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Trust Headquarters: Bridge Park Plaza, Bridge Park Road, Thurmaston, Leicester. LE4 8PQ 
અધ્ય�: Cathy Ellis (કેિથ ઍિલસ)    ચીફ એિક્ઝ�ુિટવ: Angela Hillery (એન્જલેા િહલેરી)  
અમે એક ધૂમ્રપાન-મુ� ટ�સ્ટ છીએ  
અમારી ગોપનીયતા સૂચના અહી ંજુઓ www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus-Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspx 

જુલાઇ 2022 
િપ્રય સગીર વ્યિ� અને માતા-િપતા / કાળ� પ્રદાતા, 

િવિવધ કેન્સર સામે ર�ણ આપવા માટે �ુમન પિેપલોમાવાઇરસ (HPV) રસીકરણ 

અમે શાળા વષ� 8 (12થી 13 વષ�ની ઉંમરના) તમામ સગીર વ્યિ�ઓને શાળામાં �ુમન પેિપલોમાવાઇરસ 
(HPV) રસીકરણ કરવાની રજૂઆત કરવા માંગીએ છીએ.  

આ રસીકરણ HPVના નવ જટેલા પ્રકારો, જ ેિવિવધ કેન્સર નીપ�વી શકે છે, તેમની સામે ર�ણ ઉપલબ્ધ 
કરાવે છે. ત ેબે ડોઝ (માત્રા) વાળો કોસ� છે જનેે બાવડાના ઉપલા ભાગમાં ઇન્જકે્શન થકી 6થી લઈને 24 
મિહના સુધીના અંતર ેઆપવામાં આવે છે. વધુ �ણવા માટે અહી ંમુલાકાત લો: www.tiny.cc/hpvleaflet 
અથવા અહી ંરસી િવશે અમા�ં એિનમેશન જુઓ:  www.healthforteens.co.uk/health/immunisation  
 

તમે જ ેકોઈપણ િનણ�ય લો, તમાર ેઅમન ે�ણ કરવી અિનવાય� છે. 

 અહી ંમુલાકાત લઈને સંમિત પત્રક ઓનલાઇન ભરો: www.leicsandrutlandimms.co.uk 

 Human Papillomavirus (�ુમન પેિપલોમાવાઇરસ) પસંદ કરો 

 તમાર ેતમારી શાળાનો કોડ દાખલ કરવો જ�રી હશે. [School name] માટે શાળા કોડ [School code] છે  

 તમાર ેરસીકરણના આખા કોસ� માટે તમારો િનણ�ય ફ� એક જ વખત જણાવવાનો રહેશે. 

 જવંુે પત્રક જમા થઈ �ય એટલ ેતમને ઈ-મેલ થકી પુિ� મળશે.  
 

શું સંમિત પત્રક િવના તમે રસીકરણ કરશો? ના.  

હંુ રસી ઉત્પાદ િવશેનંુ લીફલેટ (ચોપાિનયંુ) �ાં વાંચી 
શકંુ? અહી ં�ઓ: https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7330.pdf  

આ સત્ર �ાર ેછે? તમારી શાળા તમન ે�ણ કરશે કે અમ ેકઈ તારીખે મુલાકાત લઈશંુ. 

માર ેપોતાનો પ્રત્યુ�ર �ાર સુધીમાં જમા કરવો જોઈએ? શ� તેટલો વહેલો. પત્રક સત્ર યો�વાના એક કામકા� િદવસ પહેલા ંબંધ 
થશે. અમે પછીથી તે ફરીથી ખુલ્લંુ મૂકીશંુ જથેી કરીન ેતમ ેભિવષ્યના સત્રો 
માટે સંમિત આપી શકો.  

ત્યાં એવુ ંબતાવે છે કે ઇ-મેલ અડ� ેસ મેળ નથી ખાતંુ 
અથવા તે શાળા કોડને ઓળખતંુ નથી. 

એ ખાતરી કરો કે ઈ-મેલ અડ� ેસ અન ેશાળા કોડની આગળ અથવા તેના 
પછી સ્પેસ (ખાલી જગ્યા) અથવા િવરામિચ�ો ન હોય. 

પત્રક ઓનલાઇન નથી ભરી શકતા? ટેકા માટે અમન ે0300 300 0007 પર કૉલ કરો. 

તમારો િનણ�ય બદલ્યો છે? તમારો બદલેલો િનણ�ય જણાવવા માટે નીચનેી િવગતોનો ઉપયોગ કરી 
અમારો સંપક�  કરશો. 

જો સત્રના િદવસે મા�ં બાળક ગેરહાજર રહે અથવા 
બીમાર હોય તો શુ?ં 

રસીકરણ માટે એક વધારાની તક ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે. 

રા�� ીય રસીકરણ કાય�ક્રમ શું છે? વધુ �ણવા માટે અહી ં�ઓ: www.nhs.uk/conditions/vaccinations 

મને પ્ર�ો છે અથવા વધારાના ટેકા બાબતે ચચા� કરવા 
માંગંુ છંુ, માર ેકોનો સંપક�  કરવો જોઈએ? 

0300 300 0007 પર કૉલ કરો અથવા અહી ંઈ-મેલ કરો 
communityimmunisations.service@nhs.net    
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પાના ં2નુ ં2 
2022-1-A-v1.0 

આપના ભવદીય, 
 

સ્કૂલ એજડે ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ 
કમ્યુિનટી ઇમ્યુનાઇઝેશન સિવ�સ 

સુગમતા: 
જો તમે આ પત્ર અન્ય કોઈ ભાષામાં વાંચવા માંગતા હોવ, તો અહી ંમુલાકાત લેશો: 

www.leicspart.nhs.uk/communityimms 
અરબી  ذا كنت ترغب في  قراءة هذه الرسالة بلغة أخرى، قم بزيارة موقعنا على  ا��نترنت 

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

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

પં�બી ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

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

ઉદુ� اگر آپ اردو میں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ  
 پر جائیں۔

 

જો તમે HPV રસીકરણ ચોપાિનયું અન્ય કોઈ ભાષામાં વાંચવા માંગતા હોવ, તો અહી ંમુલાકાત લશેો: 
https://www.gov.uk/government/publications/hpv-vaccine-vaccination-guide-leaflet 

ઉપલબ્ધ ભાષાઓમાં આમનો સમાવેશ થાય છે: અંગે્ર�, અલ્બેિનયન, અરબી, બંગાળી, બ્રાિઝિલયન 
પોટુ� િગઝ, બલ્ગેિરયન, ચાઇિનઝ, એસ્ટોિનયન, ફારસી, ગ્રીક, ગુજરાતી, િહન્દી, લેટિવયન, િલથુઆિનયન, 
પં�બી, પોિલશ, રોમાિનયન, રોમાની, રિશયન, સોમાલી, ટિક�શ, િ�, યુકે્રિનયન, ઉદુ�  અને િયિડશ. 

તે વેબસાઇટ પર િબ્રિટશ સાઇન લ�ગ્વેજ (BSL)માં એક િવડીયોના �પમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. 
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