
  ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ਜਨਮ ਪਿਤਾ  
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਨੰਬਰ

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ (ਿਪਹਲਾ, ਪਵਚਲਾ, ਆਪਿਰੀ)

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਪਿਆ ਨੰਬਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਿਤਾ (ਗਲੀ, ਸ਼ਪਹਰ, ਰਾਜ, ZIP ਕੋਡ)

ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਿਤਾ (ਗਲੀ, ਸ਼ਪਹਰ, ਰਾਜ, ZIP ਕੋਡ)*

ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਿਤਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੋਕ, ਜ ੇਕੋਈ

ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਿਹਲਾ, ਪਵਚਲਾ, ਆਿਰੀ)

ਿਤਾ                     ਗਲੀ ਪਸ਼ਹਰ 

ਰਾਜ ZIP (ਪ਼ਿਿ) ਕੋਡ ਰਾਜ ZIP (ਪ਼ਿਿ) ਕੋਡ

ਿਤਾ                      ਗਲੀ ਪਸ਼ਹਰ 

ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਿਹਲਾ, ਪਵਚਲਾ, ਆਿਰੀ)

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂ ੰਗੌਦ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
 ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ                 ਿਤਾ ਨਹੀਂ

ਸਾਨੂ ੰਭਪਵੱਿ ਪਵਚ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂ ੰਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ      

 ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ
ਸਾਨੂ ੰਭਪਵੱਿ ਪਵਚ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂ ੰਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ      

 ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂ ੰਗੌਦ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
 ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ                 ਿਤਾ ਨਹੀਂ

ਜਨਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ( ਮਹੀਨਾ, ਪਦਨ, ਸਾਲ)ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੰਸ ਨੰਬਰ

ਹੋਰ ਨਾਂ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

ਜਨਮ ਸਥਾਨ ( ਸ਼ਪਹਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(          )

ਸਥਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(          ) 

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਰਦੇਸ਼:
• ਪਸਆਹੀ ਵਰਤ ਕੇ - ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਿਰੰਟ।
• ਸਾਰੇ ਿਾਨੇ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾੰਨੂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ  “ਿਤਾ ਨਹੀਂ” ਦਰਸ਼ਾਓ ।
• AD 67A ਫਾਰਮ ਨੂ ੰਦੋ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪਹੱਸੇ ਪਵੱਚ ਵੰਪਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ I ਪਵਚ “ਿਛਾਣ” ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਅਤੇ ਗੁਿਤ ਰੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇਗੋਦ ਪਦੱਤੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਜਾ ਂਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ(ਆ)ਂ ਨੂ ੰ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਿਤੀ ਆਪਗਆ ਤੋਂ ਪਬਨਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ II ਪਵਚ “ਿਛਾਣ ਰਪਹਤ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਡੋਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਪਹਤ ਸੈਕਸ਼ਨ II ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਿੀ, 
ਜ ੋਪਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਨੋਪਵਪਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਗੌਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ(ਆ)ਂ ਨੁ ੰਗੌਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਪਲਪਿਤ ਬੇਨਤੀ 
ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਗੌਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ I - ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਬਾਰ ੇਿਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

A. ਨਾਮ / ਿਤਾ

B. ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਿੇ (ਪਜਹੜ ੇਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾੰਨੂ ਿਾਪਲਆ ਹੈ।)

C.  ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਿਤਰਤਵ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਪਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ....................................................................................................................

ਜ ੇਹਾ,ਂ ਪਮਤੀ ਅਤੇ ਪਵਆਹ ਦੀ ਜਗ੍ਾ: _____________________________________________________________________________________

ਜ ੇਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹ,ੋ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: _____________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਪਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ ......................................................................................................

ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਵੇਰਵਾ ਪਦਓ: _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਵਆਹ ੇਹ?ੋ .............................................................................................................................

