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Leeds School Immunisation Service 
Leeds Vaccination Centre 

Park and Ride 
Bobby Collins Way 

Leeds 
LS11 0EY 

Email: leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net 
Tel: 0113 206 0593  

 

 سااڵن  15بۆ  12بۆ مندااڵنی تەمەن   19-پیکوتەی کۆڤید فۆرمی رەزامەندی  

 
 ، بەڕێز باوکان و دایکان/ چاودێریکەر

وەرزەدا.  لەم  وتابخانەکاندا دابیندەکەین لە ق  19- فایزەری کۆڤید ئێمە ژەمی  یەکەم و دوەمی پێکوتەی 
 . لە دو تا سێ مانگی داهاتودا دێین بۆ قوتابخانەکانهەڵدەسن بە کارەکە. ئێسەوە  -هێچ -تیمێک لە ئێن

 چۆن رەزامەندی دەدەیت؟ 

چۆنێتی پڕکردنەوەی فۆرمی   وردەکاری کە تیادا  ڵێکت بەدەست گەیشتوە لەالیەن قوتابخانەوەیئێمە 
و   0113 206 0593دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە ژمارە هەروەها  ی ئۆنالینی تیادایە. رەزامەند 

فۆرمەکە بە تەلەفون و وەاڵمی  یەکێک لە تیمەکە خۆشحاڵدەبێت یارمەتیتبدات لە پڕکردنەوەی 
 . هەرپرسیارێک بداتەوە

ئەوا تکایە پەوەندیمان   پێکوتە وەربگرێ  خوازیاریش نەبیت منداڵەکەتئەگەر   – ئاگاداربە تکایە  
یاخود بە    0113  206 0593لەرێگەی ژمارە تەلەفونی  ین ب ئێمە ئاگاداری خواستەکەتبپێوەبکە تا  

 .leedsschoolcovidvaccinations@nhs.netئیمەیڵ 

ئامۆژگاری لەگەڵ  کارتی تۆماری پێکوتەکە و پسوڵەی  منداڵەکەت رن کاتێک کە پێکوتەکە وەردەگ
 . خۆی دەهێنێتەوە ماڵ

 
 Leeds COVID Vaccinationەکەیان لە دەتوانی منداڵەکەت بهێنیت بۆ وەرگرتنی پێکوتهەروەها 

Centre (next to Elland Road LUFC site), Bobby Collins Way, Leeds, LS11 0EB  ،

 کراوەیە.  2022-03-31تا دوانیوەڕۆ  6.30بۆ بەیانی    7.30کراوەیە لە کاتژمێر  کە هەمو رۆژێک 
 

 لەبەردەستە لە:  19-پێکوتەی کۆڤید زانیاری دەربارەی 
-vaccination-19-v.uk/government/publications/covidhttps://www.go

people-young-and-children-for-resources 

mailto:leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net
mailto:leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
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 بە زمانەکانی تر لەبەردەستە لە:   17تا   12بۆ خەڵکانی گەنجی تەمەن  19-ی کۆڤید پێکوتە  رێنمایی 
-vaccination-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid

people-young-and-children-for-resources 
 

ر پڕکردنەوەی فۆرمی رەزامەندی، تکایە  هەر پرسیارێکت هەیە یاخود یارمەتیت دەوێت لەسە ئەگەر 
 مەتیت دەدات.یار ڵیەوە حاو یەکێک لە تیمەکە بەخۆش 0113 206 0593پەوەندیبکە بە بە 

 
 لەگەڵ رێزی 

 نس ی سام پر
  

 

 
 گشتی ئۆپێرەیشنبەڕێوبەری 

 تەندرویستی کۆمەڵگای لیدس  ئێس -ئێچ-دڵنیایی ئێن
 
 

بۆ مندااڵن و گەنجان لە تەمەنی    19-ئەم نامەیە زانیاری گرنگی تیادایە دەربارەی پێکوتەی کۆڤید
  و داوا لە یەکێک   0113  206  0593بۆ    یت بکە  . ئەگەر لێی تێناگەیت، ئەوا دەبێت تەلەفون 12-15

 بکە بۆت رونبکاتەوە. 
 


