
© NSW Ministry of Health. SHPN (XXX) XXXXXX August 2021      1 / 2

اکثر پوچھے جانے والے سواالت

health.nsw.gov.au 

Urdu
COVID-19 Frequently asked questions 
HSC Student

کیا تمام طالبعلم ویکسین لگوانے کے لیے اہل ہیں؟

نہیں، صرف 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو طالبعلم اس سال ہائر سکول سرٹیفکیٹ )HSC(  کا 

امتحان دے رہے ہیں )یا کسی اور طرح 2021 میں ایئر 12 مکمل کر رہے ہیں(، اور جو باعث تشویش 

لوکل گورنمنٹ ایریاز )LGAs( میں سکول جاتے ہیں، TAFE میں پڑھتے ہیں یا رہتے ہیں، وہ اس وقت 

COVID-19 ویکسینیشن کے لیے اہل ہیں۔

 Liverpool, Fairfield, Canterbury/Bankstown, Cumberland, Parramatta, :یہ ہیں LGAs نامزد

Blacktown, Georges River اور Campbelltown۔

ان LGAs کو فوقیت کیوں دی جا رہی ہے؟

ان 8 باعث تشویشLGAs  میں COVID-19 کیسوں کی تعداد زیادہ ہے۔

دوسرےLGAs  کے دوسرے HSC طالبعلم ویکسین لگوانے کے لیے کب اہل ہوں گے؟

ویکسینیشن کے اقدامات میں توسیع کے متعلق مزید معلومات نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ دے گی۔

میں ویکسینیشن کے لیے اپائنٹمنٹ تک کیسے پہنچوں گا/گی؟

سب طالبعلموں کو ویکسینیشن کے مقام پر پہنچنے کے لیے خود ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہو گا۔ اب 

سکول سے بسیں نہیں چلیں گی۔

میرا اپائنٹمنٹ کے لیے وقت پر پہنچنا کیوں اہم ہے؟

تمام اپائنٹمنٹس کو ایسے منظّم کیا گیا ہے کہ دوسرے سکولوں اور دوسرے طالبعلموں کے ساتھ کم 

سے کم واسطہ یقینی ہو۔ ویکسینیشن اپائنٹمنٹس گروپ کی صورت میں بک کی گئی ہیں اور سکول 

کے گروپ کے طور پر آنے سے آپ کی شناخت میں مدد ملے گی لہذا آپ اپنی ویکسینیشن جلد از 

جلد، کسی رکاوٹ کے بغیر کروا سکیں گے۔

میرے والد/والدہ یا میرے نگران اپائنٹمنٹ پر میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کیا وہ آ 

سکتے ہیں؟

تمام طالبعلموں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کی خاطر ویکسینیشن کے مقام پر لوگوں کی 

تعداد پر سخت پابندی ہے۔ والدین اور نگران آپ کے ساتھ ویکسینیشن سنٹر میں داخل نہیں ہو 
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سکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ کو خاص مدد کی ضرورت ہو۔ NSW Health نے عملۓ صحت اور 

سپروائزرز کا انتظام کیا ہے اور ویکسینیشن کے عمل میں طالبعلم ان کے سپرد کیے جائیں گے۔ اگر 

آپ کو خاص مدد کی ضرورت ہے یا آپ کو کوئی تشویش ہے تو براہ مہربانی اپنے سکول کے پرنسپل 

سے اس پر بات کریں جو آپ کے لیے موزوں منصوبہ بنائیں گے۔

کیا میں اس لنک کو اپنے خاندان کے کسی فرد کی ویکسینیشن بک کرنے کے لیے 

استعمال کر سکتا/سکتی ہوں؟

نہیں، یہ ویکسینیشن اپائنٹمنٹس صرف HSC کے طالبعلموں اور 2021 میں ایئر 12 مکمل کرنے والے 

طالبعلموں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر مخصوص ہیں۔ یہ لنک کسی اور کو منتقل نہیں کیا جا سکتا 

اور دوستوں یا خاندان کے افراد کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ کے دن پر اہلیت کی تصدیق 

کی جائے گی اور جو لوگ اہل نہ ہوں، انہیں ویکسین نہیں مل سکے گی۔

کیا میرے لیے ویکسین لگوانا محفوظ ہے؟

ہاں، ویکسینیشن آپ کو COVID-19 سے محفوظ رکھنے اور وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے بہترین 

 )ATAGI( COVID-19 طریقوں میں سے ایک ہے۔ آسٹریلین ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن امیونائزیشن

Pfizer ویکسین )Comirnaty( کو 12 سال سے لے کر 60 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے ترجیحی 

ویکسین کے طور پر تجویز کرتا ہے۔ آپ یہاں مزید معلومات لے سکتے ہیں۔

کیا میں اس ویکسینیشن کے لیے اپنے عالقے سے باہر جا سکتا/سکتی ہوں؟

 Blacktown, Campbelltown, Canterbury-Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges ،ہاں

River, Liverpool یا Parramatta کے LGAs میں رہنے والے لوگوں کو معقول جواز کےساتھ گھر سے 

نکلنے کی اجازت ہے جس میں طبی وجوہ یا نگہداشت کی وجوہ سے اور COVID-19 ویکسینیشن کے 

لیے نکلنا بھی شامل ہے۔

نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ نے متاثرہ LGAs کے لیے COVID-19  اصولوں کی فہرست شائع کی ہے۔

اگر میں بکنگ نہ کر پاؤں/مجھے بکنگ کرنے میں مسئلہ ہو تو میں کسے فون کروں؟

اگر آپ کو اپنی ویکسینیشن اپائنٹمنٹ لینے کے لیے مزید مدد کی ضرورت ہے تو براہ مہربانی 

55 11 57 1800 پر رابطہ کریں۔

کونسی ویکسین پیش کی جا رہی ہے؟

آپ کو COVID-19 Pfizer ویکسین )Comirnaty( ملے گی کیونکہ یہ 12 تا 18 سال عمر کے لوگوں کے 

لیے ترجیحی ویکسین ہے۔ آپ کو 5 سے 6 ہفتوں کے وقفے سے اس ویکسین کی دو ڈوزیں لگوانی 

ہوں گی۔ NSW Health آپ کی دوسری ویکسینیشن کے بارے میں معلومات دے گی۔

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/covid-19-vaccination-program-for-16-to-39-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area

