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અધ્યક્ષ: Cathy Ellis (કેથિ ઍલિસ)    ચીફ એક્ઝિક્યટુટવ: Angela Hillery (એન્જેિા ટિિેરી)  
અમે એક ધમૂ્રપાન-મઝુત ટ્રસ્ટ છીએ  

અમારી ગોપનીયતા સચૂના અિીં જુઓ www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus-Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspx 

જુિાઇ 2022 

થિય સગીર વ્યક્ઝત અને માતા-થપતા / કાળજી િદાતા, 
વિવિધ કેન્સર સામે રક્ષણ આપિા માટે હ્યમુન પેવપલોમાિાઇરસ (HPV) રસીકરણ 

અમે શાળા વર્ષ 8 (12િી 13 વર્ષની ઉંમરના) તમામ સગીર વ્યક્ઝતઓને શાળામાાં હ્યમુન પેથપિોમાવાઇરસ 

(HPV) રસીકરણ કરવાની રજૂઆત કરવા માાંગીએ છીએ.  

આ રસીકરણ HPVના નવ ેટિા િકારો, ે થવથવધ કેન્જસર નીપજાવી શકે છે, તેમની સામ ેરક્ષણ ઉપિબ્ધ 

કરાવે છે. તે બે ડોિ (માત્રા) વાળો કોસષ છે ેને બાવડાના ઉપિા ભાગમાાં ઇન્જેઝશન િકી 6િી િઈન ે24 

મટિના સધુીના અંતરે આપવામાાં આવે છે. વધ ુજાણવા માટે અિીં મિુાકાત િો: www.tiny.cc/hpvleaflet 

અિવા અહીં રસી થવશે અમારુાં એથનમેશન જુઓ:  www.healthforteens.co.uk/health/immunisation  
 

તમે જે કોઈપણ વનણણય લો, તમારે અમને જાણ કરિી અવનિાયણ છે. 

▪ અિીં મિુાકાત િઈન ેસાંમથત પત્રક ઓનિાઇન ભરો: www.leicsandrutlandimms.co.uk 

▪ Human Papillomavirus (હ્યમુન પેવપલોમાિાઇરસ) પસાંદ કરો 
▪ તમારે તમારી શાળાનો કોડ દાખિ કરવો જરૂરી િશ.ે Crown Hills Community College માટે શાળા કોડ 

LE120277 છે  

▪ તમારે રસીકરણના આખા કોસણ માટે તમારો વનણણય ફક્ત એક જ િખત જણાવવાનો રહશેે. 

▪ ેવુાં પત્રક જમા િઈ જાય એટિે તમને ઈ-મેિ િકી પષુ્ટટ મળશ.ે  

 

શુું સુંમવત પત્રક વિના તમે રસીકરણ કરશો? ના.  
હુું રસી ઉત્પાદ વિશેનુું લીફલેટ (ચોપાવનયુું) ક્ાું િાુંચી 

શકુું? 
અિીં જાઓ: https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf  

આ સત્ર ક્ારે છે? તમારી શાળા તમને જાણ કરશે કે અમે કઈ તારીખે મિુાકાત લઈશ ું. 

મારે પોતાનો પ્રત્યતુ્તર ક્ાર સધુીમાું જમા કરિો જોઈએ? શક્ય તેટિો વિિેો. પત્રક સત્ર યોજાવાના એક કામકાજી ટદવસ પિિેાાં બાંધ 

િશે. અમે પછીિી તે ફરીિી ખલુ્ુાં મકૂીશુાં ેિી કરીને તમે ભથવટયના સત્રો 
માટે સાંમથત આપી શકો.  ત્ાાં એવ ાં બતાિે છે કે ઇ-મેલ અડે્રસ મેળ નથી ખાત ુું 

અથિા તે શાળા કોડને ઓળખતુું નથી. 
એ ખાતરી કરો કે ઈ-મેિ અડે્રસ અને શાળા કોડની આગળ અિવા તેના 
પછી સ્પેસ (ખાિી જગ્યા) અિવા થવરામલચહ્નો ન િોય. 

પત્રક ઓનલાઇન નથી ભરી શકતા? ટેકા માટે અમને 0300 300 0007 પર કૉિ કરો. 
તમારો વનણણય બદલ્યો છે? તમારો બદલેલો થનણષય જણાવવા માટે નીચેની થવગતોનો ઉપયોગ કરી 

અમારો સાંપકષ  કરશો. 
જો સત્રના દદિસે મારુું  બાળક ગેરહાજર રહ ેઅથિા 

બીમાર હોય તો શુું? 

રસીકરણ માટે એક વધારાની તક ઉપિબ્ધ કરાવવામાાં આવશે. 

રાષ્ટ્રીય રસીકરણ કાયણક્રમ શુું છે? વધ ુજાણવા માટે અિીં જાઓ: www.nhs.uk/conditions/vaccinations 

મને પ્રશ્નો છે અથિા િધારાના ટેકા બાબતે ચચાણ કરિા 
માુંગુું છું, મારે કોનો સુંપકણ  કરિો જોઈએ? 

0300 300 0007 પર કૉિ કરો અિવા અિીં ઈ-મેિ કરો 
communityimmunisations.service@nhs.net    
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આપના ભવદીય, 
 

સ્કૂિ એેડ ઇમ્યનુાઇિેશન િોગ્રામ 

કમ્યથુનટી ઇમ્યનુાઇિેશન સથવિસ 

સગુમતા: 
જો તમે આ પત્ર અન્ય કોઈ ભાષામાું િાુંચિા માુંગતા હોિ, તો અહીં મલુાકાત લેશો: 

www.leicspart.nhs.uk/communityimms 

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

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

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

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

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

ઉર્ ુ اگر آپ اردو میں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ  

 پر جائیں۔

 

જો તમે HPV રસીકરણ ચોપાવનયુું અન્ય કોઈ ભાષામાું િાુંચિા માુંગતા હોિ, તો અહીં મલુાકાત લેશો: 
https://www.gov.uk/government/publications/hpv-vaccine-vaccination-guide-leaflet 

ઉપિબ્ધ ભાર્ાઓમાાં આમનો સમાવેશ િાય છે: અંગ્રેજી, અલબેથનયન, અરબી, બાંગાળી, બ્રાલિલિયન 

પોરુ્ષ લગિ, બલગેટરયન, ચાઇથનિ, એસ્ટોથનયન, ફારસી, ગ્રીક, ગજુરાતી, ટિન્જદી, િેટથવયન, લિથઆુથનયન, 

પાંજાબી, પોલિશ, રોમાથનયન, રોમાની, રથશયન, સોમાિી, ટટકિશ, ર્્થવ, યકેુ્રથનયન, ઉરુ્ષ  અને થયટડશ. 

તે વેબસાઇટ પર લબ્રટટશ સાઇન િેંગ્વેજ (BSL)માાં એક થવડીયોના રુપમાાં પણ ઉપિબ્ધ છે. 
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