குழந் தைகளின் ககோவிட்-19 ைடுப் பூசி (5 முைல் 11 ஆண்டுகள்
வதை) பற் றிய ைகவதல எவ் வோறு கண்டுபிடிப் பது
 இது யோருக்கோக
இந்த வளம் முக்கியமாக 5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ட
குழந்ததகதளக் ககாண்டுள் ள புலம் கபயர்ந்ததார் மற் றும்
அகதிகள் பின் னணியில் உள் ள கபற் தறார்களுக்காக
உருவாக்கப் பட்டது.. சமூகக் கல் வியாளர்கள் தபான் ற
கதாழிலாளர்கள் மற் றும் பங் குபற் றுதவார்கள் இந்த
வளத்திலிருந்து பயனதடயலாம் .
 தநாக் கங் கள்
குழந்ததகளின் தகாவிட்-19 தடுப் பூசிதயப் பற் றி தமலும்
அறிய விரும் பும் புலம் கபயர்ந்த கபற் தறாருக்கான தகவல்
ததடல் கசயல் முதறதய எளிதமப் படுத்துவதத இந்தத்
தகவல் தாள் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள் ளது.அதவயாவன
- அரசாங் க இதணயதளம் , கபரும் பான் தமயினரால்
நம் பப் படுகிற ஊடகங் கள் மற் றும் கசன் டர்லிங்
இதணயதளம் தபான் ற நம் பகமான ஊடகத் தளங் கள்
மற் றும் ஆதாரங் களில் இருந்து தகவல் கதள
ஒருங் கிதணத்தல் ;
- தகவதல அணுகுவதற் கான வழிமுதறகள் மற் றும்
இதணப் புகதள வழங் குதல் ;
- சமூக உறுப் பினர்களின் பல் தவறு தகவல் தததவகளின்
அடிப் பதடயில் தகவல் கதளப் பல பிரிவுகளாகப் பிரித்தல் .
 எப் படிப் பயன்படுை்துவது
குழந்ததகளுக்கான தகாவிட்-19 தடுப் பூசி மருந்துகள்
கதாடர்பான அதனத்து தகவல் கதளயும் கதரிந்துககாள் ள
புலம் கபயர்ந்த கபற் தறார்கள் தகவல் கதாகுப் தபப்
பயன் படுத்தலாம் அல் லது நீ ங் கள் விரும் பினால் , தகவல்
கதாகுப் பின் ஒரு குறிப் பிட்ட ததலப்புக்குச் கசல் லலாம் .
 கிதடக்கக்கூடிய தடுப் பூசி மருந்துகளின் வதககள் பற் றிய
தகவல்
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5 முதல் 11 வயது வதர உள் ள குழந்ததகள் ஏன்
தகாவிட்-19 தடுப் பூசிகதளப் கபற தவண்டும் (70க்கும்
தமற் பட்ட கமாழிகளில் ):
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-covid-19-vaccines-for-children-and-teenagersinformation-for-parents-and-guardians-other-languages



குழந்ததகளுக்கான தகாவிட்-19 தடுப் பூசி
மருந்துகளுக்கான கமாழித் தகவல் தாள் கள் மற் றும்
தகள் வி பதில் (57 சமூக கமாழிகளில் கிதடக்கிறது):
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/getvaccinated/vaccination-for-5-11-years-old



விக்தடாரியா சுகாதாரத் துதறயால் வழங் கப் பட்ட 5
முதல் 11 வயது வதரயிலான குழந்ததகளுக்கான
தகாவிட்-19 தடுப் பூசி மருந்துகள் பற் றிய கமாழித்
தகவல் :
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-informationchildren-and-teenagers
15 கமாழி இதணயப் பக்கங் கள் உள் ளன, நீ ங் கள்
விரும் பும் கமாழியின் கபயதர அமுக் கினால்
அவற் தற அணுகலாம் .



குழந்ததகளுக்கான தடுப் பூசி தபாடுதல் உட்பட,
தகாவிட்-19 தடுப் பூசி மருந்துகள் பற் றிய கமாழித்
தகவல் : https://www.coronavirus.vic.gov.au/translatedinformation-about-coronavirus-covid-19
(கமாழியில் தகவதலக் கண்டறியத் தயவுகசய் து
நீ ங் கள் விரும் பும் கமாழிதயக் கிளிக் கசய் து,
கிதடக்கக்கூடிய அதனத்துத் தகவதலயும் பார்க்க
"தகாவிட் 19 தடுப் பூசிமருந்து " என் பததத்
ததர்ந்கதடுக்கவும் .)



