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 ،المحترمین األمر  وولي الشاب السید

 المختلفة  السرطانات من للحمایة) HPV( البشري الحلیمي الورم فیروس ضد التطعیم

 في   البشري  الحلیمي  الورم  فیروس  مطعوم)  عاًما  13و  12  بین  أعمارھم  تتراوح  الذین(  الصف الثامن  في  الشباب  لجمیع  نقدم  أن  نود
 . المدرسة

. مختلفة سرطاناتب تسبب أن یمكن والتي البشري، الحلیمي الورم فیروس من سالالت تسع إلى  یصل ما ضد الحمایة التطعیم یوفر
  قم المزید  لمعرفة. شھًرا 24 إلى ستة زمني بینھما من بفاصل الذراع،  أعلى  في كحقنة تُعطى جرعتین من دورة  عن عبارة وھي

المطعوم:   عن  بنا الخاصة المتحركة الرسومفلم    شاھد أو www.tiny.cc/hpvleaflet: بزیارة
 www.healthforteens.co.uk/health/immunisation 

 

 . إبالغناعلیك  مھما كان قرارك
 زیارة خالل من اإلنترنت على الموافقة نموذج أكمل: www.leicsandrutlandimms.co.uk  
  قم باختیار Human Papillomavirus 
 علیك إدخال رمز المدرسة. لمدرسة [School name]  رمز المدرسة ھو [School Code].  
 الكاملة التطعیمات  دورة عن   واحدة   مرة قرارك  تقدیم  سوى علیك  ما . 
 النموذج تقدیم عند اإللكتروني بالبرید تأكید رسالة  ستتلقى . 

 

 ال. موافقة؟   استمارة بدون  بالتطعیم ستقوم ھل

  https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf:بزیارة تفضل ؟ مطعومال منتج نشرة قراءة یمكنني أین

 تاریخ زیارتنا. ب  مدرستك ستخبرك الجلسة؟  موعد ھو ما

  سوف. الجلسة قبل واحد عمل یوم قبل النموذج إغالق سیتم. ممكن وقت  أقرب في ردي؟  أرسل أن یجب متى
 . المستقبلیة الجلسات على الموافقة من تتمكن حتى الحقًا إصداره نعید

  رمز على  لم یتم التعرف أو تتطابق  ال اإللكتروني  البرید عناوین
 .المدرسة

 

 اإللكتروني البرید عنوان بعد أو قبل ترقیم عالمات أو مسافات وجود عدم من تأكد
 . المدرسة ورمز

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

 .قرارك لتحدیث أدناه التفاصیل باستخدام بنا اتصل قرارك؟  غیرت

 .للتطعیم إضافیة فرصة توفیر سیتم الجلسة؟  یوم في مریًضا أو غائبًا  طفلي كان لو  ماذا

 .المزید معرفةل www.nhs.uk/conditions/vaccinations:  بزیارة قم الوطني؟  التطعیم برنامج ھو ما

  یمكنني بمن اإلضافي، الدعم مناقشة  في أرغب أو أسئلة لدي
 االتصال؟ 

  إلى  إلكترونیًا بریًدا أرسل  أو  0007 300 0300الرقم  على بنا  اتصل
communityimmunisations.service@nhs.net 

 

mailto:communityimmunisations.service@nhs.net
http://www.leicspart.nhs.uk/
http://www.tiny.cc/hpvleaflet
http://www.healthforteens.co.uk/health/immunisation
https://www.leicsandrutlandimms.co.uk/
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf
http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations
mailto:communityimmunisations.service@nhs.net


2من  2صفحة   
2022-1-A-v1.0 

 االحترام،  فائق بقبول تفضلواو

 

 المدرسة  تطعیم برنامج

 المجتمع  تطعیم خدمة

 :الوصول إمكانیة
 

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

Arabic  ذا كنت ترغب في  قراءة هذه الرسالة بلغة أخرى، قم بزيارة موقعنا على  ا��نترنت 

Gujarati જો તમે આ પ� ગુજરાતીમાં વાંચવા માંગતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર �ઓ 

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

Punjabi ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ '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۔

 
  : بزیارة فتفضل  أخرى، بلغة البشري الحلیمي  الورم فیروس  ضد التطعیم  نشرة قراءة   في ترغب  كنت إذا

leaflet-guide-vaccination-vaccine-https://www.gov.uk/government/publications/hpv 
 ،  الصینیة ، البلغاریة  ، البرازیلیة  البرتغالیة  ، البنغالیة  ،  العربیة  ، األلبانیة  ، اإلنجلیزیة : المتوفرة اللغات  تشمل

  ،  الرومانیة ،  البولندیة ، البنجابیة  ،  اللیتوانیة ،  الالتفیة ،  الھندیة ، الغوجاراتیة  ، الیونانیة  ،  الفارسیة ،  اإلستونیة
 . والیدیشیة   واألردیة  واألوكرانیة  ،توي ، التركیة  ، اإلسبانیة  ، الصومالیة  ، الروسیة 

 . البریطانیة  اإلشارة  بلغة  كفیدیو  اإللكتروني  الموقع  على   أیًضا توفرت
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