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ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ assisted dying service (ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਮਰਨ ਸੇਵਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਕਕ ਕਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

Assisted dying (ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰਨ) ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਤਣਾਓਪੂਰਣ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ 

ਕਸੱਕਖਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1737 'ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਇਸ ਸਚੂਨਾ ਪੱਤਰ ਕਵੱਚ, 'ਕਵਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਈੋ ਅਕਜਹਾ ਜੋ assisted dying ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। Assisted 

dying ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਈੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਗਾ। Assisted dying ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।  
 

Assisted dying ਕਕਸੇ ਦੀ ਕਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਕਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਵੇਾ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
 

Assisted dying ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਮਮਮਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
  

https://1737.org.nz/
https://www.health.govt.nz/ADS
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Assisted dying ਬਾਰ ੇ

ਕਪਛੋਕੜ੍ 

Assisted dying ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਸਹਤ ਸਵੇਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 2020 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਕਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
 

Assisted dying ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੀ ਕਵਵਸਥਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਕਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ The End of Life Choice Act 2019 (the 

Act) (ਐਡਂ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 2019) (ਕਾਨੰੂਨ) ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ assisted dying ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾਆਂ ਨੰੂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Assisted dying 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਕਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ 

ਕਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।  

Assisted dying ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੋਵ ੇ

Assisted dying ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਕਜਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
 

Assisted dying ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਾਂਤਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਵਾਲੀ 
ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਸਾਂਤਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਛਣਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਕਜਹੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਕੁਵਧਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇੱਕ ‘ਹੋਸਕਪਸ‘ ਕਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ 

ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਵਅਕਤੀ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਾਂਤਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਕਕ ਉਹ assisted dying service ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। Assisted dying ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ, ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

Assisted dying ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਰਧਾਰਤ ਪਰਕਕਕਰਆ ਹੈ 

Assisted dying ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ (The Act) ਕਵੱਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਚਰਣਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ  

https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/palliative-care
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/palliative-care


 

About the Assisted Dying Service  

Overview information  3 

• ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ 

• ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ  

• Assisted death ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਕਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਰਸ (ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ)।  
 

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਕਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਰਣਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  
 

‘ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ’ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ  
‘ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ’ assisted dying service ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਵੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਸਵੇਾ ਦੀ 

ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।  
 

‘ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਵਅਕਤੀ, ਉਸਦੇ whānau (ਫਾਨਾਓ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ 

ਸਥਾਨ ਹੈ।  
 

ਰਕਜਸਟਰਾਰ (Assisted Dying) ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਕੈ ਕਰਨਗ ੇਕਕ ਕਾਨੰੂਨ ਕਵੱਚ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਪਰਕਕਕਰਆਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਯੋਗ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ.(SCENZ) ਗਰੱੁਪ 

ਕਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ. (SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ 

ਕਜਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ assisted dying service ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ. (SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਡਾਕਟਰੀ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਚੂੀਆਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ assisted dying 

services ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸਚੂੀ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ assisted 

dying services ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

Assisted dying ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
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Assisted dying ਲਈ ਸਖਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ 

ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ assisted dying ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੰੂਨ (The Act) ਕਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਯਗੋ ਹੋਣ 

ਲਈ, ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕਵਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ: 

• 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦਾ 

• ਕਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਕਰਕ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ 

• ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਹੋਵੇ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵ ੇ

• ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਵੱਚ ਨਾ ਮੁੜ੍ਨ ਯੋਗ ਕਗਰਾਵਟ ਦੀ ਕਵਕਸਤ ਹਾਲਤ ਕਵੱਚ ਹੋਵ ੇ

• ਨਾ ਸਕਹਣਯੋਗ ਪੀੜ੍ਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵ ੇਕਜਸ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਮਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਜਸਨੰੂ ਕਵਅਕਤੀ ਸਕਹਣਯੋਗ 
ਮੰਨਦਾ ਹੋਵ ੇ

• Assisted dying ਬਾਰ ੇਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। 

ਇੱਕ ਅਪਾਕਹਜ ਜਾਂ ਮਾਨਕਸਕ ਕਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ੇਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਤਕ ਕਸਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਨਕਸਕ ਕਵਕਾਰ ਜਾਂ 
ਮਾਨਕਸਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਾਕਹਜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। 
 

Assisted dying ਬਾਰੇ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਬਲ ਹੋਣਾ 
 

ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ assisted dying ਬਾਰ ੇਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਬਾਰ ੇਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਕਸ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੈ ਨੰੂ ਕਵਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੂਰੀ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਬਲ ਮੰਕਨਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖੋ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਤੌ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ।  
 

ਕਨਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੱਚ assisted dying ਲਈ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂ

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਹੜ੍ਾ ਇਲਾਜ ਕਵਅਕਤੀ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
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Assisted dying ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨਾ  
Whānau (ਫਾਨਾਓ) ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

