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 حج دے ليئی خود نوں تيار کرو

 
 

 جاؤ لجی پی کو اپنےہفتياں  پہلے  8 توں 6 توں  سفر تے جاون

  کميونيڻی نوں بچاؤ نوں، اپنے کنبے نوں تے اپنی خود

 دی صحت ساه

 يعنی حفاظتی ڻيکےويکسينيشن 

 تے دوائياں

 مليريا توں بچاؤ

 ياں ليئی مشور ہور

  :وزارت صحت ، کنگڈم آف سعودی عريبيہ 

  کونسل آف برڻش حاجيز

 فٹ فار ڻريول  
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http://www.moh.gov.sa

http://www.cbhuk.org

http://www.fitfortravel.nhs.uk
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