Burmese

အထက္တန္းေက်ာင္း Meningococcal
ACWY ကာကြယ္ေဆး အစီအစဥ္
ျဖည့္စြက္ၿပီး ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္ပို႔ေပးပါ

1. Meningococcal ACWY အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။
2. သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးပါ။
3. သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ျဖတ္ထုတ္ၿပီး ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးပါ သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး သင္ မထိုးေစလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္ပို႔ေပးပါ။
ပိုမိုသိရလိ
ွ ိ ုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ ေဒသေကာင္စီကို ဆက္သြယ္ပါ။

Meningococcal ACWY အခ်က္အလက္မ်ား
Meningococcal ACWY
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ေရာဂါသည္ ဘက္တီးရီးယား ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါသည္။
မနင္ဂိုကိုယယ္လ္ ေရာဂါသည္ အျဖစ္မမ်ားေသာ္လည္း ၎သည္ အလြန္
အလ်င္အျမန္ လြန္စြာ ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။ လူဦးေရ၏ 10 % ခန္႔မွာ
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ဘက္တီးရီးယားကို ေနထိုင္မေကာင္းမျဖစ္ေစဘဲ

Meningococcal ACWY-ပါဝင္သည့္
ကာကြယ္ေဆး
Meningococcal ACWY-ပါဝင္သည့္ကာကြယ္ေဆးသည္
တစ္ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေလးမ်ဳးိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး
meningococcal A, C, W, Y ဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ားကို

၎တို႔၏ လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ သယ္ေဆာင္ထား ၾကပါသည္။

အကာအကြယ္ေပးသည္။ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားက ျပသခဲ့သည္မွာ

ဤလူမ်ားကို ‘သယ္ေဆာင္သူမ်ား’ ဟုလူသိမ်ားသည္။ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္

meningococcal A, C, W, Y ကာကြယ္ေဆး၏ ထိေရာက္မႈမွာ

ဘက္တီးရီးယားသည္ လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ပံုမွန္၊ နီးနီးကပ္ကပ္၊

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားတြင္ 80% မွ 85 % အၾကားတြင္ ရွပါသည္
ိ
။

ေရရွည္ အိမ္ေထာင္စု အထိအေတြ႕ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွးႏွ
ီ းထိ
ီ ေတြ႕မႈမွတစ္ဆင့္

Meningococcal A, C, W, Y ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္ကို 2015 ခုႏွစ္

ကူးစက္ပ်႕ႏွ
ံ ႔ပံ ါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားသည္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္

ကတည္းက UK ႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားအား ထိုးေပးခဲ့ၿပီး 2005

ေရာဂါ အႏၱရာယ္ ပိုမိုမ်ားၿပီး အျခားသူမ်ားအား ေရာဂါကို ပ်႕ႏွ
ံ ႕ေစရန္
ံ

ခုႏွစ္ ကတည္းက US တြင္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ပိုမိုျဖစ္ႏုင
ိ ္ဖြယ္ရသည္
ွိ
။

ကာကြယ္ေဆးတြင္ မည္သည့္ ဘက္တီးရီးယားအရွင္မွ် မပါရွဘဲ
ိ

အသည္းအသန္ပ်႕ႏွ
ံ ႔ေံ စသည့္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ေရာဂါသည္
ဘက္တီးရီးယားပိုးမွာ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ ဝင္သြားသည့္အခါ
စက္တစ္ဆီးမီးရား (ေသြးကို ကူးစက္မႈ) သို႔မဟုတ္ မနင္ဂ်ဳင္ိ းတစ္
(ဦးေႏွာက္အကာအရံ အေျမွးပါး ကိုေရာင္ျခင္း) ကိုျဖစ္ပြားေစသည္။
အျဖစ္ခံရသူမ်ား၏ 10% အထိမွာ အသက္ ေသဆံုးႏိုင္သည္။ ရံဖန္ရံခါ
ျပင္းထန္သည့္ ကူးစက္မႈသည္ အဆစ္၊ လည္ေခ်ာင္း၊ အဆုတ္ သို႔မဟုတ္
အူသိမ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ေရာဂါကို မျဖစ္ပြားႏုင
ိ ္ပါ။ ACWY အုပ္စု
ကာကြယ္ေဆးသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားကို ၎တို႔ကေလးငယ္ဘဝ၌
ရရွခဲိ ့သည့္ C အုပ္စုကို အင္အားထပ္ျဖည့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး A ႏွင့္ Y အုပ္စုမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးသည္။

မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ACWY ကာကြယ္ေဆး၏
ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ား
ိ
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးိ အမ်ားစုမွာ အေသးအဖြျဖစ္
ဲ ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ

မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ဘက္တီးရီးယား အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းိ (ဘက္တီးရီးယားအုပ္စု)

ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။

ရွသည္
ိ
၊ အဂၤလိပ္ အကၡရာအားျဖင့္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ A, B, C,W

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားလွ်င္

ႏွင့္ Y အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ား၌ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး မ်ားမၾကာမီ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္။

