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�က်ာ�ဲ�ဲ�  စကာားလ�� းဆေး�ွ

ဒီီစာအုုပ််မှာ ခက်ခဲတဲဲ့�  စကာ�လုုံး� �တွေတဲ့ေ ရှှိ�ပ်ါတဲ့ယ််။

ခက်ခဲတဲဲ့�  စကာ�လုုံး� � ပ်ထမဦး�ဆုုံး� � အုကြိက�မ် ကွန််တွေတဲ့ာ်တဲ့�ု � 

တွေ��တဲ့ာဖြ�စ်ပ်ါတဲ့ယ်် 

● စကာ�လုုံး� �ဟာာ အခြ�ာဆေး�ာင်း်နဲ့ဲ � ဖြ�စ်တဲ့ယ်် 

●  ခက်ခဲတဲဲ့�  စကာ�လုုံး� � ဘာာဆုံး�ု လုံး�ု တဲ့ာက�ု  ကွန််တွေတဲ့ာ်တဲ့�ု � 

တွေ��တဲ့ယ််။

Hard words

This book has some hard words.

The first time we write a hard word 

 ● the word is in blue 

 ● we write what the hard word means.
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ဒီီစာအ� �်နဲ့ဲ ���်သက်ာ�ဲ�  အကူာအညီီကား�  သင်း် 
�နိုး� င်း်�ယ််

သင့်� ်က�ု  ကူညီီ��ု � တဲ့စ်တွေယ်ာက်တွေယ်ာက်က�ု  သင့်် �န�ု င့််တဲ့ယ််

 

● ဒီီစာအုုပ််က�ု  �တ်ဲ့ပ်ါ

● ဒီီစာအုုပ််ဟာာ ဘာာအုတွေ�ကာင့််�လဲုံးဆုံး�ု တဲ့ာ သ�ပ်ါ

● အုချက်အုလုံးက်မျာ�မျာ� ရှှိာပ်ါ

You can get help with this book

You can get someone to help you

 

 ● read this book

 ● know what this book is about

 ● find more information.
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ဒီီစာအ� �် အဆေး�ကာာင်း်း

ဒီီစာအုုပ််က�ု  တွေ��သာ�သူ

● တွေ��သာ�သူ Queensland Health

● မ�ဘာတွေတဲ့ေ အုတဲ့ေက် ဖြ�စ်တဲ့ယ််။

ဒီီစာအုုပ််ဟာာ ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းခြ�င်း်းအုတွေ�ကာင့််� ဖြ�စ်တဲ့ယ်် 

ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ဖြခင့််� ဆုံး�ု တဲ့ာ သင့်� ်က�ု ယ််ခနာာက�ု  

တဲ့စ်ချ�� �တွေ�ာဂါါတွေတဲ့ေမဖြ�စ်တွေအုာင့်် ကာကေယ််တွေပ်�တဲ့ယ််။

About this book

This book is written

 ● by Queensland Health

 ● for parents.

This book is about immunisation

Immunisation means your body is protected 

from some diseases.



စာမျက်နှာ  5

အုကာအုကေယ််ရှှိ���ု � သင့်် ကာာကွာယ််ဆေး�း ထ�ု ���ု �လုံး�ု ပ်ါတဲ့ယ််။ 

ကာကေယ််တွေဆုံး�ဆုံး�ု တဲ့ာ အုကာအုကေယ််တွေပ်�တဲဲ့�  တွေဆုံး�ဖြ�စ်တဲ့ယ််။ 

ဖြ�စ်န�ု င့််တဲဲ့� တွေဆုံး�ကတွေတဲ့ာ�

 

● ထ�ု �တွေဆုံး�

● စာ�တွေဆုံး�

�သစတွေ�တဲ့�လုံးျန�ု င့််င့်� မှာ သု� �တဲဲ့� တွေဆုံး�အုာ�လုုံး� � အုန တ�ာယ်် 

ကင့််�ပ်ါတဲ့ယ််။

You need to have a vaccine to be immunised. 

A vaccine is protection medicine. 

The medicine might be

 

 ● injected

 ● swallowed.

