
١٩-کۆڤیدی  

 واکسەن
لێدانی واکسەن لە بنەکی 

 تەندروسی گرەینج 

  
 

 

 بۆ کاتت  کە ئەوەی پێش بخوێنەوە خوارەوە زانیارییەی  ئەم تکایە 
 بیر لە ئەوەت  ،١٩-کۆڤیدی واکسەنی  لێدانی  بۆ  بکرێت  تەرخان

 و ،(بیت  پێدراو  ڕێگە کە ئەوەی مەگەر)  بکەی  دەمامک کە  بێت 
 ناو هاتیتە کە کاتەی ئەو بکەیتەوە خاوێن خاوێنکەرەوە  بە دەستت 
 کۆمەاڵیەتی مەودای و ڕۆیشتی لەوێ کە  کاتەی ئەو و  بنکەکە

.بپارێزە دەکرێ کە  شوێنەی  ئەو تا مەتر دوو  

 
دێیت تواکسەنەکە  بۆ کە کاتەی ئەو بیکەیت دەبێت کە شتانەیە ئەو ئەمە  
 لە دەبێت بیت زوو بێتوو ئەگەر واکسەنەکە، بۆ وەرە خۆت کاتی سەری تکایە

 بۆ. خۆتە سەرەی  کە کاتەی ئەو تا بکەیت جاوەروان سەیارەکەتدا ناو لە یا دەرەوە
 بوەستیت بیناکە دەرەوەی لە ڕیزدا لە کە لێدەکرێت داوات کراوەکەت تەرخان کاتە

 جیدی بە ئێمە دەدات، پیشان ڕێگاتان کە ەبێتلێد چاودێریشی و چادرەکەدا ژێر لە
.بوو سەرما هاتوو ئەگەر بکەن بەر لە باش جلێکی کە لێدەکەین داواتان  

 
 

  لێدانەکە واکسەن کاتی بۆ خۆت گەڵ لە کەسێک هێنانی
 ناو لە با بلێ پێی تکاتە لێدانەکە،  واکسەن کاتی بۆ دەهێنی خۆت گەڵ لە کەسێک ئەگەر

. بوونە سەیارەتان هاتوو ئەگەر بێت چاوەڕوانت دەرەوە لە یا بکات چاوەڕێت سەیارەکەدا
 ئەوانیش با تکایە بنکەکە،  ناو بێنە گەڵت لە دەتوانن بوو، ئەوان یارمەتی بە پێویستت ئەگەر
.  (وترابێت پێیان تر شێوەیەکی بە کە ئەوەی مەگەر) بکەن ماسک  

 

 گەر بۆ پێوەندی گرتن پێوستت بە شتی تایبەتە 
 بۆ تایبەتی شوێنی بنکەکە)دەوێ ترت یارمەتی و هەیە وەرگێڕ بە پێویستت ئەگەر

.بکە ییەکەتەوە پی جی بە پێوەندی تکایە( هەیە ویلچێر  
 

 

:پارکینگ  
.هەیە ڕاگرتن سەیارە شوێنی بنکەکەدا ناو لە  

 
 ئەمە ئەدرەسی بنکەکەیە: 

The Grange Medical Centre, 999 York Road, Seacroft, Leeds, 

LS14 6NX 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسەکان: 

 
 

 

 9 (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 

 

 9A (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 
 

 16 (Whinmoor to Pudsey) - First Leeds buses 

   16A (Whinmoor to Pudsey) - First Leeds buses 

21 (Halton to Seacroft) - Squarepeg buses 

   22 (Thorpe Park to Seacroft) - Squarepeg buses 

40 (Leeds to Seacroft) - First Leeds buses 

   50 (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 
 

 50A (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 

گرەینج تەندروستی بنکەی بۆ چوون چۆنیەتی  

   4G (Seacroft to Pudsey) - First Leeds buses 

 
 

7 (Leeds to Primley Park) - First Leeds buses 

 
 

4 (Seacroft to Pudsey) - First Leeds buses 

 
 



 

 
840 Coastliner (Leeds to Whitby) - Transdev 
York buses 

 

 
843 Coastliner (Leeds to Scarborough) - 
Transdev York buses 

 

 

 


