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்கடினமோன ப�ோற்கள்

இந்த புத்த்கத்ததில் சில ்கடினமான 

சசாற்கள் உள்்ளன.

்கடினமான சசால்்ல நாங்கள் 

மு்தல்மு்ை எழுதும் பபாது 

 ● அந்தச் சசால் நீல நதிைத்ததில் இருககும் 

 ●  அந்தக ்கடினமான சசால்லிறகு 

எனன அரத்தம் எனப்்த நாங்கள் 

குைிபபபிடுப�ாம்

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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இந்தப் பு்த்த்க்த்ததிலிருநது 
நீங்கள் உ்தவிபப்லோம்

உங்களுககு உ்த� நீங்கள் யா்ையா�து 

அணு்கலாம்

 

 ● இந்தப புத்த்கத்்தப படிபப்தறகு

 ●  இந்தப புத்த்கம் எ்்தப பறைியது 

எனறு அைிநது ச்காள்�்தறகு

 ● பமலும் ்த்க�ல் அைி�்தறகு

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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இந்தப் பு்த்த்கம் கு்றி்தது

இந்தப புத்த்கம்

●	 Queensland Health ஆல்

 ● சபறபைார்களுக்கா்க எழு்தபபட்டது

இந்தபபுத்த்கம் ந�ோய்த்தடுப்பு பறைியது

பநாயத்தடுபபு எனைால் உங்கள் 

உ்டல் சில பநாய்க்ளிலிருநது 

பாது்காக்கபபடு்கதிைது எனறு அரத்தம்

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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பநாயத்தடுப்பப சபை நீங்கள் 

ஒரு ்தடுப்பூ�றியை பபாடடுக 

ச்காள்்ளப�ண்டும். 

ஒரு ்தடுபபூசி எனபது ஒரு பாது்காபபு 

மருந்தாகும் 

அந்தமருநது

 

 ● ஊசி மூலம் பபா்டபப்டலாம்

 ● �பிழுங்கககூடிய்தா்க இருக்கலாம்

ஆஸ்ததிபைலியா�பில் பயனபடுத்தபபடும் 

அ்னதது பநாயத்தடுபபு மருநது்களும் 

பாது்காபபான்�

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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ஏன் ந�ோய்த்தடுப்பு 
முக்கதிைம்?

பநாயத்தடுபபு கீழக்கண்்ட�றைிலிருநது 

உங்க்்ளப பாது்காககும்

 

 ● உங்க்்ள பநாய ்தாககு�து

 ● மைணம்

Why is immunisation important?

Immunisation protects you from diseases that 

can

 

 ● make you sick

 ● cause death.
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பநாயத்தடுபபு பல்ப�று பநாய்க்ளிலிருநது 

உங்க்்ளப பாது்காககும்

உ்தாைணமா்க

 ● ்தட்டம்்ம

 ● மம்பஸ

 ● ச்ளிக ்காயச்சல்

 ● ்கககு�ான இருமல்

Immunisation can protect you from a lot of 

diseases.

For example

 ● measles

 ● mumps

 ● the flu

 ● whooping cough.
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மறை�ர்க்ளி்டமிருநது உங்களுககு பநாயத 

ச்தாறைிகச்காள்்ளலாம்

அ்ததி்க மக்கள் பநாய எ்ததிரபபு சபறும்பபாது 

அந்த சமூ்கத்ததில் பநாய்கள் பைவு�து 

்கடினமா்கதிைது.

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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ைோர ந�ோய எ்ததிரப்பு பப் 
நவண்டும்?

அ்ன�ரும் பநாய எ்ததிரபபு சபை 

ப�ண்டும்.

உ்தாைணமா்க

 ● குழந்்த்கள்

 ● சிறு�ர்கள்

 ● இ்்ளஞர்கள்

 ● சபைிய�ர்கள் 

 ● மு்ததிய�ர்கள்

Who should get immunised?

Everyone should get immunised.

