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ਅਪੈਲ 2021
ਿਪਆਰੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ,
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾ ਪੋਗਰਾਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ, ਸਾਡੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ (Community Immunisation Service)
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਾਲ 9 (13 ਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ 3-ਇਨ-1 ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕੇ ਟੈਟਨਸ, ਿਡਫਥੀਰੀਆ, ਪੋਲੀਓ (Td/IPV) ਤ ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਦੀਆਂ ACW ਅਤੇ Y ਿਕਸਮਾਂ ਤ ਬਚਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਹਾਂ, ਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ/ਚਾਹੁਦ
ੰ ੀ ਹਾਂ



ਨਹ , ਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ/ਚਾਹੁਦ
ੰ ੀ

ਤੁ ਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵ ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਵੀ ਤੁ ਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਾਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ:
https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/



ਿਡਫਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ (Td/IPV), ਮੈਿਨੰਗਕ
ੋ ੋਕਲ ACWY (ਿਸਰਫ ਸਾਲ
9) ਨੂ ੰ ਚੁਣੋ



ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।



Fullhurst Community College ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਕੋਡ LE120298 ਹੈ



ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਂ ਤੁ ਸ ਿਸੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂ ੰ ਸਕੈਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੁਖ
ੱ ਸੁਝਾਅ: ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ
ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਹ ਹਨ।

ਿਜਵ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਸਟਮ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਤ
ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਿਸਸਟਮ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ ੰ 0300 300
0007 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਸਟ ਦਾ ਹੈ ਡਕੁ ਆਰਟਰ: Bridge Park Plaza, Bridge Park Road, Thurmaston, Leicester. LE4 8PQ
ਮੁਖੀ: Cathy Ellis

ਚੀਫ ਐਕਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ: Angela Hillery

ਅਸ ਧੂੰਆਂ ਮੁਕਤ ਟਸਟ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇਖੋ: www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus-Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspx

ਟੀਕੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਿਕਆਂ ਵਜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਜੈਲੇਟਾਈਨ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹ ਹੁਦ
ੰ ਾ।
ਿਕਸ਼ੋਰ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਪੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
www.tiny.cc/boosterleaflet
ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪੋਗਰਾਮ
ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ,
ਦੇਖੋ:
www.nhs.uk/conditions/vaccinations
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
www.healthforteens.co.uk/health/immunisation
ਟੀਮ ਸਕੂ ਲਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੇਠਾਂ
ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ


ਉ ਚ ਤਾਪ – ਤੁ ਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਿਪੱਠ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ



ਨਵ ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ – ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।



ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁਘ
ੰ ਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸੰਵਦ
ੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁ ਸ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਆਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ
ਹਨ।

ਜੇ ਤੁ ਸ ਉਸ ਿਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਟੀਕਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਅਸ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਬਦਲਵ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸ ਕੋਈ ਟੈਟਨਸ, ਿਡਫਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ (Td/IPV) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਿਨਨਜਾਈਿਟਸ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਦਾ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ HPV ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਟੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਭੇਜੀ
ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਦੇ NHS ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਦੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁ ਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ : 0300 300 0007 (ਿਵਕਲਪ 1, ਿਫਰ ਿਵਕਲਪ 4 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਵਕਲਪ 2 ਚੁਣੋ) ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਦੁ ਆਰਾ: communityimms@leicspart.nhs.uk 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,

ਡਾਕਟਰ ਿਟਮ ਡੇਿਵਸ (Tim Davis)

ਸੁਜ਼ਾਨ ਲੇ ਦਰਲਡ (Suzanne Leatherland)

ਸ ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਸਲਾਹਕਾਰ
NHS ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ NHS ਇਮਪਰੂਵਮਟ - ਿਮਡਲਡਸ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਿਵਸ ਮੈਨੇਜਰ
ਲੈ ਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ NHS ਟਸਟ

ਪੰਨਾ 2 ਕੁ ੱਲ 3
2020-3-A-v1.0

ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋ ਟ
ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/Forms/DTP
ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: LE120298 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱ ਭੋ 'ਤੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਖ
ੱ ਸੁਝਾਅ:



ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂ ੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁ ਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ “Leicester imms” ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਹ ਹਨ।

ਭਾਗ 1: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ NHS ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਜੀਪੀ ਪੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ NHS ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੱਤਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁ ਸਖ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਲ
ਿਕਤਾਬ - "ਮੇਰੇ ਿਨੱਜੀ ਬਾਲ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ" 'ਤੇ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 2: ਸਿਹਮਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਭਾਗ 3: ਮੈਡੀਕਲ ਿਪਛੋਕੜ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।
ਨੌ ਜਵਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਸਕੂ ਲ ਿਵਖੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨੋ ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ NHS
ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ:ੋ
https://www.nhs.uk/about-us/health-information-in-other-languages/
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