KHMER

ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ
រ

ប្រ ក់ឧបត្ថ ភប្រគ
នកប្រត្ រ

ប្រ

រសប្រាប់ក រប្រកា អាយុ២០ ន ាំ

ក ថ្ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគរបស់ក

នកសថត្
ិ កនុងប្រាបច្ចុប

ន។

រត្ា ការប៉ះពា ប្រ់ ក់ឧបត្ថ ណា
ភ
ខ្ល៉ះ?



Child Care Benefit
Child Care Rebate ង
ិ
Family Tax Benefit Part A supplement



ការផ្លលស់បតរទាំងរ ៉ះក៏ ង
់ ងដ រ
ឹ ប៉ះពា ផ

់ ត្ថ
ិ ិជ នានាដ

ទ ទរប្រ

ក់ឧបត្ថ ភ Grandparent

Child Care Benefit, Special Child Care Benefit ឬ Jobs, Education and Training Child Care
Fee Assistance។

រេត្ុ

ជាប្រត្ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ?

ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ ង
ឹ រក
រេយា សុ ត្ថិ
ង
ិ ា ប្របសិ ធ

រត្ខ្្ុប្រាំ ត្ រ
រ

នក ង
ិ ក របស់ នក

ា សុខ្

រច្ផុត្ ជាំងបងារប្រា៉ះថ្នក់នានា។ ការចាក់ថ្នរាំ ៉ះា

ញ្ញ ា សុ ត្ថិ

។

ខ្ល៉ះ?

បាំរ ញត្ប្រ ការនានារ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ ក របស់ ក
ន ប្រត្ ការ៖


ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគសប្រាប់កុារ



ា ការរ កដ ងដផនករ ជ

រយង ង
ឹ ិ ត្
ិ រ

័ត្៌ា

របស់ខ្ល រ
សតណា យ។

ត្
ាំ ង្ការរោគរបស់ក
ិ ាំ ការចាក់ថ្នប

Immunisation Register រោយរប្រប ័ត្៌ា
កុារណាដ
រ រ

ដ

រផ្ ័ត្៌ា
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ុាំា សិ ធិច្ុ៉ះរ

សថិត្កនុងប្រាបច្ចុប

Australian

ិត្ Medicare របស់ ករគ។

៉ះកនុង Medicare ឹងប្រត្

ថ ប័ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ រ បញ្ច

នករ រ

នឬ

ោក់បញ្ច

ទាំងរ ជបណ្ឌិត្ ា

កនុង Immunisation Register
ាំ រៅ
ជង

ាំ ង្ការរោគរៅ Australian Immunisation Register។
ិត្ ាំ ការចាក់ថ្នប

KHMER

ស
ិ

ក ជា យរ ជបណ្ឌិត្ ា

ជាំង រៅរបស់ នក ប្របសិ រប នកា

ច្រ ច្
ត រ

ង
ាំ ង្ការរោគរបស់ក ខ្្ុស
ាំ ត្
ថិ
ឹ ថ្ ការចាក់ថ្នប

ណា យដ

រត្រ

ក របស់ នក ិ អាច្ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ

ខ្្ុាំ

កនុងប្រាបច្ចុប ?
ន
នកអាច្ ិ ត្
ិ រ

ឡាញ Medicare របស់ នក

ក
ិ

នករោយរប្រប

រយ myGov។ ប្របសិ រប នក ុាំា គណ្ myGov រ

នកអាច្បរងាត្វា យ រេយត្ ប់វារៅ ឹងគណ្


ឡាញ Medicare របស់ នក

រស័ Express Plus Medicare។ ប្របសិ រប នក ុាំា ក

នកអាច្ទញយកវា

សត

។

ខ្
ាំ ង្ការរោគរបស់ក
ិ ត្
ិ បញ្ជក់ប្រប ត្តចា
ិ ក់ថ្នប

គណ្



រេត្ុដផនករ ជ

ិ រ ៉ះរ

App Store, Google Play™

រច្រេយរប្រជសររសឧបករណ្៍ រស័ ច្ ័ត្ ិង desktops សប្រាប់ Windows 10។
បុគគ ទាំងឡាយដ

ា អាយុ១៤ ន ាំ ឬរប្រច្ ជាងរ ៉ះ អាច្

ិខ្ិត្បញ្ជក់ប្រប ត្តិចាក់ថ្ន ាំ

បង្ការរោគ៖
 រោយរប្រប ឬបរងាត្គណ្
 រោយរប្របក


ិ

ឡាញ Medicare របស់រគផ្ល ់

រយ myGov

រស័ Express Plus Medicare ឬ

រស័ រៅរ ខ្ 1800 653 809។

ប្របសិ របា

ត្់ ័ត្៌ា ណា យ

ខ្
ាំ ង្ការរោគរបស់ក
ិ ត្
ិ បញ្ជក់ប្រប ត្តចា
ិ ក់ថ្នប

ថ ប័ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគរបស់ នក រផ្ ័ត្៌ា ដ

នក ស រសនសុាំ

ត្់រនា៉ះរៅកា ់ Australian Immunisation

Register។

ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគរ រប្រ ប្របរ ស
ប្របសិ របក របស់ នក
ស យក សតុ
រ

