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ਸਤੰਬਰ 2021 
ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, 

ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਵਕੈਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸ ੇਵਜ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ NHS ਟਸਟ ਦੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਸੇਵਾ ਇਹਨ  ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਦੀ ਮਸੌਮੀ ਫਲੂ (ਇਨਫਲੂਏਜ਼ਂਾ) ਤ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹਨ  ਸਰਦੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕਿੋਵਡ-19 ਦੇ ਇਕੱਠ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਸਮੇਤ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ  ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੋਗਰਾਮ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵੋੇਗਾ। ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਿਰਸਪੈਸ਼ਨ ਸਾਲ ਤ ਸਾਲ 11 ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ (1 ਸਤੰਬਰ 2005 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਦੈਾ ਹੋਏ) ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਨੱਕ ਰਾਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਫਲੂ 
ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ  ਦੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵਖੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://tinyurl.com/fluprimary 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://tinyurl.com/flusecondary  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ www.nhs.uk/conditions/vaccinations  

ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਬੱਚੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ 
ਸਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ  ਕਰਕ ੇਨੱਕ ਿਵੱਚ ਸਪਰਅੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ 
ਹ,ੈ ਤ  ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ 

ਿਵਕਲਪਕ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਅਸ  ਮੰਨਦੇ ਹ  ਿਕ ਕਝੁ ਮਾਪ ੇ ਨੱਕ ਰਾਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲ ੂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਜੈਲੇਿਟਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਹ  ਿਦੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸ  ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹ । 
ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਵੈਕਸੀਨ:  

 ਨੱਕ ਰਾਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹ;ੈ 
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 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਆਰਾਮੀ ਭਿਰਆ ਅਤ ੇਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ  ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਿਬਨ  ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਤਸੁ  ਉਨ  ਨੰੂ 
ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤ  ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਜੈਲੇਿਟਨ ਮਕੁਤ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਬਾਰ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 

 ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: 
www.leicsandrutlandimms.co.uk 

 ਮੌਸਮੀ ਫਲ ੂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇਗੀ। Herrick Primary School ਲਈ 

ਸਕਲੂ ਕੋਡ LE120100 ਹ ੈ

 ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮਲੇ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਤਸੁ  ਿਸੱਧਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 

ਕੈਮਰ ੇਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕ ੇਇਸ QR 

ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 

ਮੁੱ ਖ ਸੁਝਾਅ: ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਿਕ ਈਮਲੇ ਪਤ ੇਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ ਈਮਲੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲ  ਜ  ਬਾਅਦ 

ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥ  ਜ  ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਹ  ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਸ਼ੈਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪਰੂੀ ਤਰ  ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਏੋਗੀ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ  ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicspart.nhs.uk/communityimms  

ਸੈਸ਼ਨ ਤ 1 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਅਸ  ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ ਤ  ਜੋ ਅਸ  ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ  ਜੋ ਤੁਸ  ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ 

ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਮੌਕ ੇਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਜੇ ਤੁਸ  ਜੈਲੇਿਟਨ ਮੁਕਤ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵ ਗ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਸਿਹਮਤੀ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੰਨ 'ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਨਹ " ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਅਤੇ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜ  ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰ ੇਸਾਨੰੂ ਸਿੂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਟੀਮ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ 0300 300 

0007 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ NHS ਿਸਹਤ 
ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ  ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਿਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤ  ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ 
ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19  
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ  ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ ੈਜ  ਸੈਸ਼ਨ 
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੇਠ  ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਲਈ 
ਨਾ ਜਾਓ।  

 ਚ ਤਾਪ – ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜ  ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ੋ

 ਨਵ  ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ – ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰ ਘਣ ਜ  ਸੁਆਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜ  ਬਦਲ ਜਾਣੀ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸ  ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਧ ਜ  ਸੁਆਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ  ਚੀਜ਼  ਦਾ ਸੁਆਦ ਜ  ਗੰਧ 

ਆਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।  

ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਤ  ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ।  

ਅਸ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ  ਿਕ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਚਹਰੇ ਢੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ। ਪਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰੱੁਿਖਆ ਉਪਕਰਣ  (PPE) ਦੀ ਵਰਤ, 
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ  ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਗੇਾ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਅਸ  ਛੋਟੀਆ ਂਐਨੀਮੇਟਡ ਿਫਲਮ  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਫਲੂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂ 
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹ।ੈ ਵੈ ਬਸਾਈਟ  ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਤੋ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ  'ਤ ੇ
ਿਦਲਚਸਪ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ www.healthforkids.co.uk/staying-healthy/stopping-flu  

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ https://www.healthforteens.co.uk/health/flu/ 

ਅਸ  ਸਮਝਦੇ ਹ  ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇ
ਹਨ। ਅਸ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵੇਰ  ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕਝੁ ਸਵਾਲ  ਅਤੇ ਜਵਾਬ  
ਦੇ ਸਸ਼ੈਨ ਰੱਖ ਗੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਰਦਸ਼ੇ  ਬਾਰ ੇਤਾਰੀਖ  ਅਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Facebook, Twitter 
(@LPTnhs) ਅਤੇ Instagram (@lptnhs) 'ਤੇ Leicestershire Partnership NHS Trust ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਣੋ ਤ  ਤੁਸ  ਟੀਮ ਨਾਲ ਟਲੈੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0300 300 0007, ਜ  ਈਮਲੇ 
ਦੁਆਰਾ: communityimmunisations.service@nhs.net ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ  ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ  ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ, 

 

 

 
ਡਾਕਟਰ ਿਟਮ ਡਿੇਵਸ (Tim Davis)  ਮੈਰੀ ਬਟਰਵਰਥ 

ਮੱੁਖ ਸਲਾਹਕਾਰ  

ਸਕੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਕਲੀਨੀਕਲ ਮੁਖੀ  

ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾ 
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ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

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

ਗੁਜਰਾਤੀ જો તમે આ પ  ગુજરાતીમા ંવાંચવા માગંતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર ઓ 

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

ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ ੋਤਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ 

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

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

 
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਨਟ 
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.leicsandrutlandimms.co.uk 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ "ਇੱਥ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।  
ਅਗਲੀ ਸਕੀਨ 'ਤ,ੇ ਆਪਣਾ ਈਮਲੇ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ 
ਆਪਣਾ ਸਕਲੂ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰ:ੋ LE120100 ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਲੱਭੋ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੈਸ਼ਨ ਤ 1 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਅਸ  ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ ਤ  ਜੋ ਅਸ  ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੈਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੁਨਹਾ ਪਗਟ ਹਵੋੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ 
ਦਾ ਿਵਕਲਪਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਹੇਗਾ।  
ਮੁੱ ਖ ਸੁਝਾਅ:  

 ਸਾਡ ੇਹੋਮ ਪੇਜ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ  ਆਨਲਾਈਨ “Leicester imms” ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ  
 ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਈਮਲੇ ਪਤੇ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਕੋਡ ਤ ਪਿਹਲ  ਜ  ਬਾਅਦ 

ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥ  ਜ  ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ ਨਹ  ਹਨ। 
ਭਾਗ 2: ਸਿਹਮਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰੋ।  
ਿਸਰਫ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਭਾਗ 3: ਮੈਡੀਕਲ ਿਪਛੋਕੜ 
ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤ ੇਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਪਰੇੂ ਕਰੋ। 
ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥ ੇਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.gov.uk/parental-rights-responsibilities  
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਨ  ਇਸ ਵਕੈਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਗੇ।  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ: ਸਕਲੂ ਿਵਖੇ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹੁਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦ ੇNHS ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

NHS ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
www.nhs.uk/accessibility/health-information-in-other-languages  

 
 


