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محترم نوجوان فرد اور والد/والده  /نگہداشت کننده،
ٹين ایج بوسٹر اور گردن توڑ بخار کی ویکسينيشنز کا پروگرام برائے نوجوان افراد
قومی ویکسينيشن پروگرام کے حصے کے طور پر ،ہماری کميونٹی اميونائزیشن سروس ) Community
 (Immunisation Serviceتعليمی سال  9کے تمام ) 13تا  14سالہ عمر کے( نوجوان افراد کو  3ان  1ٹين ایج
بوسٹر اور گردن توڑ بخار کی ویکسينيشنز کی پيشکش کر رہی ہے۔ یہ معمول کی ویکسينيشنز تشنج،
خناق ،پوليو ) (Td/IPVکے خﻼف مسلسل حفاظت کو یقينی بناتی ہيں اور گردن توڑ بخار کی اقسام  ACWاور
 Yکے خﻼف تحفظ فراہم کرتی ہيں۔ اس عمر ميں ویکسينيشن وصول کرنا اہم ہے کيونکہ یہ نوعمری کے
سالوں کے دوران اور اس کے بعد بہترین تحفظ مہيا کرتی ہيں۔



جی ہاں ،ميں ویکسينيشنز لينا
چاہتا/چاہتی ہوں



جی نہيں ،ميں ویکسينيشنز نہيں لينا
چاہتا/چاہتی

آپ ایک یا دونوں ویکسينيشنز کے ليے رضامندی کا اظہار کر سکتے ہيں۔
آپ جو بهی فيصلہ کریں ،ﻻزمی طور پر ہميں اس سے آگاه کریں۔


مندرجہ ذیل پر آن ﻻئن جا کر رضامندی کا فارم مکمل کریں:
https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/



خناق ،تشنج اور پوليو ) ،(Td/IPVپردۀ دماغ کا ورم)) (Meningococcal ACWYصرف
سال  9کے ليے(



آپ کو اپنے اسکول کے ليے کوڈ درکار ہو گا۔



 Fullhurst Community Collegeکے ليے اسکول کا کوڈ  LE120298ہے



فارم جمع کروانے پر آپ کو تصدیقی ای ميل موصول ہو گی۔

یا ہمارے رضامندی کے فارم پر
براه راست جانے کے ليے آپ
اپنے اسمارٹ فون کيمرے کو
استعمال کرتے ہوئے اس  QRکوڈ
کو اسکين کر سکتے ہيں

بہترین تجویز :یقينی بنائيں کے ای ميل ایڈریسز مماثل ہوں اور ای ميل ایڈریس اور اسکول کوڈ سے قبل اور بعد ميں
کوئی اسپيسز یا رموز اوقاف موجود نہ ہوں۔
اس خط کے موصول ہوتے ہی آپ کو رضامندی کا فارم مکمل طور پر بهرنے کی ضرورت ہو گی۔
آپ کسی بهی وقت اپنا اراده تبدیل کر سکتے ہيں۔
ہم سيشن سے ایک دن قبل اپنی تياری کے ليے سسٹم کو عارضی طور پر بند کر سکتے ہيں۔ سيشن کے فوراً بعد
سسٹم دوباره سے کهول دیا جائے گا۔
اگر آپ اسے آن ﻻئن مکمل کرنے سے قاصر ہوں ،تو براه کرم معاونت کی درخواست کے ليے  0300 300 0007پر ہميں کال
کریں۔ فارم مکمل کرنے کے ليے ہماری ٹيم ميں سے کسی ایک رکن کو آپ کو دوباره کال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ٹرسٹ ہيڈ کوارٹرزBridge Park Plaza, Bridge Park Road, Thurmaston, Leicester. LE4 8PQ :
چيئر :کيتهی ایلس )(Cathy Ellis

چيف ایگزیکٹو :اینجﻼ ہليری )(Angela Hillery

ہم سگریٹ نوشی سے پاک ٹرسٹ ہيں۔
ہمارا رازداری کا نوٹس دیکهنے کے ليے  www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus-Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspxمﻼحظہ فرمائيں