ង

ការចាក់ថ្នទ
ាំ ង
ាំ រ ៉ះរៅ

ថ ប័ រនា៉ះ ង
ឹ ិ ត្
ិ រ
បាំរ ញ
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ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគរ

រប្រ

ប្របរ ស

ថ ប័ ចាក់ថ្ន ាំ បង្ការរោគ

ក របស់ នកថ្រត្ក របស់ នក

ត

របស់ នក។

ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគប្រត្ឹ ប្រត្

Australian National Immunisation Program Schedule ដ រឬរ ។
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ប្របសិ របក របស់ នក

បាំរ ញ

ថ ប័ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ

ត

Register ។
ប្របសិ របក របស់ នក ុាំ

National Immunisation Program Schedule

របស់ នក ឹងោក់បញ្ច

បាំរ ញ

National Immunisation Program Schedule រ

ថ ប័ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ ឹងដណ្នាាំ បាំរ ញ

ប្របសិ រប នករ ប ក

ប្រ់ បរ ស

រេយប្រត្ ការបកដប្រប សតុ
Service រ

ុ ិប

័ត្៌ា រនា៉ះរៅកនុង Australian Immunisation

ត

គរប្រាងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ រ

កនុងរ

សថិត្កនុងប្រាបច្ចុប

ន។

ថៗ

ងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគរបស់ក

នក ស អា

័ត្៌ា បដ ថ

ាំ Free Translating

យរបស់ Department of Social Services។

Australian Immunisation Register
Australian Immunisation Register ជាបញ្ថ្នក់ជាត្ិ
ដ

កត្់ប្រ

ាំ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគដ

បញ្រ ៉ះកត្់ប្រ
គល ិកសេគ

័
ុស ប្រគប់ យរ

ផត ់រៅ

ាំ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគដ

កនុងប្របរ ស
ត ។
ាំ រៅ ិង
រយ រ ជបណ្ឌិត្ ា
ជង

ផត ់

៍។

រយង ង
ឹ ោក់បញ្ច

ជាស័យប្រប ត្តិ

កុារដ

ច្ុ៉ះរ

៉ះកនុង Medicare រ កនុង Australian

Immunisation Register។
រយង ឹងោក់បញ្ច
រ រ

ដ

កុារដ

ុាំា សិ ធិច្ុ៉ះរ

ថ ប័ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគ រ បញ្ច

រផ្ ័ត្៌ា

៉ះកនុង Medicare រ កនុង Immunisation Register
ាំ រៅ
ទាំងរ ជបណ្ឌិត្ ា
ជង

ាំ ង្ការរោគរៅ Australian Immunisation Register។
ិត្ ាំ ការចាក់ថ្នប

ត្
័ ា
៌
បដ ថ


ច្ រៅកា ់ ុ ិប

យ humanservices.gov.au/air សប្រាប់ ័ត្៌ា បដ ថ ជា



ច្ រៅកា ់ ុ ិប

យ humanservices.gov.au/yourlanguage ជាកដ លងដ

ត ប់ ឬរ



ដខ្ ឌ រោយា

រស័ រ ខ្ 131 202 រ
ិ

័ត្៌ា ជា

ង់រគលស
នកអាច្អា

ដខ្រ

យជា យរយងជា

ដខ្រ ាំ ប្រ ក់ឧបត្ថ ភ ិងរសវាក រផ ងៗ

Centrelink
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រស័ រៅកា ់ Translating and Interpreting Service (រសវាបកដប្រប



(TIS National) រ ខ្ 131 450 រ

យជា យរយងជា
ិ

ត្ថប

ដខ្រ ាំ Medicare

ង
ិ ិ

យ)

ង
ិ ប្រ ក់ឧបត្ថ ភ Child Support ង
ិ រសវាក រផ ងៗ
រញ្ញរៅ ជឈ ណ្ឌ រសវាក ណា យ។



ច្ាំណា៖
ាំ ការ រស័ រច្ញ

រស័ ផ៉ះរបស់ នករៅរ ខ្ ‘13’