*ਸੂਚਨਾ: ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀ ਆਿਣੇ ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਿਤਾ ਪਵਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਚਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਵਭਾਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਪਵਪਸ਼ਿ (“California Department of Social Services, CDSS”) ਨੰੂ ਪਦਓ।
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ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਿਤ ਰੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਿਤੀ ਆਪਗਆ ਤੋਂ ਪਬਨਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਿਪਰਵਾਰ ਪਵਚ ਤ ੇਮਾਤਾ ਜਾ ਂਪਿਤਾ ਦੇ ਿਾਸੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵੰਸ਼ ਹ?ੈ .....................................................................................

ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਕਬੀਲਾ (ਲੇ) ਕੀ ਹ?ੈ __________________________________________  ਕਬੀਲਾ (ਲੇ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹ?ੈ ________________________________________  

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਮਾਿੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਰਪਜਸਟਰ ਹਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪਕਸੇ ਵੀ ਿੁਰਿੇ ਨੇ ਕਦੇ- ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਰਪਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਂਊਹਨਾ ਂਦਾ ਦਾਿਲਾ ਨਂਬਰ ਕੀ ਹ?ੈ ______________________________ 

ਕੀ ਤੁਸੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਿੇ, ਦਾਦੇ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕੋਈ ਿੂਰਵਜ ਕੋਲ (CDIB) ਭਾਰਤੀ ਿੂਨ ਦੀ ਪਡਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਸੀ?
ਜ ੇਹਾ,ਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਾਲ CDIB ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

  ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਨੋਪਵਪਗਆਨੀ ਕਲੀਪਨਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਜਾ ਂਵਵਹਾਰ ਪਸਹਤ ਪਚਕਤਸਕ ਕੋਲ  ਪਕਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾ ਂਮਨੋਪਵਪਗਆਨਕ ਜਾ ਂਵਤੀਰੇ ਸੰਬਧੀ ਸਮੱਪਸਆ ਲਈ
ਗਏ ਹੋ। ............................................................................................................................................................................................
ਜ ੇਹਾ,ਂ ਹੇਠ ਪਲਿ ੇਨੂ ੰਿੂਰਾ:

E. ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੰਸ਼ (ਫਾਰਮ ICWA-020 ਨੂ ੰਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

F. ਮਨੋਪਵਪਗਆਨਕ ਸਲਾਹ

ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ

ਪਮਤੀ(ਆ)ਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਨ

ਪਚਪਕਤਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ/ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਥਾਨ

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਦਪਤਆ ਂਗਈ ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਦਸੋ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਰਹਾ ਤਾ,ਂ ਇਲਾਜ ਨੂ ੰਬਂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ।

AD 67A (Punjabi) (7/15) Page 2 of 10

D.  ਹੋਰ ਬੱਚੇ
ਕੀ ਗੌਦ ਪਲੱਤ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡ ੇਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚ ੇਹਨ? ..................................................................................................................................
ਜ ੇਹਾ,ਂ ਹੇਠ ਪਲਿ ੇਨੂ ੰਿੂਰਾ:

  ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਮ ਬੱਚ ੇਦੀ  
ਜਨਮ ਪਮਤੀ

ਸਹੀ (✓) ਜ ੇਗੌਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ  
ਨਾਲ ਲਹ ੂਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਿੂਰਾ        ਅੱਧਾ
ਬੱਚ ੇਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?ੈ

(ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਦਓ)
ਪਲੰਗ

ਮੁੰ      ਕੁ

1.

2.

3.

4.



8. ਕੀ ਤੁਸੀ ਗੌਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ (ਆ)ਂ ਨੂ ੰਪਮਲੇ ਹੋ? ........................................................................................................................................

9. ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਪਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹ?ੋ

 ਇਹ ਬੱਪਚਆ ਂਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ...............................................................................................................................

 ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰ਼ਿ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ..................................................................................................................

 ਪਸਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ ੋਆਮ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਵਚ ਰੋਕ ਜਾ ਂਆਮ ਪ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ .................................................................................

 ਪਕਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਿਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਗਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਪਤਹਾਸ ....................................................

 ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾ ਂਦੇਿਭਾਲ ਅਣਗਪਹਲੀ ਕਾਰਨ ਪਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਕਢਣਾ  ....................................................................................................

7. ਕੀ ਤੁਸੀ ਗੌਦ ਲੈ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੌੜ ਹੈ?

 

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
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 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

1. ਕੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੰਅਿਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ .................................................................................................

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਕੀਲ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ (ਆ)ਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ ............................................................................

3. ਇਸ ਗਰਭ ਲਈ ਿਰਚ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਣੇਿੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਪਡਲੀਵਰੀ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਚ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ

4. ਊਹਨਾ ਂਨੇ ਪਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? (ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਂਕੇਤ ਪਦਓ)
5. ਕੀ ਗੌਦ ਲੈ ਰਹ ੇਮਾਿੇ (ਆ)ਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂ ੰਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਿਰਚ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ...................................................

6. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਿੇ ਜ ੋਬਚ ੇਨੂ ੰਗੋਦ ਦੇ ਰਹ ੇਹਨ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰ ੇਪਨਜੀ ਪਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਸੋ ਪਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ (ਆ)ਂ ਬਾਰ ੇਹੇਠ ਪਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ:ੈ

 ਿੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ .................................................................                                                  ਉੁਮਰ .............................................

 ਧਰਮ ...............................................................................                                                  ਰੇਸ ਜਾ ਂਨਸਲ ....................................

 ਮੌਜੂਦਾ ਪਵਆਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ .......................................................                                                  ਪਿਛਲੇ ਪਵਆਹਵਾ ਂਦੀ ਪਗਣਤੀ ..................

 ਘਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਿੇਤਰ (ਜ ੇਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਤਾ,ਂ ਊਹਨਾ ਂਦਾ ਿਤਾ)                                                                ਰੋ਼ਿਗਾਰ ...........................................

 ਕੀ ਹੋਰ ਬੱਚ ੇਜਾ ਂਬਾਲਗ ਓਹਨਾ ਂਦੇ  ਘਰ ਪਵਚ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ ..........................................................................................................................

 ਬੱਚ ੇਜ ੋਘਰ ਪਵਚ ਨਹੀਂ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ .....................................................................................................................................................

G.  ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬਧੀ ਸਵਾਲ (ਕੇਵਲ ਸੁਤੰਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ)

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

ਉਿਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: (ਲਾਗ ੂਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ)

 ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਰਾਹੀ      ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀ      ਹੋਰ ਕੋਈ (ਪਵਆਪਿਆ) __________________________________________________________

ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਿਤ ਫਾਰਮ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਮਤੀ



ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ

ਿਾਸ ਕੌਮੀਅਤ ਘਰਾਣੇ (ਪਮਸਾਲ:, ਆਇਪਰਸ਼ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ)

ਿੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਜ

ਪਵਸ਼ੇ ਪਵਚ ਪਦਲਚਸਿੀ

ਮੌਜੁਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਰੋਜਗਾਰ

ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਵਸਾਇਕ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ?  (ਊਦਾਹਰਣ; ਇੱਕ ਅਪਧਆਿਕ, ਵੇਲਡਰ, ਪਵਕਰੀ ਕਲਰਕ)

ਆਿਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਵੱਈਏ, ਪਮਜਾਜ, ਕੀਤ ੇਪਜਹਨਾ ਂਪਵਚ ਤੁਸੀ ਆਮ-ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾਪਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਲੋਕ ਦੀ ਪਕਸਮ ਪਜਸਦੀ  ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹ,ੋ ਆਪਦ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵਚ ਪਦਊ।

ਿਰਪਤਭਾ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਪ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ
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ਆਿਰੀ ਗਰੇਡ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪਵਚ

      ਹਾ ਂ  ਨਹੀਂ

ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਆਮ ਗਰੇਡ ਹੋਰ ਟਰ ੇਪਨੰਗ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੈਕਸ਼ਨ II - ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਬਾਰ ੇਗੈਰ ਿਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੌਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ

B. ਪਸੱਪਿਆ:

C. ਰੋਜਗਾਰ

D. ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੌਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ (ਆਂ) ਨੂ ੰਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਉਿਲਬਧ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿੂਰੀ ਤਰਾ ਂਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਜਵਾਬ ਕਰੋ ਜੀ।

ਗੋਰੇ  ਪਹਸਿੈਪਨਕ   ਪਫਲੀਿੀਨੋ    ਪਨਗਰੋ/ ਕਾਲੇ    ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾ ਂਿੈਸੀਪਫਕ ਦੀਿ ਦੇ

  ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਂਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ       ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੋ) ___________________________________________________________________________

ਜ ੇਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਂਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿੂਨ ਦੀ ਪਡਗਰੀ ਦਸੋ  (ਜੇਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ)  ________________________________________

ਜਾਤੀ / ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਿ

ਦੱਸੋ ਪਕ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਰੂਿ ਪਵਚ ਪਕਹ ੋਪਜਹ ੇਸੀ

A. ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਰਣਨ

ਜਨਮ ਦੀ ਪਮਤੀ (ਸਾਲ) ਜਨਮ  (ਕੇਵਲ ਰਾਜ) ਿਨੂ ਦੀ ਪਕਸਮ RH ਕਾਰਕ  ਕੀ ਤੁਸੀ ਸਜੱਾ ਹੱਥ ਵਰਤਦ ੇਹੋ। 
                     ਿਬੱਾ ਹੱਥ ਵਰਤਦ ੇਹੋ।    

ਉਚਾਈ ਆਮ ਵਜਨ ਅੱਿ ਦਾ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ

ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ

ਛੋਟੀ ਕਦ-ਕਾਠੀ ਦਰਪਮਆਨੀ ਕਦ-ਕਾਠੀ         ਵਡੱੀ ਕਦ-ਕਾਠੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ (ਸਹੀ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈ)

 ਚੰਗਾ  ਦਰਪਮਆਨੇ        ਮੋਟੇ

ਪਸੱਧਾ    ਲਪਹਰਦਾਰ   ਘੁੰਗਰਾਲੇ  ਗੰਜਾਿਨ



ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹ?ੈ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੌਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ(ਆ)ਂ ਦੇ ਧਾਰਪਮਕ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਹੇਠ ਿਾਪਲਆ ਜਾਵ,ੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਵੱਿ ਹੋਵੇ

  ਹਾ ਂ       ਨਹੀਂ        ਜ ੇਨਹੀਂ , ਪਕਸ ਧਾਰਪਮਕ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਹੇਠ ਤੁਸੀ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਿਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ? _________________________________________________________________________________.

E. ਗੋਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਵਾਲ

ਤੁਸੀ ਇਸ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗੌਦ ਪਕਊਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ?ੋ  (ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਊੱਤਰ ਪਦਓ। ਇਹ ਊਹ ਿਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਜਸੰਨੂ ਗੌਦ ਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੌਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਿੁਛਦੇ ਹਨ।)

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਜਨਮ ਵੇਲੇ ਗੋਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਪਿਆ ਸੀ ਤਾ,ਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਊ।

ਗੌਦ ਪਦੱਤੇ ਬੱਚ ੇਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਤੁਸੀ ਕੀ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ
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F. ਪਨੱਜੀ ਪਸਹਤ ਇਪਤਹਾਸ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂ ੰਅਿਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹ?ੈ                       ਨਹੀਂ
ਜ ੇਹਾ,ਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪਕ ਕੌਣ:  __________________________________________________________________________________________________________

ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਿੇ

ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ

ਜ ੇਪਮਰਤਕ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਚਰ

ਅੱਿ ਦਾ ਰੰਗ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਿੱਬ ੇਜਾ ਂਸੱਜ ੇਹੱਥ ਦਾ ਿਰਯੋਗ

ਉਤੱਮ ਨਕਸ਼

ਿੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਸਪਿਆ

ਰੋਜਗਾਰ

ਜਾਤੀ / ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਿ

ਕੌਮੀਅਤ

ਧਰਮ

ਕੀ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂ ੰਗਰਭ ਦਾ ਿਤਾ ਸੀ?

