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ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ 2019 ਲਾਗ  ੂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ 

ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ - ਆਮ ਕਿਮਊਨਟੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੁੱ ਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
• ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ�   ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੰੂ  2021 ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ 

ਯੋਗ ਿਵਅੱਕਤੀਆਂ ਲਈ  ਉਪਲੱਬਧ ਿਵਕੱਲਪ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 18-ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਮੰਨਜ਼ਰੂ 

ਹੋਈ ਹੈ| 
• ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਮਰਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ| 
• ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਹਨ ਿਕ ਸਵ-ੈਇੱਛੁਕ ਮਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤ ੇਿਵਅੱਕਤੀ-

ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੋਵੇ| 
• ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਇੱਕ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਹਰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ|  
 

ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਮਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ  ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਮੁੱ ਹਈਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਿਵਅੱਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤੌ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਅਤ ੇਸਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| 
'ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ' ਸ਼ਬਦ ਿਵਅੱਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਥਰ ਯੋਗਤਾ 
'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ| 

 

ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਿਵਅੱਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 12 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ| 
 
ਉਸ ਿਵਅੱਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ-ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਜੋ  6 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ (ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਦ ੇਸੰਤੁਲਨ'  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ) ਜ� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇ ਿਨਉਰੋ-

ਡੀਜਨਰੇਿਟਵ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਮਟੋਰ ਿਨਓਰੋਣ ਿਬਮਾਰੀ) ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤੌ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ| ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਿਜਆਦਾ ਦਰਦ-ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਿਵਅੱਕਤੀ ਨੰੂ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ| 
 
ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਅੱਕਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤ ੇਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦਬਾ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦ ੇਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਉਨ� � ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 
 

 

 

ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
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ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਧਾਰਣ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹੈ| 
 
ਮ� ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਐਕਟ 2019 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਜਨ� � ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਵੇਰਵ ੇਹਨ| 
 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: 
www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying ' ਤੇ ਜਾਓ| 
 
ਵੈਬਸਾਈਟ �ਪਰ ਸਵ-ੈਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ�ਵਾਹ ਚਾਰਟ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਭੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਜ� ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹੋ| ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰਦੂ ਹਨ| 
 

ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵਖੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਸਹੀ ਢੰਙ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਇੱਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ|  
 
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰੱੁਿਖਅਤ, ਉਿਚਤ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ| 
 
ਕੀ-ਕੁਝ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਹਨ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਤਆਰ ਹੋਵ ੇਜਦ� ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ 

ਦਾ ਿਵਕੱਲਪ ਯੋਗ ਲੋਕ� ਲਈ  ਉਪਲੱਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| 
 
ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਐਕਟ 2019 ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਹ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਅੱਕਤੀ ਇਨ� � 

ਜਰੂਰਤ� ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ| 
 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ� ਅਤ ੇਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ� ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵ-ੈ

ਇੱਛਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ 

ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| 
 
ਸੇਵਾਵ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਲੈ ਸਕਣ| 
 
ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਵ-ੈਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ  ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ| 

 

ਿਤਆਰੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਮਦੱਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying


ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੂਨ 2020  

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਡਾ. ਸਕਾਟ ਬਲੈਕਵੈ�ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਵ-ੈ

ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਰਿਸੰਗ, ਿਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਕਿਮਊਨਟੀ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ| ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ  ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| 

ਿਤਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਅਤ ੇਿਹੱਸਦੇਾਰ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ 

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ WA ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ 

ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ| 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕਦ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? 
ਆਉਣਵਾਲਾ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ �ਪਰ  ਕ�ਿਦ�ਤ ਰਹੇਗਾ| ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ 2021 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇ

ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਂਵੇ ਿਜਂਵ ੇਅਸ� ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਯੋਗ ਲੋਕ� ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹ�| 
 
ਮੈਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕੰਵ� ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  
ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ� ਭੇਜੇਗੀ| ਤੁਸ� ਇੱਥੇ ਇਹਨ� ਅਪਡਟੇਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| 
 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵਖੇ ਸਵ-ੈਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ 

ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਿਣਆ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਿਰਪੋਰਟ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। (ਿਫਰ ਭੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਕੁਝ ਪਿਹਲੂ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ 

ਿਸਫਾਰਸ਼� ਤ� ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ)| 

ਇੰਟਰਨ� ਟ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਕੁਝ 

ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਵੀ| ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸ�ਤੋ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਮਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
https://health.us14.list-manage.com/subscribe?u=8ec8704499f9955107930f649&id=f4e7c4e2c9
https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/general-documents/Voluntary-assisted-dying/PDF/voluntary-assisted-dying-final-report.ashx
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/voluntary-assisted-dying
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