ဤမနင္ဂိုကိုကယ္လ္ အုပ္စုမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း

အျဖစ္မ်ားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ား
ိ

တိုးျမွင့္လာသည္။

•

ျငင္သာေသာ ကိုယ္အပူအဖ်ား

•

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

•

မူးေဝျခင္း

•

အပ္ထိုးရာေနရာတြင္ နာျခင္း ၊ နီျခင္း ႏွင့္ ေရာင္ျခင္း

•

ကာကြယ္ေဆး တစ္ခုခု ထိုးျပီးေနာက္ 30 မိနစ္ အထိတြင္
မူးလဲက်ျခင္းျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္။

ဘာသာျပန္ ႏွင့္
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း
131 450 ကိုေခၚပါ

အကယ္၍ ဓာတ္မတည့္မႈ အေပ်ာ့စား ျဖစ္ပြားလွ်င္ ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ားကိ
ိ
ု
ေအာက္ပါတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္•

အရည္မ်ား ပိုမိုေသာက္ျခင္းႏွင့္ အကယ္၍ ၄င္းလူတြင္ ကိုယ္ပူအဖ်ားရွက
ိ
အဝတ္ထူထူ မဝတ္ရန္ျဖစ္သည္။

•

ပါရာစီတာေမာ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ နာက်င္သည့္ အပ္ထိုးရာေနရာေပၚတြင္
ေအး၍စိုစြတ္ေသာ အဝတ္ကို ဖံုးဖိေပးျခင္း

ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
အကယ္၍ သင္သည္ ထပ္ဆင့္ အႀကံဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
လိုအပ္ပါက ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ ေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီ ကာကြယ္ေဆးထိုး
ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သင့္ ဆရာဝန္အား ဆက္သြယ္ပါ။
သို႔မဟုတ္ www.betterhealth.vic.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အလြန္႔အလြန္ ရွားရွားပါးပါး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ား
ိ
•

ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈ။

ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥတစ္ခုတြင္
ခ်က္ခ်င္း ေဆးဝါးကုသေပးပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသည္ ဆိုးဝါးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ နာတာရွည္ေနလွ်င္ ၊
သို႔မဟုတ္ သင္ စိုးရိမ္ေနလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုကို ဆက္သြယ္ပါ။

ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း
သင့္ကေလး ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ ၊ အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔သက္ဆိုင္လွ်င္
ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳကို ေျပာျပပါ•

ကာကြယ္ေဆးထိုးမည့္ေန႔တြင္ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း (ကိုယ္အပူအဖ်ား
38.5°C ထက္ပို၍ရွျခင္
ိ း)

•

လြန္ကဲသည့္ ဓာတ္မတည့္မႈတစ္ခုခု ရွျခင္
ိ း

•

ကာကြယ္ထိုးေဆးတစ္ခုခုႏွင့္ လြန္ကဲေသာ ေဆးဓာတ္မတည့္မႈရခဲ
ွ ိ ့သည္။

•

ကိုယ္ဝန္ ရွေနျခင္
ိ
း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္ ေဆးခန္းတြင္
အနည္းဆံုး 15 မိနစ္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါ။

ပံုစံကို မည္သို႔ျဖည့္စြက္ရမည္

Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆး သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံ

ေက်းဇူးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖတ္ရႈပါ။

2. သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးပါ။

ကာကြယေ
္ ဆး မထိးု သည့တ
္ င
ို ေ
္ အာင္ ပံစ
ု က
ံ ို ျဖည္စ
့ က
ြ ေ
္ ပးပါ။
ပံုစံကို ျဖတ္ထုတ္၍ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးပါ။

1. Meningococcal ACWY အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။

3. သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ဖယ္ရွားၿပီး ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးပါ သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး သင္ မထိုးေစလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္ပို႔ေပးပါ။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
မက္ဒက
ီ ဲ နံပါတ္

1 2 3 4

ေနာက္ဆံုးအမည္စာပို႔လိပ္စာ-

စာတိုက္နယ္အမွတ္ေက်ာင္း-

အားလံုးေသာ ကေလးမ်ား/ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္
ကေလး၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္စြက္ပါ။

9 8 7 6 5

7

3

(ကေလး၏နံမည္ နေဘးတြင္ နံပါတ္)

ပထမအမည္ELIZA
CITIZEN
20 BLOCK STREET MELBOURNE

3000

ေမြးသကၠရာဇ္-

/ / 2000
18/ / 10

BLOCK HIGH SCHOOL

c
✓မ
အတန္း-

c က်ား

11A

ဤလူသည္ အဘိုရင္းဂ်င္းလူမ်ဳးိ သို႔မဟုတ္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားလူမ်ဳးိ ေနာက္ခံမွလူ ျဖစ္ပါသလား။ (ေက်းဇူးျပဳ၍ အမွန္ျခစ္ပါ)

c
✓

မဟုတ္ပါ

c အဘိုရင္းဂ်င္းလူမ်ဳးိ

c ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားလူမ်ဳးိ

c အဘိုရင္းဂ်င္းႏွင့္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသား လူမ်ဳးိ

မိဘ /အုပ္ထိန္းသူ ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ အမည္ေန႔အခ်န္ိ ဖုန္းနံပါတ္-