ਊਸਦ ੇਪਕੰਨੇ ਭਰਾ ਜ ਭੈਣ ਹਨ?

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਮਾਸੀ ਜਾ ਂਅੰਕਲ ਪਵਚੋਂ ਪਕਸੇ  
ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਊਮਰ  
ਤ ੇਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਦਊ

G.  ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਿਦਾਰਥ ਬੱਚ ੇਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਵਰਤ ੇਹਨ? ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਿਦਾਰਥ ਦੀ ਪਕਸਮ ਸੂਚੀ ਪਦਊ, ਇਸ ਨੂ ੰਪਕੰਨੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਕੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਪਤਆ ਪਗਆ ਸੀ  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ਤੁਹਾਡ ੇਜੈਪਵਕ ਪਿਤਾ

ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾਤਾ ਮਾਤਾ
ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਿੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਪਵਕ ਮਾਤਾ

ਉੁਮਰ

ਜ ੇਪਮਰਤਕ, ਮਤੌ ਵਲੇੇ ਊਮਰ ਤ ੇਮਤੌ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਰੀਰਕ ਪਦੱਿ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਉਤੱਮ ਨਕਸ਼

ਿੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਸਪਿਆ

ਵਰਤਮਾਨ ਜਾ ਸਾਬਕਾ ਪਕੱਤੇ

ਕੀ ਊਹਨਾ ਂਨੂ ੰਗਰਭ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ?

 ਹਾ ਂ           ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ         ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ         ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ         ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ         ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ            ਨਹੀਂ

ਕੱਦ

ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ

ਭਾਰ

ਭਾਰ ਭਾਰ
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ਕੱਦ ਭਾਰ

  ਗੋਰੇ       ਪਹਸਿੈਪਨਕ       ਪਨਗਰੋ/ ਕਾਲੇ        ਪਫਲੀਿੀਨੋ       ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੋ)

   ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾ ਂਿੈਸੀਪਫਕ ਦੀਿ ਦੇ        ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਂਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ

  ਗੋਰ       ਪਹਸਿੈਪਨਕ       ਪਨਗਰੋ/ ਕਾਲ       ਪਫਲੀਿੀਨ       ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੋ)

   ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾ ਂਿੈਸੀਪਫਕ ਦੀਿ ਦੇ         ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਂਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਿਨ ਪਵਚ ਪਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ?     

ਿਸਰਾ:   ਰੂਬੈਲਾ/ ਜਰਮਨ ਿਸਰਾ (3 ਪਦਵਸੀ)    ਕੰਨ ਿੇੜੇ    ਿਰਾਗ ਤਾਿ    ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ    ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ    ਕਾਲੀ ਿੰਘ    

   ਪਰਬੀਔਲਾ (2 ਹਫ਼ਤ)ੇ    ਚੇਚਕ    ਰੋਪਜਔਲਾ    ਪਦਮਾਗੀ ਬੁਿਾਰ    ਪਦੱਲ ਦਾ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ    ਪਿਸ਼ਾਬ / ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਲਾਗ         

      ਦਮਾ    ਮੈਪਨਨਜਾਈਪਟਸ    ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ    ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੋ) _________________

ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ?  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ          
ਜ ੇਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਪਕਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾ ਂਪਵਚ/ ਅਤੇ ਕਦੋਂ?  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਸੀ ਇੱਕ
   ਜੁੜਵਾ ਹੋ।           ਪਟਰਪਪਲਟ ਹ ੋ        ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜਨਮ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਇੱਕ
   ਹਮਸ਼ਕਲ ਜਾ ਂ    ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੁੜਵਾਂ



  ਿੂਰੇ     ਅੱਧੇ   ਿੂਰੇ     ਅੱਧੇ   ਿੂਰੇ     ਅੱਧੇ   ਿੂਰੇ     ਅੱਧੇ

 ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ

 ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ  ਿੂਰਾ     ਅੱਧਾ

ਬੱਚਾ #4ਬੱਚਾ #3ਬੱਚਾ #2

ਤੁਹਾਡ ੇਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ
(ਜੇਕਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹਨ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ)

G.  ਿਪਰਵਾਰਕ ਇਪਤਹਾਸ (ਜਾਰੀ)

ਤੁਹਾਡ ੇਹੋਰ ਬੱਚੇ
(ਜੇਕਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹਨ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ)

1

ਬੱਚਾ #1

2 3 4

ਪਲੰਗ (ਮਰਦ ਜਾ ਂਔਰਤ)

ਉੁਮਰ
ਜ ੇਪਮਰਤਕ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਊਮਰ ਤ ੇਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਿੂਰੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ-ਬਾਿ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਚਰ

ਅੱਿ ਦਾ ਰੰਗ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ

ਆਿਰੀ ਗਰੇਡ ਮੁਕੰਮਲ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪਵਚ

ਰੋ਼ਿਗਾਰ

ਗਰਭ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ?

ਪਵਵਾਪਹਕ ਦਰਜਾ

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਪਚਆ ਂਦੀ ਪਗਣਤੀ

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਪਚਆ ਂਦੀ ਪਸਹਤ

ਸੰਕੇਤ ਪਦਊ ਜ ੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਂਕੁੜੀ

ਜਨਮ ਪਮਤੀ ਜਾ ਂਉਮਰ
ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਗੋਦ ਪਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  
ਬੱਚ ੇਦਾ ਿੂਰਾ ਜਾ ਂਅੱਧਾ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਹ?ੈ

ਜ ੇਪਮਰਤਕ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਊਮਰ

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਚਰ

ਅੱਿ ਦਾ ਰੰਗ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਿੱਬ ੇਜਾ ਂਸੱਜ ੇਹੱਥ ਦਾ ਿਰਯੋਗ

ਸਕੂਲ ਪਵੱਚ ਗਰੇਡ

ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਪਹੰਦਾ ਹ?ੈ

ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ

ਸਾਧਾਰਨ  ਪਸਹਤ

ਮੁੱਿ ਸਰਜਰੀ

ਪਸਹਤ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ

ਕੀ ਇਸ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗਰਭ ਦਾ ਿਤਾ ਸੀ?

 ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ

 ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ  ਹਾ ਂ      ਨਹੀਂ

ਕੱਦ

ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ

ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦਭਾਰ

ਭਾਰ
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ਭਾਰ ਭਾਰ ਭਾਰ

ਭਾਰ ਭਾਰ ਭਾਰ



A. ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਿੰਗ 
  1.  ਿੈਰ ਪਵਗਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਪਡਆਂ ਸੰਬਧੀ ਪਦੱਕਤ 

(ਭਾਵ: ਚਿਟੇ ਿੈਰ ਆਪਦ) 

  2. ਕੱਟੇ ਹੋਠ ਜਾ ਂਕੱਪਟਆ ਤਾਲੂ

  3. ਡਾਊਨ ਪਸੰਡਰੋਮ

  4. ਹੋਰ ਕ੍ੋਮੋਸੋਮ ਅਸਧਾਰਨਤਾ

  5. ਹਾਈਡਰ ੋਸਫਾਲਸ

  6. ਮਾਸਿੇਸ਼ੀ ਦੁਪਵਕਾਸ

  7. ਬੌਣੇ

  8. ਸਪਿਨਾ ਪਬਪਫਦਾ

  9. ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਹਰਦਾ ਨੁਕਸ

 10. ਪਸਕਲ ਸੈਲ ਰਕਤਾਲਿਤਾ

 11. ਟੇਅ-ਸਾਕਸ ਪਬਮਾਰੀ

B. ਐਲਰਜੀ
1. ਚੰਬਲ ਜਾ ਂਚਮੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਲਤ

2. ਿਰਾਗ ਤਾਿ ਜਾ ਂਹੋਰ ਐਲਰਜੀ

3. ਦਵਾਈ ਐਲਰਜੀ

4. ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ

C. ਅੱਿ, ਦੰਦ, ਕੰਨ, ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਪਵਕਾਰ
 

1.  ਅੰਨ੍ਾਿਨ, ਮੋਤੀਆ, ਰੰਗ ਅੰਨੇ੍ਿਣ ਜਾ ਂਹੋਰ ਅੱਿਾਂ 
ਸੰਬਧੀ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ 

