ہ
م کرنے واال ے
ک نام ےس رشوع جو نہےایت مہربان اور رح ے
ہللا تعایل ے
ن
سی ےن ےیشن ک بارے ےمیے بیا ے
شے مسلم ایسویس ایشن یک طرف ےس کرونا وائرس یک ےویک ے

جو کرونا وائرس ک ویکسینیشن ےک بارے می لوگوں ےک تحفظات اور خیاالت ہی ہم وہ بخوب جانت اور سمجھت بھ ہی ,ہم
سوشل میڈیا ےک ایےس وقت می رہ رہ ہی کہ جھوٹ کو ایےس طریق ےس پھیلیا جاتا ہ کہ وہ سچ لگت لگتا ہ
قرآن پاک می ہ اگر تمہی کیس چی ےک بارے می معلوم نہ ہو تو ان لوگوں ےس پوچھو جو اس چی ےک ماہر ہی جانت وال
ہی
انگلینڈ می بنت وایل تی ویکسی ماہرین اور سائنسدانوں ن بہت تیی ےس کام کرت ہوت اکٹھے ہو کر ان ویکسی کو بنایا ,یو
پوری دنیا می لوگ  MHRAےک ک ویکسی اور دوائیوں پر گہری نظر رکھ کر کڑی رشطوں ےک ساتھ پاس کرت وایل اتھارب
اس اتھارب ےک کام پر اعتماد کرت ہی انہوں ن اس کو پاس کیا ہ اور انسانوں ےک لت محفوظ قرار دیا ہ ,اور مسلمانوں ک
ن ان ویکسی کو مسلمانوں ےک لت جائز قرار دیا ہ BIMAماہرین ڈاکیوں پر مشتمل تنظیم
ہم شے مسلم ایسوس ایشن می شامل امام سکالرز اور کمیونٹ ےک نمائندگان ,اپت علم تجرت اور جو کچھ ہم ن پڑھا ہ
تحقیق ک ہ ک بنا پر دستیاب معلومات ک روشٹ می اس کو جائز قرار دیت ہی
کا کوب ادارہ ویکسی ک آفر کرت ہی تو آپ اپت ڈاکی ےک مشورے ےک NHSاگر آپ کو ڈاکی یا ش جری یا این ایس ایچ
.ساتھ ویکسی ل سکت ہی
ضوری نوٹ :سائیڈ ایفیکٹس اور ڈاکیی معلومات ےک لت اپت ڈاکی ےس مشورہ ضور کریں
شے مسلم ایسوس ایشن شے کاؤنٹ می اکییت مسجدوں اسلمک سینیز ک نمائندہ تنظیم ہ بہت شکریہ

حافظ محمد سعید ہاشیم شاہ جہاں مسجد ووکنگ
 Epsomامام جویننل احمد
ر
بنگلدییس کلچرل ایسوس ایشن ووکنگ
امام حافظ محبوب الرحمن
امام ڈاکی سید نقوی العرص مسجد ایجوکیشنل سینی وکنگ
امام حسی قاض عشفوڈ اسلم سوسائٹ
Guilfordامام ڈاکی حسن حمودہ شے یونیورسٹ
امام مصباح الدین ڈور کنگ
امام عبدالمالک االزہری کیمیل
مسجد  Addlestoneامام عبدالرب
مجید ہوا ...رب میڈ مسلم سوسائٹ

کرونا وائرس ک ویکسینیشن ک مزید معلومات اور اس ےک سائیڈ افیکٹس ےک لت یہ ویب سائٹ وزٹ کریں

NHS - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine/
GOV UK - https://www.gov.uk/government/collections/covid-19-vaccination-programme

