
ਅੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਕ 
(ਟਿਸ਼ੂ) ਦਾਨ 
ਨਾਲ ਸਬੰਟਿਤ 
ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ 
ਟਿਹਾ ਹੈ
26 ਮਾਿਚ, 2021 ਤੋਂ, ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਟਿਚ 
ਔਪਿ ਆਊਿ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦਾ) 
ਟਸਸਿਮ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ।

ਅੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਕ ਦਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਨੱਜੀ 
ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਕਲਪ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ 
ਨੂੰ ਨਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ੋ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਨਵਆਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ:

• ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਵੇਂ ਬਦਲ ਨਰਹਾ ਹੈ 
• ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਹੜੇ-ਨਕਹੜੇ ਨਵਕਲਪ 

ਮੌਜੂਦ ਹਨ
• ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 

ਨਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ 
• ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ 

ਹੋਵੇਗਾ



ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਟਿਹਾ ਹੈ... ਪਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਹਾਲੇ ਿੀ ਇੱਕ ਟਿਕਲਪ ਹੈ

26 ਮਾਿਚ 2021 ਤੋਂ, ਅੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਕ ਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 
ਨਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗ।

ਕਾਨੂੰਨ ‘ਡੀਮਡ ਔਥੋਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਮੰਨਣਯੋਗ ਇਜਾਜ਼ਤ) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਸਸਟਮ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ‘ਔਪਟ ਆਊਟ’ 
ਨਸਸਟਮ ਨਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੀਆ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਨਸਰਫ ਲਗਭਗ 1% ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀੇ ਹੈ 
ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ 
ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਔਪਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ ਉੱਤਕਾ ਂਦੇ ਦਾਨ ਦੀ 
ਆਨਗਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 8 ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਿਾਸ ਸਮੂਹਾ ਂ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3 ਵੇਿੋ) 
ਜਾ ਂਨਫਰ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰਾ ਂਦੇ ਨਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨਫਰ ਵੀ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਇਹ ਸੌਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 
ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਔਪਟ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਨਸਸਟਮ ਨਸਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਨਹੱਨਸਆ ਂਨਜਵੇਂ ਨਕ ਗੁਰਦੇ, ਨਦਲ, ਫੇਫੜੇ, ਨਜਗਰ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਨਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਿੇਗੀ। 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਿਿੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਟਿਹਾ ਹੈ।
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ਕਾਨੂੰਨ ਟਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਟਿਤ ਹੋਿੇਗਾ?

ਇਹ ਇਨ੍ਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂ‘ਤੇ ਲਾਗੂੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

• ਬਚੱ ੇ(16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਿ)।

• ਉਹ ਬਾਲਗ ਟਿਅਕਤੀ ਟਜਨ੍ਾਾਂ ਟਿਚ ਟਕ ਨਿੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਿਥੱਾ ਦੀ ਘਾਿ ਹ।ੈ 

• ਅਟਜਹ ੇਬਾਲਗ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ 12 ਨਾਲੋਂ ਘੱਿ ਮਹੀਟਨਆਾਂ ਲਈ ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਟਿੱਚ ਿਹ ੇਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਨਜਹ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਨਕ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਪਨਹਲਾ ਂਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬਿੰੀ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਪਨਰਵਾਰ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਪੱੁਨਿਆ ਜਾਵਗੇਾ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ?

ਨਿਾਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟਿਆਦਾਤਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਲਗਾਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਟਕ ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹਨ।



ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਲਪ

26 ਮਾਿਚ 2021ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਟਿਚ ਬਦਲਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਟਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਜ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register (ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਿਟਜਸਿਿ) ’ਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਿ ਿਟਹਣ ਸਬੰਿੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਿਕਾਿਡ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੰਨਾ ਨੰਬਿ 7 ਿੇਖੋ)
•  ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ ਉੱਤਕਾ ਂਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਕਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 
•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਨਹਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਮੰਨ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 

ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ ਨਟਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋ।
•  ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਵਚਾਰ ਪੁੱਿੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਦਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਿਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 
•  ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾ ਂ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ) - ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 

