
 
 

   

 007 3000 0300 ھاتف: 
  communityimmunisations.service@nhs.net   البرید اإللكتروني:

 
 
 

A university teaching and research-active Trust 
Bridge Park Plaza 
Bridge Park Road 

Thurmaston 
Leicester 
LE4 8PQ 

www.leicspart.nhs.uk  
 

 Bridge Park Plaza, Bridge Park Road, Thurmaston, Leicester. LE4 8PQ المكتب الرئیسي: 
 ھیلیري  أنجیال: التنفیذي الرئیس             إلیس  كاثي:  الرئیس

 . التدخین من خالیة مؤسسة نحن
-www.leicspart.nhs.uk/_Aboutus  على بنا الخاص الخصوصیة  إشعار عرض

Whatwedowithyourinformationprivacynotice.aspx 

 
 2022سبتمبر 

 المحترم،  األمر ولي السید
 الموسمیة  االنفلونزا ضد السنوي التطعیم

 تطعیمال خدمة قبل من التاسع الصف حتى الحضانة  من بدًءا والشباب األطفال لجمیع المدرسة  في اإلنفلونزا ضد التطعیم تقدیم یتم
 .الوطني التطعیم برنامج من كجزء Leicestershire Partnership NHS Trust لمؤسسة التابعة المجتمعیة

 الموسمیة  األنفلونزا من اإلنفلونزا تطعیم یقي. خطیر بشكل مرضى الناس بعض وتجعل مزعًجا مرًضا األنفلونزا تكون أن یمكن
 . للخطر المعرضین اآلخرین حمایة  على یساعد  مما األنفلونزا، انتشار منع على أیًضا ویساعد

:  بزیارة تفضل تطعیمال  عن المزید لمعرفة. الجیالتین من  خالیة حقنة أو لألنف بخاخ شكل على تطعیمال تقدیم یتم
tiny.cc/fluvaccination الخاص بنا: المتحركة الرسومفیدیو  شاھد أو  

flu-healthy/stopping-www.healthforkids.co.uk/staying 
  اإلرشادات باستخدام ممكن وقت  أسرع في  بذلك القیام یرجى .موافقتك على حصلنا إذا إال اإلنفلونزا ضد التطعیم طفلك نعطي لن

 .واحدة مرة قرارك تقدیم سوى علیك ما. أدناه
 

   اإلنفلونزا تطعیم على للحصول لطفلك الموافقة تعطي كیف 
 المدرسة رمز[ ھو المدرسة رمز ]المدرسة اسم [ إلى بالنسبة . مدرستك رمز بتدوین قم [ 

 زیارة خالل من اإلنترنت على الموافقة نموذج أكمل: www.leicsandrutlandimms.co.uk   أو مسح
  اإللكتروني. موقعال إلى مباشرة لالنتقال الذكي ھاتفك كامیرا باستخدام ضوئیًا السریعة االستجابة رمز

 الموسمیة األنفلونزا قم باختیار (Seasonal Flu) المدرسة  رمز وأدخل. 

 الجیالتین من الخالي األنفلونزا تطعیم أو األنفلونزا تطعیم على  الموافقة یمكنك  الموافقة، إقرار  صفحة في . 

 النموذج تقدیم عند اإللكتروني بالبرید تأكید رسالة ستتلقى. 

 

 البرید أو 0007 300 0300: الرقم  على بنا االتصال فیرجى اإلنترنت،  على النموذج إكمال  في ةمشكلھناك أي  كان إذا
 الخاص  الموافقة  قرار بشأن رأیك غیرت  إذا.  communityimmunisations.service@nhs.netالتالي:  اإللكتروني

 .لتغییره أعاله الرقم على بنا االتصال یرجى بك،

 نموذج  تقدیم من تتمكن لن. جلسة التطعیم قبل واحد  عمل یوم قبل الموافقة  نظام إغالق سیتم. التطعیم جلسة بموعد مدرستك ستعلمك
 .الیوم  نفس في موافقة
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  یتم. األنف في  مؤلم وغیر سریع رذاذ شكل على األنفلونزا تطعیم تقدیم یتم لطفلي؟  یقدم الذي االنفلونزا تطعیم ھو ما

  من األطفال بعض یتمكن ال حیث الجیالتین، من یةخال كحقن أیًضا تقدیمھ
. الجیالتین من  يخال ألنھ شخصي اختیار بسبب أو طبیة ألسباب علیھ  الحصول

 في األتف. األنفلونزا تطعیم من فعالیة أقل  الحقن  أن  معرفة المھم من
  على یحصل ما وعادة صحیة حالة من یعاني طفلي

 .العام الطبیب من تطعیمال
 . المدرسة في التطعیم  على  الحصول أیًضا یمكنھم

  األنفلونزا تطعیم على الحصول على   قادر غیر طفلي
 صحیة. ألسباب

  تطعیم ویقدم صحتھا وسیناقش المقدمة الطبیة المعلومات  بمراجعة فریقنا سیقوم
 .األمر لزم إذا الحقن طریق عن اإلنفلونزا

ارة: بزی قم األنفلونزا، تطعیم على  للحصول ؟تطعیمال منتج نشرة قراءة یمكنني أین
www.medicines.org.uk/emc/files/pil.3296.pdf 

  ال أو تتطابق ال اإللكتروني البرید عناوین أن تقول
 .المدرسة رمز على تتعرف

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

 البرید عبر  التفاصیل إرسال وسیتم للتطعیم إضافیة فرصة توفیر سیتم الجلسة؟  یوم في مریًضا أو غائبًا  طفلي كان لو ماذا
 . اإللكتروني

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

 

 االحترام،  فائق بقبول تفضلواو
 

 المجتمع  تطعیم خدمة
 

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

 
Arabic  اإلنترنت  على موقعنا بزیارة قم أخرى، بلغة الرسالة ھذه قراءة في ترغب كنت ذاا 

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 ਜਾਓ ਤੇ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ�ਨਾ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤੁਸੀ ਂ ਜੇ 

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 اإلنفلونزا ضد التطعیم نشرة قراءة في ترغب كنت إذا
posters-and-leaflets-vaccination-www.gov.uk/government/publications/flu 

  ،)الكانتونیة ، التقلیدیة( الصینیة ،)ةالمبسط( الصینیة البلغاریة، البنغالیة، العربیة، األلبانیة، اإلنجلیزیة،: المتوفرة اللغات تشمل
 البرتغالیة، البولندیة، الباشتو، البنجابیة، اللیتوانیة، الالتفیة، الھندیة، الغوجاراتیة، الیونانیة، الفرنسیة، الفارسیة، اإلستونیة،
 .والیدیشیة األردیة، األوكرانیة ،التوي، التركیة، التغالوغیة، اإلسبانیة، الصومالیة ،الروسیة، الرومانیة

 . صوتي وإصدار البریطانیة اإلشارة بلغة كفیدیو اإللكتروني الموقع  على ةمتاح اأنھ كما
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