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ل   2021أبري

 ،المحترمين الرعاية مقدم/  األمر وولي الشاب عزيزي

 للشباب السحايا التهاب ضد والتطعيم للمراهقين المعززة التطعيمات برنامج

 الذين( التاسع الدراسي الصف في الصغار الشباب لجميع لدينا المجتمعية التطعيم خدمة تقدم الوطني، التطعيم برنامج من كجزء
 اللقاحات هذه تضمن. السحايا التهاب ضد ولقاحات 1 في 3 للمراهقين معززة جرعة) عاًما 14و 13 بين أعمارهم تتراوح

 من. Y و ACW نوع من السحايا التهاب من الحماية وتوفر األطفال وشلل والدفتيريا التيتانوس ضد المستمرة الحماية الروتينية
 .بعدها وما المراهقة سنوات خالل حماية أفضل توفر ألنها العمر هذا في التطعيمات تلقي المهم

  التطعيم أريد ال   مالتطعي أريد نعم 

 .كليهما أو التطعيمين أحد على الموافقة يمكنك

 .بذلك تخبرنا أن يجب قرارك، كان أيًا

 الموقع التالي زيارة خالل من اإلنترنت عبر الموافقة نموذج امأل: 
https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/ 

 السحائية والمكورات األطفال وشلل والتيتانوس الدفتيريا اختر ACWY ) الصف التاسع
 )فقط

 مدرستك رمز إلى ستحتاج. 
 إلى بالنسبة Crown Hills Community College هو المدرسة رمز 

LE120277 
 النموذج تقديم عند اإللكتروني بالبريد تأكيد رسالة ستتلقى.  

 االستجابة رمز مسح يمكنك أو
 هاتفك كاميرا باستخدام هذا السريعة
 نموذج إلى مباشرة لالنتقال الذكي

بنا الخاص الموافقة

 

 البريد عنوان بعد أو قبل ترقيم عالمات أو مسافات وجود وعدم اإللكتروني البريد عناوين تطابق من تأكد :هامة نصيحة
 .المدرسة ورمز اإللكتروني

 .الرسالة لهذه استالمك بمجرد بالكامل الموافقة نموذج ملء إلى تحتاج سوف

 .وقت أي في رأيك تغيير يمكنك

 .الجلسة من وجيزة فترة بعد النظام فتح سيعاد. بالتجهيز لنا للسماح للجلسة السابق اليوم في مؤقتًا النظام نغلق قد

 أحد يحتاج قد. المساعدة لطلب 0007 300 0300 الرقم على بنا االتصال فيرجى اإلنترنت، عبر ملء ذلك من تتمكن لم إذا
  .النموذج لملء بك االتصال معاودة إلى فريقنا أعضاء
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 المعزز التطعيم برنامج في المستخدمة اللقاحات تحتوي ال. الذراع أعلى في منفصلتين حقنتين شكل على التطعيمات إعطاء يتم
  .الكحول أو الجيالتين على السحايا التهاب ضد والتطعيم

: الموقع التالي بزيارة قم السحايا، التهاب ضد والتطعيم للمراهقين المعززة اللقاحات حول المريض معلومات نشرة لقراءة
www.tiny.cc/boosterleaflet الموقع التالي بزيارة قم الوطني، التطعيم برنامج حول معلومات على للحصولو :

www.nhs.uk/conditions/vaccinations 

: الموقع التالي زيارة خالل من الصحية القضايا من وغيرها اللقاحات هذه عن المزيد معرفة الصغار للشباب يمكن
www.healthforteens.co.uk/health/immunisation 

مرض ل المناسبة السالمة تدابير جميع تطبيق لضمان المدارس ميعج مع كثب عن نعمل نحن. المدارس في التطعيم الفريق يقدم
 .لقاحل اآلمن التقديم لضمانكوفيد 

 الجلسة، يوم في أدناه المذكورة األعراض من أي من تعاني كنت إذا أو الذاتية العزلةيقوم  معه تعيش الذي العائلة أفراد أحد كان إذا
 :الحضور عدم فيرجى

 ظهرك أو صدرك لمس عند بالحرارة تشعر - الحرارة درجة في ارتفاع. 

 متكرر بشكل السعال في بدأت أنك يعني وهذا - مستمر جديد سعال. 

