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ਜੁਲਾਈ 2022 

ਪਿਆਰੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ, 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਅਸੀਂ ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ 8 (12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੂਲ ਪਵਿੱਚ ਪਿਊਮਨ ਿੈਿੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) 

ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ।  
ਟੀਿਾਿਰਨ HPV ਦੀਆਂ ਨੌਂ  ਤਿੱ ਿ ਪਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ 
ਸਿਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋ ਖੁਰਾਿਾਂ ਦਾ ਿੋਰਸ ਿੈ ਜੋ ਛੇ ਤੋਂ 24 ਮਿੀਪਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਤਰਾਲ 'ਤੇ, ਬਾਂਿ ਦੇ ਉਿਰਲੇ ਪਿਿੱ ਸੇ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿ ਟੀਿੇ 
ਵਜੋਂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.tiny.cc/hpvleaflet ਜਾਂ ਵੈਿਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ 
ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ: www.healthforteens.co.uk/health/immunisation  

 

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦੇ ਿ,ੋ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
▪ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਇਿੱਿ ਸਪਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: www.leicsandrutlandimms.co.uk 

▪ Human Papillomavirus ਚੁਣ ੋ

▪ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਆਿਣੇ ਸਿੂਲ ਲਈ ਿੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ। Crown Hills Community College ਲਈ ਸਿੂਲ ਿੋਡ 
LE120277 ਿੈ  

▪ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 
▪ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾ ਿਰਨ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਿੁਸ਼ਟੀਿਰਨ ਈਮੇਲ ਿਰਾਿਤ ਿੋਵੇਗੀ।  

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਿੀਂ।  

ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਹਕੱਥੇ ਪੜਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 
ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf  

ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਿੈ? ਤੁਿਾਡਾ ਸਿੂਲ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਪਿ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਪਦਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? ਪਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਿੋ ਸਿੇ। ਫਾਰਮ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਿੱ ਿ ਿੂੰਮਿਾਜੀ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਬੂੰਦ ਿੋ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੂੰ  ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਪਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 
ਲਈ ਸਪਿਮਤੀ ਦੇ ਸਿੋ।  

ਇਿ ਕਹਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਿ ਸਕੂਲ 
ਕੋਡ ਨੂੂੰ  ਨਿੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਈਮੇਲ ਿਤੇ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਿੋਡ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਚ ਿੋਈ 
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਾਮ ਪਚੂੰਨਹ  ਨਿੀਂ ਿਨ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨਿੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿੋ? ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  0300 300 0007 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। 
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਹਲਆ ਿੈ? ਆਿਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਿਡੇਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਪਦਿੱਤੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਿ ਿਰੋ। 
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ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ? 

ਟੀਿਾਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਵਾਧੂ ਮੌਿਾ ਉਿਲਬਧ ਿਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਿੈ? ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ www.nhs.uk/conditions/vaccinations 'ਤੇ ਜਾਓ। 
ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਿਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਸਿਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ/ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂ, ਮੈਂ ਹਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 
ਿਾਂ? 

ਸਾਨੂੂੰ  0300-300-0007 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਂ 
communityimmunisations.service@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ    

ਤਪਿ ਪਦਲੋਂ, 
 

ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ ਲਈ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰੋਗਰਾਮ 

ਿਪਮਊਪਨਟੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸੇਵਾ 

ਪਿੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ: 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਪੜਹਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
www.leicspart.nhs.uk/communityimms 

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

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

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

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

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

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

 پر جائیں۔

ਜੇ ਤੁਸੀਂ HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਚਾ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਪੜਹਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://www.gov.uk/government/publications/hpv-vaccine-vaccination-guide-leaflet 

ਉਿਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਲਬਾਨੀਆਈ, ਅਰਬੀ, ਬੂੰਗਾਲੀ, ਬਰਾਜ਼ੀਪਲਆਈ ਿੁਰਤਗਾਲੀ, 
ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ, ਚੀਨੀ, ਇਸਟੋਪਨਆਈ, ਫਾਰਸੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਿੂੰ ਦੀ, ਲਾਤਪਵਆਈ, ਪਲਥੁਆਪਨਆਈ, ਿੂੰਜਾਬੀ, 
ਿੋਪਲਸ਼, ਰੋਮਾਪਨਆਈ, ਰੋਮਾਨੀ, ਰੂਸੀ, ਸੋਮਾਲੀ, ਸਿੈਪਨਸ਼, ਤੁਰਿੀ, ਟਵੀ, ਯੂਿਰੇਪਨਆਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪਯਿੱ ਦੀਸ਼। 
ਇਿ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਬਰਪਟਸ਼ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ (BSL) ਪਵਿੱ ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵਿੱਚ ਵੀ ਉਿਲਬਧ ਿੈ। 
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