All vaccines used in Australia are safe.
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ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းထိုးားခြ�င်း်းဟာာ ဘာလး� � 
အဆေး�းကြီးကီားသလဲ။

ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ�ဖြခင့််�ဟာာ သင့်� ်က�ု  တွေ�ာဂါါမဖြ�စ်တွေအုာင့်် 

အုကာအုကေယ််တွေပ်�တဲ့ယ််၊ တွေ�ာဂါါတွေတဲ့ေဟာာ

 

● သင့်� ်က�ု  တွေန်မတွေကာင့််� ဖြ�စ်တွေစန�ု င့််တဲ့ယ််

● တွေသတွေစန�ု င့််တဲ့ယ််။

Why is immunisation important?

Immunisation protects you from diseases that 

can

 

 ● make you sick

 ● cause death.
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ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ�ဖြခင့််�ဟာာ တွေ�ာဂါါ တွေတဲ့ာ်တွေတဲ့ာ်မျာ�မျာ� 

မဖြ�စ်တွေအုာင့်် သင့်� ်က�ု  ကာကေယ််တွေပ်�န�ု င့််တဲ့ယ််။

ဥပ်မာ

● ဝက်သက်

● ပ်ါ�ချ�တ်ဲ့တွေ�ာင့််န်ာ

● တုဲ့ပ််တွေကေ�

● �ကက်ညှှာာတွေချာင့််�ဆုံး�ု �

Immunisation can protect you from a lot of 

diseases.

For example

 ● measles

 ● mumps

 ● the flu

 ● whooping cough.
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သင့်် အုဖြခာ�လူုံးတွေတဲ့ေထ� မှ တွေ�ာဂါါတွေတဲ့ေ ကူ�စက်န�ု င့််တဲ့ယ််။

လူုံးမျာ�မျာ� ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ�တဲဲ့�အုခါ လူုံး�အုသ�ု င့််�အုဝ�ု င့််�မှာ 

တွေ�ာဂါါတွေတဲ့ေ ကူ�စက်ပ်ျ� �နှ� ���ု � ခက်ပ်ါတဲ့ယ််။

You can catch diseases from other people.

When a lot of people get immunised it is hard for 

diseases to spread in the community.
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ဘယ််သူဆေး�ွ ကာာကွာယ််ဆေး�း 
ထိုးး� းထိုးားသင်း� ်သလဲ။

လူုံးတဲ့�ု င့််� ကာကေယ််တွေဆုံး� ထ�ု �ထာ�သင့်� ်တဲ့ယ််။

ဥပ်မာ

● န�ု �စ�ု �ကတွေလုံး�င့်ယ််တွေတဲ့ေ

● ကတွေလုံး�တွေတဲ့ေ

● လူုံးင့်ယ််လူုံးရွေယ််တွေတဲ့ေ

● လူုံးကြိကီ�တွေတဲ့ေ 

● အု�ု မင့််�တဲဲ့� လူုံးတွေတဲ့ေ

Who should get immunised?

Everyone should get immunised.

For example

 ● babies

 ● children

 ● young adults

 ● adults 

 ● older people.
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န�ု �စ�ု �ကတွေလုံး�င့်ယ််တွေတဲ့ေနှင့်� ် င့်ယ််ရွေယ််တဲဲ့�ကတွေလုံး�တွေတဲ့ေ 

ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ���ု � အုလုံးေန််အုတွေ��ကြိကီ�ပ်ါတဲ့ယ််။ 

က�ု ယ််ဝန််တွေဆုံးာင့်် အုမျ���သမီ�တွေတဲ့ေလုံးည်ီ� ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ���ု � 

အုတွေ��ကြိကီ�ပ်ါတဲ့ယ််။

ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ�ဖြခင့််�ဟာာ အုကာအုကေယ််တွေပ်�န�ု င့််တဲ့ာက-

● မ�ခင့််

နှိုင်း� ်�ကွာ 

● ကတွေလုံး�က�ု ပ်ါဖြ�စ်တဲ့ယ််။

It is very important for babies and young children 

to get immunised. 

It is also important for pregnant women to get 

immunised.

