
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

ਵਰਤੋ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁੰਤਤਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ਮੈਂ,         ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਸਤ                                            ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
         

  ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
 
 

  ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ, ਮਾਨਿਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ, ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ
 
 

  ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ, ਮਾਨਿਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ, ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ  ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
   

ਬੱਚਾ
 

  ਜਨਮ                   .

 

  ਇਸ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ ੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ:ੇ
 

 ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਸਸੋ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (California Department of Social Services, CDSS) 

ਡੇਲੀਗੇਿਿਡ ਕਾਊਂਿੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ    
  ਪਤਾ: 
  
  ਸ਼ਿਹਰ, ਰਾਜ, Zip ਕੋਡ: 
  
  ਿੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: (      ) 

 ਹੋਰ 

•	 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਸਤ, ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ/ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ

ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਖਾ)ਂ 

ਜਨਮ

ਡਾਕਿਰ,ਕਲੀਿਨਕ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜਾਂ

ਜਨਮ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ 
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ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਾਬੰਦੀ / ਿਮਆਦ / ਹੱਕ

ਮੈਂ ਗੋਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਫ ੇਇੱਕ ‘ਤ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਿਮਤ ਅਿਧਕਾਰ 
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਰ ੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜ ੇਲਾਗ ੂਹ ੈਤਾ ਂਸਫ੍ਾ ਇਕ ਤ ੇਬਚੱ ੇ
ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

  ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ 
  ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਿਨਕ – ਸਾਮਾਿਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ
  ਿੈਸਿ ਜ ਿਨਰੀਖਣ ਨਤੀਜੇ
  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾ ਂਵੇਰਵਾ _________________________________________________

  ______________________________________________________________________

• ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਿਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।

• ਮੈਂ ਮੇਰੇ / ਬੱਚ ੇਦੇ ਡਾਕਿਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂ ਿਕ 
ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲਾਸਾ, ਫੇਡਰਲ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂਨੰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਿਕਊਂ ਿਕ 
ਜਾਨਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਰਵਾਰ 
ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 9200 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਾਈਿਲ 22 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 35049 ਅਤੇ 
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ. ਅਤੇ 35051 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਰਸੀਦ ਿਮਲਣ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹ ੋਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦ ੇ
ਵਰਤਣ ਜਾ ਂਖੁਲਾਸ ੇ‘ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਵੈਧ ਹੈ।

• ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰਤੁਰੰਤ ਪ੍ਭਾਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ ੇਖਤਮ ਹ ੋਜਾਵੇਗ।

• ਇਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਿੋਕਾਪੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

•	 ਮੈਨੂ ੰਸਮਝ ਹ ੈਿਕ ਮੈਨੂ ੰਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਗੁਪਤ ਜਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਦਸਤਖਤ: ਿਮਤੀ:
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