتها ال يحمي أطفالكم فحسب، بل يحمي 

أفراد أسرتكم ومجتمعكم أيضاً.

جدول التحصينات في والية كوينزالند
يحّدد جدول التحصينات اللقاحات المجانية التي يتم إعطاؤها وفي 

أي عمر، من الوالدة وحتى سن الرشد. ويتوفّر الجدول على الموقع 
	اإللكتروني

 .www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au/schedule

جدول اللقاحات من أجل استدراك ما فاتكم
إذا فاتتكم أنتم وأطفالكم لقاحات، فمن المهم استدراك ما فاتكم في أسرع 

وقٍت ممكن. ويستطيع طبيبكم التخطيط لجدول لقاحات لكي تحصلوا 
وأطفالكم على اللقاحات الالزمة (“استدراك اللقاحات الفائتة”).
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You and your children might need to get many 
vaccinations over a number of weeks or months 
to complete the recommended schedule and to 
be fully protected.

There are laws in Australia about vaccination, 
Centrelink payments and attendance at child 
care services. In Australia, children must be 
up-to-date with their immunisations for parents 
to receive Centrelink payments. Check with 
your child care service or kindergarten about 
immunisation requirements for your children.   

Are vaccines safe?
All vaccines available in Australia have 
been tested and are safe and effective. Like 
all medications, vaccines can cause some 
reactions. Common reactions to vaccines are 
generally mild and go away within a few days 
without medical treatment. Reactions include 
mild fever for a short time and soreness, redness 
or swelling where the needle was given. Major 
side effects are extremely rare. The risk to your 
health from getting the disease is far more 
serious than the risk from vaccine side effects.

Where to get vaccinated?
You can get vaccinated at your GP clinic. 
Some local government councils also provide 
immunisation clinics for children. Check your 
council’s website for more information. 

Children attending Year 7 or Year 10 at secondary 
schools in Queensland can also get free 
vaccinations at school. 

How much do vaccinations cost?
Childhood vaccines are free. Some extra 
vaccines for children, teenagers, pregnant 
women, people with some medical risk factors 
and the elderly are also free. 

Check with your doctor if you are eligible for free 
vaccines. While some vaccines are free, some 
doctors might charge a fee for the vaccination.

قد تحتاجون أنتم وأطفالكم إلى الحصول على العديد من اللقاحات 
على مدار عدة أسابيع أو أشهر إلكمال الجدول الُمقترح ولكي تكونوا 

محميين بالكامل.

 Centrelink هناك قوانين في أستراليا حول التلقيح ودفعات
وحضور مراكز خدمات رعاية األطفال. في أستراليا، يجب أن 

يحصل األطفال على جميع اللقاحات الالزمة لكي يستلم أولياء أمورهم 
دفعات Centrelink. تحققوا مع مركز خدمة رعاية أطفالكم أو 

روضة أطفالكم حول متطلّبات تحصينات أطفالكم.

هل اللقاحات آمنة؟
تم اختبار جميع اللقاحات المتوفرة في أستراليا وهي آمنة وفعّالة. 

ومثلها مثل كل األدوية، يمكن أن تسبّب اللقاحات بعض التفاعالت. 
وتكون حّدة التفاعالت الشائعة من اللقاحات خفيفة عموماً وتختفي 

خالل أيام قليلة دون الحاجة إلى عالج طبي. وتتضمن التفاعالت حمى 
خفيفة لفترة قصيرة والشعور باأللم، واحمرار أو توّرم في موضع 

الحقنة. واآلثار الجانبية الخطيرة نادرة للغاية. إن اإلصابة بالمرض 
يشّكل خطراً على صحتكم أكثر بكثير من خطر اآلثار الجانبية للقاح.

أين يمكنكم الحصول على اللقاح؟
يمكنكم الحصول على اللقاح في عيادة طبيبكم العام. كما توفّر بعض 
المجالس البلدية المحلية عيادات لتحصين األطفال. تحققوا من موقع 

مجلسكم البلدي اإللكتروني للمزيد من المعلومات.

يمكن لألطفال الذين يدرسون في السنوات الدراسية السابعة أو العاشرة 
في المدارس الثانوية في والية كوينزالند الحصول على لقاحات 

مجانية في المدرسة.