ល ុង
ន ប្រ រថរ។ ប្រ រ ៉ះអាច្ដប្របប្រប
ឹងគិត្ត្ ក

រេយក៏អាច្ដប្របប្រប ដ ររវាងប្រកុ េុ
រច្ញ
ង
ិ រស័

ល

ការរ

អាច្គត្
ិ

ត្
័ ា
៌
ដ

រ

ិ

កនុងការរ

រ

រាង រប្របប្រ ស់ រេយគត្
ិ ថល

៉ះផ យរ ៉ះ ា រា បាំណ្ងរ

ថ្នច្ង់ោក់ពាក សុាំប្រ

រស័
ប្រ

រណ្
ខ្ស់ជាង។

ជាការដណ្នាាំច្ាំរពា៉ះប្រ

ក់បាំណាច្់

ខ្ុសប្រត្ របស់ នកកនុងការសរប្រ ច្ច្ិត្ត

ក់ឧបត្ថ ណា
ភ
យ ឬរ

រ ស ជាក់លាក់ណា យរបស់ នក។
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រស័ កនុងត្ាំប ់

ខ្ុសប្រត្

ិងរសវាក នានាដត្បុរណាណ៉ះ។ វាជាការ

ថ្រត្ នកប្រ

ត

រស័ នានា។ ការ រស័ រៅរ ខ្ ‘1800’

រស័ ផ៉ះរបស់ ក
ន ឥត្គិត្ ថលរ យ។ ការ រស័ រច្ញ

ការប រិ ស

ង
ឹ កា

ត្

កដ លងណា យកនុងប្របរ ស

ោក់ពាក សុាំទក់ ិ
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Immunisation
To get a family payment for a child under 20 years of age, you need to make sure their
immunisations are up to date.

What payments are affected?




Child Care Benefit
Child Care Rebate, and
Family Tax Benefit Part A supplement

These changes will also affect customers who claimGrandparent Child Care BenefitSpecial Child
Care Benefit or Jobs, Education and Training Child Care Fee Assistance.

Why immunise?
Immunisation keeps you and your children healthy and safe from harmful diseases. It’s simple, safe
and effective.

What do I need to do?
To meet the immunisation requirements, your child needs to:
 be up to date with their early childhood immunisations, or
 have a medical exemption.
We’ll check your child's immunisation details on the Australian Immunisation Register using their
Medicare details.
Children who aren’t eligible to enrol in Medicare will be added to the Immunisation Register when
a vaccination provider (including a general practitioner) sends the details of a vaccination to the
Australian Immunisation Register.
Talk to your general practitioner if there’s a medical reason why your child can’t be vaccinated.

How do I know if my child is up to date with their
immunisations?
You can check your child’s immunisation history statement using:
 your Medicare online account through myGov. If you don’t have a myGov account, create
one and link it to your Medicare online account
 the Express Plus Medicare mobile app. If you don’t have the app, download it from the App
Store, Google Play™ and selected Windows 10 mobile devices and desktops.
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Individuals 14 years of age or older can access their immunisation history statement:
 using or creating their own Medicare online account through myGov
 using the Express Plus Medicare mobile app or
 calling 1800 653 809.
If there’s information missing from your child’s immunisation history statement, ask your
vaccination provider to send it to the Australian Immunisation Register.

Overseas vaccinations
If your child received vaccinations overseas, take proof of these to your Australian vaccination
provider. They’ll check your child has been given the correct vaccinations to meet the
Australian National Immunisation Program Schedule.
If your child has met the National Immunisation Program Schedule, your Australian
vaccination provider will update the Australian Immunisation Register.
If your child doesn’t meet the National Immunisation Program Schedule, the vaccination
provider will recommend a catch up schedule of vaccinations.
If you’ve recently arrived in Australia and need your child's immunisation evidence translated, read
more about the Free Translating Service on the Department of Social Services website.

Australian Immunisation Register
The Australian Immunisation Register is a national register that records vaccinations given to
people of all ages in Australia. The register records vaccinations given through general practices
and community clinics.
We will automatically include children enrolled in Medicare on the Australian Immunisation
Register.
We will add children who aren’t eligible to enrol in Medicare to the Immunisation Register when a
vaccination provider (including a general practitioner) sends the details of a vaccination to the
Australian Immunisation Register.

For more information


go to humanservices.gov.au/air for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
videos with information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us
in your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.
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Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public
and mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application
with regard to your particular circumstances.
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