9123 4567

မိုဘိုင္းဖုန္း-

MICHAEL BLOCK

0408 123 456

parentorguardian@internetprovider.com

ထို႔ေနာက္

အီးေမးလ္-

အကယ္၍သင္သည္သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး ထုိးခ်င္လွ်င္

ျမြက္ဟေၾကညာခ်က္- ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူရန္ အတြက္ ကြ်နု္ပ္တြင္ အခြင့္အာဏာရွသည္
ိ
။

ဤအပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ပါ။

ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ အခ်န္ိ မေရြး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္နားလည္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆး သေဘာတူညီခ်က္
ကာကြယ္ေဆး မထိုးထားရျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆုးိ က်ဳးမ်ား
ိ
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္အား ေပးထားသည့္ ကာကြယ္ေဆး
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္ ဖတ္ရူၿပီးနားလည္ပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ ္သည္ ကာကြယ္ေဆး၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဒသေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္

အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ (အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပးႏိုင္သည္)

c ဟုတ္ပါသည္၊ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလး Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာတူပါသည္။

သို႔မဟုတ္
အကယ္၍သင္သည္သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး
ထုိးမေပးခ်င္လွ်င္ ဤအပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ပါ။

Meningococcal ကာကြယ္ေဆးသည္ တစ္ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေလးမ်ဳးိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး meningococcal A, C, W, Y ဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးသည္ (ေဆးတစ္ေခ်ာင္းတည္း)။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္-

ရက္စြ-ဲ

/

/

သို႔မဟုတ္

c မဟုတ္ပါ၊ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလး Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကိုထိုးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာမတူပါ။
သို႔မဟုတ္

c မဟုတ္ပါ၊ ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးသည္ Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ေနရာရာ၌ ထိုးၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ရွရင္
ိ းစြ ေရာဂါ၊
ဲ
ကာကြယ္ေဆးအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈ သို႔မဟုတ္ ယခင္ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ။

ကိုယ္ေရးသီးျခားရွမႈိ ျမြက္ဟခ်က္ Meningococcal ACWY ကာကြယေ
္ ဆး အစီအစဥ္သည္ ဗဟိျု ပည္ေထာင္စု အစိးု ရ ရန္ပေ
ံု ငြ မတည္ေပးထားသည့္ ကာကြယေ
္ ဆး အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယေ
္ ဆးမ်ားကို ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာေကာင္စီ
ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားမွ ခန္အ
႔ ပ္ထားသည့္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု သူနာျပဳက ထိးု ေပးပါသည္၊ ၎သည္ ဗစ္တးို ရီးယားျပည္နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ခစ
ု သ
ီ ႔ို တစ္ႏစ
ွ လ
္ ်ွ င္ အႀကိမအ
္ နည္းငယ္ သြားေရာက္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ
က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး 2008 ခုႏစ
ွ ္ (Public Health and Wellbeing Act 2008) အရ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စရ
ီ းံု မ်ားသည္ ျမဴနီစပယ္ခရိင
ု ္ အတြငး္ ၌ ပညာသင္ယလ
ူ ်က္ရသည္
ွိ
့ ကေလးမ်ားအား ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ုိ
စီမည
ံ ႏိ
ွ ိင
ႈ း္ ၿပီးထိးု ေပးရန္ တာဝန္ရၾကသည္
ွိ
။ ေကာင္စမ
ီ ်ားသည္ အခ်က္အလက္ သီးျခားရွေရးႏွ
ိ
င့္ အခ်က္အလက္ကာကြယေ
္ ပးေရး အက္ဥပေဒ 2014 ခုႏစ
ွ ္ (Privacy and Data Protection Act 2014) ႏွင့္ က်န္းမာေရး မွတတ
္ မ္းမ်ား အက္ဥပေဒ 2001
ခုႏစ
ွ ္ (Health Records Act 2001) တိႏ
႔ု င
ွ အ
့္ ညီ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ သီးျခားရွေရး၊
ိ လွ်ဳ႕ဝွ
ိ ကထ
္ ားရွေရးႏွ
ိ
င့္ လံၿု ခံဳေရးတိက
႔ု ို အကာအကြယေ
္ ပးထားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ တာဝန္ယထ
ူ ားပါသည္။
ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စရ
ီ းံု မ်ားသည္ ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိးု ေပးသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရယ
ြ ္ ကာကြယေ
္ ဆး အားလံးု ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ ံ ေက်ာင္း ကာကြယေ
္ ဆးထိးု မွတပ
္ တ
ံု င္ [Australian Immunisation Register (AIR)] သိ႔ု

ဤထုတ္ေဝစာေစာင္ကို မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရသူ
ွ ိ မ်ား အတြက္ ရရွႏိိ ုင္ေသာပံုစံျဖင့္
လက္ခံရယူရန္ အီးေမးလ္- immunisation@dhhs.vic.gov.au သို႔ပို႔ပါ။

အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ အမည္ေဖာ္ထတ
ု မ
္ ည့္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ဳ႕ဝွ
ိ ကသ
္ မ
ိ း္ ဆည္းထား ပါလိမမ
့္ ည္။ ၄င္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရယ
ြ ္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ႏႈနး္ မ်ားကို တိးု ျမွငေ
့္ စရန္ ျပန္ေခၚျခင္းႏွင္ သတိေပးျခင္း
စနစ္ကသ
ဲ့ ႔ို လုပန
္ ည္းဟန္မ်ားကို လုပေ
္ ပးပါလိမမ
့္ ည္။ ၄င္းသည္ အလံးု စံအ
ု ားျဖင့္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ႏႈနး္ ကို တိးု ျမွငေ
့္ ပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္းပုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ ံ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု မွတပ
္ တ
ံု င္ (Australian Immunisation
Register ) တြင္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားသည့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို ကာကြယေ
္ ဆး မွတတ
္ မ္းအားလံးု ကို ၾကည္ရ
့ ခ
ႈ င
ြ ရ
့္ ပါလိမမ
့္ ည္။ စုစေ
ု ပါင္း ကာကြယေ
္ ဆးထိးု အခ်က္အလက္ကို ေစာင္ၾ့ ကပ္ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း၊ ရန္ပေ
ံု ငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း မနင္ဂက
ို က
ို ယ္လ္
ACWY ကာကြယေ
္ ဆးထိးု အစီအစဥ္ကို တိးု ျမွငေ
့္ ပးျခင္း ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အတြက္ ဗစ္တးို ရီးယား အစိးု ရထံ ထုတေ
္ ဖာ္ေကာင္း ထုတေ
္ ဖာ္ေပးႏိင
ု သ
္ ည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ပုဂဳလ္
ၢ ိ ကမ
ို ်ွ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း မေဖာ္ထတ
ု ပ
္ ါ။
သင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့က
္ ေလးႏွငဆ
့္ က္ႏယ
ႊ သ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္က
့ ေလး၏ ကာကြယထ
္ ားေရးႏွငတ
့္ က
ို ရ
္ က
ို ္ ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ ည့္ ကိစမ
ၥ ်ားအတြက္ ႏွင့္ သင္ သင္တ
့ င္ေ
့ လ်ာက္ပတ္စာြ ေမွ်ာ္လင္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံးု ျပဳမည္
သိမ
႔ု ဟုတ္ ထုတေ
္ ဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္၊ ကုသေပးသည့္ အျခား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မဌ
ႈ ာန သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာေကာင္စသ
ီ ႔ို လႊေပးျခင္
ဲ
း သိမ
႔ု ဟုတ္ လဲလယ
ွ ျ္ ခင္း
ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စသ
ီ ည္ သင္အ
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Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆး သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံ
1. Meningococcal ACWY အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။
2.	
သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးပါ။
3.	
သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ဖယ္ရွားၿပီး ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးပါ သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး သင္ မထိုးေစလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္ပို႔ေပးပါ။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
မက္ဒက
ီ ဲ နံပါတ္

(ကေလး၏နံမည္ နေဘးတြင္ နံပါတ္)

ေနာက္ဆံုးအမည္- 																		ပထမအမည္စာပို႔လိပ္စာ-																											
စာတိုက္နယ္အမွတ္-																ေမြးသကၠရာဇ္-

/ 		/ 							 c မ

c က်ား

ေက်ာင္း-																																အတန္းဤလူသည္ အဘိုရင္းဂ်င္းလူမ်ဳးိ သို႔မဟုတ္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားလူမ်ဳးိ ေနာက္ခံမွလူ ျဖစ္ပါသလား။ (ေက်းဇူးျပဳ၍ အမွန္ျခစ္ပါ)

c

မဟုတ္ပါ

c အဘိုရင္းဂ်င္းလူမ်ဳးိ

c ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားလူမ်ဳးိ

c အဘိုရင္းဂ်င္းႏွင့္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသား လူမ်ဳးိ

မိဘ /အုပ္ထိန္းသူ ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ အမည္ေန႔အခ်န္ိ ဖုန္းနံပါတ္အီးေမးလ္-		

									

မိုဘိုင္းဖုန္း-

															

ကာကြယ္ေဆး သေဘာတူညီခ်က္
ျမြက္ဟေၾကညာခ်က္- ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူရန္ အတြက္ ကြ်နု္ပ္တြင္ အခြင့္အာဏာရွသည္
ိ
။
ကာကြယ္ေဆး မထိုးထားရျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ား
ိ
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္အား ေပးထားသည့္ ကာကြယ္ေဆး
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္ ဖတ္ရူၿပီးနားလည္ပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ ္သည္ ကာကြယ္ေဆး၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဒသေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ အခ်န္ိ မေရြး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္နားလည္ပါသည္။
အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ (အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပးႏိုင္သည္)

c ဟုတ္ပါသည္၊ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလး Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာတူပါသည္။
Meningococcal ကာကြယ္ေဆးသည္ တစ္ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေလးမ်ဳးိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး meningococcal A, C, W, Y ဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးသည္ (ေဆးတစ္ေခ်ာင္းတည္း)။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္-																										ရက္စြ-ဲ