3 ਵੇਿੋ। 
•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਜੋ ਦਾਨ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਨਰਸਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਇਨ੍ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਨਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 
ਨੰਬਰ 9 ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register ’ਤੇ 
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਜ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੰਨਾ ਨੰਬਿ 7ਿ ੇਖੋ) 
•  ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੌਿਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲੇਗੀ ਨਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ ਉੱਤਕਾ ਂਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਕਸਮਾ ਂ

ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor 
Register ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

•  ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਦਾਨ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਹੱਸੇ 
ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਮਾਹਰ ਨਰਸਾ ਂਇਹ ਜਾਚਂਾ ਂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਇਨ੍ਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਨਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਦਾਨ ਇਕੱ ਟਨਜੱੀ ਫੈਸਲਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਲਪ ਹ ੈਟਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 
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ਦਾਨ ਇੱਕ ਟਨੱਜੀ 
ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਟਿਕਲਪ ਹੈ ਟਕ 
ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।



ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ 
ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਿਾਿ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਬਾਿੇ ਿੀ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਟਕ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
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NHS Organ Donor Register (ਅੰਗ 
ਦਾਨੀ ਿਟਜਸਿਿ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਿਡ 
ਕਿਨ ਲਈ

NHS ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਿਟਜਸਿਿ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਿਡ ਕਿਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਟਿਚ ਟਸਿਫ ਕੁਝ ਟਮੰਿ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਪਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਟਫਿ ਆਪਣੇ ਿੇਿਟਿਆਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਇਨ ਜਾਣ ਲਈ www.organdonationscotland.org’ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਿਨ ਪਸੰਦ ਕਿਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਟਫਿ ਕਾਨੂੰਨ 
ਟਿਚ ਬਦਲਾਿ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੈ, ਤਾਾਂ 0300 303 2094 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ
ਕਾਲਾ ਂ’ਤ ੇਸ਼ਲੁਕ ਤਹੁਾਡ ੇਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਨਲਆ ਜਾਵਗੇਾ।

ਿੈਕਸਿ ਿੀਲੇਅ: 18001 0300 1232323

ਮੈਂ NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਿਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਕਿਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ NHS Organ Donor Register 
ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨਲਿਤੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ 
ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਨਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਨਵੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 
ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਸੀਅਤਾ ਂਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਜਦੋਂ ਤਕ 
ਦਾਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਿੇਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿਜ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ  
NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।



ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱ ਸਭੰਾਿੀ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ?

ਡਾਕਿਿ ਅਤੇ ਨਿਸਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿ ਸੰਭਿ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਿਨਗੇ। 
• ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾ ਂਰੋਗੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਕ ਹੋਰ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

NHS Organ Donor Register (ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਿਟਜਸਿਿ) ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਿਨਾ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਾਹਰ ਨਰਸਾ ਂਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ NHS 

Organ Donor Register (ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਰਨਜਸਟਰ)  ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨਗੀਆ ਂਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

• ਨਫਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਲੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 
ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। 
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ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ ਟਕਹੜੇ ਡਾਕਿਿੀ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਕਿਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
•  ਦਾਨ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਪਨਹਲਾ ਂਇਟੰੈਨਨਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਨਟ ਨਵਚ ਕੁਝ ਆਮ 

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਨਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ 
ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਨਿਅਤ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

•  ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਉਸੇ ਨਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਸਰਫ ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾ ਂਨਵੱਚੋਂ ਕੁਝ 
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਦੇ ਬਗੈਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਿ ਸਕੇਗਾ।

•  ਇਨ੍ਾ ਂਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 - ਜਾਚਂ ਲਈ ਤਰਲਾ ਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਿੂਨ ਜਾ ਂਮੂਤਰ
 - ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾ ਂਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਜੋ ਨਕ ਬੈੱਡਸਾਈਡ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
 - ਤੁਹਾਡੇ ਨਦਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ 
 -  ਇੱਕ ਡਨਰੱਪ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਿੂਨ) ਦੇਣਾ।

