i’m anaussie
desi.

iaimtosave

a lifeoneday.

and live by the motto
“my karma my life”.
WHO DO I ASPIRE TO BE?
Turn page over for answer.

ਮ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਮ� ਇਕ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕ�।

ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼
ਹ� ਿਕ "ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਮੇਰੀ
ਿਜ਼ੰੰਦਗੀ ਹ�।

ਮ� ਕੀ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ?

நான் யாராக இ�க்க
வி�ம்பிகிேறன்?
(விைடக்� பக்கத்ைத தி௫ப்ப�ம்)

ਮ� ਅੌਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਹਾਂ ।

நான் ஒ� ஆஸ்திேர
லியா வாழ் இந்தியன்.
ஒ� நாள் ஒ�வரின்
உயிைரகாப்பாற்றவ�
என� �றிக்ேகாள்.
"என� ெசயல் என�
வாழ்க்ைக" என்ப� என்
வாழ்வின் தாரக மந்திரம்.

(ਉਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਕਾ ਪਲਟੇ)

ANSWER: I WOULD LIKE TO BE AN
ORGAN AND TISSUE DONOR.
WHAT IS STOPPING YOU TO BECOME ONE TOO?

Almost anyone can be a donor and give the gift of life. While age and medical history is
considered, you shouldn’t assume you are too old, too young or not healthy enough to donate.

DID YOU KNOW?
• Just one organ and tissue donor can save up to
10 lives and improve the lives of dozens more.
• Almost 1600 people from all walks of life are
currently waiting for organ transplants.
• The donation of one’s organs is encouraged within
the Hindu religion because it is an act of giving
(dana) for the benefit of others.
• Organ and tissue donation happens quickly after a
person dies. The donor’s body is always treated with
dignity and respect.
• To save a life as an organ and tissue donor, you
need to let others know your wishes. You also need
to know the wishes of the people close to you.

பதில்: நான் என� அங்கக்கள்/தி�க்கைள தானம் ெசய்�ம் மனித�.
இந்த �னித பயணத்தில் நீங்க�ம் கலந்� ெகாள்ள எ�ன தைட?
இவ்�லகில் உள்ள அைனவ�ம்் தங்கள் அங்க�கள்/தி�க்கைள தானமாக
��க்கலாம். அதற்� வய� மற்�ம் உடல்நி� க���� எ��க�ப�� என்றா��,
ஒ�வர் தாமாகேவ நான் வயதானவன், மிக�ம் சிறியவன், உடல்நிைல சரியில்லாதவன்
என்� க௫தி, நான் தானம் ெசய்ய த�தியில்லாதவன் என்� அ�மானம் ெசய்ய இயலா�.

உங்க�க்� ெதரி�மா?
•• அங்கக்கள்/தி�க்கைள தானம் ெசய்�ம் ஒ��� மனித�� 10 உயிர்கைள
காப்பற்ற�ம், ேம�ம் பல�� வாழ்க்ைக தரத்ைத உயர்த்த�ம் ����.
•• வாழ்�ைகயின் பல மட்டங்களில் வா�ம் 1600 நபர்கள்் அங்க மாற்�தல் �லமாக
�கமான வாழ்ைவ வாழ காத்�க் �ண்� இ�க்கிறார்கள்.
•• ஒ�வ� தங்கள் அங்கக்கைள தான�் ெச�வைத அைன�� மத�க��
ஊ����க�றன. இ� ம�றவ�க�� ந�ைம�காக நா� ெச��� �ைடயா��.
•• அங்கம் மற்�ம் தி� தானம் ஒ�வர் இறந்த�டன் மிக விைரவில் ெசய்யப்ப��.
தானம் ��த்தவரின் உட� ௭����ேம மி�ந்த மரி்யாைதேயா��
�ரவ���� நட�த�ப��ற�.
•• அங்கம் மற்�ம் தி� தானம் �லம் நீங்கள் ஓர் உயிைர காப்பாற்ற
வி�ம்பினால், நீங்கள் உங்கள் வி�ப்பத்ைத உங்க�க்� ெந�க்கமான
உறவினர்கள்/ நண்பர்களிடம் ெதரியப்ப�த்த ேவண்�ம். அேத�ேபால் நீங்க�ம்
அவர்களின் வி�ப்பத்ைத ெத��� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.
•• அேநக ஆஸ்திேரலியர்கள் தாங்கள் தங்கள் அங்கக்கள்/தி�க்கைள தானம் ெசய்ய
வி�ப்ப� ெதரிவித்� பதி� ெசய்தி�ந்தா�ம், அந்நிைல ஏற்ப�ம் �� அவர்களின்
���ப அங்கத்தினர்களின் அ�மதி ேதைவ என்பைத அறிவதில்ைல. அ�மதி
ம�க்கப்ப�ம் �� அங்க தானத்திற்� பதி� ெசய்தவர்களின் வி�ப்பங்கள்
நிைறேவற்றப்படாமல் �க வாய்��ள்ள�. எனேவ அங்க தானம் ��க்க �ன்
வ�ம் அனைவ�ம் தங்க�ைடய வி�ப்பங்கைள தங்கள் ��ம்ப அங்கத்தினர்கள்/
நண்பர்களிடம் ெதரியப்ப�த்த�ம் மற்�ம் அவர்களின் எண்ணங்கைள�ம் நன்றாக
ெத�ந்தி�க்க ேவண்�ம் என்ப�ம் �க்கியமானதா�ம்.

இைத பற்றி ேம�ம் விபரங்கள் அறிய வைலய தளத்திற�
விஜயம் ெசய�ங்கள்: www.donatelife.gov.au.

•• அங்கதானம் பற்றிய உ�ைமகைௗ அ��� ெகா���க�.
•• அங்கதானம் பற்றி ��� ெச�� ப�� ப��� ெகா���க�.
•• அங்கதானம் பற்றிய உங்கள� எண்ணங்கைள உங்க�க்�
ெந�ங்கியவர்களிடம் பகிர்�� ெகாள்�ங்கள்.

PROJECT INITIATED BY

• Many Australians do not realise that, even if they
have registered to be a donor, family consent will
always be sought. That’s why it is so important that,
whatever you decide, the people close to you know
your decision and you know theirs.

SO VISIT
WWW.DONATELIFE.GOV.AU to

discover the facts about organ and tissue donation
decide and register your informed donation decision
discuss your decision with the people close to you,
and know each other’s wishes.

ਉਤਰ: ਮ� ਅੰਗ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨੀ ਬਨਣ ਦੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਅੰਗਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਹਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਨਹੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਬਜੁਰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਂ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਨਹ� ਹ�।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ?
ਅੰਗ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦਾਨ ਦੇ ਤਥ:

•• ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਜਹੜਾ ਅੰਗ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ੧੦ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

•• ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ੧੬੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁਖ (ਵਖ ਵਖ ਅਤ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ) ਅੰਗ ਟ��ਸਪਲ�ਟ
ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
•• ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਦਾਨ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਂਾ ਹੈ।

•• ਅੰਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਿਦਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਦਾਨੀ ਦੀ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•• ਅੰਗਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਇਸ ਚਾਹਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਨੇ ਕਰੀਬੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•• ਵਡੀ ਿਗਣਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਇਅਨ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਗ
ਦਾਨੀ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.donatelife.gov.au ਤੇ ਜਾਓ :

•• ਅੰਗ ਅਤੇ ਕੋ਼ਿਸਕਾ ਦਾਨ ਦੇ ਤਥ ਜਾਨੋ।

•• ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ।
•• ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ
ਭਾਵ੍ਨਾਵਂਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ।
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