/ 		

/

သို႔မဟုတ္

c မဟုတ္ပါ၊ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလး Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကိုထိုးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာမတူပါ။
သို႔မဟုတ္

c မဟုတ္ပါ၊ ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးသည္ Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ေနရာရာ၌ ထိုးၿပီးျဖစ္ပါသည္။
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ႊ သ
္ ည့္ ကိစမ
ၥ ်ားအတြက္ ႏွင့္ သင္ သင္တ
့ င္ေ
့ လ်ာက္ပတ္စာြ ေမွ်ာ္လင္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံးု ျပဳမည္
သိမ
႔ု ဟုတ္ ထုတေ
္ ဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္၊ ကုသေပးသည့္ အျခား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မဌ
ႈ ာန သိမ
႔ ု ဟုတ္ အျခား ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာေကာင္စသ
ီ ႔ ို လႊေပးျခင္
ဲ
း သိမ
႔ ု ဟုတ္ လဲလယ
ွ ျ္ ခင္း
ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စသ
ီ ည္ သင္အ
့ ား ေက်ာင္းကာကြယေ
္ ဆးထိးု အစီအစဥ္ႏင
ွ ့္ ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုနး္ အမွာစာ (SMS) သိမ
႔ ု ဟုတ္ အီးေမးလ္မတ
ွ စ္ဆင့္ ပိေ
႔ ု ပးေကာင္း ပိေ
႔ ု ပးႏိင
ု သ
္ ည္။ သင္သည္
သင္က
့ ေလး တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းရွရာ
ိ ေဒသေကာင္စက
ီ ို ဆက္သယ
ြ ျ္ ခင္းအားျဖင့္ သင္က
့ ေလး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
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Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆး သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံ
1. Meningococcal ACWY အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။
2.	
သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးပါ။
3.	
သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ဖယ္ရွားၿပီး ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးပါ သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး သင္ မထိုးေစလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္ပို႔ေပးပါ။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
မက္ဒက
ီ ဲ နံပါတ္

1 2 3 4

9 8 7 6 5

7

3

(ကေလး၏နံမည္ နေဘးတြင္ နံပါတ္)

ELIZA
CITIZEN
စာပို႔လိပ္စာ-																											
20 BLOCK STREET MELBOURNE
ေနာက္ဆံုးအမည္- 																		ပထမအမည္-

3000

စာတိုက္နယ္အမွတ္-																ေမြးသကၠရာဇ္-

c
18/ 		/
/ 10							
/ 2000
✓မ

BLOCK HIGH SCHOOL

ေက်ာင္း-																																အတန္း-

c က်ား

11A

ဤလူသည္ အဘိုရင္းဂ်င္းလူမ်ဳးိ သို႔မဟုတ္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားလူမ်ဳးိ ေနာက္ခံမွလူ ျဖစ္ပါသလား။ (ေက်းဇူးျပဳ၍ အမွန္ျခစ္ပါ)

c
✓

မဟုတ္ပါ

c အဘိုရင္းဂ်င္းလူမ်ဳးိ

c ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားလူမ်ဳးိ

c အဘိုရင္းဂ်င္းႏွင့္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသား လူမ်ဳးိ

မိဘ /အုပ္ထိန္းသူ ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ အမည္ေန႔အခ်န္ိ ဖုန္းနံပါတ္အီးေမးလ္-		

9123									
4567

မိုဘိုင္းဖုန္း-

MICHAEL BLOCK

0408 123 456

															
parentorguardian@internetprovider.com

ကာကြယ္ေဆး သေဘာတူညီခ်က္
ျမြက္ဟေၾကညာခ်က္- ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူရန္ အတြက္ ကြ်နု္ပ္တြင္ အခြင့္အာဏာရွသည္
ိ
။
ကာကြယ္ေဆး မထိုးထားရျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ား
ိ
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္အား ေပးထားသည့္ ကာကြယ္ေဆး
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္ ဖတ္ရူၿပီးနားလည္ပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ ္သည္ ကာကြယ္ေဆး၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဒသေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ အခ်န္ိ မေရြး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္နားလည္ပါသည္။
အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ (အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပးႏိုင္သည္)

c ဟုတ္ပါသည္၊ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလး Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာတူပါသည္။
Meningococcal ကာကြယ္ေဆးသည္ တစ္ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေလးမ်ဳးိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး meningococcal A, C, W, Y ဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးသည္ (ေဆးတစ္ေခ်ာင္းတည္း)။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္-																										ရက္စြ-ဲ

/ 		

/

သို႔မဟုတ္

c မဟုတ္ပါ၊ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလး Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကိုထိုးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာမတူပါ။
သို႔မဟုတ္

c မဟုတ္ပါ၊ ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးသည္ Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ေနရာရာ၌ ထိုးၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ရွရင္
ိ းစြ ေရာဂါ၊
ဲ
ကာကြယ္ေဆးအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈ သို႔မဟုတ္ ယခင္ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ။