كم تكلّف اللقاحات؟
اللقاحات خالل فترة الطفولة مجانية. وبعض اللقاحات اإلضافية 

لألطفال والمراهقين والنساء الحوامل واألشخاص المعّرضين لمخاطر 
صحية والُمسنّين مجانية أيضاً.

تحققوا مع طبيبكم ما إذا كنتم مؤهلين للحصول على لقاحات مجانية. 
في حين أن بعض اللقاحات مجانية، إال أن بعض األطباء قد يفرضون 

رسوماً مقابل اللقاحات.
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How to access immunisation records?
All vaccinations given to people in Australia 
are recorded on the Australian Immunisation 
Register (AIR) by the doctor giving the 
vaccination. 
To get a copy of your own and your child’s 
immunisation record (if they are under the age of 
14) you can:
• ask your doctor to print a copy from AIR for you 
• call AIR on 1800 653 809
• visit a local Medicare service centre
• go to the myGov website https://my.gov.au to 

create an account and link it to Medicare.

The record is called an immunisation history 
statement. Your child’s vaccination may also be 
recorded in your child’s Personal Health Record 
booklet (‘red book’) if you have one.

Make sure you bring all your immunisation 
records, including those from overseas, to your 
medical appointments. The doctor or nurse can 
use these records to decide which vaccinations 
you need, and to record vaccinations you 
had overseas on the Australian Immunisation 
Register. This will help keep your immunisation 
records up-to-date.

More information
• Call 13 HEALTH (13 43 25 84) for health advice 

24 hours a day, 7 days a week.
• Call the Translating and 

Interpreting Service (TIS National) 
on 131 450 if you need an 
interpreter.

• For more information about 
immunisation, visit 
www.qld.gov.au/health/conditions/
immunisation  or 
www.health.gov.au/health-topics/
immunisation

• For information in other languages, visit 
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language  or 
www.healthtranslations.vic.gov.au

كيف يمكنكم الوصول إلى سجالت التحصينات؟
يتم تسجيل جميع اللقاحات التي يحصل عليها األشخاص في أستراليا 

على سجل Australian Immunisation Register (AIR) من 
قبل الطبيب الذي يُعطي اللقاح.

للحصول على نسخة من سجل التحصين الخاص بكم أو بطفلكم )إذا 
كان يقّل عمره عن 14 عاماً(، يمكنكم:

AIR الطلب من طبيبكم أن يطبع لكم نسخة من سجل 	•
االتصال بسجل AIR على الرقم 809 653 1800 	•

Medicare زيارة المركز المحلي لخدمات 	•
 https://my.gov.au اإللكتروني myGov زيارة موقع 	•

.Medicare إلنشاء حساب وربطه بـ	

يُسمى السجل ببيان تاريخ التحصين. ويمكن أيضاً تسجيل اللقاحات 
التي يحصل عليها طفلكم في كتيّب السجل الصحي الشخصي لطفلكم 

(“الكتاب األحمر”) إذا كان لديكم واحد.

تأكدوا من إحضار جميع سجالت تحصيناتكم، بما في ذلك السجالت 
من خارج أستراليا، إلى مواعيدكم الطبية. يمكن للطبيب أو الممرض/

الممرضة استخدام هذه السجالت لتحديد اللقاحات التي تحتاجونها، 
ولتسجيل اللقاحات التي حصلتم عليها خارج أستراليا على سجل	

Australian Immunisation Register. سيساعد هذا في 
تحديث سجالت تحصيناتكم.

المزيد من المعلومات
اتصلوا بـ	HEALTH (13 43 25 84) 13 للحصول على • 

المشورة الصحية طوال أيام األسبوع وعلى مدار الساعة.
 • Translating and اتصلوا بخدمة

 Interpreting Service (TIS National)
على الرقم	450 131 إذا كنتم بحاجة إلى مترجم 

شفهي.
	للمزيد من المعلومات حول التحصينات، قوموا بزيارة• 

www.qld.gov.au/health/conditions/
 immunisation أو 

www.health.gov.au/health-topics/
immunisation

	للمعلومات بلغات أخرى، قوموا بزيارة • 
www.humanservices.gov.au/individuals/

 information-in-your-language أو 
www.healthtranslations.vic.gov.au


