
 مستشفيات ليدز التعليمية 
 إن إتش إس تراست 

 ليدز كوميونيتي هيلث كير 
 إن إتش إس تراست 

 خدمة التحصينل مدرسة ليدز
 للقاح مركز ليدز 

 اصطف واركب 
 واي  بوبي كولينز

 ليدز
LS11 0EY 

  leedsschoolcovidvaccinations@nhs.netالبريد االلكتروني: 
 01132060593الهاتف: 

 
 سنة  15و  12لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   (19 –)كوفيد  فيروس كورونااستمارة الموافقة على لقاح 

 
 ،الرعايةولي األمر / مقدم السيد المحترم 

 
المدارس هذا الفصل.    ( فايزر19-)كوفيد  نقدم الجرعتين األولى والثانية من لقاح   نأتي .  الجرعةبإلقاء  إن إتش إس  يقوم فريق من  في 

 خالل الشهرين أو الثالثة أشهر القادمة.  المدرسة
 

 كيف تعطي الموافقة؟ 
تفاصيل   يوضح  المدرسة  من  إلكترونًيا  بريًدا  الموافقةكيفية    عنتلقيت  استمارة  أيًض   ملء  يمكنك  اإلنترنت.  بالرقم عبر  االتصال  ا 

 عبر الهاتف واإلجابة على أي أسئلة. االستمارة إكماليسعد أحد أعضاء الفريق بمساعدتك في و   0593 0113206
مالحظة  ي   طفلك    -رجى  يتلقى  أن  في  ترغب  ال  كنت  إذا  ي  اللقاححتى  طريق  ،  عن  برغباتك  دراية  على  نكون  حتى  بنا  االتصال  رجى 

 .   ons@nhs.netleedsschoolcovidvaccinatiأو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى  0593 0113206االتصال على 
 المنزل عندما يتلقى اللقاح. نصيحةوإيصال  اللقاحيحضر طفلك بطاقة سجل 

 
،  ، ليدزبوبي كولينز واي   ،(القدمإيالند رود ليدز يونايتد لكرة  )بجوار موقع  مركز ليدز للقاح  يمكنك أيًضا إحضار طفلك لتلقي لقاحه في  

LS11 0EB،  2022مارس  31مساًء ومن المتوقع حتى  6:30 –صباًحا  7:30والذي يفتح يومًيا من . 
 

 ( على:19 –)كوفيد  فيروس كورونا  تتوفر المعلومات حول لقاحات
 -and-children-for-resources-vaccination-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid

people-young  
 

 بلغات أخرى متوفرة على: سنة 17و 12للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ( 19 –يد )كوف ضد فيروس كورونا  اللقاحأدلة 
-young-and-children-for-resources-onvaccinati-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid

people  
في    كانإذا   مساعدة  على  الحصول  في  ترغب  أو  أسئلة  أي  على  ي  الموافقة،    استمارة  إكماللديك  االتصال    0593  0113206رجى 

 يسعد أحد أعضاء الفريق بتقديم المساعدة.و 
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 وتفضلوا بقبول وافر للشكر والتقدير 
 سام برنس

 
 
 

 التنفيذي للعمليات المدير 
 ليدز كوميونيتي هيلثكير إن إتش إس تراست 

 
الخطاب  ه  يحتوي  معلومات  ذا  كورونا    اللقاححول    هامةعلى  فيروس  أعمارهم   (19  –)كوفيد  ضد  تتراوح  الذين  والشباب  لألطفال 
 . إليك يوضحهواطلب من شخص ما أن  01132060593عليك االتصال على  ينبغي، . إذا كنت ال تفهم ذلكسنة 15و  12بين 

 
 مسح للعرض في:

 

    العربيةا
 


