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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਪੁੁੱਛ।ੋ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।   

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ:  

• ਬਹੁਸੂੰਸਕਕਿਕਤਕ ਕਨੈਕਟ ਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ: 1300 079 020 

• ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ): 13 QGOV (13 74 68) ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਮੂੰਗ 

ਕਰੋ 

• ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਕ ਆਕਿਆ ਸੇ ਾ: 13 14 50 

ਔਿੇ ਸਬਦ 
ਇਸ ਕਕਤਾਬ ਕ ੁੱਚ ਕੁਝ ਔਿੇ ਸਬਦ ਹਨ।  

ਪਕਹਲ਼ੀ  ਾਰ ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਇੁੱਕ ਔਿਾ ਸਬਦ ਕਲਿਦੇ ਹਾਾਂ: 

• ਸਬਦ ਨੀਲੇ ਕ ੁੱਚ ਹੈ 

• ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਕਲਿਦੇ ਹਾਾਂ ਕਕ ਉਸ ਔਿੇ ਸਬਦ ਦਾ ਕ਼ੀ ਅਰਥ ਹ।ੈ  

ਇਸ ਕਕਤਾਬ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਕਕਤਾਬ ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਆੁਰਾ ਕਲਿ਼ੀ ਗਈ ਹ।ੈ  

ਇਹ ਕਕਤਾਬ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।  

ਸ ੈ-ਇੁੱਛਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣ਼ੀ ਕਜੂੰਦਗ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਸਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਬਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮਹ਼ੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਕ ੁੱਚ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣ਼ੀ ਕਜੂੰਦਗ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਦਦ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਕਕਤਾਬ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਕਕ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਕ਼ੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਕਕਤਾਬ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।  

 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

• ਇਸ ਕਕਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਣ ਲਈ 

• ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਕ ਇਹ ਕਕਤਾਬ ਕਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ 

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 

 

ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ  ੁੱਿੋ- ੁੱਿਰ ੇਕ ਸ ਾਸ ਰੁੱਿਣ  ਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕਕਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਪਰੇਸਾਨ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ
ਪਹੁੂੰਚ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਕਕ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਕ ੇਂ ਮਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਮੂੰਗ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਈ  ਼ੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਕਹ ਸਕਦਾ।  

ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਕਕਸੇ  ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ 
 ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮੌਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ  

 

 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰਨ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਿੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 

ਵਾਲੂੰਟਰੀ ਅਕਸਸਟਡ ਡਾਈੀਂਗ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਵਸ (QVAD-ਸਪੋਰਟ) ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ  ਲੂੰਟਰ਼ੀ ਅਕਸਸਟਡ ਡਾਈ ਾਂਗ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕ ਸ (QVAD-ਸਪਰੋਟ) ਇੁੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਭਣ 

ਕ ੁੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹ ੈਜੋ ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸੁੁੱਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 8.30  ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 4  ਜੇ ਤੁੱਕ QVAD ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਈਮੇਲ: QVADSupport@health.qld.gov.au  
ਫ਼ੋਨ: 1800 431 371 
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ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ  
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਤੁੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਕਸਰਫ਼ ਤਾੀਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰਨ ਤੱਿ ਪਹੁੂੰਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ੀਂ/ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ : 

• ਕੋਈ ਕਬਮਾਰ਼ੀ ਹੈ ਜੋ 12 ਮਹ਼ੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ  ਼ੀ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਕ ੁੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ 

 

ਕੋਈ ਅਕਜਹ਼ੀ ਕਬਮਾਰ਼ੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਸਰ਼ੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਕਸਕ ਦਰਦ ਹੁੂੰਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਸਕਹ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ 

 

• ਇੁੱਕ ਅਕਜਹ਼ੀ ਕਬਮਾਰ਼ੀ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਰਦ ਹੋਣਾ 
ਕਦੇ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਰੁਕੇਗਾ 

 

• ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

 

• ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹ।ੋ  

 

• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹ ੋ

 

• ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਕ ੁੱਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਕਨ ਾਸ਼ੀ ਹ ੋ

 

 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮੌਤ ਤੱਿ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀ ੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ੀਂ/ ਤੁਹਾਨ ੂੰ : 

