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ਅਪੈਲ 2021 

ਿਪਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤ ੇਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਦਖੇਭਾਲਕਰਤਾ,  

ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਿਕਸ਼ਰੋ ਬਸੂਟਰ ਅਤ ੇਮਿੈਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾ ਪੋਗਰਾਮ  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੋਗਰਾਮ ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਵਜ, ਸਾਡੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ (Community Immunisation Service) 

ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਲ 9 (13 ਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦ ੇਸਾਰ ੇਬਿੱਚਆਂ ਨੰੂ 3-ਇਨ-1 ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤ ੇਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕੇ ਟੈਟਨਸ, ਿਡਫਥੀਰੀਆ, ਪੋਲੀਓ (Td/IPV) ਤ ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਦੀਆਂ ACW ਅਤ ੇY ਿਕਸਮਾ ਂਤ ਬਚਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕ ੇਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰਿੱਖਆ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਹਾ,ਂ ਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁਦੰਾ/ਚਾਹੁਦੰੀ ਹਾ ਂ  ਨਹ , ਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹ  ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਚਾਹੁਦੰਾ/ਚਾਹੁਦੰੀ 

ਤੁਸ  ਇੱਕ ਜਾ ਂਦਵੋ ਟੀਿਕਆ ਂਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਜ ੋਵੀ ਤੁਸ  ਫਸੈਲਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਾਨੂ ੰਜ਼ਰਰੂ ਦਸੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾ ਕ ੇਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: 
https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/ 

 ਿਡਫਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤ ੇਪੋਲੀਓ (Td/IPV), ਮੈਿਨੰਗਕੋੋਕਲ ACWY (ਿਸਰਫ ਸਾਲ 

9) ਨੰੂ ਚੁਣੋ 

 ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 Crown Hills Community College ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਡੋ LE120277 ਹੈ 
 ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਨ 'ਤ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਜਾਂ ਤੁਸ  ਿਸੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇ

ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰ ੇਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂ ੰਸਕੈਨ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

 

ਮੁਖੱ ਸਝੁਾਅ: ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਮੇਲ ਖਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਈਮੇਲ ਪਤ ੇਅਤ ੇਸਕੂਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾ ਂ
ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਹ  ਹਨ। 

ਿਜਵ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ ਪੱਤਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਸੈਸ਼ਨ ਤ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਜ ੋਅਸ  ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਤ 

ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਜ ੇਤੁਸ  ਇਸ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੂਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੂ ੰ0300 300 

0007 'ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਟੀਕ ੇਬਾਂਹ ਦ ੇਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸ ੇ ਿਵਚੱ ਦ ੋਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਿਕਆਂ ਵਜ ਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤ ੇਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵਚੱ ਜਲੇੈਟਾਈਨ ਜਾ ਂਅਲਕਹੋਲ ਨਹ  ਹੁਦੰਾ।  

ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤ ੇਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚ ੇ ਪੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ: 

www.tiny.cc/boosterleaflet ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
www.nhs.uk/conditions/vaccinations  

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂ ਟੀਿਕਆਂ ਅਤ ੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰ ੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

www.healthforteens.co.uk/health/immunisation 

ਟੀਮ ਸਕੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ  ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ ੋਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ ੇਿਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਉਿਚਤ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। 

ਜ ੇਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਸ  ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੇਠਾ ਂ
ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹਵੋ।ੋ  

 ਉ ਚ ਤਾਪ – ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਾ ਂਿਪਠੱ ਨੂ ੰਛੂਹਣ 'ਤ ੇਗਰਮ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹ ੋ

 ਨਵ  ਿਨਰਤੰਰ ਖਘੰ – ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਘੰਣਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਿਦਤੱਾ ਹ।ੈ 

 ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਘੰਣ ਜਾ ਂਸਆੁਦ ਦੀ ਸਵੰਦੇਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਂਬਦਲ ਜਾਣੀ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਤੁਸ  ਿਧਆਨ ਿਦਤੱਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ  

ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਧੰ ਜਾ ਂਸਆੁਦ ਮਿਹਸਸੂ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਆੁਦ ਜਾ ਂਗਧੰ ਆਮ ਨਾਲ ਵਖੱਰ ੇਲਗੱਦ ੇ

ਹਨ।  

ਜ ੇਤੁਸ  ਉਸ ਿਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧ ੂਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ ੋਿਕ ਇਹ ਟੀਕਾ 
ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸ  ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜ ੇਅਸ  ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕਸ ੇਬਦਲਵ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜ ੇਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਕੋਈ ਟੈਟਨਸ, ਿਡਫਥੀਰੀਆ ਅਤ ੇਪੋਲੀਓ (Td/IPV) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ ੇ ਤੁਹਾਡਾ HPV ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ 
ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮ 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਤੰਨ ਟੀਕ ੇਇਕੱਠੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹ  ਹੈ।  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਈਮੇਲ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ 
ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨ ਦ ੇNHS ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਜ ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ੋਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਦੀ ਹ ੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸ  ਟੀਮ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ : 0300 300 0007 (ਿਵਕਲਪ 1, ਿਫਰ ਿਵਕਲਪ 4 ਅਤ ੇਿਫਰ ਿਵਕਲਪ 2 ਚੁਣੋ) ਜਾ ਂ
ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ: communityimms@leicspart.nhs.uk 'ਤ ੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ  ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਰੇੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ  ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸਨੇੁਹਾ ਛੱਡ ਸਕੋਗ ੇਅਤ ੇਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,  

 

 
 

ਡਾਕਟਰ ਿਟਮ ਡਿੇਵਸ (Tim Davis)  ਸੁਜ਼ਾਨ ਲੇਦਰਲਡ (Suzanne Leatherland) 
ਸ ੀਿਨਗੰ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਖੁ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਿਵਸ ਮਨੇੈਜਰ 

NHS ਇਗੰਲਡ ਅਤ ੇNHS ਇਮਪਰਵੂਮਟ - ਿਮਡਲਡਸ  ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ NHS ਟਸਟ  
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ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਰ ੇਨੋਟ 

ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ: https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/Forms/DTP  

ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋ

ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕਡੋ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: LE120277 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਭੋ 'ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਖੱ ਸਝੁਾਅ:  

 ਸਾਡ ੇਪੇਜ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ  ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕ ੇ“Leicester imms” ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ 
 ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਮੇਲ ਖਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਈਮੇਲ ਪਤ ੇਅਤ ੇਸਕੂਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾ ਂਜਾ ਂ

ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਹ  ਹਨ। 
ਭਾਗ 1: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਵਰੇਵ ੇ

ਜ ੇਉਪਲਬਧ ਹਵੋ ੇਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦਾ NHS ਨਬੰਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋ 
ਜ ੇ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਜੀਪੀ ਪੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ ਤਾ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 10 ਅੰਕਾ ਂਦਾ ਨੰਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ ੋਹਰੇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ NHS ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੱਤਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਸਖ਼ ੇਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚ ੇਦੀ ਲਾਲ 

ਿਕਤਾਬ - "ਮੇਰ ੇਿਨੱਜੀ ਬਾਲ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ" 'ਤ ੇਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਗ 2: ਸਿਹਮਤੀ ਘਸ਼ੋਣਾ 

ਫਲੂ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।  
ਭਾਗ 3: ਮਡੈੀਕਲ ਿਪਛਕੋੜ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਦੀ ਿਕਸ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰ ੇਕਰੋ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇਿਬਨਾ ਂਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਦੁ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਸਹਤ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਇੱਕ ਸਿੂਚਤ 
ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ ਕਰਨਗ।ੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ: ਸਕੂਲ ਿਵਖ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇNHS 
ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਬੰਧੰ ਿਵਚੱ ਹਰੋਨਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਖੇ:ੋ  
 https://www.nhs.uk/about-us/health-information-in-other-languages/   

 