ویکسينيشنز بازو کے باﻻئی حصے پر دو عليحده انجيکشنز کی صورت ميں دی جاتی ہيں۔ ٹين ایج بوسٹر اور
گردن توڑ بخار کے ویکسينيشن پروگرام ميں استعمال کی جانے والی ویکسينز ميں الکوحل یا جيليٹين
شامل نہيں ہوتی۔
ٹين ایج بوسٹر اور گردن توڑ بخار کی ویکسينيشنز کے متعلق مریض کا معلوماتی ورقہ پڑهنے کے ليے،
مﻼحظہ فرمائيں www.tiny.cc/boosterleaflet :قومی ویکسينيشن پروگرام کے متعلق معلومات کے ليے،
مﻼحظہ فرمائيںwww.nhs.uk/conditions/vaccinations :
نوجوان افراد ان ویکسينيشنز اور دیگر طبی مسائل کے متعلق مزید جاننے کے ليے مندرجہ ذیل کو مﻼحظہ
کر سکتے ہيںwww.healthforteens.co.uk/health/immunisation :
ٹيم اسکولوں ميں ویکسينيشن پيش کرتی ہے۔ ہم ویکسين کی محفوظ ترسيل کو یقينی بنانے کی خاطر
 Covidسے تحفظ کے تمام مناسب اقدامات کو نافذ العمل کرنے کو یقينی بنانے کے ليے تمام اسکولوں کے
ساته مل کر کام کر رہے ہيں۔
سيشن منعقد ہونے کے دن اگر آپ کے ساته رہنے والے اہلخانہ کا کوئی فرد ذاتی عليحدگی اختيار کيے ہوئے
ہے یا آپ مندرجہ ذیل ميں سے کسی عﻼمات کا سامنا کر رہے ہيں تو پهر براه کرم شرکت نہ کریں۔


تيز درجۂ حرارت – آپ کے سينے یا کمر پر چهونے سے گرم محسوس ہوتا ہے



ایک نئی مسلسل کهانسی – اس کا مطلب ہے کہ آپ بار بار کهانسنا شروع کر دیتے ہيں۔



سونگهنے یا چکهنے کی آپ کی صﻼحيت کا کهو جانا یا تبدیل ہو جانا – اس کا مطلب ہے کہ
آپ نے محسوس کيا ہے کہ آپ کسی چيز کو سونگه یا اس کا ذائقہ محسوس نہيں کر
سکتے ،یا چيزوں کی بو یا ذائقہ معمول سے ہٹ کر ہے۔

اگر آپ اس دن غير حاضر ہوتے ہيں ،تو ویکسينيشن کے ليے ایک اضافی موقع فراہم کيا جائے گا۔ براه کرم
نوٹ فرمائيں کہ یہ ویکسين آپ کے  GPکی جانب سے معمول کے مطابق پيش نہيں کی جاتی۔
اگر ہم اسکول ميں ویکسينيشن کا سيشن مکمل طور پر پورا کرنے سے قاصر ہوئے تو ہم سمجهتے ہيں کہ
ہميں ایک متبادل مقام کی پيشکش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سروس اس بات کو یقينی بنائے گی کہ
ایسی کسی صورت ميں آپ کو مکمل طور پر آگہی فراہم کی گئی ہے۔
اگر آپ نے گزشتہ  5سالوں ميں تشنج ،خناق اور پوليو ) (Td/IPVکی ویکسينيشن لگوائی ہيں تو ہو سکتا ہے
کہ آپ کو بعد ميں آنے والی کسی تاریخ تک اس ویکسينيشن کی ضرورت نہ پيش آئے ليکن پهر بهی آپ کو
گردن توڑ بخار کی ویکسينيشن کی ضرورت پيش آ سکتی ہے۔ ہر نوجوان فرد کا ویکسين سے ان کی
مناسبت کی تصدیق کے ليے جائزه ليا جائے گا۔ اگر آپ کی  HPVکی ویکسين بهی باقی ره گئی ہے تو ہو
سکتا ہے کہ اسی وقت اسے بهی لگا دیا جائے اور ان تنيوں کو ایک ساته لگوانے ميں کوئی نقصان نہيں ہوتا۔
ویکسينيشن کے بعد آپ کو کميونٹی اميونائزیشنز سروس کی جانب سے بعد از ویکسينيشن سے متعلق
کچه معلومات ای ميل کی جائيں گی اور معلومات کو نوجوان فرد کے  NHSریکارڈ ميں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔
اگر آپ کے کوئی سواﻻت ہيں یا کسی ایسی اضافی معاونت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہيں جس کی
ویکسينيشن کے دوران ضرورت محسوس ہو سکتی ہے تو آپ مندرجہ ذیل ٹيليفون پر ٹيم سے رابطہ کر
سکتے ہيں) 0300 300 0007 :آپشن  1کو منتخب کریں پهر آپشن  4اور پهر آپشن  2کو( یا بذریعہ ای ميل:
 communityimms@leicspart.nhs.ukہماری ویکسينيشنز کی پيشکش کے دورانيے ميں کال واليوم زیاده ہوتا
ہے اور مصروف اوقات ميں آپ کو اپنی کال کا جواب حاصل کرنے کے ليے انتظار کی زحمت اٹهانی پڑ سکتی
ہے۔ آپ کے پاس ٹيم کے ليے وائس ميل چهوڑنے کا اختيار ہو گا اور ہم آپ کو واپس کال کریں گے۔
آپ کے مخلص،
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ڈاکٹر ٹم ڈیوس )(Dr Tim Davies
اسکریننگ اور اميونائزیشن کے رہنما کنسلٹنٹ
– NHS England and NHS Improvement
مڈ لينڈز )(Midlands