 أو رائحة أن أو شيء، أي تذوق أو شم يمكنك ال أنه الحظت أنك يعني وهذا - التذوق أو الشم تيحاس في تغير أو فقدان 
 .المعتاد عن يختلف األشياء طعم

 .روتيني بشكل طبيبك يقدمه لن اللقاح هذا أن مالحظة يرجى. للتطعيم إضافية فرصة لك فستتاح اليوم، ذلك في غائبًا كنت إذا

 على إبقائك الخدمة ستضمن. المدرسة في بالكامل التطعيم جلسة إكمال من نتمكن لم إذا بديل مكان تقديم يلزم قد أنه ندرك نحن
 .ذلك حدوث حالة في كامل اطالع

 تاريخ حتى التطعيم هذا إلى تحتاج ال فقد الماضية، الخمس السنوات يف األطفال وشلل والدفتيريا التيتانوس لقاح تلقيت قد كنت إذا
 على أيًضا ستحصل كنت إذا. مالءمته من للتأكد شاب كل تقييم سيتم. السحايا التهاب ضد التطعيم إلى بحاجة تزال ال قد ولكن الحق
 .مطاعيم الثالثة خذ الضار من وليس الوقت نفس في ذلك تقديم يتم فقد البشري، الحليمي الورم فيروس لقاح

 تحديث وسيتم المجتمعية التطعيمات خدمة من اإللكتروني البريد عبر إليك التطعيم بعد المعلومات بعض إرسال سيتم التطعيم، بعد
 .بالشاب الخاص الوطنية الصحية الخدمات هيئةلدى  الصحي السجل في المعلومات

 الهاتف عبر بالفريق االتصال يمكنك التطعيم، أثناء مطلوبًا يكون قد إضافي دعم أي مناقشة في ترغب أو أسئلة أي لديك كان إذا
: اإللكتروني البريد طريق عن أو) 2 الخيار ثم 4 الخيار ثم 1 الخيار اختر( 0007 300 0300: رقم

communityimms@leicspart.nhs.uk االنتظار إلى تضطر وقد التطعيمات فيها نقدم التي الفترة خالل مرتفع المكالمات عدد 
 .مكالمتك على وسنرد للفريق صوتي بريد رسالة ترك خيار لديك سيكون .مكالمتك على الرد يتم حتى الذروة أوقات في

  مع أطيب التحيات،
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 اإلنترنت عبر الموافقة نموذج ملء حول مالحظات
  https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/Forms/DTP قم بزيارة:

 اإللكتروني بريدك عنوان وأكد أدخل
 .مدرستك اسم يظهر أن يجب. مدرسة عن البحث فوق وانقر LE120277: مدرستك رمز أدخل

 هامة:نصائح 
 عن لبحثمن خالل ا اإلنترنت على البحث أيًضا يمكنك صفحتنا، على للعثور "Leicester imms" 
 ورمز اإللكتروني البريد عنوان بعد أو قبل ترقيم عالمات أو مسافات وجود وعدم اإللكتروني البريد عناوين تطابق من تأكد 

 .المدرسة
 االتصال وتفاصيل المريض معلومات: األول الجزء
 متوفراً  كان إذا بطفلك، الخاص NHS الوطنية الصحية الخدمات هيئة رقم تضمين يرجى

 عليه العثور ويمكن فرد لكل ومميز أرقام 10 من مكون رقم إنه. بالفعل الرقم هذا لديك فسيكون عام، طبيب عيادة في مسجالً  كنت إذا
 األحمر الكتاب وفي طبية وصفة وأي ،الوطنية الصحية الخدمات هيئة منرسالة  أي في أيًضا عليه العثور يمكن. الطبية بطاقته في
  ."لطفلي الشخصي الصحي سجلي" -  طفل لكل

 الموافقة إقرار: الثاني الجزء
 .اإلنفلونزا تطعيم على الموافقة لمنح قم بملئه
 التاريخ الطبي: الثالث الجزء
 .التطعيم أثناء مطلوب دعم وأي التطعيم بتاريخ المتعلقة األسئلة أكمل

 على قدرته بتقييم الصحيون المهنيون وسيقوم موافقتك دون التطعيم هذا على حصوله على الموافقة على قادًرا الشاب يكون قد
 بنفسه. قرار اتخاذ

 الخدمات هيئة في لطفلك الصحي السجل إلى المعلومات إضافة تميوس إشعار تقديم سيتم المدرسة، في التطعيم بعد :المعلومات مشاركة
 .الوطنية الصحية

  :زيارة يرجى أخرى، بلغات الصحية المعلوماتعن  دعم على للحصول

  languages/-other-in-information-us/health-https://www.nhs.uk/about  

 