Immunisation can protect

 ● the mother

and 

 ● the baby.
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သင်း� ်မိးသားစ�  ဘယ််အ�ျးနဲ့်မှိာ 
ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းထိုးား�မိလဲ။

�သစတွေ�တဲ့�လုံးျန�ု င့််င့်� မှာ ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု � အစီအစဥ်် 

တဲ့စ်ခုရှှိ�တဲ့ယ််။

အုစီအုစဥ်မှာ အုသက်အုရွေယ််အုလုံး�ု က် ထ�ု �သင့်� ်တဲဲ့�  

ကာကေယ််တွေဆုံး�တွေတဲ့ေ သတ်ဲ့မှတ်ဲ့ထာ�တဲ့ယ််။ 

အုစီအုစဥ်က�ု  လုံး�ု က်န်ာ��ု � အုတွေ��ကြိကီ�ပ်ါတဲ့ယ််။

When should your family get 
immunised?

Australia has an immunisation schedule.

A schedule says which vaccines should be 

given at different ages. 

It is important to follow the schedule.
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သင့်် အုစီအုစဥ်က�ု  လုံး�ု က်န်ာတဲဲ့�အုခါ

●  သင့်� ်ကတွေလုံး�ဟာာ တွေ�ာဂါါမဖြ�စ်တွေအုာင့်် 

ပ်�ု ပြီးပီ်�အုကာအုကေယ််�လုံး�မ� ်မယ်် 

●  သင့်် အုစ�ု ��ဆီုံးက မိးသားစ�  ��� �း� းဆေး�းဆေးငွ်း �န�ု င့််တဲ့ယ််

– မ�သာ�စု ပ်�� ပ်�ု �တွေပ်�တွေင့်ေဟာာ စင့််တဲ့ာလုံးင့်� ်က ဖြ�စ်တဲ့ယ််။

● သင့်� ်ကတွေလုံး� ကတွေလုံး�ထ�န််�တွေကျာင့််�က�ု  သော�န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

တဲ့ကယ််လုံး�ု � သင့်� ်ကတွေလုံး�ဟာာ မထ�ု ��တွေသ�တဲဲ့�ကာကေယ််တွေဆုံး�တဲ့စ်ချ�� � 

ရှှိ��င့်် သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််က ထပ််ဖြ�ညီ� ်ထ�ု �တွေပ်���ု � စီစဥ်တွေပ်�န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

When you follow the schedule

 ● your child will be better protected from disease 

 ●  you can get family assistance payments from 

the government

 –  family assistance payments are from 

Centrelink.

 ● your child can go to child care.

If your child misses some immunisations your 

doctor can make a plan to catch up.
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သင့်� ်ကတွေလုံး�ဟာာ တွေ�ာဂါါတွေတဲ့ေကတွေန် 

အုကာအုကေယ််�တွေန်လုံးျက်ရှှိ�တွေန်��ု � ကာကေယ််တွေဆုံး�ပ်�ု ပြီးပီ်�ထ�ု �တဲ့ာတွေတဲ့ေ 

လုံး�ု အုပ််န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

သင့်� ်မ�ခင့််န�ု င့််င့်� မှ ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �မှတ်ဲ့တဲ့မ်�တွေတဲ့ေ 

သင့်� ်မှာ မိရှှိး�င်း် သင့်� ်မ�သာ�စုဟာာ တွေန်ာက်တဲ့စ်ကြိက�မ် 

ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု ��န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။ 

တဲ့ကယ််လုံး�ု � �သစတွေ�တဲ့�လုံးျန�ု င့််င့်�  ဖြပ်င့််ပ်က�ု  သင့်် ခ�ီ�သော��င့်် 

တွေ�ာဂါါကတွေန် ဆုံးက်လုံးက် အုကာအုကေယ််�တွေန်��ု � သင့်� ်မ�သာ�စုဟာာ 

ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ���ု � လုံး�ု အုပ််န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

သင့်် ဘာယ််ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု ���ု �လုံး�ု တဲ့ာတွေတဲ့ေက�ု  သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််က 

သင့်� ်က�ု တွေဖြပ်ာန�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

Your child might need to get more immunisations 

to keep them protected from diseases.

Your family might have to get immunised again if 

you do not have immunisation records from your 

home country. 

If you travel outside Australia your family might 

need immunisations to keep them safe from 

disease.

