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ਔਿੇ ਸ਼ਬਦ

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਚ ਿੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਪਕਹਲੀ ਿਾਰੀ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲਖਾਂਗੇ 

 ● ਸ਼ਬਦ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਕਿੱਚ ਹੈ 

 ● ਅਸੀਂ ਕਲਖਾਂਗੇ ਕਿ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

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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ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹੋ

 

 ● ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੱਚ

 ● ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਚ ਹੈ

 ● ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ।

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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ਇਸ ਖਕਤਾਬ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਲਖੀ ਗਈ ਹੈ

●	 Queensland Health ਦੁਆਰਾ

 ● ਮਾਕਪਆਂ ਿਾਸਤੇ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿੁਝ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।

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.
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ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਰਿਾਉਣ  

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਟੀਿਾਿਰਣ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਾਈ ਹੈ। 

ਦਿਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

 

 ● ਟੀਿਾ ਲਗਾ ਿੇ

 ● ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਿੇ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 

ਹਨ।

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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ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਕਉਂ ਹੈ?

ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ ੋ

ਇਹ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ

 

 ● ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਮਾਰ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ

 ● ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਰਣ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

Why is immunisation important?

Immunisation protects you from diseases that 

can

 

 ● make you sick

 ● cause death.
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ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਿਦਾ 

ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ

 ● ਖਸਰਾ

 ● ਗਲੇਡੂ

 ● ਫ਼ਲੂ

 ● ਿਾਲੀ ਖਾਂਸੀ

Immunisation can protect you from a lot of 

diseases.

For example

 ● measles

 ● mumps

 ● the flu

 ● whooping cough.



ਸਫਾ  8

ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲੋਂ ਕਬਮਾਰੀ ਪਿੜ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

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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ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਹੋਣਾ ਖਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ

 ● ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ

 ● ਬੱਚੇ

 ● ਅੱਲੜ੍ਹ

 ● ਨੌਜਿਾਨ 

 ● ਬਜ਼ਰੁਗ।

Who should get immunised?

Everyone should get immunised.

For example

 ● babies

 ● children

 ● young adults

 ● adults 

 ● older people.
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ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਗਰਭਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਬਚਾਅ ਸਿਦਾ ਹੈ

 ● ਮਾਂ

ਅਤੇ 

 ● ਬੱਚੇ ਨੰੂ।

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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ਤੁਹਾਡ ੇਪਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੋਲ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੀਿੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ 

ਹਨ। 

ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।

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.



ਸਫਾ  12

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦ ੇਹੋ

 ● ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੇਗਾ 

●	  ਤੁਸੀਂ ਸਰਿਾਰ ਿੋਲੋਂ ਪਖਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਿਦੇ 

ਹੋ

 – ਪਕਰਿਾਰਿ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਂਟਰਕਲੰਿ ਤੋਂ ਕਮਲਦੇ ਹਨ।

 ● ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਚ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੁਝ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਡਾਿਟਰ ਇਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

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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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ 

ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ ੈ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਕਰਿਾਰਡ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰਦ ੇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹੜੇ 

ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ।

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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ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਣ ਦੁਿਣਗੇ?

ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਿੀ ਕਜਹੀ ਦਰਦ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋ 

ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਦੁਖਦੀ ਬਾਂਹ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਿਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਿਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ 

ਹੈ। ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਟ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਚੰਤਤ ਹ ੋਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹੋ।

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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ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਖਕੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ

 ● ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ

 ● ਿੁਝ ਸਥਾਕਨਿ ਿੌਂਕਸਲਾਂ

 ● ਹਾਈ ਸਿੂਲ

 – ਕਸਰਫ 7ਿੀਂ ਅਤੇ 10ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ।

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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ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਿ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਿਕਹ ਿੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਨੇ 

ਪੈਣਗੇ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੂਲ ਕਿੱਚ ਇਿ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਣਾਂ ਦੀ ਖਕੰਨੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਕਲਖੇ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਿਾਸਤੇ 

ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛ ੋਕਿ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਫੇਰੀ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੈਸਿਦਾ ਹੈ।

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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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਣ ਖਰਕਾਰਡ ਖਕੱਥੋਂ ਲੈ 
ਸਕਦ ੇਹੋ? 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਕਰਿਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ ੋ

 ● ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ

 ● ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਊਨੀਜੇਸ਼ਨ ਰਕਜਸਟਰ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮਊਨੀਜੇਸ਼ਨ ਰਕਜਸਟਰ ਨੰੂ  

1800 653 809 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਇਕਤਹਾਸਿ ਕਬਓਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

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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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ Queensland Health ਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਫੋਨ ਿਰੋ 13 432 584

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ Translating ਅਤੇ 

Interpreting Service ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਫੋਨ ਿਰੋ 131 450 

ਇਹ ਸੇਿਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

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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ਪ੍ਰਤੀਰੱਕਖਅਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ

ਜਾਂ

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ

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.
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