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

ن  COVID-19میں  ےس بچاؤ یک ویکسیں
لگوا رہا ہوں کیونکہ میں اپنن اور اپنن 
 پیاروں یک حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔

ےس بچاؤ یک  COVID-19میں 
ن لگوا ریہ  ہوں کیونکہ میں  ویکسیں

اپنن اور اپنن پیاروں یک حفاظت کرنا 
 ہوں۔ چاہن  

1 

I want to hug my mum 
and dad. 

گانا لمیں اپنن والد اور والدہ کو گےل 
 چاہتا ہوں۔

میں اپنن والد اور والدہ کو گےل لگانا 
 ہوں۔ چاہن  

2 

I want to be able to 
travel the world again. 

 میں پھر ےس دنیا کا سفر کرنن ےک قابل
 ہونا چاہتا ہوں۔

میں پھر ےس دنیا کا سفر کرنن ےک 
 ہوں۔ قابل ہونا چاہن  

3 

I want to see my friends 
and family. 

میں اپنن دوستوں اور گھر والوں کو 
 دیکھنا چاہتا ہوں۔

میں اپنن دوستوں اور گھر والوں کو 
 ہوں۔ دیکھنا چاہن  

4 

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

ے بچے اسکول  میں چاہتا ہوں کہ میں
۔  جانن ےک قابل بنیں

ے بچے  میں چاہن   ہوں کہ میں
۔  اسکول جانن ےک قابل بنیں

5 

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

میں چاہتا ہوں کہ مقایم کاروبار کھےل 
رہیں اور زیادہ ےس زیادہ لوگوں کو 

 مالزمت دیں۔

ہوں کہ مقایم کاروبار   میں چاہن  
کھےل رہیں اور زیادہ ےس زیادہ لوگوں  

 کو مالزمت دیں۔

6 

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

میں دنیا ےک ساتھ پھر ےس کنکٹ ہونا 
 کوویڈ ےس 

ی
چاہتا ہوں اور اپنن زندیک

زاد ہو کر جینا چاہتا ہوں۔
ٓ
  ا

میں دنیا ےک ساتھ پھر ےس کنکٹ 
   ہونا چاہن  

ی
ہوں اور اپنن زندیک

زاد ہو کر جینا چاہن  
ٓ
 کوویڈ ےس ا

  ہوں۔

7 

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

-COVIDجب ہم میں ےس اکیر لوگ 
19  

ی
ن لگوا لیں ےک ےس بچاؤ یک ویکسیں
 
ی

 سب ےک لئے بہی  ہو جانے یک
ی

 ۔تو، زندیک

-COVIDجب ہم میں ےس اکیر لوگ 
19  

ی
ن لگوا لیں ےک  ےس بچاؤ یک ویکسیں

 سب ےک لئے بہی  ہو 
ی

انے  ج تو، زندیک
۔
ی

 یک

8 

I’m getting vaccinated to 
say Goodbye COVID.  

میں کوویڈ کو الوداع کہنن ےک لئے 
ن لگوا رہا ہوں۔   ویکسیں

میں کوویڈ کو الوداع کہنن ےک لئے 
ن لگوا ریہ   ہوں۔ ویکسیں

9 

Goodbye COVID. 10 الوداع کوویڈ۔ الوداع کوویڈ۔ 

Goodbye COVID. 11 الوداع کوویڈ۔ الوداع کوویڈ۔ 

Goodbye COVID. 12 الوداع کوویڈ۔ الوداع کوویڈ۔ 

 

 

 