ஆஸ்திதரலிய சுகாதாரத் துதற வழங் கிய பல் தவறு
வதகயான தடுப் பூசி மருந்துகள் , அதவ எவ் வாறு
கசயல் படுகின் றன, அவற் றின் கசயல் திறன் , பக்க
விதளவுகள் மற் றும் அதத யார் பயன் படுத்தலாம்
என் பது உள் ளிட்ட கமாழித் தகவல் :
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19vaccines/translations
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நீ ங் கள் விரும் பும் கமாழியின் கபயதரக் கிளிக்
கசய் வதன் மூலம் கமாழிப் பக்கத்தத அணுகவும் .
 5 முதல் 11 வயது வதரயிலான குழந்ததகளுக்கான
மருந்தளவு (70க்கும் தமற் பட்ட கமாழிகளில் ):
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-social-dosage-for-children-aged-5-to-11-years-otherlanguages
 உங் கள் குழந் தைகளுக் கு ககோவிட்-19 ைடுப் பூசிதய
எவ் வோறு பதிவு செய் வது


எங் கு, எப் படி முன் பதிவு கசய் வது (விக்தடாரியா
சுகாதாரத் துதற வழங் கிய ஆங் கிலத்தில்
கபாதுவான தகவல் ):
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
15 சமூக கமாழிகளில் கிதடக்கும் தகவல் கள்
அத்துடன் இங் தக அணுகலாம்
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-informationchildren-and-teenagers



குதறபாடுகள் மற் றும் சிறப் புத் தததவகள் உள் ள
குழந்ததகளுக்கு (விக்தடாரியா சுகாதாரத் துதற
வழங் கிய ஆங் கிலத்தில் கபாதுவான தகவல் :
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-informationpeople-disability
இயலாதம அல் லது அடிப் பதட சுகாதார
நிதலதமகள் உள் ள குழந்ததகள் “வீட்டிதலதய
தடுப் பூசி” (ஆங் கிலத்தில் கபாதுவான தகவல் ) கபற
தகுதியுதடயவர்கள் :
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-home
உங் கள் குழந் தைக் கு வீட்டிகலகய ைடுப் பூசி
கபோடுவைற் கு முன்பதிவு செய் ய, 1800 675 398 என்ற
எண்ணிற் கு அதழக் கவும் (இலவெ விளக் கை்திற் கு
பூஜ் ஜியை்தை (0) அழுை்ைவும் ) அல் லது
இயலோதமயுதடகயோை் சைோடை்பு அதிகோைிதயை்
சைோடை்பு சகோள் ளவும் DLOcoordinator@dhhs.vic.gov.au
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5 முதல் 11 வயது வதரயிலான குழந்ததகளின்
கபற் தறார் மற் றும் பாதுகாவலர்களுக் கான ஃதபசர்
பற் றி கமாழியில் தகவல் மற் றும் ஒப் புதல் படிவம்
(70க்கும் தமற் பட்ட கமாழிகளில் ):
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-pfizer-information-and-consent-form-for-parentsand-guardians-of-children-aged-5-to-11-years-other-languages



6 முதல் 11 வயது வதரயிலான குழந்ததகளின்
கபற் தறார் மற் றும் பாதுகாவலர்களுக் கான நவீன
தகவல் மற் றும் ஒப் புதல் படிவம் (70க்கும் தமற் பட்ட
கமாழிகளில் ):
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-moderna-information-and-consent-form-for-parentsand-guardians-of-children-aged-6-to-11-years-other-languages

 குழந் தைகளுக் கோன ைடுப் பூசி கபோடுைல்
 தகாவிட்- 19 தடுப் பூசி மருந்துகதளப் பற் றி
குழந்ததகளிடம் எப் படிப் தபசுவது (70க்கும் தமற் பட்ட
கமாழிகளில் )
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-how-to-speak-to-kids-about-covid-19-vaccines-otherlanguages
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