2. ਸੁਧਾਰਕ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾ ਂਲੈਂਸ

  ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜਰ
  ਦੂਰ ਦੀ ਨਜਰ
  ਐਸਟੀਗਮੈਟੀਜਮ
  (ਪਧਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ)
  ਸਟਰਾਪਬਸਮਸ
  ( ਸਲੀਬ ਪਧਆਨ)

  ਕੋਈ ਹੋਰ (ਪਵਆਪਿਆ ਕਰੋ)

 3. ਦੰਦਾ ਤ ੇਬਰੇਪਸਜ ਜਾ ਂਦੰਦਾ ਤੇ
  ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ

H. ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ
ਉਪਚਤ ਬਾਕਸ ਪਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਪਦਊ ਜ ੇਤੁਸੀ ਜਾ ਂਕੋਈ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਪਜਵੇਂਪਕ; ਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਮਾਸੀ, ਅੰਕਲ, ਦਾਦੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਦੂਜੇ ਜਨਮ ੇਬੱਚ ੇਆਪਦ) ਦੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੇਠ ਪਦੱਤੇ ਪਵਚੋਂ ਸੀ ਜਾ ਂਹੈ। ਪਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਦਸੋ।ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਟਿਣੀ ਭਾਗ ਿੂਰਾ ਕਰੋ । ਜ ੇਪਕਸੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪਵਚ ਹੋਈ ਹ ੈ
ਤਾ ਂਦਸੋ ਅਤੇ ਪਟਿਣੀ ਭਾਗ ਪਵਚ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੋਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਊਮਰ ਦਸੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਤਾ
ਨਹੀਂ

ਹਾਂ
ਸਵੈ

ਹਾ ਂ– ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  
(ਪਰਸ਼ਤਾ ਪਦਓ)

ਪਟੱਿਣੀ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਗ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਊਮਰ

ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਊਸ ਲਈ ਇਲਾਜ? ਊਸ ਲਈ ਦਵਾਈ?

ਪਕਹੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਤੋਂ?

ਪਕਹੜ ੇਭੋਜਨ ਤੋਂ?

ਪਕੰਨੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਪਦੱਤੇ ਲੈਂਸ ਜਰੁਰੀ ਸਨ?

ਜ ੇਅਪਜਹਾ ਹ,ੈ ਦੰਦਾ ਦਾ ਪਕਹੜਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਕੰਨੇ ਪਚਰ ਲਈ?
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 4. ਬੋਲਾਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਨ ਦੀ ਸਮੱਪਸਆ

 5. ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਪਸਆ

 6. ਪਸੱਿਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ

  7. ਪਵਕਾਸ ਅਿੰਗਤਾ

D. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਵਕਾਰ
 1. ਹੀਮੋਪਫਲੀਆ

 2. ਪਸਕਲ ਸੈਲ ਰਕਤਾਲਿਤਾ ਜਾ ਂਲਛਣ
 
 3. ਹਾਈਿਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਿਰੈਸ਼ਰ)

 4. ਸਟਰੋਕ

 5. ਪਦਲ ਦਾ ਦੋਰਾ ( ਕੋਰੋਨਰੀ)

 6. ਗਠੀਏ

 7. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ

E. ਹਾਰਮੋਨ ਪਵਕਾਰ 
 1. ਡਾਇਬੀਟੀ਼ਿ

 2. ਥਾਇਰਾਇਡ ਪਵਕਾਰ

 3. ਮੋਟਾਿਾ (ਵਾਧੂ ਭਾਰ)

F. ਸਾਹ ਪਵਕਾਰ
 
 1. ਦਮਾ

 2. ਵਾਤਸਫੀਤੀ

 3. ਟੀਬੀ

G. ਮਾਨਪਸਕ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬਧੀ ਪਵਕਾਰ
 
 1. ਸ਼ਾਈ਼ਿੋਫਰੀਨੀਆ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤਾ ਪਗਆ

 2. ਬਾਈਿੋਲਰ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤਾ ਪਗਆ
 
 3. ਹੋਰ ਮਾਨਪਸਕ ਪਬਮਾਰੀ ।  
  ਜ ੇਜਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਾ ਵਰਤ
  ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ

 4. ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਂਭਾਰੀ ਿੀਣਾ

 5. ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਿਯੋਗ

ਹਾ ਂ– ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
(ਪਰਸ਼ਤਾ ਪਦਓ)

H. ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ (ਜਾਰੀ)

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਤਾ
ਨਹੀਂ

ਹਾਂ
ਸਵੈ ਪਟੱਿਣੀ

ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱਪਿਆ? ਜ ੇ“ਹਾਂ”, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਊਮਰ

ਕੋਈ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ? ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਭਰਤੀ?

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਊਸ ਲਈ ਇਲਾਜ? ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਭਰਤੀ?

ਪਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕਸਮ? ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?  ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਕਹੜਾ ਪਹਸਾ?

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?  ਊਸ ਲਈ ਇਲਾਜ?

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?  ਊਸ ਲਈ ਇਲਾਜ?

ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਪਜਸਦਾ ਿਤਾ ਹ?ੈ ਊਸ ਦਾ ਇਲਾਜ?

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?  

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?  ਪਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕਸਮ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਕਹੜਾ ਪਹਸਾ?

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?  ਊਸ ਲਈ ਇਲਾਜ? ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਭਰਤੀ?

ਪਕਸਮ, ਰਕਮ, ਅਤੇ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ?
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H. ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ (ਜਾਰੀ)

H. ਐਚ. ਪਲੰਫ ਪਵਕਾਰ

 1. ਕੈਂਸਰ

 2. ਪਟਊਮਰ

 3. ਪਸਸਪਟਕ ਫ਼ਾਈਬਰੋਪਸ਼ਿ
 
 4. ਹੋਜਪਕਨ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ

I. ਪਦਮਾਗੀ ਿਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਵਕਾਰ
 
 1. ਬਹ ੁਸਕਪਲਰੋਪਸਸ

 2. ਹਨਪਟੰਗਟਨ ਰੋਗ

 3. ਪਦਮਾਗੀ ਲਕਵੇ

 4. ਦੌਰੇ ਜਾ ਂਕੜਵੱਲ

 5. ਪਮਰਗੀ

J. ਲਾਗ, ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਭਰਤੀ?
 
 1. ਲਾਗ ਨਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ

 
 2. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਕਾਰਨ
  ਹਸਿਤਾਲ ਪਵਚ ਭਰਤੀ ਜਰੁਰੀ
 

 3. ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਭਰਤੀ, ਓਿਰੇਸ਼ਨ, 
  ਜਾ ਂਚੌਟ

K. ਹੋਰ ਮੇਡੀਕਲ ਜਾ ਂਪਸਹਤ ਸਮਪਸਆਵਾਂ

ਪਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕਸਮ? ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਕਹੜਾ ਪਹਸਾ?

ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਕਹੜ ੇਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?

ਪਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਊਸਦਾ ਇਲਾਜ? ਆਪਵਰਤੀ?

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ?

ਪਕਸ ਲਈ? ਕਦੋਂ?

Page 10 of 10AD 67A (Punjabi) (7/15)

ਹਾ ਂ– ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
(ਪਰਸ਼ਤਾ ਪਦਓ)ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਤਾ

ਨਹੀਂ
ਹਾਂ
ਸਵੈ ਪਟੱਿਣੀ