• ਮਾਨਕਸਕ ਕਬਮਾਰ਼ੀ ਹ ੈਪਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਕਜਹ਼ੀ ਕਬਮਾਰ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 12 ਮਹ਼ੀਕਨਆਾਂ ਕ ੁੱਚ 

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ 

 

• ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਕਬਮਾਰ਼ੀ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 12 ਮਹ਼ੀਕਨਆਾਂ ਕ ੁੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ਼ੀ ਹ ੈ

 

• ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿੁਦ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

 

• ਕਬਮਾਰ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋ।  
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ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ 
ਕਰਨ  ਾਲ਼ੀਆਾਂ ਚ਼ੀਜਾਾਂ 
ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਤੂੰਨ  ਾਰ ਇਸ ਦ਼ੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ਼ੀ ਪ ੇਗ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਕਮਲਣਾ ਪ ੇਗਾ।  

 

ਪਕਹਲ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ 
ਪਕਹਲ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਸ ੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ 

ਲਈ ਪੁੁੱਛਦੇ ਹੋ।  

ਪਕਹਲਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 
ਪਕਹਲਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਾਂ ਨਹ਼ੀ ਾਂ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। 

 

ਸਲਾਹਕਾਰ਼ੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 
ਇੁੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ਼ੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਲਈ ਕਕਹੂੰਦਾ ਹ।ੈ 

• ਦ ਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ਼ੀ ਉਹ ਸਕਹਮਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਮਰਨ 

ਲਈ ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
 

ਦ ਜ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ 
ਦ ਜ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਜਦੋਂ: 

• ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਕਲਿਤ਼ੀ ਰ ਪ ਕ ੁੱਚ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਫਾਰਮ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ।  

• ਦੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਦੇਿਦੇ ਹਨ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ 

'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੂੰਦੇ ਹ।ੋ 
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ਅੂੰਕਤਮ ਬੇਨਤ਼ੀ  
ਅੂੰਕਤਮ ਬੇਨਤ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

• ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੀਜ਼ੀ  ਾਰ ਆਪਣ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਪੁੁੱਛੋ।  

• ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪਕਹਲ਼ੀ ਅਤੇ ਅੂੰਕਤਮ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦੇ ਕ ਚਕਾਰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਨੌਂ ਕਦਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹ ੈਕਕ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਬਦਾਾਂ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਬਦਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਿਣ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨਾਲ 

ਕਦਿਾਉਣ ਜਾਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

 

ਅੂੰਕਤਮ ਸਮ਼ੀਕਿਆ 
ਅੂੰਕਤਮ ਸਮ਼ੀਕਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਅਜੇ  ਼ੀ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਪਿਕਕਕਰਆ ਸਹ਼ੀ ਹੋਈ 
ਹੈ।  

 

ਪਿਸਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਪਿਸਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

• ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ ਕਕ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ।  

ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਦ ਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦ਼ੀ ਹੈ। 

• ਦੋ ਕ ਕਲਪ ਹਨ: 

− ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

− ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲਾ 

ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਧ਼ੀਆ 

ਕ ਕਲਪ ਕ਼ੀ ਹੋ ੇਗਾ। 

  



 
 

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) - Voluntary assisted dying Page 7  

 

ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਪਿਸਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱਕ ਸੂੰਪਰਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਨ਼ੀ 

ਪ ੇਗ਼ੀ।  

ਇੁੱਕ ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਉਹ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰਨ ਦੇ ਆਿਰ਼ੀ ਕਹੁੱਸੇ 

ਕ ੁੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ  ੁੱਧ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

• ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਕਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ਼ੀ, 

ਪਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਕਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ 

ਅਕਜਹਾ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਕਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ  ਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 

ਬਕਚਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਇਸਨ ੂੰ  ਫਾਰਮੇਸ਼ੀ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਕਰ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀ ਨ ਦਾ ਿਾਤਮਾ 
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੇਣਾ 

ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ  ਲੂੰਟਰ਼ੀ ਅਕਸਸਟਡ ਡਾਈ ਾਂਗ ਫਾਰਮਸੇ਼ੀ ਸਰਕ ਸ (QVAD-ਫਾਰਮਸੇ਼ੀ) ਦਾ 