ကိုယ္ေရးသီးျခားရွမႈိ ျမြက္ဟခ်က္ Meningococcal ACWY ကာကြယေ
္ ဆး အစီအစဥ္သည္ ဗဟိျု ပည္ေထာင္စု အစိးု ရ ရန္ပေ
ံု ငြ မတည္ေပးထားသည့္ ကာကြယေ
္ ဆး အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယေ
္ ဆးမ်ားကို ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာေကာင္စီ
ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားမွ ခန္အ
႔ ပ္ထားသည့္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု သူနာျပဳက ထိးု ေပးပါသည္၊ ၎သည္ ဗစ္တးို ရီးယားျပည္နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ခစ
ု သ
ီ ႔ ို တစ္ႏစ
ွ လ
္ ်ွ င္ အႀကိမအ
္ နည္းငယ္ သြားေရာက္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ
က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး 2008 ခုႏစ
ွ ္ (Public Health and Wellbeing Act 2008) အရ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စရ
ီ းံု မ်ားသည္ ျမဴနီစပယ္ခရိင
ု ္ အတြငး္ ၌ ပညာသင္ယလ
ူ ်က္ရသည္
ွိ
့ ကေလးမ်ားအား ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို
စီမည
ံ ႏိ
ွ ိင
ႈ း္ ၿပီးထိးု ေပးရန္ တာဝန္ရၾကသည္
ွိ
။ ေကာင္စမ
ီ ်ားသည္ အခ်က္အလက္ သီးျခားရွေရးႏွ
ိ
င့္ အခ်က္အလက္ကာကြယေ
္ ပးေရး အက္ဥပေဒ 2014 ခုႏစ
ွ ္ (Privacy and Data Protection Act 2014) ႏွင့္ က်န္းမာေရး မွတတ
္ မ္းမ်ား အက္ဥပေဒ 2001
ခုႏစ
ွ ္ (Health Records Act 2001) တိႏ
႔ု င
ွ အ
့္ ညီ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ သီးျခားရွေရး၊
ိ လွ်ဳ႕ဝွ
ိ ကထ
္ ားရွေရးႏွ
ိ
င့္ လံၿု ခံဳေရးတိက
႔ ု ို အကာအကြယေ
္ ပးထားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ တာဝန္ယထ
ူ ားပါသည္။
ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စရ
ီ းံု မ်ားသည္ ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိးု ေပးသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရယ
ြ ္ ကာကြယေ
္ ဆး အားလံးု ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ ံ ေက်ာင္း ကာကြယေ
္ ဆးထိးု မွတပ
္ တ
ံု င္ [Australian Immunisation Register (AIR)] သိ႔ု
အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ အမည္ေဖာ္ထတ
ု မ
္ ည့္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ဳ႕ဝွ
ိ ကသ
္ မ
ိ း္ ဆည္းထား ပါလိမမ
့္ ည္။ ၄င္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရယ
ြ ္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ႏႈနး္ မ်ားကို တိးု ျမွငေ
့္ စရန္ ျပန္ေခၚျခင္းႏွင္ သတိေပးျခင္း
စနစ္ကသ
ဲ့ ႔ို လုပန
္ ည္းဟန္မ်ားကို လုပေ
္ ပးပါလိမမ
့္ ည္။ ၄င္းသည္ အလံးု စံအ
ု ားျဖင့္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ႏႈနး္ ကို တိးု ျမွငေ
့္ ပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္းပုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ ံ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု မွတပ
္ တ
ံု င္ (Australian Immunisation
Register ) တြင္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားသည့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို ကာကြယေ
္ ဆး မွတတ
္ မ္းအားလံးု ကို ၾကည္ရ
့ ခ
ႈ င
ြ ရ
့္ ပါလိမမ
့္ ည္။ စုစေ
ု ပါင္း ကာကြယေ
္ ဆးထိးု အခ်က္အလက္ကို ေစာင္ၾ့ ကပ္ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း၊ ရန္ပေ
ံု ငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း မနင္ဂက
ို က
ို ယ္လ္
ACWY ကာကြယေ
္ ဆးထိးု အစီအစဥ္ကို တိးု ျမွငေ
့္ ပးျခင္း ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အတြက္ ဗစ္တးို ရီးယား အစိးု ရထံ ထုတေ
္ ဖာ္ေကာင္း ထုတေ
္ ဖာ္ေပးႏိင
ု သ
္ ည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ပုဂဳလ္
ၢ ိ ကမ
ို ်ွ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း မေဖာ္ထတ
ု ပ
္ ါ။
သင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့က
္ ေလးႏွငဆ
့္ က္ႏယ
ႊ သ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္က
့ ေလး၏ ကာကြယထ
္ ားေရးႏွငတ
့္ က
ို ရ
္ က
ို ္ ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ ည့္ ကိစမ
ၥ ်ားအတြက္ ႏွင့္ သင္ သင္တ
့ င္ေ
့ လ်ာက္ပတ္စာြ ေမွ်ာ္လင္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံးု ျပဳမည္
သိမ
႔ု ဟုတ္ ထုတေ
္ ဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္၊ ကုသေပးသည့္ အျခား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မဌ
ႈ ာန သိမ
႔ ု ဟုတ္ အျခား ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာေကာင္စသ
ီ ႔ ို လႊေပးျခင္
ဲ
း သိမ
႔ ု ဟုတ္ လဲလယ
ွ ျ္ ခင္း
ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာင္စသ
ီ ည္ သင္အ
့ ား ေက်ာင္းကာကြယေ
္ ဆးထိးု အစီအစဥ္ႏင
ွ ့္ ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုနး္ အမွာစာ (SMS) သိမ
႔ ု ဟုတ္ အီးေမးလ္မတ
ွ စ္ဆင့္ ပိေ
႔ ု ပးေကာင္း ပိေ
႔ ု ပးႏိင
ု သ
္ ည္။ သင္သည္
သင္က
့ ေလး တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းရွရာ
ိ ေဒသေကာင္စက
ီ ို ဆက္သယ
ြ ျ္ ခင္းအားျဖင့္ သင္က
့ ေလး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
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Meningococcal ACWY Secondary
School Vaccine Program
Complete and return to school

1. Read the Meningococcal ACWY information.
2. Complete the consent section and sign if a Yes.
3. Remove the consent form and return it to school even if you do not want your child to be vaccinated.
Contact your local council for more information.