•  ਇਹ ਮੰਨਨਆ ਜਾਏਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਨਤਆਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਨਂਕ, ਮਾਹਰ 
ਨਰਸਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਨਕ ਇਹ ਜਾਚਂਾ ਂਅੱਗੇ ਨਾ ਵਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

•  ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੌਨਕਆ ਂ’ਤੇ ਨਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਮ ਜਾਚਂਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲ 
ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਹੋਰ ਜਾਚਂਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਰਨਕਨਰਆਵਾ ਂਨਵੱਚ 
ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿੋਟੀ ਨਜਹੀ ਬਾਇਓਪਸੀ, ਬੈੱਡਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਨੜਆ ਂ
ਅਤੇ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਚਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾ ਂਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ 
ਿੋਟਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਟਕ, 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਟਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਟਕਟਿਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਹੋ, ਟਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਟਸਿਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਿਾਿ ਦੀ ਮਨਿੂਿੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿੱਿਨਗੇ। 

 ਅਗੰ ਅਤੇ ਉੱਤਕ ਦਾਨ ਦ ੇਔਪਿ ਆਊਿ ਟਸਸਿਮ ਬਾਿ ੇਿਿਿੇ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਟਕਿਪਾ ਕਿ ਕੇ  
www.organdonationscotland.org 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਕੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕਾਿਿਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿੱਿਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ 
ਮੇਿੇ ਿਿਮ, ਆਸਥਾ ਜਾਾਂ ਟਿਸ਼ਿਾਸਾਾਂ ’ਤੇ ਟਿਚਾਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

ਹਾਾਂ, ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register (ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਿਟਜਸਿਿ) ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਜ ਕਿ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਟਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜਾਾਂ ਟਿਸ਼ਿਾਸ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਿਾਿ ਨਾਲ ਦਾਨ 
ਦੀ ਚਿਚਾ ਦਾ ਟਹੱਸਾ ਮੰਟਨਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਨਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਇਹ ਨਸਰਫ 
ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜਾ ਂਨਵਸ਼ਵਾਸਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ਿਾਸਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਕ ਦਾਨ ਬਾਿੇ ਿਿੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਸ ’ਤੇ ਿੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ: www.organdonationscotland.org/faith-and-beliefs

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਨਪਿੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਕ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਕਉਂਨਕ ਜਦੋਂ ਨਕਸੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਅੰਗ ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂ ਨਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ 
ਟ੍ਾਸਂਪਲਾਟਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਾਨੀਆ ਂਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਜ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ  
ਜਾਾਂ ਟਿਸ਼ਿਾਸ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਟਿਹਾ ਹੈ...  
ਪਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇੱਕ ਟਿਕਲਪ ਹੈ 

26 ਮਾਿਚ 2021 ਤੋਂ, ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਟਿੱਚ ਅੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਕ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਟਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਟਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤ 
ਮੰਟਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਿਟਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ। ਦਾਨ ਕਿਨਾ 
ਹੁਣ ਿੀ ਇੱਕ ਟਨੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਲਪ ਹੈ।

ਅੰਗ ਅਤੇ ਨਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਚ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.organdonationscotland.org ’ਤੇ ਜਾਓ।

NHS Organ Donor Register (ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਿਟਜਸਿਿ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਕਿਨ ਸਬੰਿੀ ਫੈਸਲੇ 
ਨੂੰ ਟਿਕਾਿਡ ਕਿੋ।

ਆਨਲਾਇਨ:  
www.organdonationscotland.org/your-decision/how-register
ਫੋਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਨਵਚ ਬਦਲਾਵ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0300 303 2094 ’ਤੇ ਇਕ ਨਸਨਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕਾਲਾ ਂ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਟ ਰੀਲੇਅ: 18001 0300 1232323

ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ: 07860 034343 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾ ਂਅਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਵੱਚ ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ। 

ਹਠੇਾ ਂਨਦੱਤੇ ਗਏ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂwww.organdonationscotland.org/
resources 'ਤ ੇਜਾਓ।


