
 2 پوسڻر

 خود كو حج كے لیے تیار كریں

 ہفتہ قبل اپنے جی پی سے مالقات كریں۔     8تا  6     سفر سے

 ۔محفوظ بنائیںاور معاشرے كو  كو كنبہ، اپنے اپنے آپ كو

 

 سانس سے متعلق صحت

 ڻیكے اور دوائیاں

 بچاوملیریا سے 

 مزید مشوره
 : سعودی عرب، وزارت صحت •

 : برطانوی حاجیوں كی كونسل •

 : فٹ فار ڻریول •
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