
 19-کوویڈ                    
 ویکیس نیشن                     

 دی گرینج میڈیکل سینٹ  
ن لگوانا  میں خود کو ویکسیں

 

 

 

ویکیس نیشن اپائنٹمنٹ ےس قبل مندرجہ ذیل  19-براہ کرم اپنی کوویڈ
، فیس کورنگ کا استعمال یاد  رکھیں )جب معلومات مالحظہ فرمائیں

یف التے  ٰ نہ کیا گیا ہو(، تشر تک کہ آپ کو اس ےک استعمال ےس مستثنی
ی کریں، اور جہاں بیھ ممکن ہو  اور ےل جاتے وقت اپنی ہاتھ سیناٹائیں

۔  زیادہ بہیے ہے کہ اپنی آپ کو دو مییر ےک فاصےل پر رکھیں

یف الئیں تو آپ کو مندرجہ   ن ےک لیں تشر جب آپ اپنن ویکسیں

  کام کرنن یک
 

ورت ہو یک  ضن

، اگر آپ اپنی اپائنٹمنٹ پر  براہ کرم اپنی اپائنٹمنٹ پر بروقت یف الئیں تشر

یف التے تو آپ کو اپائنٹمنٹ ےک وقت تک اپنی گاڑی میں /  وقت ےس قبل تشر

 باہر انتظار کرنا ہوگا۔

آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ ےک لیں عمارت ےک باہر چَھّجے ےک  نیجے قطار لگاتی ےک  

، ہم سخنے ےس مشورہ دینے لیے کہا جا
ے

تے گا اور ایک مارشل رہنمائے کریں ےک

 ہیں کہ آپ رسد موسم ےک لیے مناسب لباس پہن لیں یعنی کوٹ۔

 
 اپنن اپائنٹمنٹ پر کیس کو اپنن ساتھ النا

اگر آپ کیس کو اپنی ساتھ ال رہے ہوں تو مہربائی فرما کر ان ےس کہیں کہ 

اگر ان ےک پاس کار نہیں ہے تو انہیں کہا جاتے  وہ کار میں یہ انتظار کریں یا 

۔ اگر آپ کو ان یک مدد درکار ہو تو وہ  گا کہ وہ باہر یہ انتظار فرمائیں

، براہ کرم یقینی بنائیں کہ  آپ ےک ساتھ پریکٹس ےک اندر پر جاسکیے ہیں

انہوں تی فیس کورنگ لگائے ہوئے ہو )جب تک کہ انہیں اس ےک 

ٰ نہ ک  یا گیا ہو(۔استمعال ےس مستثنی

 
ورت درپیش ہو  مدد یک ضن

ن
 اگر آپ کو بات چیت ےک لیں کیس بیھ اضاف

پرییر )ترجمان( یا دیگر کیس بیھ مدد )پریکٹس ےک احاےط  اگر آپ کو انیر

ورت ہو تو مہربائی فرما کر ّج  ( یک ضی وہیل چییے ےک لیے قابل رسائے ہیں

 ئی پریکٹس کو فون کریں۔
 

 پارکنگ: 

۔ پریکٹس میں پارکنگ  ےک لیں چند ایک جگہیں دستیاب ہیں

،  دی رسجری کا پتہ یارک  روڈ، سیکرافٹ، لیڈز،  999گرینج میڈیکل سینٹ 

LS14 6NX   ۔ہ 

 

 گرینج میڈیکل سینٹ  تک کیےس پہنچیں  دی      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  بس رسورسی
 

 فرسٹ لیڈز بسیں  -)سیکرافٹ تا پڈیس(  4    

   4G  )فرسٹ لیڈز بسیں  -)سیکرافٹ تا پڈیس                                       

 فرسٹ لیڈز بسیں  -)لیڈز تا پرائمےل پارک(  7    
 

 فرسٹ لیڈز بسیں  -)سیکرافٹ تا ہارسفورتھ(  9       
 

      9A  )فرسٹ لیڈز بسیں  -)سیکرافٹ تا ہارسفورتھ 
 

       فرسٹ لیڈز بسیں  -)وینمور تا پڈیس(  16      

   16A  )فرسٹ لیڈز بسیں  -)وینمور تا پڈیس                                        

ی  21                                              اسکوائر پگ بسیں  -سیکرافٹ(  تا )ہیلیر

                                اسکوائر پگ بسیں  -)تھورپ پارک تا سیکرافٹ(  22   

                                            لیڈز بسیں فرسٹ  -)لیڈز تا سیکرافٹ(  40    

                                  بسیں   فرسٹ لیڈز  -)سیکرافٹ تا ہارسفورتھ(  50  
 

     50A  )فرسٹ لیڈز بسیں  -)سیکرافٹ تا ہارسفورتھ    
   

   
 ٹرانس ڈیو یارک بسیں  -کوسٹ الئیی )لیڈز تا وہٹّن(   840  

  

   
 یارک بسیں ٹرانس ڈیو  -کوسٹ الئیی )لیڈز تا اسکاربرو(   843   

 


