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Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ

ਛੋਟ ੇਬੱਚਿਆ ਂਵਾਸਤ ੇਕੋਚਵਡ-19  
ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਇਕ ਮਾਪ ੇਜਾ ਂਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਵਾਸਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤ ੇਸਲਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਸਵਚਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜਾ ਂਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾ ਂਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆ ਂਸੂਈਆ ਂਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸਚੰਤਤ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਪਸਹਲਾ ਂਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਚੀਜਾ ਂਹਨ ਸਜੰਨ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ 

ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ/ ਬਾਰ ੇਸਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਿਲਾ ਂ

• ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗ ੇਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਵੇਰ ੇਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲੀ ਚੀਜ ਜਾ ਂਦੁਪਸਹਰ ਨੰੂ ਜਾ ਂ਼ਿਾਇਦ ਹਫਤ ੇਦ ੇਅੰਤ 'ਤੇ।
• ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ ਉਪਲਬਿ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ 

ਸਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਼ਿਾਤਂ ਰੱਖਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਵਿੇਰ ੇਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਸਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ 

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸੰਗੀਤ, ਸਖਡੌਣ,ੇ ਆਈਪੈਡ ਆਸਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਼ਿਾਤਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਬਾਰ ੇਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬੱਸਚਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਸਨਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਡਰ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੰੂਘ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਨੰੂ ਇਕ ਸਸੱਝਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤਿੁਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ ਬਚੱ ੇਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਸਜਥੇੱ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ ੋਅਤ ੇਜੇ ਉਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 

ਪ੍ਦਾਤ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 'VaxFacts ਕੋਸਵਡ-19 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤ ੇਜਵਾਬ ਸਦੱਤ ੇਗਏ' ਸਕਤਾਬਚ ੇਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਈਪੈਡ, ਸੰਗੀਤ ਜਾ ਂਸਖਡੌਣਾ)।
• ਸਾਤਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਰੱਖੋ। ਕਮਰ/ੇਸਕਊਬੀਕਲ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਜੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਼ਿੋਰ-਼ਿਰਾਬ ੇਅਤ ੇਲਾਈਟਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਸਖਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਬੱਿਾ ਸਾਤਂ ਅਤ ੇਚਨਯੰਤਰਣ ਚਵੱਿ ਮਚਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ "ਸਸਥਰ 

ਰਸਹਣ" ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇਕ ਭੂਸਮਕਾ ਸਦਓ "ਤੁਹਾਡਾ ਸਵ਼ਿੇ਼ਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਂ ਨੰੂ ਬੁੱਤ ਵਾਗਂ ਸਸਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹ"ੈ। 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਦਓ ਸਕ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ ੋਜਾ ਂਪਰ੍ ੇਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ?ੋ" 

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/advice-for-providers/vaccinating-patients#obtaining-consent
https://www.vaxfacts.org.au/
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• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਜੋ ਸਸਹਯੋਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚ ੇਦ ੇਮਾਣ ਵਾਸਤ ੇਅਤ ੇਪ਼੍ਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤ ੇਢੁੱਕਵੀਂ 
ਹੈ। ਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤ ੇਪ੍ਤੀਸਕਸਰਆਵਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ੍ਮਾਸਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰ,ੋ ("ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਸਕ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਾ ਮੁ਼ਿਸਕਲ ਮਸਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹ"ੈ) ਨਾ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਵਖਾਉਣ ਦੀ ("ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ 

ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹ"ੈ)। 
• ਬੱਿ ੇਨੰੂ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ੍।ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਉਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤ ੇਸਹਾਰਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਫੜ੍ਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਸਥਤੀਆ ਂਸਵੱਚ ਇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਼ਿਾਮਲ ਹ ੈਸਜਸ ਨੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀਸਵਿੀ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕੀਤ ੇਸਬਨਾ ਂਉਸ 

