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 ،المحترمين األمر  وولي الشاب السيد

 المختلفة  السرطانات من للحماية( HPV) البشري الحليمي الورم فيروس ضد التطعيم

 في   البشري  الحليمي  الورم  فيروس  مطعوم(  عاًما  13و  12  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين)  الصف الثامن  في  الشباب  لجميع  نقدم  أن  نود

 . المدرسة

. مختلفة سرطاناتب تسبب أن يمكن والتي البشري، الحليمي الورم فيروس من سالالت تسع إلى  يصل ما ضد الحماية التطعيم يوفر

  قم المزيد  لمعرفة. شهًرا 24 إلى ستة زمني بينهما من بفاصل الذراع،  أعلى  في كحقنة تُعطى جرعتين من دورة  عن عبارة وهي

المطعوم:   عن  بنا الخاصة المتحركة الرسومفلم    شاهد أو www.tiny.cc/hpvleaflet: بزيارة

 www.healthforteens.co.uk/health/immunisation 
 

 . إبالغناعليك  مهما كان قرارك

  www.leicsandrutlandimms.co.uk :زيارة خالل من اإلنترنت على الموافقة نموذج أكمل ▪

 Human Papillomavirus قم باختيار  ▪

  .LE120277 رمز المدرسة هو  Crown Hills Community College عليك إدخال رمز المدرسة. لمدرسة ▪

 . الكاملة التطعيمات  دورة عن   واحدة   مرة قرارك  تقديم  سوى عليك  ما ▪

 . النموذج تقديم عند اإللكتروني بالبريد تأكيد رسالة  ستتلقى ▪
 

 ال. موافقة؟   استمارة بدون  بالتطعيم ستقوم هل

  https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf:بزيارة تفضل ؟ مطعومال منتج نشرة قراءة يمكنني أين

 تاريخ زيارتنا. ب  مدرستك ستخبرك الجلسة؟  موعد هو ما

  سوف. الجلسة قبل واحد عمل يوم قبل النموذج إغالق سيتم. ممكن وقت  أقرب في ردي؟  أرسل أن يجب متى

 . المستقبلية الجلسات على الموافقة من تتمكن حتى الحقًا إصداره نعيد

  رمز على  لم يتم التعرف أو تتطابق  ال اإللكتروني  البريد عناوين

 .المدرسة
 

 اإللكتروني البريد عنوان بعد أو قبل ترقيم عالمات أو مسافات وجود عدم من تأكد

 . المدرسة ورمز

 .الدعم على للحصول  0007 300 0300الرقم على بنا اتصل اإلنترنت؟  على النموذج إكمال على قادر  غير

 .قرارك لتحديث أدناه التفاصيل باستخدام بنا اتصل قرارك؟  غيرت

 .للتطعيم إضافية فرصة توفير سيتم الجلسة؟  يوم في مريًضا أو غائبًا  طفلي كان لو  ماذا

 .المزيد معرفةل www.nhs.uk/conditions/vaccinations: بزيارة قم الوطني؟  التطعيم برنامج هو ما

  يمكنني بمن اإلضافي، الدعم مناقشة  في أرغب أو أسئلة لدي

 االتصال؟ 

  إلى  إلكترونيًا بريًدا أرسل  أو  0007 300 0300الرقم  على بنا  اتصل
communityimmunisations.service@nhs.net 
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 االحترام،  فائق بقبول تفضلواو

 

 المدرسة  تطعيم برنامج

 المجتمع  تطعيم خدمة

 :الوصول إمكانية

 

 :بزيارة فتفضل أخرى، بلغة   الرسالة هذه  قراءة في  ترغب  كنت  إذا
www.leicspart.nhs.uk/communityimms 

Arabic  ذا كنت ترغب في  قراءة هذه الرسالة بلغة أخرى، قم بزيارة موقعنا على  الإنترنت 

Gujarati જો તમે આ પત્ર ગુજરાતીમાાં વાાંચવા માાંગતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર જાઓ 

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

Punjabi ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਸਾਡ    ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

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

Urdu  اگر آپ اردو میں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ
 پر جائیں۔

 

  : بزيارة فتفضل  أخرى، بلغة البشري الحليمي  الورم فيروس  ضد التطعيم  نشرة قراءة   في ترغب  كنت إذا
leaflet-guide-vaccination-vaccine-https://www.gov.uk/government/publications/hpv 

 ،  الصينية ، البلغارية  ، البرازيلية  البرتغالية  ، البنغالية  ،  العربية  ، األلبانية  ، اإلنجليزية : المتوفرة اللغات  تشمل
  ،  الرومانية ،  البولندية ، البنجابية  ،  الليتوانية ،  الالتفية ،  الهندية ، الغوجاراتية  ، اليونانية  ،  الفارسية ،  اإلستونية
 . واليديشية   واألردية  واألوكرانية  ،توي ، التركية  ، اإلسبانية  ، الصومالية  ، الروسية 

 . البريطانية  اإلشارة  بلغة  كفيديو  اإللكتروني  الموقع  على   أيًضا توفرت

http://www.leicspart.nhs.uk/communityimms
https://www.gov.uk/government/publications/hpv-vaccine-vaccination-guide-leaflet

