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محترم نوجوان فرد اور والد/والده  /نگہداشت کننده،
 COVID-19ویکسينيشن پروگرام – اسکولوں ميں پہلی اور دوسری خوراکيں
 12سے  15سال تک کی عمر کے تمام بچے  Pfizer-BioNTech COVID-19کی ویکسين Comirnaty ،کی دو
خوراکيں لينے کے اہل ہيں۔ یہ ویکسين ان کو وائرس سے بچانے اور کميونٹی کے اندر اور اسکول ميں اس کے
پهيﻼؤ کو کم کرنے ميں مدد دے گی۔
صحت مند بچے جن کا  COVID-19کے ٹيسٹ کا نتيجہ مثبت آیا ہے ان کو ویکسين لگوانے سے پہلے  12ہفتوں
کا انتظار کرنا ہو گا۔ دوسری خوراک بهی نوعمر فرد کی ابتدائی خوراک کے  12ہفتوں بعد لگے گی۔
اپنے بچے کو اسکول ميں ویکسينيشن لگوانے کے ليے:
.1
.2
.3
.4
.5

یا آپ QRکوڈ اسکين
 www.leicsandrutlandimms.co.ukمﻼحظہ کریں
اس کے برابر ميں موجود "یہاں کلک کریں" کے بٹن پر کلک کر کے  COVID-کر سکتے ہيں
 19کا انتخاب کریں۔
اپنے اسکول کے ليے کوڈ درج کریں۔
 Orchard Mead Academyکے ليے یہ  LE144629ہے
اپنے بچے کی تفصيﻼت کا اندراج کریں
')SUBMITجمع کریں(' دبائيں

اہم مشورے:




اس بات کو یقينی بنائيں کہ جو ای ميل ایڈریسز آپ درج کرتے ہيں وه مکمل طور پر مماثل ہو۔
اپنے ای ميل ایڈریسز درج کرنے کے بعد ریٹرن کا بٹن نہ دبائيں ،نہ ہی کوئی اسپيسز چهوڑیں۔
اسکول کوڈ درج کرنے کے بعد ریٹرن کا بٹن نہ دبائيں ،نہ ہی کوئی اسپيسز چهوڑیں۔

براه کرم نوٹ کریں:




آپ کو ویکسينيشن سيشن سے قبل رضامندی کے فارم کو مکمل طور پر ُپر کرنے کی ضرورت ہو گی۔
آپ کو اپنے اسکول کی جانب سے ویکسينيشن کی تاریخ سے آگاه کر دیا جائے گا۔
آپ ویکسينيشن سيشن ميں  1کاروباری دن ره جانے پر یہ آن ﻻئن رضامندی مکمل نہيں کر سکيں
گے۔

ٹرسٹ ہيڈ کوارٹرزBridge Park Plaza, Bridge Park Road, Thurmaston, Leicester. LE4 8PQ :
صدر :کيتهی ایلس )(Cathy Ellis

چيف ایگزیکيٹو :انجيﻼ ہليری )(Angela Hillery

ہم اسموک فری ٹرسٹ ہيں۔
 www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus-Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspxپر ہماری رازداری کا نوٹس مﻼحظہ کریں۔



اگر آپ کو آن ﻻئن فارم ُپر کرنے ميں مدد درکار ہو یا اپنے بچے کی طبی حالت ميں تبدیليوں کے بارے
ميں کسی فرد سے بات کرنا چاہتے ہيں ،تو براه کرم ٹيلی فون کریں0300 300 0007 :۔

اپنے بچے کو اسکول سے باہر ویکسينيشن لگوانے کے ليے:
اگر آپ چاہتے ہيں کہ آپ کے بچے کو ویکسين لگتے وقت آپ اس کے ساته ہوں ،تو آپ ليسٹر ،ليسٹرشائر اور
رٹلينڈ کے ادرگرد موجود کسی بهی بنا اپائنٹمنٹ ویکسينيشن کے کلينکس ميں ان کے ساته جا سکتے ہيں۔
کلينکس کے بارے ميں مزید معلومات اور اپنے قریبی بنا اپائنٹمنٹ سينٹر تﻼش کرنے کے ليے براه کرم
مﻼحظہ کریںwww.leicestercityccg.nhs.uk/my-health/coronavirus-advice/coronavirus-vaccine :
اسکول ميں ویکسينيشنز
آپ کے بچے کو اسکول کے ویکسينيشن سيشن ميں مدعو کيا جائے گا۔ یہ ویکسينيشن بﻼ معاوضہ ہے اور
صرف آپ کی رضامندی سے دی جائے گی۔
 COVID-19کی ویکسين بازو کے اوپری حصے ميں لگائی جاتی ہے۔ ویکسينيشنز تحفظ فراہم کرتی ہيں اور
وائرس کے پهيﻼؤ کو روکنے ميں مدد دیتی ہيں۔ آپ کے بچے کے جسم کو وائرس سے کچه تحفظ پيدا کرنے
ميں چند ہفتے لگ سکتے ہيں۔
ویکسينيشن کے بارے ميں مریض کا معلوماتی کتابچہ پڑهنے کے ليے براه کرم مﻼحظہ کریں:
http://tiny.cc/covid19forCYP
اگر آپ کا بچہ ویکسينيشن لگوانے کے دن اسکول سے غير حاضر ہوتا ہے ،تو دوسری تاریخ دی جائے گی ،یا
آپ اپنے بچے کو اسکول سے باہر بنا اپائنٹمنٹ ویکسينيشن کے مقامی کلينک لے جا سکتے ہيں۔
اگر آپ کسی ایسے فرد کے ساته ره رہے ہيں جس ميں  COVID-19کی عﻼمات موجود ہيں یا آپ ایسے فرد
کے ساته ره رہے ہيں جو ذاتی عليحدگی اختيار کيے ہو ،تو آپ کے بچے کو اپنے اسکول کے اندر ویکسينيشن
اپائنٹمنٹ ميں شرکت نہيں کرنی چاہيئے اور ویکسينيشن کی نئی تاریخ دے دی جائے گی۔
عﻼمات ميں شامل ہيں:




