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 لیڈز اسکول امیونائزیشن رسوس
 لیڈز ویکسینیشن سینٹ  

 پارک اینڈ رائیڈ 
ز وے  بوبی کولٹز

 لیڈز
LS11 0EY 
 leedsschoolcovidvaccinations@nhs.netای میل: 
 0113 206  0593ٹیلیفون: 

  
ن ےک لیے رضامندی کا فارم  19-سال یک عمر ےک بچوں ےک لیے کووڈ 15ےس  12   ویکسیے
 

ر,  م والدین/کیٹر  محٹر
 

۔  19-ہم اس ٹرم ےک دوران اسکولوں میں کووڈ ز یک پہیل اور دورسی خوراکیں لگا رہے ہیں یک    این ایچ ایسفائزر ویکسیں
۔ 
ی
ز مہینوں میں اسکول میں آئیں ےک ۔ ہم اگےل دو تیں

ی
 ایک ٹیم سیشن کا بندوبست کرے یک

 
؟   رضامندی کس طرح فراہم کرنن ہے

 
موصول ہوبر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رضامندی کا فارم آن الئن کیےس آپ کو اسکول یک طرف ےس ایک ای میل 

۔آپ  /سکتر ہیں اور ٹیم کا کوبر فرد فون پر فارم ُپر کرنز اور آپ   0113  206 0593مکمل کیا جائر پر بیھ کال کر سکتر
 ےک کیس بیھ سوال کا جواب دینز میں آپ یک مدد کر ےک خوش ہوگا۔

 
/چاہتے ہوںیہاں تک کہ اگر آپ   – براہ کرم نوٹ فرمائیے  ن نہ بیھ لگوانا چاہنے تو براہ کرم    اپنن بچے کو ویکسیے

پر رابطہ کریں  یا اس پر ای میل کریں  0113  206 0593ہمارے ساتھ  
leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net  تاکہ ہم  آپ یک خواہشات ےس آگاہ ہوں۔ 

.leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net   
 

 تو وہ ایک ویکسینیشن  
ی

ز  لگا دی جائر یک  اور مشورے یک پرچی گھر ےل کر آئر گا۔  کارڈ جب آپ ےک بچے کو اس یک ویکسیں
 

ز وے، لیڈز،    LS11 0EBآپ اپنز بچے کو لیڈز کوویڈ ویکسینیشن سنٹ  )ایللینڈ روڈ ایل یو ایف یس سائٹ(، بوبی کولٹز
/سکتر ہیں جس ےک  ز لگوانز ےک لتں ال سکتر   6.30بچی تا شام ےک   7.30مارچ تک ہر روز صبح ےک  31پر بیھ  ویکسیں

۔   بچی تک کھال  رہنز یک توقع ہے
 

ز ےک   19-کووڈ : ویکسیٹز   بارے میں معلومات یہاں پر دستیاب ہیں
-children-for-resources-vaccination-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid

oplepe-young-and 
 
:  19-سال یک عمر ےک نوجوانوں ےک لتں دیگر زبانوں میں کووڈ 17ےس   12    ویکسینیشن گائیڈز دستیاب ہیں

mailto:leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net
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
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people


 

 Leeds Community Healthcare NHS Trust is a research active teaching Trust 
 

Chair: Brodie Clark CBE  Chief Executive: Thea Stein 
03/02/2022 15:46:00 

 
 

-children-for-resources-vaccination-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid
people-young-and 

 
                   مکمل کرنز میں مدد درکار ہو تو مہربابز فرما کر اگر آپ ےک کوبر سواالت ہوں یا رضامندی ےک فارم کو  

۔   0113 206 0593
ی

 پر کال کریں تو ٹیم ےک کیس بیھ ممٹی کو آپ یک مدد کرنز پر خویسی ہویک
 

 آپ ےک مخلص،  
 

  سیم پرنس 
 

 
ن   ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشٹن

 لیڈز کمیونتر ہیلتھ کیٹر این ایچ ایس ٹرسٹ 
 

ویکسینیشن ےک بارے میے اہم   19-سال یک عمر ےک بچوں اور نوجوانوں ےک لیے کووڈ 12-15اندر اس خط ےک 
۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئر تو آپ کو  پر کال کرنن چاہنے اور کیس   0113 206  0593معلومات شامل ہیے

۔   ےس کہیے کہ وہ آپ کو اس یک تفصیل بتائیے
 

ن کریں: ان زبانوں میے دیکھنن ےک لیے    اسکیے
 اردو

 

 
 

 