For example

 ● babies

 ● children

 ● young adults

 ● adults 

 ● older people.
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குழந்்த்களும், இ்ளம் சிறு�ர்களும் பநாய 

எ்ததிரபபு சபறு�து மி்க முக்கதியமான்தாகும். 

்கருவுறைிருககும் சபண்்களும் பநாய 

எ்ததிரபபு சபறு�து முக்கதியமான்தாகும்.

பநாயத்தடுபபு மருநது 

கீழ்கண்்ட�ர்க்்ளயும் பாது்காககும்.

 ● ்தாய

மறறும் 

 ● குழந்்த

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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எப்பபோழுது உங்கள் குடும்பம் 
ந�ோய எ்ததிரப்பு மருநய்த 
எடு்ததுகப்கோள்்ளநவண்டும்?

ஆஸ்ததிபைலியா�பில் ஒரு பநாய எ்ததிரபபு 

மருதது அட்டவயை இருக்கதிைது.

எந்த �ய்ததினருககு எந்த ்தடுபபூசி்கள் 

ச்காடுக்கபப்ட ப�ண்டும் எனறு அந்த 

அட்ட�்ண கூறு்கதிைது 

அந்த அட்ட�்ண்யப பபினபறறு்தல் 

மி்க முக்கதியமாகும்.

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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நீங்கள் அந்த அட்ட�்ண்யப 

பபினபறைினால்

 ● உங்கள் குழந்்த பநாயபிலிருநது நனகு 

பாது்காக்கபபடும். 

●	  அைசாங்கத்ததி்டமிருநது நீங்கள் குடும்ப 

உ்தவி்தப்தோய்கயைப் சபைமுடியும்.

 –  குடும்ப உ்த�பிதச்தா்்க சசண்்டர 

லினக்கதி்டம் இருநது ்கதி்்டககும்

 ●  உங்கள் குழந்்த, குழந்்த்கள் 

்காபப்கத்ததிறகு சசல்ல முடியும்

உங்கள் குழந்்த சில பநாயத 

்தடுபபுமருநது்க்்ள ்த�ை�பிடடிருந்தால் 

உங்கள் மருதது�ர அ்்த ஈடுசசயய ஒரு 

்ததிட்டத்்த ்தரு�ார.

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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உங்கள் குழந்்த பநாய்க்ளிலிருநது 
பாது்காக்கபபடு�்தறகு அ்ததி்க 
பநாயத்தடுபபு மருநது்க்்ளப சபை 
ப�ண்டியபிருக்கலாம்.

உங்கள் சசாந்த நாடடில் பநாயத 
்தடுபபுமருநது எடுததுக ச்காண்்ட்தற்கான 

ஆ�ணங்கள் எதுவும் உங்க்ளி்டம் 

இல்்லசயனைால் உங்கள் குடும்பம் 
மீண்டும் பநாய ்தடுபபு மருநது்க்்ள 
எடுததுகச்காள்்ள ப�ண்டியபிருககும் 

நீங்கள் ஆஸ்ததிபைலியா்� �பிடடு 
ச�்ளிநாடு சசல்�்தாயபிருந்தால், 
பநாயபிலிருநது பாது்காததுகச்காள்்ள 
உங்கள் குடும்பம் பநாயத்தடுபபு 
மருநது்க்்ள எடுததுகச்காள்்ள 
ப�ண்டிருககும்.

உங்களுககு எந்த பநாயத ்தடுபபுமருநது 
ப்த்� எனறு உங்கள் மருதது�ர 
உங்களுககுச் சசால்�ார.

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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ந�ோய்த்தடுப்பு மருநது 
எடு்ததுகப்கோள்வது வலி 
ஏறபடு்ததுமோ?

ஊசிப பபாடும் பபாது பலசான �லி்ய 

மடடும் நீங்கள் உணரவீர்கள்.

ஊசிப பபாடடுகச்காண்்ட பி்கு 

உங்களுககு �லி இருக்கலாம். 

