
 

 

Translated in Punjabi (male) Translated in Punjabi 
(female) 

Line in English  Line 
# 

ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ 
ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਿਆਂ ਦੀ ਿੱਰਿਆ 

ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਿਹੀ 
ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਿਆਂ ਦੀ ਿੱਰਿਆ 

ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

I’m getting vaccinated against 
COVID-19 because I want to 
protect myself and my loved 
ones. 

1 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤ ੇਰਪਤਾ ਨ ੁੰ  ਜੱਫੀ 
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤ ੇਰਪਤਾ ਨ ੁੰ  ਜੱਫੀ 
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

I want to hug my mum and 
dad. 

2 

ਮੈਂ ਦੋਬਾਿਾ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਕਿਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਦੋਬਾਿਾ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਕਿਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

I want to be able to travel the 
world again. 

3 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨ ੁੰ  
ਰਮਲਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨ ੁੰ  
ਰਮਲਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

I want to see my friends and 
family. 

4 

ਮੈਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਸਕ ਲ 

ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। 
ਮੈਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਸਕ ਲ 

ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

I want my kids to be able to 
go to school. 

5 

ਮੈਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਿੋਬਾਿ 

ਿ ੱ ਲਹੇ  ਿਰਹਣ ਅਤ ੇਵਧੇਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  
ਨੌਕਿੀਆਂ ਦੇਣ। 

ਮੈਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਿੋਬਾਿ 

ਿ ੱ ਲਹੇ  ਿਰਹਣ ਅਤ ੇਵਧੇਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  
ਨੌਕਿੀਆਂ ਦੇਣ। 

I want local businesses to stay 
open and give jobs to more 
people. 

6 

ਮੈਂ ਦ ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮ ੜ ਕੇ ਜ ੜਨਾ 
ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰ ੁੰ ਦਗੀ 
COVID ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿਰਹ ਕੇ ਰਜਉਣਾ 
ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।  

ਮੈਂ ਦ ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮ ੜ ਕੇ ਜ ੜਨਾ 
ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰ ੁੰ ਦਗੀ 
COVID ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿਰਹ ਕੇ ਰਜਉਣਾ 
ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।  

I want to reconnect with the 
world and live my life free 
from COVID.  

7 

ਜਦੋਂ ਸਾਡ ੇਰਵੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  
COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗ,ੇ ਤਾਂ 
ਹਿ ਰਕਸੇ ਲਈ ਰ ੁੰ ਦਗੀ ਰਬਹਤਿ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜਦੋਂ ਸਾਡ ੇਰਵੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  
COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ 
ਹਿ ਰਕਸੇ ਲਈ ਰ ੁੰ ਦਗੀ ਰਬਹਤਿ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

When enough of us get 
vaccinated against COVID-19, 
life will be better for 
everyone. 

8 

COVID ਨ ੁੰ  ਅਲਰਵਦਾ ਕਰਹਣ ਲਈ ਮੈਂ 
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।  

COVID ਨ ੁੰ  ਅਲਰਵਦਾ ਕਰਹਣ ਲਈ ਮੈਂ 
ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਿਹੀ ਹਾਂ।  

I’m getting vaccinated to say 
Goodbye COVID.  

9 

ਅਲਰਵਦਾ COVID ਅਲਰਵਦਾ COVID Goodbye COVID. 10 

ਅਲਰਵਦਾ COVID ਅਲਰਵਦਾ COVID Goodbye COVID. 11 

ਅਲਰਵਦਾ COVID ਅਲਰਵਦਾ COVID Goodbye COVID.  12 

 


