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 2021التاریخ:            دیسمبر 

  فیروس الورم الحلیمي البشريلد اضاللقاح المُ  للحصول على الجرعة األخیرة من تذكیرالموضوع:        
 

 ، عزیزي 
 

ھذه الجرعة   على تحصل، لم وفقًا لمعلوماتنا .منذ ستة أشھر فیروس الورم الحلیمي البشريلد اضالمُ اللقاح للحصول على دعوة لقد أرسلنا إلیك 
بحمایة جیدة ضد اإلصابة بالسرطان الذي یمكن أن یسببھ فیروس الورم   عتمتسوف ت اللقاحھذه الجرعة من بعد الحصول على   .بعد القاح من

 الحلیمي البشري. 
 

 أسئلة؟ أي ھل لدیك 
مؤسسة الرعایة  ھل تعلم أنھ یمكنك الدردشة كل یوم مع طبیب أو ممرضة من  ؟حصول على اللقاحك ال أو قد یزعجلدیك أسئلة  ربما تكون

)  HPV(الكثیر من المعلومات حول فیروس الورم الحلیمي البشري  وسوف تجد ؟JouwGGD.nlعبر  )JGZ(الصحیة لألطفال والشباب 
  .rvp.nl/hpv  على الموقع اإللكتروني

  
 ؟اللقاحھذا على ل و حصال كأین ومتى یمكن
. اللقاح مجانيالحصول على . اللقاحھذا  مناألخیرة على الجرعة ك الحصول أین ومتى یمكنذه الرسالة ھُمرفقة مع الدعوة ال سوف تجد في

إثبات  وشھادة اتاللقاحبطاقة یُرجى أن تُحِضر معك  أو مع المسؤولین عن رعایتك. والدیكیمكنك أیًضا مناقشة مسألة الحصول على اللقاح مع 
 لقد حصلت على شھادة إثبات الحصول على اللقاحات منذ عام.  . عند حضور الموعدات اللقاح الحصول

 
 ؟ بالفعل  فیروس الورم الحلیمي البشري لد ا ضاللقاح المُ جرعات جمیع  حصلت علىھل 

البرید عبر إلینا  اتالحصول على اللقاح إثباتوثیقة یمكنك إرسال و .إثبات الحصول على اللقاح التي تم ملؤھاامسح أو التقط صورة لشھادة 
 . أعلى ھذه الرسالة ة المذكورسلابالبرید إلى عنوان المر أرسلھااإللكتروني أو 

 
 
 

 مع خالص الشكر والتقدیر،
   

Jeanne-Marie Hament طبیب ، 
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 االستجابة السریعة ھذا للحصول على معلومات باللغات اإلنجلیزیة والعربیة والبولندي واإلسبانیة والتركیة والتغرینیة امسح رمز 
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