Your doctor can tell you which immunisations you 

will need.
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ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� း�ာ နဲ့ာမှိာလား။

တွေဆုံး�ထ�ု �ခ� �တဲဲ့�အုချ�န််မှာ သင့်် န်ည်ီ�န်ည်ီ�န်ာန�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

တွေဆုံး�ထ�ု �ပြီးပီ်�ဆေးနဲ့ာက်ာ သင့်် န်ာတွေကာင့််�န်ာန�ု င့််တဲ့ယ််။ ဥပ်မာ၊ 

လုံးက်တွေမာင့််�န်ာကျင့််ဖြခင့််�။

တွေဆုံး�ထ�ု �ပြီးပီ်�ဆေးနဲ့ာက်ာ သင့်် န်ည်ီ�န်ည်ီ��ျာ�တွေကာင့််� 

�ျာ�န�ု င့််တဲ့ယ််။ န်ာတဲ့ာနှင့်� ် �ျာ�တဲ့ာတွေတဲ့ေ ထု� �စ�အုတဲ့�ု င့််� 

တွေပ်ျာက်သော�ပ်ါမယ််။

တဲ့ကယ််လုံး�ု � သင့်် စ�ု ���မ်တွေန်�င့်် သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််နှင့်� ် ဖြပ်န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

Will the immunisations hurt?

You might feel a small pain when you get the 

injection.

You might have pain after the injection. For 

example, a sore arm.

You might have a mild fever after the injection. 

Pain and fever will usually go away.

If you are worried you can see your doctor.
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ကာာကွာယ််ဆေး�း ဘယ််ဆေးနဲ့�ာမှိာ ထိုးး� းလး� ��သလဲ။

သင့်် ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �လုံး�ု � �န�ု င့််တဲဲ့� တွေန်�ာတွေတဲ့ေကတွေတဲ့ာ�

● သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််

● တဲ့စ်ချ�� � တွေကာင့််စီရုွ� �တွေတဲ့ေမှာ

● အုထက်တဲ့န််�တွေကျာင့််�မှာ ဖြ�စ်တဲ့ယ််။

–  ၇ တဲ့န််�နှင့်� ် ၁၀ တဲ့န််� ကတွေလုံး�တွေတဲ့ေအုတဲ့ေက်သာ 

ဖြ�စ်တဲ့ယ််။

Where to get immunised

You can get immunisations from

 ● your doctor

 ● some local councils

 ● high school

 – for children in Year 7 and Year 10 only.
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တွေကျာင့််�မှာ သင့်� ်ကတွေလုံး� ကာကေယ််တွေဆုံး� မထ�ု �ခင့်် 

သတွေဘာာတူဲ့ညီီချက်တွေပ်�တဲဲ့�  ပု်� စ�က�ု  သင့်် သတွေဘာာတူဲ့တွေ�ကာင့််� 

လုံးက်မှတ်ဲ့ထ�ု ��မယ််။

တဲ့ကယ််လုံး�ု � သင့်� ်ကတွေလုံး� တွေကျာင့််�မှာ ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �တဲ့ာ တဲ့စ်ခု 

ပ်ျက်ကေက်�င့်် သင့်� ် ဆုံး�ာဝန််က သူတဲ့�ု �က�ု  ထ�ု �တွေပ်�န�ု င့််ပ်ါတဲ့ယ််။

ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� း�ာဆေး�ွဟာာ ဘယ််ဆေးလာက်ာ 
ကာ� နဲ့်ကာျ�ါသလဲ။

�သစတွေ�တဲ့�လုံးျန််�အုစီအုစဥ်မှာ တွေ�ာ်ဖြပ်ထာ�တဲဲ့�  

ကာကေယ််တွေဆုံး�တွေတဲ့ေဟာာ တဲ့စ်ချ�� �အုုပ််စုတွေတဲ့ေအုတဲ့ေက် 

အုခမဲ� ဖြ�စ်ပ်ါတဲ့ယ််။

သင့်် အဲု� ဒီီအုထဲမှာ ပ်ါမပ်ါ သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််က�ု  တွေမ�ပ်ါ။

တဲ့ကယ််လုံး�ု � သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််က သင့်� ်က�ု  ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �တွေပ်��င့်် 

သင့်် ဆုံး�ာဝန််ဖြပ်ခ တွေပ်��တွေကာင့််� တွေပ်��န�ု င့််တဲ့ယ််။

You must sign a consent form to say yes before 

your child gets immunised at school.