ਇੁੱਕ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਕਜੂੰਦਗ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਮਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾੀਂ ਨਰਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਕਜੂੰਦਗ਼ੀ ਨ ੂੰ  

ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਦੇਿਦਾ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 
ਕਨਪਟਾਰਾ 
ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਿਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ 

ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕ ਅਕਤ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ  ਼ੀ ਬਕਚਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਫਾਰਮੇਸ਼ੀ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ 

ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁੱਕਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਕ ਇਹ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਿਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਕਕਸੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 
ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।  
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ਮੌਤ ਦ਼ੀ ਸ ਚਨਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ  ਲੂੰਟਰ਼ੀ ਅਕਸਸਟਡ ਡਾਈ ਾਂਗ ਕਰਕ ਊ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਦੁੱਸੇਗਾ ਕਕ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ 

ਮਰ ਗਏ  

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ 
ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ ਕਾਗਜ ਦਾ ਇੁੱਕ ਟਕੁੜਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਕਕ ੇਂ ਹੋਈ।  

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ ਇਹ ਦੁੱਸੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮ ਲ ਕਬਮਾਰ਼ੀ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।  

ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ 
ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਅਤੇ ਦਿੁਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚ ੇਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ  ੁੱਧ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।  

ਲੋਕ ਜੋ ਚੋਣਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਨੁੱ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਹੁੂੰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਾਂ ਇੁੱਛਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰ ਾਰ ਅਤ ੇਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਕਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  

ਸਮਝਣ ਕ ੁੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦ਼ੀ ਹ।ੈ  

ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਿਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕੁੱਥੋਂ 

ਸੁਰ  ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਇੁੱਥੇ ਕੁਝ ਕ ਚਾਰ ਹਨ: 

• "ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੁੱਿਦਾ ਹੈ।" 

• “ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹ ੈਕਕ ਮੇਰ ੇਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ਼ੀ ਹੋ ੇਗਾ। ਕ਼ੀ ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ?" 

• “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਕਹਾ 

ਕਕ ਮੈਂ ਕ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ।” 

ਪਕਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਕਲਆਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਉਦਾਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸਾਨ਼ੀ ਮਕਹਸ ਸ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰ਼ੀਕੇ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਕਲਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੁੱਭਣ ਕ ੁੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਹ QVAD-ਸਪੋਰਟ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਈਮੇਲ: QVADSupport@health.qld.gov.au   

ਫ਼ੋਨ: 1800 431 371 

mailto:QVADSupport@health.qld.gov.au
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 ਲੂੰਟਰ਼ੀ ਅਕਸਸਟਡ ਡਾਈ ਾਂਗ ਕਰਕ ਊ ਬੋਰਡ ਕ਼ੀ ਹੈ? 
ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। 

 

QVAD-ਸਕਹਯੋਗ ਕ਼ੀ ਹੈ? 
ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੈ: 

• ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ 

• ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੋ 

• ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜੋ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

• ਕਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

QVAD-ਫਾਰਮੇਸ਼ੀ ਕ਼ੀ ਹੈ? 
ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਕਕ ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੁੱਕਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ 
ਕਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱਕਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ੇ।  

ਉਹ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਸ ੈ-ਇੁੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ  ਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ।  

ਮਦਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ਼ੀ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨ ਹੋ 
ਕਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੁੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਾਂ ਕ ੁੱਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇੁੱਕ 'ਤ ੇ

ਕਾਲ ਕਰੋ।  

   
• ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਟਿਾਾਂਸਕਲਚਰਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 3317 1234 ਜਾਾਂ 1800 188 189 

(ਕਬਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਜਾਾਂ 1300 64 22 55 (24/7) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

•  ਰਲਡ  ੈਲਨੈੁੱ ਸ ਗਰੁੁੱਪ (ਮਲਟ਼ੀਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟ) 1300 079 020 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 

 ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  Https://www.qld.gov.au/health/mental-

health/help-lines 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 

https://www.vision6.com.au/ch/100318/172y1/8/B4V4T6hS6qag7o.eWqQ0jY9io3Fwtkd2v.CscFVe.html
https://www.vision6.com.au/ch/100318/172y1/9/B4V4T6hS6qag7o.eWqQ0dNyR23lAWIbz0Ue8vG.Q.html
https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines
https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines

