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ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਸ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਪੁਸਸਤਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ  :

 • ਖੁਦਕੁਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ; ਅਤੇ 
 • ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਤਤ ਹੋ ਜੋ ਸਾਇਦ  ਖੁਦਕੁਸੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਬਹੁਤੇ ਸਮਂੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਿਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ ਸਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ (ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਲੈਣਾ ਸਕ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਾ ਸਕਵਂੇ ਹੈ ਸਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਿਾਉਣ ਸਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 • ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਸਦਵਾਓ ਸਕ ਿੀ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ, ਸੰਕਟ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ , ਅਤੇ ਉਹ 
ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

 • ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 



ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਕੀ ਹੈ?
ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਇੱਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਮੱੁਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਹੱਸਤਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ 
ਸਵਆਸਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਸਵੱਿ 
ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਿਾਰ ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ 
ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਸਸਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਕਾਰਕ ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਿਾਸਰਆਂ ਦੇ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਵਿ ਵੱਡੀ ਭੂਸਮਕਾ ਅਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਕ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ 
ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਕਲ ਸਮਂੇ ਸਵੱਿਂੋ ਲੰਘ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਸਥਤੀਆਂ ਹਨ ਸਜਹੜੀਆਂ ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਵਸਭੰਨ ਸਪਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਜਵਂੇ ਸਕ:

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਦੇ 
ਸਵਿਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ 
ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ 

 • ਪਸਰਵਾਰਕ / ਸਵਆਹੁਤਾ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ, ਅਸਸਹਮਤੀ 
ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ (ਸਜਵਂੇ ਸਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਪਆਰੇ ਤਂੋ 
ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ)

 • ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦੀ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ 
ਦਬਾਅ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਕਸ ਨਾਲ ਸਵਆਹ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਸਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਿ ਹਾ਼ਰੀ 
ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

 • ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜਂੋ, ਕੋਈ ਸਵੱਤੀ ਘਾਟਾ, 
ਇ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਰੇ ਸਵੱਿ 
ਸਸਤਕਾਰ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਨੰੂ ਠੇਸ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰਸਹਣ ਦੀ 
ਜਗ੍ਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਘਾਟਾ)

 • ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਸਵਆਹ ਤਂੋ ਸਬਨ੍ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹੋਣਾ 

 • ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

 • ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ 

 • ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

 • ਸਪਛਲੇ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਯਾਦ ਸਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ

 • ਅਸਨਸਸਿਤ ਵੀ਼ਾ ਸਸਥਤੀ

 • ਨਵਂੇ ਦੇਸ ਸਵੱਿ ਰਸਹਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ 
(ਸੱਸਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਅਤੇ ਨਸਜੱਠਣਾ)

 • ਨਵਂੇ ਦੇਸ ਸਵੱਿ  ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ (ਸਜਵਂੇ 
ਸਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸਾ ਸਸੱਖਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਿਣਾ)

 • ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ  ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ

 • ਸਿਰ-ਸਦੀਵੀਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ

 • ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆ।
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਸਦੇ ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਿਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਇਦ ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ 
ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਇਨ੍ਾਂ ਸਵੱਿਂੋ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਦਖਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਸਸਥਤੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਸਾਇਦ ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਿੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ 
ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਵੱਲ 
ਸਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ:
 • ਮਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਖਦਾ ਹੈ

 • ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਸਨਰਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ  
ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਕੁਝ ਅਸਜਹਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਦੇਵੇ

 • ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ਼ਾਂ ਸਵਿ ਸਦਲਿਸਪੀ ਗੁਆ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਸਜੰਨ੍ਾਂ 
ਦਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਲਂੈਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ

 • ਸੁਭਾਅ ਸਵਿ ਸਧਆਨ ਸਖੱਿਣ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ 
ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ (ਸਜਵਂੇ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਤਾ ਜਾਂ 
ਘਬਰਾਹਟ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਬੇਵਜ੍ਾ ਅਿਾਨਕ ਖੁਸੀ )

 • ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਵੱਿ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ

 • ਸਰਾਬ, ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਵਧ ਗਈ ਹੈ

 • ਅਲਸਵਦਾ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਿੀ਼ਾਂ ਸਦੰਦਾ ਹੈ

 • ਅਸੁਰੱਸਖਅਤ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀ਼ਾਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ  ਸਜਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਸਵੱਿ ਪਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਸਜਵਂੇ ਸਕ 
ਸਸਰਦਰਦ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ.
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਧਰਰਨਰ ਤੱਥ
ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਇਕ ਅਪਰਾਸਧਕ ਼ੁਰਮ ਹੈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਵਿ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਤਮਘਾਤੀ ਲੋਕ  ਮਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ

ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ  ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ  (ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ) ਦਰਦ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ  ਨੰੂ ਸਸੱਧੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੇ ਹੋ  ਇਹ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਸਵੱਿ ਇਸ ਸਵਿਾਰ  
ਨੰੂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਿਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਸਵੱਿ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ 
ਸਵਅਕਤੀ ਪਸਹਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਸਨ ਪੱੁਛਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ 
ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਸਵਿ ਅਰਾਮ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਸਵਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਸਜਹੜਾ 
ਸਵਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੁਸਲਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ

ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ  ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਆ ਜਾਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ  ਨੰੂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ਸਮਾਸਜਕ ਅਤੇ 
ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਕਾਰਕ ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸਾਈ ਸਵਸਭੰਨ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਵੱਡੀ ਭੂਸਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸ਼ਆਦਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ  ਿੇਤਾਵਨੀ 
ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤਂੋ ਸਬਨਾਂ ਅਿਾਨਕ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ

ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ  ਕੁਝ ਿੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਿੰਨ੍ ਸਦਖਾਉਦੇਂ ਸਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ  
ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰ ਲਂੈਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ  ਹਮੇਸਾਂ ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ 
ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਗੇ

ਖੁਦਕੁਸੀ ਦੇ ਸਵਿਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਸੱਝਣ ਲਈ 
ਸਸਹਤਮੰਦ ਢੰਗਾਂ ਨੰੂ ਸਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਿਾਉਦੇਂ ਹਨ  ਖੁਦਕੁਸੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਵਹਾਰ ਖੁਦਕੁਸੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਸਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
✘ ✔

4



ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ  ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਤਂੋ ਜਾਣੂ  ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੰਸਨਆਂ ਸਵੱਿ ਸਦੱਤਤੇ 
ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ । 

ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸਕਵਂੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਵਰਸੈਸਨ਼ ਮੈਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ  
www.conversationsmatter.com.au'ਤੇ ਦੇਖੋ ।

1. ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ 

2. ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਹਰਇਤਰ ਭਦਓ  

3. ਸਹਰਇਤਰ ਲਿੋ 

4. ਅੱਗੇ ਪਤਰ ਕਰੋ 
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

 • ਉਸ ਭਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਭਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਰਂ ਬਰਰੇ ਭਚੰਤਤ ਹੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ  ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਧਆਨ 
ਸਖੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਹੜੀ ਿੀ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,  “ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੱਿ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਿ ਕੁਝ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਂੈ ਜਾਨਣਾ ਿਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵਂੇ ਹੋ?” 

 • ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ। "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ?" ਪੱੁਛਣ ਤਂੋ ਨਾ ਡਰੋ,  ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ । 
ਪੱੁਛਣਾ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਸਵਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 
। ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਵਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 
ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਕਲੰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਸਵਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

 • ਭਨਮਰ ਰਹੋ। ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਸਕ ਮੁਸਕਲ ਸਮਂੇ ਸਵੱਿਂੋ ਲੰਘੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸਦਵਾਓ  ਸਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਸਵੱਿ ਕੋਈ ਸਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਸਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ, 
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਵਜਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਸਮਕਾ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

 • ਸਭਥਤੀ ਨੰੂ ਭਕੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਿਰਣਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ। ਪੱੁਛੋ: 
– ਜੇ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ   

“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ?” 
– ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਿਾਰ ਸਕੰਨੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਸਨ   

“ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਂੋ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ?” 
– ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ  

“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ?” 
– ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪੇ੍ਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਸਰਹਾ ਹੈ   

“ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਿ ਅਸਜਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” 
– ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਜਸਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਿ ਖੁਦਕੁਸੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  

“ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਸਵੱਿ ਸਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ?” 