Meningococcal ACWY information
Meningococcal ACWY
Meningococcal disease is caused by bacteria.
Although meningococcal disease is uncommon,
it can become very serious, very quickly. About 10
per cent of people carry meningococcal bacteria in
their throat without becoming unwell. These people
are known as ‘carriers’. Meningococcal bacteria
are passed from person to person by regular,
close, prolonged household and intimate contact.
Adolescents are at increased risk of meningococcal
disease and more likely to spread the disease to
others.
Invasive meningococcal disease occurs when
these bacteria enter the blood stream to cause
septicaemia (infection in the blood, also known as
‘bacteraemia’) or meningitis, (inflammation of the
membrane covering of the brain). Death can occur
in up to 10 per cent of cases. Occasionally, severe
infection can also occur in the joints, throat, lungs
or intestines.
There are different strains (serogroups) of
meningococcal bacteria known by letters of the
alphabet, including meningococcal A, B, C, W and
Y. In recent years some of these meningococcal
strains have increased across Australia.

Translating and
interpreting service
Call 131 450

Meningococcal ACWY-containing
vaccine
The Meningococcal ACWY-containing vaccine is
a four-in-one combined vaccine for protection
against meningococcal A, C, W, Y strains.
Studies have shown that the effectiveness of the
meningococcal A, C, W, Y vaccine is between 80 to
85 per cent in adolescents. Meningococcal A, C, W,
Y vaccination programs have been implemented in
adolescents in the UK since 2015, and recommended
in the US since 2005.
The vaccine does not contain any live bacteria and
cannot cause meningococcal disease. The ACWY
strain vaccine will boost adolescents with the C
strain they had as a baby and protect against the
A, W and Y strains.

Possible side effects of
meningococcal ACWY vaccine
Most side effects are minor and quickly disappear.
If the following reactions occur, it will be soon after
vaccination.

Common side effects
•
•
•
•
•

Mild temperature
Headache
Dizziness
Pain, redness and swelling at the injection site
Fainting may occur up to 30 minutes after any
vaccination.

If mild reactions do occur, the side effects can be
reduced by:
• Drinking extra fluids and not over-dressing if the
person has a fever
• Taking paracetamol and placing a cold, wet cloth
on the sore injection site.

Further information
If you require further advice or information, please
contact your local council immunisation service or
local doctor.
Or visit www.betterhealth.vic.gov.au

Extremely rare side effects
• Severe allergic reaction.
In the event of a severe allergic reaction, immediate
medical attention will be provided.
If reactions are severe or persistent, or if you are
worried, contact your doctor or hospital.

Pre-immunisation checklist
Before your child is immunised, tell your doctor or
nurse if any of the following apply.
• Is unwell on the day of immunisation
(temperature over 38.5°C)
• Has any severe allergies
• Has had a severe reaction to any vaccine
• Is pregnant.
After vaccination wait at the place of vaccination a
minimum of 15 minutes.

How to complete the form
Please read the information.
Complete the form even if the vaccine is not to be given.
Detach the form and return it to school.

Meningococcal ACWY vaccine consent form
1. Read the Meningococcal ACWY information.
2. Complete the consent section and sign if a Yes.
3. Remove the consent form and return it to school even if you do not want your child to be vaccinated.
Student details
Medicare number

1 2 3 4

9 8 7 6 5

7

3

(Number beside child’s name)

First name: ELIZA
CITIZEN
Postal address: 20 BLOCK STREET MELBOURNE
Surname:

Postcode:

For all children/students
Please complete with the details of the child.

Then
Complete this section if you wish to have your child
vaccinated.

School:

3000

Date of birth: 18
/ / 10
/ / 2000

BLOCK HIGH SCHOOL

c
3 Female
Class:

c Male

11A

Is this person of Aboriginal or Torres Strait Islander origin? (please tick)

c
3 No

c Aboriginal

c Torres Strait Islander

c Aboriginal and Torres Strait Islander

Parent/guardian contact details
Name of parent/guardian or student aged 18 or over:
Daytime phone:
Email:

9123 4567

MICHAEL BLOCK
Mobile: 0408

123 456

parentorguardian@internetprovider.com

Vaccine consent
Declaration: I am authorised to give consent or non-consent for my child to be vaccinated. I have read and
I understand the information given to me about vaccination, including the risks of not being vaccinated and
the side effects of the vaccine. I understand I can discuss the risks and benefits of vaccination with my local
council or doctor. I understand that consent can be withdrawn at any time before vaccination takes place.
Complete for children aged under 18 (students aged 18 and over can give their own consent)

Or

c YES, I CONSENT to my child receiving the Meningococcal ACWY vaccine at school.

