


Fraser Health Together   

Urdu 

   Fraser Health Together              ف��زر ہ�لتھ باہم
 

ن   19-اپین کووڈ  � کرانائنڻمنٹ بُ ا� اپ)ڻ�کہ(� و�کسنی

Booking your COVID-19 vaccine appointment 

 :  فون الئن پر کال کر�ف � پہ� برا�ئ مہ��ایف اپ�ف پاس رکھنی

 کاغذ اور قلم •
 اپنا ذایت ہ�لتھ نم�ب  •
 مکمل نام •
 تار�ــــخ پ�دا�ش •
ڈ •  پوسڻل کو�

، اس  ا�ک فون نم�ب جس پر آپ ڻ�کسٹ م�سیج وصول کر سکنی �ا ا�ک ای م�ل ا�ڈر�س ج� آپ �ا آپ � ف�م� ا��� چ�ک کریت ��
وری معلومات بھ�جیف ہو تو۔   صورت منی کہ ا�ر ہمنی آپ کو کویئ �ف

 ہمار� کال سین�ٹ ا�جنٹ کب� ب� آپ � ما� معلومات 
گ

�شمول آپ � ک��ڈٹ کارڈ � معلومات � بار� منی سوال نہنی ک��ں �
 ۔

ف  ٘   � بار� منی آپ � )ڻی� ( ا�ر و�کسنی �شن ، نرس پ��کڻ ەتو برا ت ہنی سواال  کویئ طیب ف اپ�ف ش�ف � �ا �مہ��ایف بات ک��ں اپ�ف ف�ل� ف�ی
�شن ، نرس پ��کڻ ف ب�ب �  10اس نم�ب پر صبح  0999-314-800-1کو کال ک��ں   ش�ف � �ا ف��زر ہ�لتھ ورچوئل کئ�ی ڻ�م�ف�ل� ف�ی

 پر کال ک��ں۔   1-1-8ب�ب تک ہف�ت � سات دن �ا ان اوقات � عالوە  10رات 

پر کال ک��ں �ا  COVID19 (1-888-268-4319)-888-1تو برا�ئ مہ��ایف  نی ہ االت کویئ عام سو   � بار� منی آپ � 19-ا�ر کووڈ
www.bccdc.ca/covid19  ۔  پر جا کر د�کھنی

:   � ل�ئ ک�ا کر�ف ائنڻمنٹ � ت�اری کر�ف آپ کو اپیف اپ ورت ��  � �ف

ف � ہ�لتھ فائل کا مطالعہ ک��ں:  19-کووڈ •  و�کسنی
۔ہمراە الئنی اپنا یب � �و�ف کا کارڈ/ ذایت ہ�لتھ نم�ب اور تص��ری شناخت، ا�ر آپ � پاس  •  موجود ��
۔  • ۔ ا�ر آپ � پاس ماسک نہنی �� تو ہم آپ کو مہ�ا کر سک�ت ہنی  ماسک پہننی

 

�ف نہ الئنی ا�ر آپ محسوس کر ر�� ہنی  25�  20ائنڻمنٹ منی آپ � اپ ۔ برا�ئ مہ��ایف ��ش
گ

�   19-ب�مار، کووڈ منٹ لگنی �
۔ عالمات (مثال کھا��، سا�س منی دشواری، بخار، �دی لگنا، � درد)  ، �ا ا�ر آپ کو خود کو عل�حدە رکھ�ف کا کہا گ�ا ��

 

 ہماری کمیونیٹ منی قوت مدافعت بڑھا�ن منی شمول�ت اور اپنا کردار ادا کر�ن � ل�ئ آپ کا شک��ہ! 

Thank you for doing your part to contribute to COVID-19 immunity in our community! 

ف ج� ہ�لتھ کی  19-کووڈ ف � و�کسنی ۔ و�کسی�ف ف )ڻی� ( ن�ڈا �ف منظور ک�ا �� بال�ل محفوظ، مؤثر اور زندگ�اں بچا�ف وا� ��  ، و�کسی�ف
۔ کمیونیٹ منی جتنا ۔  ہنی  لگوا�ف وا� افراد کو فائدە دی�ف � عالوە ب� کام کریت  وە ان � ارد گرد � لوگوں � ب� حفاظت کریت ہنی

 اتنا � کووڈ
گ

 کا پھ�الؤ مشکل ہوگا۔   19-لوگ بچاؤ اور قوت مدافعت حاصل ک��ں �

ف   قطع نظر اس � کہ وە و�کسنی
گ

: ص��ایئ ہ�لتھ آف�� (یپ ایچ او) � آرڈر اور ہدا�ات ہر شخص پر ال�و ر�نی � لگوا  )ڻ�کہ ( �اد دہایف
، ج�سا کہ اجتماعات � گ��ز، عوا� اندرویف مقامات پر ماسک پہننا،  19-مہ��ایف کووڈ  ەچ� ہوں۔ برا � حفاظیت رو�ی جاری رکھنی

 اپ�ف ہاتھوں کو ا��� دھونا، اپیف کہیف منی کھا�سنا �ا چھینکنا اور دو�وں � دو می�ٹ کا فاصلہ رکھنا۔ 

http://www.bccdc.ca/covid19
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۔ � بار� منی معلوم 19-کووڈ ول (یب � � ڈی �) �� �ن ذر�عہ یب � سین�ٹ فار ڈی��ز کن�ٹ  ات حاصل کر�ف کا بہ�ت

 

؟
گ

 کب اور کی� دو�� گروە مدافعت حاصل کر�ن � ل�ئ رجس�ٹ کرا�ن � قابل ہوں �

When and how will other groups be able to register to get immunized? 

�شن � عمل ۔ م��د معلومات � ل�ئ ص��ہ بر�ش کولمب�ا �   اضا�ف گرو�وں � رجس�ٹ
گ

� تفص�الت آ�ف وا� ہفتوں منی م�� ہوں �
۔ و�ب سائ�ٹ   پر جا کر د�کھنی

 

 

 

ن  ؟ ا کیوں لگوان)ڻ�کہ(مجھ� و�کسنی  چاہئ�ی

Why should I get the vaccine? 

�ت کووڈ کمیونیٹ  � خالف مدافعت حاصل کر �۔ آپ  19-(اجتما�) مدافعت حاصل � جا سکیت �� ا�ر یب � � لوگوں � ا���
 اپ�ف گھر والوں اور پوری کمیونیٹ کو وائرس � بچا کر زندگ�اں بچا�ف منی مدد کر ر�� ہنی ۔ 

ورت �� کہ ہم ا�کدو�� کا بچاؤ ک��ں ان اقدامات � ذر�� جن  � بار� منی ہمنی پتہ �� کہ یہ وائرس � منتق� � ہمنی �ف
، ج�سا کہ اپ�ف ہاتھ دھونا، ب�مار ہو�ف � صورت منی گھر پر ر�نا، اجنیب لوگوں � فاصلہ رکھنا، اور عوا� اندرو یف بچا�ف منی کارگر ہنی

 جگہوں پر  ماسک پہننا۔ 

ف   19-کووڈ  ۔ ا جا�ئ گ ا فراہم ک� بر�ش کولمب�ا منی ہر ک� کو مفت  )ڻ�کہ (� و�کسنی

ف  ۔  gov.bc.ca/covidvaccine or bccdc.ca/covid19� بار� منی عام معلومات � ل�ئ   )ڻ�کہ ( و�کسنی  پر جا کر د�کھنی
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