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Leeds School Immunisation Service 
Leeds Vaccination Centre 

Park and Ride 
Bobby Collins Way 

Leeds 
LS11 0EY 

ਈਮੇਲ: leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net 

ਿੈਲੀਫ਼ਨੋ: 0113 206 0593  

 

12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦ ੇਬੱਮਚਆਂ ਲਈ ਕਮੋਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਉਿਰ ਸਬੰਿੀ ਸਮਹਿਤੀ ਫਾਰਿ 

  
ਕਪਆਰੇ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਰਮ (ਸਕੂਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਮਆਦ) ਕਵੱਚ ਸਕਲੂਾਂ ਕਵੱਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੀਕ ੇਦੀ ਪਕਿਲੀ ਅਤ ੇਦੂਜੀ 
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇੱਕ ਿੀਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਕਤਿੰਨ ਮਿੀਕਨਆ ਂ
ਦੌਰਾਨ ਸਕਲੂ ਆਵਾਂਗੇ।  

 
ਸਮਹਿਤੀ ਮਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? 
ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਸਕਲੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮਲੇ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇਿ ਵੇਰਵੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ ਕਕ ਇੱਕ ਸਕਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  
ਆਨਲਾਈਨ ਕਕਵੇਂ ਭਰਨਾ ਿੈ। ਤਸੁੀਂ 0113 206 0593 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਿੀਮ ਦ ੇਕਕਸੇ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ 
ਨੂਿੰ  ਫ਼ਨੋ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਣ ਕਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰਸਿੰਨਤਾ ਿਵੋੇਗੀ।  
 

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱ੍ਚੇ ਦੇ ਿੀਕਾ ਿਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਵੀ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
0113 206 0593 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕ ੇਸਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋ ਸਕੀਏ। 
 

ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ੍ਚਾ ਆਪਣਾ ਿੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਿ ਇੱਕ ਿੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਲਾਿ ਸਕਲੱਪ 
ਘਰ ਲੈ ਕ ੇਆਵੇਗਾ। 
 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ੍ਚੇ ਨੂਿੰ  ਿੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਜ਼ ਕੋਮਿਡ ਿਕੈਸੀਿੇਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ (ਐਲੈਂਡ ਰੋਡ ਐੱਲ.ਯੂ.ਐੱਫ.ਸੀ. 
ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੱਗੇ) , ਬੌਬੀ ਕਮੋਲਿਸ ਿੇਅ, ਲੀਡਜ਼, LS11 0EB, 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 
2022 ਤੱਕ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲਹਾ ਰਿੇਗਾ।    
 
ਕੋਕਵਡ-19 ਿੀਕੇ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-
and-young-people 

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਨ ਗਾਈਡਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ:   
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people 
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ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ ਜਾਂ ਸਕਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਭਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਿੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0113 206 
0593 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਿੀਮ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਤੁਿਾਡਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ, 
 

ਸੈਮ ਕਪਰਿੰ ਸ 

  
 

 
ਆਪਰੇਸ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਲੀਡਜ਼ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐੱਿ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ 

 
 
 
ਇਸ ਪੱਤਰ ਮਿੱਚ 12-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬੱਮਚਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜਿਾਿਾਂ ਲਈ ਕਮੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਿ ਬਾਰੇ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਿੰੂ ਇਹ ਸਿਝ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਿੰੂ 0113 206 0593 'ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਿੰੂ ਤ ਹਾਿੰੂ ਇਹ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  
ਇਸ ਮਿੱਚ ਦਖੇਣ ਲਈ ਸਕੈਿ ਕਰੋ: 
 
ਪੰਜਾਬੀ 

 