If your child misses an immunisation at school your 

doctor can give it to them.

How much do immunisations cost?

Vaccines listed on the Australian schedule are free 

for some groups.

Ask your doctor if this includes you.

If you get immunised by your doctor you might 

have to pay for the doctor visit.
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သင်း� ် ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းထိုးား�ဲ�  မှိ�်�မ်ိးကား�  
ဘယ််ဆေးနဲ့�ာကာ �နိုး� င်း်သလဲ။ 

သင့်� ်�ဲ � ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု � မှတ်ဲ့တဲ့မ်�က�ု  

�န�ု င့််တဲဲ့� တွေန်�ာကတွေတဲ့ာ� - 

● သင့်� ်ဆုံး�ာဝန််

● Australian Immunisation Register 

Australian Immunisation Register က�ု  �ုန််�  

1800 653 809 ဖြ�င့်� ်တွေခ်ပ်ါ။

သင့်� ်�ဲ � ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �ထာ�တဲဲ့�  

သမ�ု င့််�တွေ�ကာင့််�မှတ်ဲ့တဲ့မ်�က�ု  တွေတဲ့ာင့််�ပ်ါ။

Where can you get your 
immunisation record? 

You can get your immunisation record from 

 ● your doctor

 ● the Australian Immunisation Register. 

Call the Australian Immunisation Register on 

1800 653 809.

Ask for your immunisation history statement.
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�း� သးလး� �ဲ�  အ�ျက်ာအလက်ာ

ပ်�ု သ�လုံး�ု တဲဲ့�  အုချက်အုလုံးက်တွေတဲ့ေအုတဲ့ေက် Queensland Health 

က�ု ဆုံးက်သေယ််ပ်ါ။

�ုန််� 13 432 584 က�ု တွေခ်ပ်ါ

သင့်် စကာ�ဖြပ်န််တဲ့စ်ဦး� အုလုံး�ု ရှှိ��င့်် Translating နှင့်� ်တဲ့ကေ 

Interpreting Service က�ု ဆုံးက်သေယ််ပ်ါ

�ုန််� 131 450 က�ု တွေခ်ပ်ါ 

အဲု� ဒီါ အုခမဲ�  ဝန််တွေဆုံးာင့််မု ဖြ�စ်ပ်ါတဲ့ယ််။

More information

For more information contact Queensland Health.

Call 13 432 584

If you need an interpreter contact the Translating 

and Interpreting Service

Call 131 450 

This is a free service.
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ကာကေယ််တွေဆုံး�ထ�ု �တဲ့ာတွေတဲ့ေနဲ်�ပ်တ်ဲ့သက်လုံး�ု � 

အုပ်�ု အုချက်အုလုံးက်တွေတဲ့ေ သ���ု � �ကညီ� ် ရုွ�န််မှာ

သ�ု �မဟုာတ်ဲ့

သင့်� ်ဘာာသာစကာ�နဲ်� အုချက်အုလုံးက်ပ်�ု အုတဲ့ေက် 

�ကညီ� ် ရုွ�န််မှာ

For information about immunisation visit

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

immunisation

or

www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au

For information in your language visit

www.humanservices.gov.au/individuals/

migrants-refugees-and-visitors

www.humanservices.gov.au/individuals/

information-in-your-language

www.healthtranslations.vic.gov.au



Scope’s Communication and Inclusion Resource Centre wrote the 

Easy English version in September, 2019. 

To contact Scope call 1300 472 673 or visit www.scopeaust.org.au 

To see the original contact Queensland Health.

The Picture Communication Symbols ©1981–2019 by Tobii Dynavox. 

All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. 

Boardmaker® is a trademark of Tobii Dynavox.

© Scope (Aust) Ltd. You may use this document for your own personal, 

non-commercial purposes only. You must not use the document for any 

other purpose and must not copy, reproduce, digitise, communicate, 

adapt or modify the document, or any part of it, (or authorise any other 

person to do so) without the prior consent of Scope (Aust) Ltd.


