
“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

Jaswinder Singh -  
President of Guru Nanak Gurdwara, Smethwick

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

Imam Ghulam Rasool (ਇਮਾਮ ਗੁ਼ਲਾਮ ਰਸੂਲ) -
Community faith leader (ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ)

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



Graham Williams -  
West Bromwich Albion FA Cup winning captain

“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

Millie O’Connor (ਮਿਲੀ ਓ’ਕੌਨਰ) - 
Chaplain, Sandwell Council (ਨਨ, ਸਂੈਡਵੈਲ ਕਂੌਸਲ)

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

Reverend David Gould -  
Vicar at Holy Trinity Church, Smethwick



ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

Hema Patel -  
Community faith leader



ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

‘Blind Dave’ Heeley (‘ਬਲਾਈਂਡ ਡੇਵ’ ਹੀਲੇ) -
Marathon hero and fundraiser (ਮੈਰਾਥੌਨ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਫੰ਼ਡਰੇਜ਼ਰ)



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Lisa Tyler -  
Clinical Education Sister and vaccinator



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Dr Simon Mitchell (ਡਾੱਕਟਰ ਸਿਮੋਨ ਮਿਸ਼ੇਲ) -
Rowley Regis GP (ਰਾਉਲੀ ਰੈਗਿਸ, GP)



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Ragih Muflihi (ਰਾਗੀਹ ਮੁਫ਼ਲੀਹੀ) -
Community faith leader (ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ)



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Lisa Hill (ਲੀਸਾ ਹਿਲ) 
West Bromwich Business Improvement District (ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੌਮਵਿਚ 
ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪਰੂਵਮਂੈਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ)



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

Harmohinder Singh Bhatia MBE (ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ 
MBE) -
Community faith leader (ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ)

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



“ਮ ੈ ਂ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਤ ੁਹਾਡ ੇ 
ਲਈ ਟ ੀਕਾ ਲ ੁਆ ਰਿ ਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੁਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Jay Mansell -  
Chair of SHAPE Youth Forum


