یونیورسٹی ٹیچنگ اور تحقیقی طور پر فعال ٹرسٹ
Bridge Park Plaza
Bridge Park Road
Thurmaston
Leicester
LE4 8PQ
www.leicspart.nhs.uk

ٹیلی فون0300 3000 007 :
ای میلcommunityimmunisations.service@nhs.net :

جوالئی 2022
محترم نوعمر فرد اور والد/والدہ  /نگہداشت کار،
مختلف اقسام کے کینسرز کے خالف بچاؤ کے لیے ہیومن پیپیلوما وائرس ()HPV
ویکسینیشن
ہم تعلیمی سال  12( 8تا  13سال کی عمر) کے تمام نوعمر افراد کے لیے اسکول میں ہیومن
پیپیلوما وائرس ( )HPVویکسینیشن کی پیشکش کرنا چاہیں گے۔
یہ ویکسینیشن نو تک ایسے  HPVاسٹرینز کے خالف تحفظ فراہم کرتی ہے ،جو مختلف اقسام کے
کینسرز کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ دو خوراکوں پر مشتمل کورس ہے جو بطور انجیکشن چھ تا 24
ماہ کے وقفے سے بازو کے باالئی حصے میں لگایا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں:
 www.tiny.cc/hpvleafletیا ویکسین سے متعلق ہماری اینیمیشن دیکھیں:
www.healthforteens.co.uk/health/immunisation

آپ جو بھی فیصلہ کریں ،آپ ہمیں الزمی آگاہ کریں۔
▪ درج ذیل پر جا کر آن الئن رضامندی کا فارم ُپر کریںwww.leicsandrutlandimms.co.uk :
▪ ہیومن پیپیلوما وائرس( )Human Papillomavirusمنتخب کریں
▪ آپ کو اپنے اسکول کا کوڈ درکار ہو گا۔  Orchard Mead Academyکے لیے اسکول کوڈ LE144629
ہے
▪ آپ کو ویکسنیشنز کے مکمل کورس کے لیے اپنا فیصلہ صرف ایک ہی مرتبہ جمع کروانے کی
ضرورت ہوتی ہے۔
▪ فارم جمع ہونے پر آپ کو ایک تصدیقی ای میل موصول ہو گی۔
کیا آپ رضامندی کے فارم کے بغیر ویکسین
لگوائیں گے/گی؟
ویکسین کی پراڈکٹ کا ورقہ میں کہاں پڑھ
سکتا/سکتی ہوں؟
سیشن کب ہے؟
مجھے اپنا جواب کب تک جمع کروانا چاہیئے؟
اس میں بیان ہوتا ہے کہ ای میل ایڈریسز مطابقت
نہیں رکھتے یا اس میں اسکول کوڈ کی شناخت
نہیں ہوتی۔

جی نہیں۔
مالحظہ کریں:
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf
آپ کا اسکول آپ کو ہمارے دورے کی تاریخ سے مطلع کرے گا۔
جتنا جلد ممکن ہو۔ سیشن سے ایک کاروباری دن قبل فائل بند ہو
لہذا آپ مسقبل میں
جائے گی۔ ہم اسے بعد میں دوبارہ کھولیں گے ٰ
سیشنز کے لیے رضامندی دے سکتے/سکتی ہیں۔
یقینی بنائیں کہ ای میل ایڈریس اور اسکول کوڈ سے پہلے یا اس
کے بعد کوئی اسپیسز یا رموزِ اوقاف نہیں لگائے گئے۔

کیا آن الئن فارم ُپر کرنے سے قاصر ہیں؟

معاونت کے لیے ہمیں  0300 300 0007پر ِرنگ کریں۔

کیآ آپ نے فیصلہ تبدیل کر لیا یے؟

اپنے فیصلے کی خبر دینے کے لیے درج ذیل تفصیالت کا استعمال
کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کریں۔
ویکسینیشن کے لیے ایک اضافی موقع فراہم کیا جائے گا۔

اگر سیشن کے روز میرا بچہ غیر حاضر ہو یا اس
کی طبیعت خراب ہو تو کیا ہو گا؟

ٹرسٹ ہیڈ کوارٹرزBridge Park Plaza, Bridge Park Road, Thurmaston, Leicester. LE4 8PQ :
چیئر :کیتھی ایلیس ( )Cathy Ellisچیف ایگزیکٹو :اینجیال ہیلری ()Angela Hillery
ہم اسموک فری ٹرسٹ ہیں۔
 www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus-Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspxپر اپنا رازداری کا نوٹس مالحظہ فرمائیں

نیشنل ویکسینیشن پروگرام کیا ہے؟
میرے کچھ سواالت ہیں یا اضافی معاونت کے
حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا/گی ،تو میں کس
سے رابطہ کر سکتا/سکتی ہوں؟

مزید جاننے کے لیے مالحظہ کریں:
www.nhs.uk/conditions/vaccinations۔
 0300 300 0007پر ہمیں ِرنگ کریں یا اس پتے پر ای میل
بھیجیں communityimmunisations.service@nhs.net

مخلص،
اسکول کی عمر کے افراد کے لیے حفاظتی ٹیکہ جاتی پروگرام ( School Aged Immunisation
)Programme
کمیونٹی حفاظتی ٹیکہ جاتی سروس
رسائی:
اگر آپ اس خط کو کسی دوسری زبان میں پڑھنا چاہتے/چاہتی ہیں ،تو مالحظہ کریں:
www.leicspart.nhs.uk/communityimms
عربی ذا كنت ترغب في قراءة هذہ الرسالة بلغة أخرى ،قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت
گجراتی જો તમે આ પત્ર ગુજરાતીમાાં વાાંચવા માાંગતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ
پولش

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

پنجابی

ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਪੈੱਤਰ ਨੁੰ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੈੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਦ
ੁੰ ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

صومالی Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku akhrido warqadan luuqad kale, booqo
boggayaga internetka
اردو اگر آپ اردو میں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ
پر جائیں۔
اگر آپ  HPVویکسینیشن کا ورقہ کسی دوسری زبان میں پڑھنا چاہتے/چاہتی ہیں ،تو
مالحظہ کریںhttps://www.gov.uk/government/publications/hpv-vaccine- :
vaccination-guide-leaflet
دستیاب زبانوں میں درج ذیل شامل ہیں :انگریزی ،البانوی ،عربی ،بنگالی ،برازیلیُ ،پرتگالی ،بلغاری،
چینی ،ایستونوی ،فارسی ،یونانی ،گجراتی ،ہندی ،لیٹویائی ،لیتھوانیائی ،پنجابی ،پولش ،رومانوی،
رومانی ،روسی ،صومالی ،ہسپانوی ،ترکی ،توی ،یوکرینی ،اردو اور یدش۔
یہ برٹش سائن لینگوئج ( )BSLمیں ویڈیو کے طور پر ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔
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