تيز بخار – سينے یا کمر کو چهونے پر گرم محسوس ہونا
کوئی نئی کهانسی – اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل کهانسنا شروع ہو گئے ہيں۔
سونگهنے یا چکهنے کی حس کا ختم ہونا یا بدل جانا

مزید معلومات اور ہماری ویڈیو دیکهنے کے ليے جو ویکسين کے بارے ميں مزید وضاحت کرتی ہيں براه کرم
مﻼحظہ کریںwww.healthforteens.co.uk/health/coronavirus/covid-19-vaccination-information :
اگر آپ کے کوئی اور سواﻻت ہيں یا رضامندی دینے کے ليے معاونت درکار ہے ،تو براه کرم ٹيلی فون کریں:
 ،0300 300 0007یا بذریعہ ای ميل communityimmunisations.service@nhs.net :رابطہ کریں
آپ کے خير خواہان،

ڈاکٹر ٹِم ڈیویس )(Tim Davies
مشاورتی سربراه برائے اسکریننگ اور
اميونائزیشن
 NHSانگلينڈ اور  NHSکا فروغ  -مڈلينڈز

سوزین ليدرلينڈ )(Suzanne Leatherland
کلينکل سربراه برائے اطفال کا  COVID-19کا پروگرام
ليسٹرشائر شراکت دار  NHSٹرسٹ

صفحہ ُ 2کل 3
2021-3-B-v1.0

اگر آپ اس خط کو کسی اور زبان ميں پڑهنا چاہتے ہيں تو ہماری ویب سائٹ پر جائيں
www.leicspart.nhs.uk/communityimms

إذا ﻛﻨت ﺗرﻏﺐ ﻓﻲ ﻗراءة هذه الرسﺎلﺔ بﻠﻐﺔ أخرى ،ﻗﻢ بزيﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ا نترنت

عربی
گجراتی

ઓ

જો તમે આ પ ગુજરાતીમાં વાંચવા માંગતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર

پولﺶ

Jeśli chcesz przeczytać ten list w innym języku, przejdź na naszą stronę.

پنجابی

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku akhrido warqadan luuqad kale, booqo boggayaga internetka

صومالی
اردو

اگر آپ اردو ميں يہ خط پڑهنا چاہتے ہيں تو ہماری ويب سائٹ پر جائيں۔
دوسری زبانوں کے ليےwww.nhs.uk/accessibility/health-information-in-other-languages:

آن ﻻئن رضامندی کا فارم مکمل کرنے کے ليے نوٹس
مﻼحظہ کریںwww.leicsandrutlandimms.co.uk :
اس کے برابر ميں موجود ") Click hereیہاں کلک کریں(" کے بٹن پر کلک کر کے  COVID-19کا انتخاب کریں۔
اپنے ای ميل ایڈریس کا اندراج اور اس کی تصدیق کریں
اپنا اسکول کوڈ درج کریں LE144629 :اور ") Find schoolاسکول تﻼش کریں(" پر کلک کریں۔ آپ کے اسکول کا نام ظاہر
ہونا چاہيئے۔
ویکسينيشن کی تاریخ سے  1کاروباری دن قبل آن ﻻئن سسٹم بند ہو جائے گا۔ سيشن کے بعد دوباره کوشﺶ کرنے
کے ليے پيغام ظاہر ہو گا اور آپ کو ویکسينيشن کے ليے مختلف تاریخ کی پيشکﺶ کرے گا۔

اہم مشوره:
 ہمارا ہوم پيج تﻼش کرنے کے ليے آپ آن ﻻئن " "Leicester immsبهی تﻼش کر سکتے ہيں
 اس امر کو یقينی بنائيں کہ ای ميل ایڈریسز مماثل ہوں
 ای ميل ایڈریس اور اسکول کوڈ سے پہلے یا بعد ميں اسپيسز یا رموز اوقاف داخل نہ کریں
حصہ  :1مریﺾ کی معلومات اور رابطے کی تفصيﻼت
حصہ  :2طبی ہسٹری
طبی اور ویکسينيشن کی ہسٹری سے متعلقہ سواﻻت مکمل کریں
حصہ  :3رضامندی کا اقرار
 COVID-19ویکسينيشن کے مکمل کورس کی رضامندی کے ليے اس کو مکمل کریں
براه کرم نوٹ فرمائيں کہ :بالغ نوجوان فرد آپ کی رضامندی کے بغير اس ویکسينيشن کے حصول کے ليے
ماہرین صحت ان کی اہليت کا جائزه ليں گے تاکہ ایک باخبر
اپنی رضامندی ظاہر کرنے کا اہل ہو سکتا ہے اور
ِ
فيصلہ کيا جائے۔
معلومات کا اشتراک :اسکول ميں ویکسينيشن کے بعد ،اطﻼع فراہم کی جائے گی اور معلومات نوجوان فرد کے
 NHSہيلته ریکارڈ ميں شامل کر دی جائے گی۔
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