உ்தாைணமா்க , ்்க புண்ணா்கலாம்.

ஊசிபபபாடடுக ச்காண்்ட பி்கு பலசான 

்காயச்சல் இருக்கககூடும். சபாது�ா்க 

�லியும் ்காயச்சலும் நீங்கதி�பிடும். .

உங்களுககு ்க�்லயா்க இருந்தால் 

உங்கள் மருதது�்ை சசனறுபாருங்கள்.

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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எஙகு ்தடுப்பூ�றி 
நபோடடுகப்கோள்வது

நீங்கள் கீழ்கண்்ட�ர்க்ளி்டம் ்தடுபபூசி 

பபாடடுகச்காள்்ளலாம்.

 ● உங்கள் மருதது�ர

 ● சில உள்ளூர மனைங்கள்

 ● உயரநதி்லப பள்்ளி

–  7 �ய்ததிலிருநது 10 �யதுககுடபட்ட 

குழந்்த்களுககு மடடும்

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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உங்கள் குழந்்த, பள்்ளியபில் ்தடுபபூசி 
பபாடடுகச்காள்ளும் முன நீங்கள் ஒரு 
ஒபபு்தல் படி�த்ததில் ஆம் என ்்கசயாபபம் 
இ்டப�ண்டும்.

பள்்ளியபில் உங்கள் குழந்்த ஏ்தா�ச்தாரு 
பநாயத்தடுபபு மருந்்தத ்த�ை�பிட்டால் 
உங்கள் மருதது�ர அ்்த அ�ர்களுககு 
ச்காடுபபார.

்தடுப்பூ�றிககு எவவ்ளவு 
ப�லவோகும்?

ஆஸ்ததிபைலிய அட்ட�்ணயபில் 
படடியலி்டபபட்ட ்தடுபபூசி்கள் சில 
பபிைிவு்களுககு இல�சமா்க பபா்டபபடும்.

அ்ததில் நீங்கள் இருக்கதிறீர்க்ளா எனறு அைிய 
உங்கள் மருதது�்ை அணு்கவும்.

உங்கள் மருதது�ைி்டம் நீங்கள் ்தடுபபூசி 

பபாடடுகச்காண்்டால் நீங்கள் மருதது�ைி்டம் 

பணம் சசலுத்த ப�ண்டியபிருககும்.

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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உங்கள் ந�ோய்த்தடுப்பு 
ஆவைங்கய்ள எஙகு 
பபறுவீர்கள்? 

உங்கள் பநாயத்தடுபபு ஆ�ணங்க்்ள 

நீங்கள் கீழக்கண்்ட�ர்க்ளி்டம் சபைலாம். 

 ● உங்கள் மருதது�ர

●	 Australian Immunisation Register. 

Australian Immunisation Registerஐ1800 653 

809 எனை எண்ணில் அ்ழக்கலாம்.

உங்கள் பநாயத்தடுபபு �ைலாறு 

அைிக்்க்ய ப்களுங்கள்

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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கூடு்தல் ்த்கவல்

பமலும் ்த்க�லுககு Queensland Healthஐ 

ச்தா்டரபுச்காள்்ளவும்.

13 432 584 எனை எண்்ண அ்ழக்கவும்

உங்களுககு சமாழிசபயரபபா்ளர 

ப்த்�பபட்டால் Translating மறறும் 

Interpreting Serviceஐ ச்தா்டரபுச்காள்்ளவும்.

131 450 எனை எண்்ண அ்ழக்கவும். 

இது ஒரு இல�ச பச்�.

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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பநாயத்தடுபபு குைித்த ்த்க�லுககு 

கீழக்கண்்ட இ்ணய்த்ளத்்த 

பார்�யபி்டவும்

அல்லது

உங்கள் சமாழியபில் ்த்க�்லப சபை 

கீழக்கண்்ட இ்ணய்த்ளத்ததிறகு 

சசல்லவும்

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
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