ਜੇ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਗੀ 
ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ  ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ  3 ਭਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਰਂ ਦੀ ਪਰਲਣਰ ਕਰਭਦਆਂ ਉਨ੍ਰਂ ਦੀ 
ਸਹਰਇਤਰ ਕਰੋ । ਸਹਰਇਤਰ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰੋ  (ਸਫਾ 8)। 

ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੋ1.
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

 • ਹਮਦਰਦੀ ਨਰਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਂੇਦ੍ਤ ਰਹੋ ਸਕ ਸਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ' 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਸਕਵਂੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਕਸਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਵਸਥਾਰ 'ਿ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਕੇ ਖੱੁਲ੍ਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਜਵਂੇ “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵਂੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦਂੋ ਤਂੋ 
ਇਹ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ?”, “ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਦ ਸਕਵਂੇ ਆਉਦਂੀ ਹੈ?” 

 • ਸਭਹਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਸਸਹਯੋਗੀ ਬਣੋ, ਭਾਵਂੇ ਸਕ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ  ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਵਰੱੁਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰ਼ੀ ਨਾਲ ਸਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੈ ਸਕ  ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਕਉ ਂਮਸਹਸੂਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਦਓ ਜਾਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਜਉਦਂਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ 
ਸਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਵਿ ਸਸਹਜ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

 • ਆਪਣੇ ਭਿਚਰਰਰਂ, ਿਰਿਨਰਿਰਂ ਅਤੇ ਭਚੰਤਰਿਰਂ ਨੰੂ ਸਰਂਝਰ ਕਰਨ ਭਿੱਚ ਉਨ੍ਰਂ ਦੀ ਸਹਰਇਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਼ਾਹਰ ਕਰਸਦਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਨ “ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਾ….”, “ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਾ ਸੀ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸਿੰਤਤ ਹੋ…””, “ਅਸਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿੀ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ”। 
ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਿਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੰੁਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੱਿ ਲੰਬੀ 
ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹੋ। ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸਾ 'ਤੇ ਸਵਿਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਉਹ 
ਸਵਅਕਤੀ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ। 

 • ਉਹ ਿੋ ਕਭਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੰੂ ਗੰਿੀਰਤਰ ਨਰਲ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੰੁਿਾਉਣਾ 
ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਿਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰੋ। 

ਸੁਣੋ ਅਤੇ 
ਸਹਰਇਤਰ ਭਦਓ

2.
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀ ਂਸੁਰੱਭਿਅਤ ਢੰਗ ਨਰਲ ਇਸ ਤਰ੍ਰਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰਂ ਉਸ ਭਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਰਲ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਜਾਂਿ 
ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਿਤ ਕਰੋ ਸਕ  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ  ਸਵਅਕਤੀ ਤਂੋ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕ 
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਭਿਚਰਰਰਂ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਨਹੀ ਂਰੱਭਿਆ ਿਰਣਰ ਚਰਹੀਦਰ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਉਸ ਭਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਹਰਇਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੋ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮਂੈਬਰ, ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ, ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਕੂਲ ਅਸਧਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਗਾਈਡਂੈਸ ਅਸਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਸਹਜ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਹਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

਼ਰੂਰੀ ਸਸਥਤੀਆਂ ਲਈ:

1.  ਸਜੱਥੇ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
 • 000 'ਤੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ; ਜਾਂ 
 • ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਸੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵੱਿ ਲੈ ਜਾਓ;  ਜਾਂ 
 • ਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਸੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਨੰੂ ਸਮਲੋ

2.  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੁਦਕੁਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ  ਇਨ੍ਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • 1300 MH ਕਾਲ  ..........................................1300 642 255 (ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
 • ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਸਵਸ  ..........................1300 659 467

 • ਲਾਈਫਲਾਈਨ  ...................................................13 11 14

 • ਸਕਡ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ  ........................................1800 55 1800

 • ਸਬਓਂਡ ਬਲੂ  .........................................................1300 224 636

ਸਹਰਇਤਰ ਲਿੋ3.
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ (ਹਫਤੇ ਸਵੱਿ 24 ਘੰਤਟੇ / 7 ਸਦਨ):
 • 1300 MH ਕਾਲ ....................................................1300 642 255 (ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
 • ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਸਵਸ  ...................................1300 659 467

