TAMIL

ந ோய் எதிர்ப்புத்திறனூட்டல்
20 வயதுக்குக் குறைவானத ாரு பிள்றைக்குரிய குடும்பக் த ாடுப்பனவு
ஒன்றைப் தபறுவ ற்கு அவர் ளுக்கு இன்றுவறை வழங் ப்பட வவண்டிய
வநாய் எ ிர்ப்புத் ிைன் மருந்து வழங் ப்பட்டுள்ைறமயிறன நீங் ள்
உறு ிப்படுத் ல் அவசியமாகும்.

இதனுடன் சம்பந்தப்படுகின்ற ககோடுப்பனவுகள்
யோவை?



இந்

Child Care Benefit
Child Care Rebate, மற்றும்
Family Tax Benefit Part A supplement
மாற்ைங் ள்

Grandparent Child Care Benefit, Special Child Care Benefit

அல்லது Jobs, Education and Training Child Care Fee Assistance ஆ ியவற்றைப்
தபறு ின்ை வாடிக்ற யாைர் றைப் பா ிக்கும்.

ந ோய் எதிர்ப்புத் திறன் எதற்கு அைசியமோகின்றது?
வநாய் எ ிர்ப்பூத் ிைனூட்டலானது ஆபத்துமிக்

வநாய் ைிலிருந்து

உங் றையும் உங் ைது பிள்றை றையும் பாது ாத்து ஆவைாக் ியத்ற ப்
வபணு ின்ைது. இது எைிறமயானது,, பாது ாப்பானது மற்றும் நல்ல
பயனைி க்
கூடியது.

ோன் என்ன கசய்யநைண்டும்?
வநாய் எ ிர்ப்புத் ிைனூட்டறல எ ிர்த ாள்வ ற்கு உங் ைது பிள்றை
பின்வரும் வ றவப்பாடு றை பூர்த் ிதசய் ல் வவண்டும்:


ஆைம்ப சிறுபைாயத் ிலிருந் ான வநாய் எ ிர்ப்பூட்டறல
தபற்ைிருத் ல், அல்லது



ஒரு மருத்துவ வி ிவிலக் ிறனக் த ாண்டிருத் ல்.
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நாங் ள் உங் ைது பிள்றையின் வநாய் எ ிர்ப்புத் ிைனூட்டல் பற்ைிய
விபைங் றை அவர் ைது Medicare விபைங் றைப் பயன்படுத் ி Australian
Immunisation Register இல் பரீட்சித்துப் பார்க் வுள்வைாம்.
Medicare வச ிறயப் தபை
அவர் ளுக் ானத ாரு

ற றமயற்ை பிள்றை ள்,

டுப்புமருந்து பற்ைிய விபைங் றை

டுப்பு மருந்து

வழங்குபவர் ள் (ஒரு தபாது மருத்துவர் உள்ைடங் லா ) Australian

Immunisation Register இற்கு அனுப்பிய பின்னர் Immunisation Register இல்
வசர்த்துக்த ாள்ைப்படுவார் ள்.
உங் ைது பிள்றைக்கு

டுப்பு மருந்து வழங்

முடியாறமக் ானத ாரு

ஏவ னும் மருத்துவக்

ாைணம் இருக்குமிடத்து, அது த ாடர்பில்

எனது பிள்வை

ோைது ைவையிலோன

உங் ைது தபாது மருத்துவருக்குத்

த ரிவிக் வும்.

ந ோய்

எதிர்ப்புத்திறனூட்டவலப் கபற்றுள்ைோைோ என்பதவன
ோன் அறிந்துககோள்ைது எவ்ைோறு?

நீங் ள் பின்வரும் வழிமுறை ைில் உங் ைது பிள்றையின் வநாய்
எ ிர்ப்புத் ிைனூட்டல் பற்ைிய வைலாற்றுக் கூற்ைிறன பரீட்சித்துப் பார்க்
முடியும்:


myGov ஊடான உங் ைது Medicare இறணயக்

ணக்கு. நீங் ள் myGov

ணக்கு ஒன்ைிறனக் த ாண்டிருக் வில்றலயாயின், அ றனத்


யாரித்து Medicare இறணயக்

ணக்குடன் த ாடர்புபடுத் வும்.

ற யடக் த்த ாறலவபசிக் ான Express Plus Medicare எனும்
பிைவயா ம். இப்பிைவயா ம் உங் ைிடம் இல்றலயாயின், App Store,
Google Play™ இலிருந்து அ றனத்

ைவிைக் ம் தசய்து த ாள்ைவும்.