Complete this section if you do not wish to have
your child vaccinated.

Parent/guardian signature:

The Meningococcal vaccine is a four-in-one combined vaccine for protection against meningococcal
A, C, W, Y strains (one injection).
Date:

/

/

OR
c No, I do not consent to my child receiving the Meningococcal W vaccine at this time.
OR
c No, my child has had the Meningococcal ACWY vaccine elsewhere.
Please note any pre-existing medical condition, severe allergies or previous severe reaction to vaccination.

To receive this document in an accessible format
email: immunisation@dhhs.vic.gov.au
Authorised and published by the Victorian Government,
1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, January 2019 (DP190174)

Privacy statement. The meningococcal ACWY vaccine program is a Commonwealth government funded vaccine program. Vaccines are
administered by an immunisation nurse, employed by local council immunisation services, who visit each Victorian secondary school a
number of times a year. Under the Public Health and Wellbeing Act 2008, local councils are responsible for coordinating and providing
immunisation services to children being educated within the municipal district. Local councils are committed to protecting the privacy,
confidentiality and security of personal information, in accordance with the Privacy and Data Protection Act 2014 and the Health Records
Act 2001.
Local councils report all adolescent vaccines given through school programs to the Australian Immunisation Register (AIR). Personal
identifying details will be kept confidential. This will provide tools such as recall and reminder systems to improve adolescent vaccination
rates. This is important to improve immunisation rates overall. Individuals will have access to their record of all vaccines recorded in the
Australian Immunisation Register. Aggregate immunisation data may be disclosed to the Victorian government for the purpose of monitoring,
funding and improving the Meningococcal ACWY Secondary School Vaccine Program. This information does not identify any individual.
Information related to you or your child will be used or disclosed for purposes directly related to your child’s immunisation, and in ways that
you would reasonably expect. This may include the transfer or exchange of relevant information to your GP, to your child’s GP, to another
treating health service or hospital or another local council. The local council may provide you with information related to the school vaccine
program via SMS or email. You can access your child’s data by contacting the local council where your child attends school.
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Meningococcal ACWY vaccine consent form
1. Read the Meningococcal ACWY information.
2. Complete the consent section and sign if a Yes.
3. Remove the consent form and return it to school even if you do not want your child to be vaccinated.
Student details
Medicare number

(Number beside child’s name)

Surname: 																		First name:
Postal address:																											
Postcode:																Date of birth: / 		/ 							 c Female

c Male

School:																																Class:
Is this person of Aboriginal or Torres Strait Islander origin? (please tick)

c No

c Aboriginal

c Torres Strait Islander

c Aboriginal and Torres Strait Islander

Parent/guardian contact details
Name of parent/guardian or student aged 18 or over:
Daytime phone:

									 Mobile:

Email:																	
Vaccine consent
Declaration: I am authorised to give consent or non-consent for my child to be vaccinated. I have read and
I understand the information given to me about vaccination, including the risks of not being vaccinated and
the side effects of the vaccine. I understand I can discuss the risks and benefits of vaccination with my local
council or doctor. I understand that consent can be withdrawn at any time before vaccination takes place.
Complete for children aged under 18 (students aged 18 and over can give their own consent)
c YES, I CONSENT to my child receiving the Meningococcal ACWY vaccine at school.
The Meningococcal vaccine is a four-in-one combined vaccine for protection against meningococcal
A, C, W, Y strains (one injection).
Parent/guardian signature:																										Date:

/ 		/

OR
c No, I do not consent to my child receiving the Meningococcal W vaccine at this time.
OR
c No, my child has had the Meningococcal ACWY vaccine elsewhere.
Please note any pre-existing medical condition, severe allergies or previous severe reaction to vaccination.

Privacy statement. The meningococcal ACWY vaccine program is a Commonwealth government funded vaccine program. Vaccines are
administered by an immunisation nurse, employed by local council immunisation services, who visit each Victorian secondary school a
number of times a year. Under the Public Health and Wellbeing Act 2008, local councils are responsible for coordinating and providing
immunisation services to children being educated within the municipal district. Local councils are committed to protecting the privacy,
confidentiality and security of personal information, in accordance with the Privacy and Data Protection Act 2014 and the Health Records
Act 2001.
Local councils report all adolescent vaccines given through school programs to the Australian Immunisation Register (AIR). Personal
identifying details will be kept confidential. This will provide tools such as recall and reminder systems to improve adolescent vaccination
rates. This is important to improve immunisation rates overall. Individuals will have access to their record of all vaccines recorded in the
Australian Immunisation Register. Aggregate immunisation data may be disclosed to the Victorian government for the purpose of monitoring,
funding and improving the Meningococcal ACWY Secondary School Vaccine Program. This information does not identify any individual.
Information related to you or your child will be used or disclosed for purposes directly related to your child’s immunisation, and in ways that
you would reasonably expect. This may include the transfer or exchange of relevant information to your GP, to your child’s GP, to another
treating health service or hospital or another local council. The local council may provide you with information related to the school vaccine
program via SMS or email. You can access your child’s data by contacting the local council where your child attends school.
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