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ਸਤੰ ਬਰ 2021

ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ, ਲੈ ਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ NHS ਟਸਟ ਦੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਂ ਾ) ਤ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ
ਸੇਵਾ ਇਹਨ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ (ਇਨਫਲੂਏਜ਼
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹਨ ਸਰਦੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇਕੱ ਠ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਤ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਲ ਤ ਸਾਲ 11 ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ (1 ਸਤੰ ਬਰ 2005 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਨੱਕ ਰਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ
ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ ਦੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵਖੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
https://tinyurl.com/fluprimary
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
https://tinyurl.com/flusecondary
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ www.nhs.uk/conditions/vaccinations
ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ
ਸਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੈ, ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਿਵਕਲਪਕ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਅਸ ਮੰ ਨਦੇ ਹ ਿਕ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਨੱਕ ਰਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਜੈਲੇਿਟਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱ ਕ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹ ।
ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਵੈਕਸੀਨ:


ਨੱਕ ਰਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ;
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ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਆਰਾਮੀ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਿਬਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਬਾਕਸ ਿਵੱ ਚ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ


ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱ ਕ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ:
www.leicsandrutlandimms.co.uk



ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ



ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। Herrick Primary School ਲਈ

ਤੁਸ ਿਸੱ ਧਾ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ QR
ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਕੂਲ ਕੋਡ LE120100 ਹੈ


ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱ ਖ ਸੁਝਾਅ: ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲ ਜ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥ ਜ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰ ਨ ਨਹ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicspart.nhs.uk/communityimms

ਸੈਸ਼ਨ ਤ 1 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਅਸ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ ਤ ਜੋ ਅਸ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਤੁਸ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ
ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵ ਗ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਸਿਹਮਤੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੰ ਨ 'ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਨਹ " ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 0300 300
0007 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ NHS ਿਸਹਤ
ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਬੱ ਚਾ ਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਿਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ
ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ-19

ਪੰ ਨਾ 2 ਕੁੱ ਲ 4
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਸੈਸ਼ਨ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੇਠ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਲਈ
ਨਾ ਜਾਓ।


ਚ ਤਾਪ – ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜ ਿਪੱ ਠ ਨੂੰ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ



ਨਵ ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ – ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰ ਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰ ਘਣ ਜ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜ ਬਦਲ ਜਾਣੀ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ

ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰ ਧ ਜ ਸੁਆਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜ ਗੰ ਧ
ਆਮ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਤ ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਅਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਚਹਰੇ ਢੱ ਕਣ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ। ਪਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਦੀ ਵਰਤ,
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਅਸ ਛੋਟੀਆਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਿਫਲਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਫਲੂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ 'ਤੇ
ਿਦਲਚਸਪ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ www.healthforkids.co.uk/staying-healthy/stopping-flu
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ https://www.healthforteens.co.uk/health/flu/
ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਅਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱ ਖ ਗੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Facebook, Twitter
(@LPTnhs) ਅਤੇ Instagram (@lptnhs) 'ਤੇ Leicestershire Partnership NHS Trust ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤ ਤੁਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0300 300 0007, ਜ ਈਮੇਲ
ਦੁਆਰਾ: communityimmunisations.service@nhs.net ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,

ਡਾਕਟਰ ਿਟਮ ਡੇਿਵਸ (Tim Davis)

ਮੈਰੀ ਬਟਰਵਰਥ

ਸਕੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ

ਮੁੱ ਖ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਕਲੀਨੀਕਲ ਮੁਖੀ
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ਲੈ ਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ NHS ਟਸਟ

ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
www.leicspart.nhs.uk/communityimms
ਅਰਬੀ  ﻗﻢ بزيﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ا نترنت،إذا ﻛﻨت ﺗرﻏﺐ ﻓﻲ ﻗراءة هذه الرسﺎلﺔ بﻠﻐﺔ أخرى
ਗੁਜਰਾਤੀ જો તમે આ પ ગુજરાતીમાં વાંચવા માંગતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર

ઓ

ਪੋਿਲਸ਼ Jeśli chcesz przeczytać ten list w innym języku, przejdź na naszą stronę.
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁਦ

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

اگر آپ اردو ميں يہ خط پڑهنا ﭼاﮨﺗﮯ ﮨيں ﺗو ﮨماری ويب سائٹ پر جائيں۔

ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਨਟ
ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicsandrutlandimms.co.uk
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ "ਇੱ ਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਅਗਲੀ ਸਕੀਨ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: LE120100 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਭੋ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤ 1 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਅਸ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ ਤ ਜੋ ਅਸ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱ ਕ ਸੁਨਹਾ ਪਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ
ਦਾ ਿਵਕਲਪਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਹੇਗਾ।
ਮੁੱ ਖ ਸੁਝਾਅ:
 ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ ਆਨਲਾਈਨ “Leicester imms” ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
 ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲ ਜ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥ ਜ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰ ਨ ਨਹ ਹਨ।
ਭਾਗ 2: ਸਿਹਮਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਿਸਰਫ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 3: ਮੈਡੀਕਲ ਿਪਛੋਕੜ
ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇੱ ਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.gov.uk/parental-rights-responsibilities
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਨ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ: ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੱ ਕ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ NHS ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਜੋੜ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।
NHS ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱ ਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
www.nhs.uk/accessibility/health-information-in-other-languages
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