வமலும் த ரிவுதசய்யப்பட்ட Windows 10 ற யடக் த்
த ாறலவபசி ள் மற்றும்
தபற்றுக்த ாள்ைலாம்

ணினி ைிலிருந்தும்

ைவிைக் ிப்

14 வயதுறடய அல்லது அ ற்கு வமற்பட்டவர் ள் பின்வரும்
வழிமுறை ள் மூலம் வநாய்த்

டுப்புத் ிைனூட்டல் பற்ைிய வைலாற்றுக்

கூற்ைிறன பார்றவயிட முடியும்:
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 myGov ஊடான

மக்குரிய Medicare இறணயக்

ணக் ிறனப்

பயன்படுத்துவ ன் மூலம் அல்லது அக் ணக் ிறன உருவாக் ிப்
பயன்படுத்துவ ன் மூலம்

 Express Plus Medicare எனும் ற யடக் த் த ாறலவபசிப்
பிைவயா த்ற ப் பயன்படுத்துவ ன் மூலம், அல்லது

 1800 653 809 இற்கு அறழப்பிறன ஏற்படுத்துவ ன் மூலம்.
உங் ைது பிள்றையின் வநாய்த்
கூற்ைில் குைித்

டுப்புத் ிைனூட்டல் பற்ைிய வைலாற்றுக்

வல் ள் இல்லா ிருக்கும் பட்சத் ில், அவற்றை

Australian Immunisation Register இற்கு அனுப்பி றவக்குமாறு உங் ைது
டுப்புமருந்து வழங்குனறைக் வ ட் வும்.

கைைி ோடுகைில் ந ோய் எதிர்ப்புத்திறனூட்டல்
கபற்றிருத்தல்

உங் ைது பிள்றை வநாய் எ ிர்ப்புத் ிைனூட்டறல தவைிநாடு ைில்
தபற்ைிருப்பின், அ ற் ான சான்ைிறன அவுஸ் ிவைலிய

டுப்புமருந்து

வழங்குனரிடம் சமர்ப்பிக் வும். உங் ைது பிள்றைக்கு Australian National
Immunisation Program Scheduleஐ எ ிர்த ாள்ளும் வற யில் உரிய
டுப்புமருந்து வழங் ப்பட்டுள்ை ா என்பது பற்ைி அவர் ள் பரீட்சித்துப்
பார்ப்பார் ள்.
உங் ைது பிள்றை National Immunisation Program Schedule ஐ நிறைவு
தசய் ால்

உங் ைது அவுஸ் ிவைலிய

டுப்புமருந்து வழங்குனர் குைித்

வல் றைக் த ாண்டு Australian Immunisation Register ஐ நாைது
வறையிலாக்குவார்.
உங் ைது பிள்றை National Immunisation Program Schedule ஐ நிறைவு
தசய்/யவில்றலதயன்ைால்,
குைித்துக்

டுப்புமருந்து வழங்குனர்

ால அட்டவறண ஒன்றைப்

டுப்புமருந்து ள்

பரிந்துறைப்பார்.

நீங் ள் அண்றமக் ாலத் ில் அவுஸ் ிவைலியாவுக்கு வந் ிைங் ியிருப்பின்,
மற்றும் உங் ைது பிள்றையின் வநாய் எ ிர்ப்புத் ிைனூட்டல் பற்ைிய
சான்றுப்ப ிவு தமாழிதபயர்ப்புச் தசய்யப்பட வவண்டுமாயின், அது
த ாடர்பில் அைிந்துத ாள்ை Department of Social Services இன்
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இறணயத் ைத் ிலுள்ை Free Translating Service பற்ைி வாசித்து
அைிந்துத ாள்ைவும்

Australian Immunisation Register
Australian Immunisation Register என்பது அவுஸ் ிவைலியாவிலுள்ை அறனத்து
வய ினருக்கும் வழங் ப்படு ின்ை

டுப்புமருந்து ள் பற்ைிய

வல் றைக் த ாண்டுள்ைத ாரு வ சியப் ப ிவாகும். இப் ப ிவில்

தபாதுவான நறடமுறை ள் மற்றும் சமு ாய மருத்துவ நிறலயங் ள்
ஆ ியவற்ைினூடா

வழங் ப்படு ின்ை

டுப்புமருந்து ள் பற்ைிய

வல் ள் ப ிவுதசய்யப்படு ின்ைன.
நாங் ள் Australian Immunisation Register குைித் ான Medicare இல் ப ிறவப்
தபற்றுள்ை சிறுவர் றை

ானா வவ இறணத்துக்த ாள் ின்வைாம்.