 • ਲਾਈਫਲਾਈਨ  ............................................................13 11 14

 • ਸਕਡ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ  ..................................................1800 55 1800

 • ਸਬਓਂਡ ਬਲੂ  ..................................................................1300 224 636

ਗੈਰ-਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਵਸੇਸ ਬਹੁਸਸਭਆਿਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ:
 • ਿਨਰਲ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਰਂ ਪਭਰਿਰਰਕ ਡਰਕਟਰ

 • ਕੁਈਨਜ਼ਲਂੈਡ ਟ੍ਰਂਸਕਲਚਰਲ ਮਰਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਕਂੇਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸਾਮ 4:30 ਵਜੇ 
ਤੱਕ: (07) 3317 1234 ਜਾਂ 1800 188 189 (ਟੋਲ ਫ੍ੀ)  
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
–  ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੰਸਧਤ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਵਆਪੀ ਸੇਵਨ ਸੇਵਾ

 • ਤਸੱ਼ਦਦ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਰਂ ਲਈ ਸਹਰਇਤਰ ਦਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲਂੈਡ ਪੋ੍ਗਰਰਮ  
(07) 3391 6677 –  ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ

 • ਿਰਲਡ ਿੈਲਨੈਸ ਗਰੱੁਪ (07) 3333 2100 –  ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਸਸਭਆਿਾਰਕ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਇਲਾ਼ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਅਧੀਨ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਹਵਾਲੇ  ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਸਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਰਲ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਤਸਹਤ ਮਨੋ-ਸਮਾਸਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਹਰਰਮੋਨੀ ਪ੍ਲੇਸ 0432 494 206  –  ਮਾਨਸਸਕ-ਸਮਾਸਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਨ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ TIS ਨੰੂ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

 • ਭਦਿਰਓ ਭਕ ਤੁਹਰਨੰੂ ਪਰਿਰਹ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ  ਇਹ ਪੱੁਛਕੇ ਸਕ ਉਹ ਸਕਵਂੇ ਹਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਲਕੇ, ਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਦਖਾਉਣਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 • ਿੇ ਉਹ ਭਿਅਕਤੀ ਭਕਸੇ ਸਹਰਇਤਰ ਸੇਿਰ ਨਰਲ ਿੁਭੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ 
ਆਸਗਆ ਮੰਗੋ। 

 • ਤੁਹਰਨੰੂ ਿੁਦ ਭਜੰ਼ਮੇਿਰਰੀ ਨਹੀ ਂਲੈਣੀ ਚਰਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਸਕ ਮਦਦ 
ਲਈ ਕਦਂੋ ਅਤੇ ਸਕੱਥੇ ਪੱੁਛਣਾ ਹੈ।

 • ਭਕਸੇ ਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨਰ ਿੋ ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹੈ ਤਣਰਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਸਧਆਨ 
ਰੱਖੋ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਪਰੇਸਾਨ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅੱਗੇ ਪਤਰ ਕਰੋ4.
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿੋ ਆਤਮ-ਹੱਕਤਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੋਤ ਕੁਈਨ਼ਲਂੈਡ  ਟ੍ਾਂਸਕਲਿਰਲ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਕਂੇਦਰ 
ਦੁਆਰਾ  ਖੁਦਕੁਸੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵਜਂੋ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਹੈ। ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ  ਕੁਈਨ਼ਲਂੈਡ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਕਸਮਸਨ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ।

ਕੁਈਨਜ਼ਲਂੈਡ ਟ੍ਰਂਸਕਲਚਰਲ ਮਰਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਕਂੇਦਰ (QTMHC)   
ਮੈਟਰੋ ਸਾਉਥ ਐਸਡਕਸਨ ਐਂਡ ਮਂੈਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਸਵਸ ਮੈਟਰੋ ਸਾਉਥ ਹੈਲਥ
ਫੋਨ: (07) 3317 1234

ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1800 188 189

ਐਮਐਿ ਕਾਲ: 1300 64 22 55 (24 ਘੰਤਟੇ)

ਫੈਕਸ: (07) 3317 1299

ਵੈਬੱ:  www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc   

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਤਮ-ਹੱਸਤਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
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