سوزانے ليدرلينڈ )(Suzanne Leatherland
اميونائزیشن سروس مينيجر
ليسٹر شائر پارٹنرشپ  NHSٹرسٹ
) Leicestershire Partnership NHS
(Trust

رضامندی کا آن ﻻئن فارم مکمل کرنے پر نوٹس
مﻼحظہ کریںhttps://www.leicsandrutlandimms.co.uk/Forms/DTP :
اپنا ای ميل ایڈریس درج کریں اور تصدیق کریں
اپنا اسکول کوڈ درج کریں LE120298 :اور اسکول تﻼش کریں پر کلک کریں۔ آپ کے اسکول کا نام ظاہر ہو جانا
چاہيئے۔

بہترین تجاویز:
 ہمارے صفحے کو ڈهونڈنے کے ليے آپ " "Leicester immsسے آن ﻻئن بهی تﻼش کر سکتے ہيں
 یقينی بنائيں کہ ای ميل ایڈریسز مماثل ہوں اور ای ميل ایڈریس اور اسکول کوڈ سے قبل اور بعد ميں
کوئی اسپيسز یا رموز اوقاف موجود نہ ہوں۔
حصہ  :1مریض کی معلومات اور رابطے کی تفصيﻼت
اگر دستياب ہو ،تو براه کرم اپنے بچے کا  NHSنمبر شامل کریں
اگر آپ کسی  GPپریکٹس کے ساته رجسٹر شده ہيں تو آپ کے پاس پہلے سے یہ نمبر موجود ہو گا۔ یہ ایک 10
ہندسی نمبر ہے جو ہر فرد کے ليے منفرد ہوتا ہے اور اپنے طبی کارڈ پر اسے تﻼش کيا جا سکتا ہے۔ اسے NHS
کے کسی بهی خط ،کسی بهی نسخے اور ہر بچے کی ریڈ ُبک – "بچے کی صحت کا ميرا ذاتی ریکارڈ" ميں
بهی ڈهونڈا جا سکتا ہے۔
حصہ  :2رضامندی کا اعﻼميہ
فلو ویکسينيشن کی اجازت دینے کے ليے اسے مکمل کریں۔
حصہ  :3طبی ہسٹری
ویکسينيشن کی ہسٹری اور ویکسينيشن کے دوران درکار کسی بهی معاونت سے متعلق سواﻻت کو مکمل
کریں۔
کوئی نو عمر فرد آپ کی رضامندی کے بغير بهی اپنے ليے اس ویکسينيشن کو لينے کی رضامندی
دینے کے قابل ہو سکتا/سکتی ہے اور طبی ماہرین ایک باخبر فيصلہ لينے کی ان کی اہليت کا جائزه
ليں گے۔
معلومات کا اشتراک کرنا :اسکول ميں ویکسينيشن کے بعد ،ایک اطﻼع نامہ فراہم کيا جائے گا اور معلومات
کو آپ کے بچے کے  NHSطبی ریکارڈ ميں شامل کر دیا جائے گا۔
دیگر زبانوں ميں طبی معلومات پر معاونت کے ليے ،براه کرم مندرجہ ذیل مﻼحظہ کریں:
https://www.nhs.uk/about-us/health-information-in-other-languages/
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