
غلط:
COVID-19 لے ھے پ�ہ  م�ج

ں مکمل طور ے، م�ی کا �ہ و �چ  �ہ
وں۔ پر م�فوظ �ہ

درست:
 ویکسینیشن شدید بیماری، اسپتال میں داخلے،

موت اور نئے ویرینٹس کے خالف
مظبوط اور طویل مدتی تحفظ فراہم کرتی ہے۔

ں۔ �ی ی �ہ ا�ت اں ب�چ ں زندگ�ی ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی
ں۔ �ی ںن لگوا�ئ کس�ی و�ی

ں۔ ے NYC.GOV/COVIDVACCINE مال�ظہ کر�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی



غلط:
ں  ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی

ں۔ �ی ھ پن کا سبب بن�تی �ہ بان�ج

درست:
ں۔ �ی ں �ہ �ی ود ن�ہ د مو�ج نسی شوا�ہ ی سا�ئ ں کو�ئ ت م�ی ان دعووں کی �ما�ی

ںن لگوانے کے بعد کس�ی زاروں افراد اپ�نی COVID-19 و�ی قت، �ہ  در �ق�ی
ں �ی ز کرتے �ہ و�ی رز ت�ج ں۔ ڈاک�ٹ �ی ے �ہ و�ئ قے سے �مل سے �ہ م�فوظ طر�ی

ں �ی و �مل سے �ہ ں �ج �ی ںن لگوا�ئ کس�ی کہ وہ تمام لوگ COVID-19 و�ی
ں۔  �ی دا کرنے کا ارادہ رکھتے �ہ ہ پ�ی ں ب�چ ا مستقبل م�ی �ی

ں۔ �ی ی �ہ ا�ت اں ب�چ ں زندگ�ی ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی
ں۔ �ی ںن لگوا�ئ کس�ی و�ی

ں۔ ے NYC.GOV/COVIDVACCINE مال�ظہ کر�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی



غلط:
ت کم ں ب�ہ ن�ی کس�ی  و�ی

ں۔ �ی ی گ�ئ ں بنا�ئ وقت م�ی

درست:
COVID-19 ہ سے راک کی و�ج ل اور اش�ت نسدان وسا�ئ سا�ئ

�تماعی کوشش ے تھے۔ عاملی ا�ج لدی بنا پا�ئ ں ات�نی �ج ن�ی کس�ی  و�ی
ں۔  �ی ی گ�ئی �ہ ا�ئ ں ب�چ ان�ی ہ سے الکھوں �ج کی و�ج

ں۔ �ی ی �ہ ا�ت اں ب�چ ں زندگ�ی ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی
ں۔ �ی ںن لگوا�ئ کس�ی و�ی

ں۔ ے NYC.GOV/COVIDVACCINE مال�ظہ کر�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی



غلط:
COVID-19 ی عال�ج  قدر�ت

ھے ت�فظ  کے خالف م�ج
ے۔ م کر سکتا �ہ فرا�ہ

درست:
ی ا قدر�ت ے کہ وٹامن �ی ں �ہ �ی ی ثبوت ن�ہ نس پر مب�نی کو�ئ   اس بات کا سا�ئ

ں۔ �ی م کرتے �ہ  عال�ج COVID-19 کے خالف ت�فظ فرا�ہ

ں۔ �ی ی �ہ ا�ت اں ب�چ ں زندگ�ی ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی
ں۔ �ی ںن لگوا�ئ کس�ی و�ی

ں۔ ے NYC.GOV/COVIDVACCINE مال�ظہ کر�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی



غلط:
وں۔ ں ص�ت مند �ہ  م�ی

ںن لگوانے کس�ی ھے و�ی  م�ج
ے۔ ں �ہ �ی کی ضرورت ن�ہ

درست:
د گر ص�ت مند افراد COVID-19 سے شد�ی ا بصورت د�ی وان �ی سے نو�ج  ا�ی

ے۔ ی �ہ ں ل�گ �ی ںن ن�ہ کس�ی ں و�ی �ی ن�ہ ں �ج �ی کے �ہ ا انتقال کر �چ ں �ی �ی کے �ہ و �چ مار �ہ  ب�ی
ی COVID کا سبب بھی بن ل مد�ت COVID-19 ص�ت کے طو�ی

ں درد،  وڑوں م�ی ں دقت، پٹھوں اور �ج نے م�ی ں سانس ل�ی س م�ی ے �ج  سکتا �ہ
ں۔ �ی و سکتے �ہ سر درد اور تھکاوٹ شامل �ہ

ں۔ �ی ی �ہ ا�ت اں ب�چ ں زندگ�ی ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی
ں۔ �ی ںن لگوا�ئ کس�ی و�ی

ں۔ ے NYC.GOV/COVIDVACCINE مال�ظہ کر�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی



غلط:
سز کا ک تھرو ک�ی  بر�ی

ں ن�ی کس�ی ے کہ و�ی  مطلب �ہ
ں۔ �ی ں �ہ �ی کار آمد ن�ہ

ں۔ �ی ی �ہ ا�ت اں ب�چ ں زندگ�ی ن�ی کس�ی COVID-19 و�ی
ں۔ �ی ںن لگوا�ئ کس�ی و�ی

ں۔ ے NYC.GOV/COVIDVACCINE مال�ظہ کر�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی

درست:
ں اور لوگوں �ی ں کارآمد �ہ ن�ی کس�ی ے کہ و�ی ر کرتا �ہ ہ ظا�ہ ٹا بھرپور طور پر �ی  ڈ�ی

ں۔ �ی ی �ہ م کر�ت ونے اور موت سے ت�فظ فرا�ہ ں داخل �ہ  کو اسپتال م�ی
ںن کس�ی ں اور کسی بھی و�ی �ی وتے �ہ سز واقع �ہ رن کے ک�ی کش�ن ک تھرو انف�ی   بر�ی

کشن کو روکنے ںن انف�ی کس�ی ی بھی و�ی ں۔ کو�ئ �ی وتے �ہ  کے ساتھ متوقع �ہ
ی۔ و�ت ں �ہ �ی ں                  مؤثر ن�ہ %100م�ی