ਅੰਗ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਜਦੋਂ ਸਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚ ੇਦ ੇਮੋਸਢਆ ਂਦੁਆਲੇ ਸਕਸ ੇਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ 
ਬਾਹਂ ਵਲਾ ਕੇ ਜਾ ਂਬੱਚ ੇਦ ੇਹੱਥ ਫੜ੍ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

• ਮੁਸਕਰਾਓ, ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਪ਼੍ਿੰਸਾ ਕਰੋ
• ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤ ੇਪੁੱਛੋ ਅਤ ੇਅਗਲੀ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਵਵਸਸਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ("ਇਹ ਸਕਵੇਂ 

ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਇਆ?")

• ਵਿੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰੋ। 

ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆ ਂਵਾਸਤ ੇਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਥੀਮ "ਸੁਰੱਚਿਆ ਦਾ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਜੰਗਲ" ਹ,ੈ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਖਡੌਣ ੇਅਤ ੇਖੇਡਾ ਂ
ਅਤ ੇਸਚੱਤਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਤਜਰਬ ੇਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਵਾਸਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਨਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇ

ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤ ੇਸੇਵਾਵਾ ਂਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਹੇਠਾ ਂਸਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹ ੈਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਸਕੱਥ ੇਅਤ ੇਸਕਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦ ੋਸਸ਼ਿਆ ਂਉੱਤ ੇਸਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਸਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਅਤ ੇਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਵਾਸਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਸਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸਕੰਨੇ ਆਤਮ-ਸਵ਼ਿਵਾਸੀ ਅਤ ੇਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ 'ਤ ੇਸਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਕਈ ਰਸਤ ੇਹਨ।
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ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਚਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ

• ਕੋਸਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ 

ਆਤਮ-ਸਵ਼ਿਵਾਸੀ ਹੋ
• ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਲੀਨਕ, 

ਫਾਰਮੇਸੀਆ,ਂ ਰਾਜ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕੇਂਦਰਾ/ਂਹੱਬਾ ਂਜਾ ਂਆਸਦਵਾਸੀ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਨਯੰਤਰਤ ਸਸਹਤ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਸਨਕ ਫਾਈਂਡਰ ਜਾ ਂ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 

1800 675 398 ਉੱਤ ੇ਼ੋਿਨ ਕਰੋ।

• ਉਸ ਸਦਨ ਨੰੂ ਵਾਿ ੂਸਹਾਇਤਾ (ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂ
ਅਤ ੇਸਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਐਸਲਟੀ 
ਹੈੱਡਸੈੱਟਾ)ਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਸਕਉਂਸਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਚੀਜਾ ਂ
ਮੁ਼ਿਸਕਲ ਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ

• ਸਵ਼ਿੇ਼ਿ ਲੋੜਾ ਂਕਰਕੇ ਵਿੇਰ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
• ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤ ੇਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਬਰਾ 

ਜਾਦਂ ੇਹਨ
• ਸੂਈਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦ ੇਹਨ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਕਸ ੇਰਾਜ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾ/ਂਹੱਬ ਸਵਖ ੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਸਜਸ ਸਵੱਚ ਘੱਟ 

ਸੰਵੇਦਨ਼ਿੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਹੋਵ ੇਸਜੱਥ ੇਸੂਈ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸਚੰਤਾ 
ਵਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਸਵ਼ਿੇ਼ਿ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨ਼ਿੀਲ 

ਕਲੀਸਨਕਾ ਂਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ 
ਇਹ ਇੱਥ ੇਸੂਚੀਬੱਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ  

https://www.

coronavirus.vic.gov.

au/vaccination-

information-people-

disability

ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਸਨਕ ਫਾਈਂਡਰ ਜਾ ਂ
ਵੈਕਸੀਨ ਹੱਬਾ ਂਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸ ੇਇਕ 'ਤ ੇ

ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 675 398 

ਉੱਤ ੇ਼ੋਿਨ ਕਰ ੋ

ਜਾ ਂ

ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰ ੇ

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਸਕਸ ੇਅਪੰਗਤਾ 
ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (DLO) ਨਾਲ 

ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰ ੋਜੋ ਸਕਸ ੇ

ਉਸਚਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਵਾਸਤ ੇਸਤਆਰੀ ਕਰਨ, ਅਤ ੇ

ਬੁਸਕੰਗ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
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OFFICIAL   

ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਚਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ

• ਸੂਈਆ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦ ੇਹਨ
• ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
• ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਸਵਕਲਪ ਜਾ ਂਸਪਛਲੀਆ ਂ

ਤਕਨੀਕਾ ਂਖਤਮ ਹ ੋਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ
• ਘਰ ਸਵੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾ ਂ

ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹ ੈਸਜੰਨ੍ਾ ਂਨੰੂ:

o ਸੱਟ, ਸਚਰਕਾਲੀਨ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆ, ਜਾ ਂਤੁਰਨ-

ਸਫਰਨ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ
o ਦਰਸਮਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾ ਂਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ 

ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ
o ਦਰਸਮਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਜਾ ਂ

ਸਵਵਹਾਰਕ ਮੁੱਦ ੇਹਨ ਸਜੰਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਓਦਾ ਂਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ 

ਅਪੰਗਤਾ ਵਜੋਂ ਼ਿ੍ੇਣੀਬੱਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
o ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆ ਂਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਹਨ
o ਦਰਸਮਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ  

ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ।

• ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂDLO ਰਾਹੀਂ 
ਸਵਕਟੋਰੀਅਨ ਸਪੈ਼ਿਸਲਸਟ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਸਫਾਰ਼ਿ।
• ਉਹ ਲੋਕ ਸਜੰਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਘਰ ਸਵੱਚ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰ ੇ

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਸਕਸ ੇਅਪੰਗਤਾ 
ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (DLO) ਨਾਲ 

ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਸਕਸ ੇ

ਉਸਚਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਵਾਸਤ ੇਸਤਆਰੀ ਕਰਨ, ਅਤ ੇ

ਬੁਸਕੰਗ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦ ੇ

ਵਰਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਸਦੱਤੀਆ ਂ'ਹੋਰ 

ਸਹਾਇਤਾਵਾ'ਂ ਵੇਖੋ।)

ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾਵਾ ਂ

• ਅਪੰਗਤਾ ਜਾ ਂਚਵਸੇਸ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆ ਂਵਾਸਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਾਇਤਾ: ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਪਰਕ ਅਸਿਕਾਰੀ (DLO) ਮਾਸਪਆ ਂਨੰੂ ਉਸਚਤ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਬੁਸਕੰਗ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਕ DLO ਸਕਸ ੇਪਸਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ 

ਆਮ ਕਲੀਨਕ ਜਾ ਂਬੇਹੋ਼ਿੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨ਼ਿੀਲ ਕਲੀਸਨਕ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ 
ਸਸਫਾਰ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਾਇਤਾ ਚਵਕਲਪ: ਕੋਸਵਡ-19 ਸਸਹਤ ਪੁੱਛ-ਸਗੱਛਾ,ਂ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ

ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹ,ੈ ਵਾਸਤ ੇਜਨਵਰੀ ਦ ੇ਼ਿੁਰ ੂਤੋਂ 1800 375 398 ਉੱਤ ੇਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 
ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਚਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਆਚਦਵਾਸੀ ਕੋਚਵਡ-19 ਸੂਿਨਾ ਲਾਈਨ: ਆਸਦਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ ਆਸਦਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਕੋਸਵਡ-19 ਬਾਰ,ੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ਼ੋਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਨੰੂ 

1800 312 911 (ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਼ਿਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੱਕ, ਹਫਤ ੇਸਵੱਚ 7 ਸਦਨ) ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਨਰਦੇ਼ਿ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ।
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