
ਮਦਦ ਲੈ ਕ ੇਸਵ-ੈਇਛੱਾ ਨਾਲ ਮਤੌ 

ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੰੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦਾ ਤਥੱ-ਪਤੱਰ 

ਮ ੱਖ ਸਦੰਸ਼ੇ 
▪ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ 

▪ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਜਹੇ ਕਾਨ ੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਕ ੱਝ ਬਾਲਗਾਾਂ ਨ ੰ ਅਕਜਹੀ ਪਕਰਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਖਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਕਜੱਥੇ ਉਹ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 

ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ 

▪ ਇਹ ਕਾਨ ੰਨ ਬਹ ਤ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ 

▪ ਮਾਕਹਰਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਕਾਨ ੰਨ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

▪ ਹ ਣ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਕਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ ਪ ੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ   
 

ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਵ-ੈਇਛੱਾ ਨਾਲ ਮਤੌ ਕੀ ਹ ਦੰੀ ਹ?ੈ 
ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕ ੱਝ ਬਾਲਗ ਅਕਜਹੀ ਪਕਰਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਰੋਗ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਜੋ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਕਕ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋਣੀ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।  

ਇਸਨਾਲ ਕਕਸਨ  ੰਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 
ਜੇਕਰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਕਵੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਸਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰਲੇੀਆਈ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸੇ ਦੇ 

ਦਬਾਅ ਕਬਨਾਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਰੋਗ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਕਜਸਨਾਲ ਉਹ ਬ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।  

ਮਾਨਕਸਕ ਰਗੋ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਕਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ?ੈ  
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਸਰਫ ਮਾਨਕਸਕ ਰੋਗ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਰੋਗ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਕਜਸਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਕਨਸ਼ਕਚਤ 

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।  

ਫਸੈਲਾ ਕਕਵੇਂ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਇਹ ਪਰਕਿਆ ਸ ਰਕੱਖਅਤ ਹ?ੈ 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 

ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਾਨ ੰਨ ਮ ਤਾਬਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ 

ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਪ ੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ “ਨਹੀਂ” ਕਕਹਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮਨੈ ੰ ਹਰੋ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
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ਮਨੈ ੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਥੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 
ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ ਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨ ੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ। 

ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ ਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ (ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਉੈੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਾਗ ਸ ਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ ਵੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨ  ੰਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 
ਮਾਕਹਰਾਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਪਰਥ ਅਤੇ WA ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਬੈਠਕਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 

ਸ ਣਨਗੇ। 

ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲਵੋ। ਬੈਠਕਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਤ ਸੀਂ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਮਾਕਹਰਾਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨ ੰ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਕਚੱਠੀ ਭੇਜਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਕਦੱਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ ਕਵਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਤ ਸੀਂ ਸਾਨ ੰ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।  

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ:  health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying 

ਈਮੇਲ:   VADconsultations@health.wa.gov.au 

ਡਾਕ:   The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying  

           PO Box 8172  

           Perth Business Centre 

           Perth WA 6849 
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