Australian Immunisation Register குைித் ான Medicare இல் ப ிறவப் தபற்றுக்
த ாள்ைத்

ற றமயற்ை பிள்றை றை,

டுப்பு மருந்து வழங்குனர் ள்

(ஒரு தபாது மருத்துவர் உள்ைடங் லா ) குைித்

டுப்புமருந்து பற்ைிய

விபைங் றை Australian Immunisation Register இற்கு அனுப்பிய பின்னர் அ ில்
வசர்த்துக்த ாள்ைப்படுவார் ள்.

நமலதிக தகைல்கவைப் கபற்றுக்ககோள்ைல்


humanservices.gov.au/air எனும் இறணயப்பக் த் ிற்குச் தசன்று
வமல ி



வல் றை ஆங் ிலத் ில் தபற்றுக்த ாள்ை முடியும்.

humanservices.gov.au/yourlanguage எனும் இறணயப்பக் த் ிற்கு
பிைவவசித்து வாசித்து அைிந்து த ாள்ளும் வற யிலும்
தசவியுைக்கூடிய வற யிலும் மற்றும்

ாதணாைி ள்

மூல மா வும் உங் ளுக்குரிய தமாழியில் வ றவயான
வல் றைப் தபற்றுக்த ாள்ை முடியும்.


Centrelink த ாடுப்பனவு ள் மற்றும் வசறவ ள் பற்ைி உங் ைது
தமாழியிவலவய அைிந்துத ாள்வ ற்கு 131 202 இற்கு அறழப்பிறன
ஏற்படுத் ி எங் ளுடன் வபசவும்.
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Medicare மற்றும் Child Support பற்ைிய த ாடுப்பனவு ள் மற்றும்
வசறவ ள் பற்ைி அைிந்துத ாள்ை உங் ைது தமாழியிவலவய

எங் ளுடன் வபசுவ ற்கு 131 450 இற்கு அறழப்பிறன ஏற்படுத் ி
Translating and Interpreting Service (TIS National)ஐ வவண்டவும்.


ஒரு வசறவ வழங் ல் நிறலயத் ிற்குச் சமு மைிக் வும்

குைிப்பு: அவுஸ் ிவைலியாவின் எப்பா த் ிலிருந்தும் உங் ைது வட்டுத்
ீ
த ாறலவபசியிலிருந்து ‘13’ இலக் ங் ளுக்கு வமற்த ாள்ைப்படும்
அறழப்பு ளுக்கு ஒரு நிறலயான
ஒரு உள்நாட்டு அறழப்புக் ான

ட்டணம் அைவிடப்படு ிைது. இது

ட்டணத் ிலிருந்து வவறுபடலாம்

என்பவ ாடு ஒவ்தவாரு த ாறலவபசிச் வசறவ

வழங்குனர் ளுக் ிறடயிலும் வவறுபடலாம். உங் ைது வட்டுத்
ீ
த ாறலவபசியிலிருந்து ‘1800’ இலக் த் ிற்கு வமற்த ாள்ைப்படும்
அறழப்பு இலவசமான ாகும். தபாதுத் த ாறலவபசி ள் மற்றும்
ற யடக் த் த ாறலவபசி ைிலிருந் ான அறழப்பு ள் வநை
வறையறைக்கு உட்படக்கூடுதமன்பவ ாடு, கூடிய

ட்டணத்ற யும்

த ாண்டிருக் லாம்.

கபோறுப்புத் துறப்பு
இந் ப் பிைசுைத் ில் வழங் ப்படு ின்ை

வல் ள் த ாடுப்பனவு மற்றும்

வசறவ ளுக் ானத ாரு வழி ாட்டியா

மாத் ிைவம

குைித்
ஒரு

நிறலறம ள் த ாடர்பா
ட்டணத் ிற் ா

ரு ப்படு ிைது. உங் ைது

ஒரு விண்ணப்பத்ற

வமற்த ாள்வ ற்கும்

விண்ணப்பிப்ப ற்கும் நீங் ள் விரும்பினால் அது பற்ைித்

ீர்மானிப்பது உங் ைது தபாறுப்பாகும்.
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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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