Whānau ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਕਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕਕ ਉਹ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ whānau ਨਾਲ assisted dying ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ whānau ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

Whānau ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Whānau ਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਧੇ ਹੋਏ ਪਕਰਵਾਰ, ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ whānau ਇੱਕ 
ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

Whānau ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ 

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕ ੇ(ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਕਤਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹਨ) 

• ਕਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਨਕਹਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ 

• assisted death (ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮੌਤ) ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

• ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ assisted dying ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਇਹ ਕਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ੇਨਾਲ assisted dying ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 
 

ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਟੀਮ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ੇਨਾਲ ਵੀ assisted dying ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਕਸਰਫ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਾਨੰੂਨ (The Act) ਕਵੱਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
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ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋਵੇ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ assisted dying ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਕ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕਸ ਬਾਰ ੇਪੱੁਛ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਬਾਰ ੇਉਹ ਕਕਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। 

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ (ਕਜਸ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੀ assisted dying ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗਾ। ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇwhānau ਦੀ assisted death (ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮੌਤ) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 
 

ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਗੇਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਸਾਰੇ assisted dying services ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਨਿੱਜੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਰਕ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਕਕਉਂਕਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਕਚਤ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਜੁਰਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
 

ਜੇਕਰ ਕਕਸ ੇਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ assisted dying services ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

• ਕਵਆਕਖਆ ਕਰਨਾ ਕਕ ਉਹ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 

• ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਕਸ ੇਅਕਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸ ੇਕਕ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ. (SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪੱੁਛ 

ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ assisted dying services ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁੱ ਕ ਹੈ। 
 

ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਕਜਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ. (SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ 0800 

223 852 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ assisted dying services ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ’ 
ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ. (SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਉਕਚਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ 

ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਕਸਧੇ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ. (SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ ਕਬਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਚਣੁ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ assisted dying service ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 
ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਵੇਂ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਪਰਕਕਕਰਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।  
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ਜੇਕਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਜੂਾ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਕਜਸ ਨੰੂ 

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦਵੋੇਂ ਇਹ ਸਚੋਦੇ ਹਨ 

ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦ ੇਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਤੀਜਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਉਹ 

ਡਾਕਟਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਕਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 

ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ.ਜ਼ੈਿੱਡ.(SCENZ) ਗਰੱੁਪ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਸੂਚੀ ਕਵੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।  
 

ਕਵਅਕਤੀ ਕਲੋ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ਵੇਰ (ਕਜਸ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ/ਵਾਲਾ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ whānau ਦੀ assisted death ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਚੂਨਾ ਦਣੇਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ whānau ਦੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਇਸ ਨੰੂ assisted dying ਲਈ ਰਸਮੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦਾ 
ਕਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

Assisted dying service ਮੁਫਤ ਹੈ 

ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਕਜਹੜ੍ੀਆਂ assisted dying service ਦਾ 
ਕਹੱਸਾ ਹਨ। ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਹੜ੍ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ 
ਕਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਜੱਥੇ ਪਕਹਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ assisted dying ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੇਰ 

ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇ) 

• ਆਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ assisted dying service ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਹੀ 
ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ) 

• ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਵ,ੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ 

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ।  
 

ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਮ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਕਜਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ assisted dying ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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ਰਸਮੀ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ  

ਕਾਨੰੂਨ assisted dying ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਕਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਣ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਣ ਇੱਕ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤਰਤੀਬ ਕਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  
 

ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਬਕਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ। ‘ਟੈਲੀਹੈਲਥ’ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਫੋਨ 

ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਆੁਰਾ) ਇਹਨਾਂ ਚਰਣਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਰਜ਼ੀ 
ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਕ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਹੱਸ ੇਵੱਜੋਂ, 
ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਗੇਾ ਕਕ 

ਕਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ assisted dying ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ whānau ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਟੈਂਡ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ 
whānau ਨਾਲ ਵੀ (ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ assisted dying ਨੰੂ 

ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਕਸ ੇਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਕਲਖਣ ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਪਕਹਲਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ  

ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਉਸ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਯਗੋਤਾ 
ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਕ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਕਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ।  
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ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ  

ਜੇਕਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ, ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਰ 

ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 
assisted dying ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਵੱਚ ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਉਹ ਇਹ ਚਣੋ ਕਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ (ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ)  
ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵੱਚ, ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੇਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵਗੇਾ ਜੇਕਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵੇਂ ਸਚੋਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਚੰਤਤ ਹਨ ਕਕ ਕੀ 
ਕਵਅਕਤੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।  
 

ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਕੈ ਕਰਨਗ ੇਕਕ ਕੀ 
ਕਵਅਕਤੀ ਇਹ ਚਣੋ ਕਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਫਸੈਲਾ  

ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦ ੇਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ।  
 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ assisted death ਲਈ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਅਤ ੇਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ 

ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕਵਕਲਪਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। 
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Assisted dying ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਕਕਕਰਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ 

ਜੇਕਰ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਸ ੇਕਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਕਕਕਰਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ 

ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

ਹਾਲਾਂਕਕ, ਇੱਕ ਕਵਅਕਤੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖੋ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, 
ਪਰਕਕਕਰਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ assisted death ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਕਹਣਗੇ।  
 

ਜੇਕਰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਕਸ ੇਵੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ (ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਜੇਕਰ 

ਕਵਅਕਤੀ ਕਲੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇ) ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ whānau ਨੰੂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।  

ਪਰਕਕਕਰਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ 

ਕਸਰਫ ਕਵਅਕਤੀ ਹੀ assisted dying ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਚਣੁ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚਣੋ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚਣੋ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕਕਸ ੇਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। Whānau, ਸੰਭਾਲ-ਕਰਤਾ, ਭਲਾਈ ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਕਚਰ-ਸਥਾਈ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ’ ਕਕਸ ੇਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ assisted dying ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਇੱਕ 

ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ। 
 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਸਚੋਦੇ ਹਨ ਕਕ 

ਕਵਅਕਤੀ 'ਤੇ assisted dying ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆੁਰਾ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਰਨ ਦੱਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਕਕਕਰਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਫਸੈਲਾ ਬਦਲ ਕਦੰਦਾ ਹੈ 

ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਕਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਤਕ 

ਪਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
 

ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣਗੇ 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਕਵਅਕਤੀ ਕਤੰਨ ਕਵਕਲਪਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
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• ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਲਏ 

• ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੰੂ ਕਕਸ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਵੇੇ (ਮੁੱ ਢਲੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਚਣੁੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਕਵਚਕਾਰ) 

• ਆਪਣੇ assisted dying ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 

ਇੱਕ assisted death ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ  
ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ assisted dying ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 
ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ whānau ਲਈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਟੈਂਡ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦ ੇਕਹੱਸ ੇਵੱਜੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ।  
 

ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ whānau ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਫੈਸਕਲਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ whānau ਸਆੁਲ ਅਤ ੇਜੇ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਚੂਨਾ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣਾ  
ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ assisted death ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ 

ਕਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਮਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ (ਕਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਹੋਰ ਕਜਉਣ ਲਈ ਬਕਚਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਵੇੇਗਾ। ਕਵਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਧਆਨ ਦਣੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ whānau ਹੈ ਜੋ ਉਸ 

ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 

ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਚਣੁੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕਵੱਚ ਭਰੇਗਾ।  
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ਕਵਅਕਤੀ ਚੁਣੇਗਾ ਕਕ ਦਵਾਈ ਕਕਵੇਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 

ਕਵਅਕਤੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਚਣੁਨਾ ਹੈ, ਕਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਰਧਾਰਨ ਕਾਨੰੂਨ ਕਵੱਚ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।  

• ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਨਾੜ੍ੀ 
(ਆਈ.ਵੀ.) ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ (ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਲੀ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।  

• ਕਵਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ‘ਆਈ.ਵੀ. ਕਟਰਗਕਰੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਜੇਕਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 

ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ 

ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰਨਗੇ ਕਕ assisted death ਦੇ ਕਦਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਕੁਝ ਕਵਕਲਪ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਕਚਤ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਕਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ assisted deaths ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋਕ ਘਰ ਕਵੱਚ ਮਰਨ ਨੰੂ ਚਣੁਦੇ ਹਨ। ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਫਰ ਕਰਕ ੇਜਾਏਗਾ।  
 

ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਕਜਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਕਹੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ assisted dying ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਉਕਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇੱਕ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਸੁਕਵਧਾ ਜੋ assisted dying ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ, ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ‘ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਕੱਤਰਤੇ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਵਕਲਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਵੇੇਗਾ। 

ਕਵਅਕਤੀ ਇਹ ਚਣੁ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਕਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਕਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਕਵਅਕਤੀ ਇਹ ਚਣੁ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਕਕ whānau ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ assisted death 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਕਵਅਕਤੀ 
ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕੋਈ ਸਕਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।  
 

ਕਵਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਵੀ ਚਣੁ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ Whānau ਇਸ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
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ਦੇ ਸਕਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਕਰਾਕਕਆ’ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਣੁ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ 
ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੋਵ।ੇ 
 

ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ assisted death 

(ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਤੌ) ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਦੇ ਕਹੱਸ ੇਵੱਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਬਾਰ ੇਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਕਨਸ਼ਚਤ 

ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੱਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਚਣੋਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਕਨਆ ਕਗਆ ਹੈ।  

ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 

Assisted dying ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ‘ਮਮਮਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

https://www.health.govt.nz/ADS
https://www.health.govt.nz/ADS
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