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

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੈਂ __________________________, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੇਠ ਦਦੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਵੱਚ ਦਬਆਨ ਦਦੰਦੀ ਹਾਂ।

ਮੇਰੀ ਉਮਰ _______ ਸਾਲ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ:______________________________________________________________________________________________________________

ਜਨਮ ਦਮਤੀ:_________________________________ ਜਨਮ ਦੀ ਜਗ੍ਾ:__________________________________________________________________

ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਦਨਤ ਜਨਮ ਦਮਤੀ: _______________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ, ਗਰਭ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਵਆਹ ੇਹੋਏ ਸੀ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦ ੇਦਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ______________________________________________________________________________________

ਦਿਛਲਾ ਿਤਾ: ______________________________________________________________________________________________________________

ਦਵਆਹ ਦੀ ਦਮਤੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਾ: ____________________________________________________________________________________________________

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਆਹ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਟੁੱ ਟ ਦਗਆ ਸੀਂ:     ਤਲਾਕ          ਮੌਤ         ਤੋੜ-ਦਵਛੋੜ ੇਕਰਕ ੇ(Annulment)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਵਛੋੜਾ (Annulment) ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਿਣ ੇਦਵਆਹ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਮਤੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ

________________________________________________________________________________________________________________________

ਜਕੇਰ ਮੌਤ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਮਤੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ

________________________________________________________________________________________________________________________
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ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਉਮਰ

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ

ਜਗ੍ਾ

ਜਗ੍ਾ

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ

ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ

ਹਦਾਇਤਾਂ:
 
ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ:

ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤ ੇ(AD 924 ਜਾਂ 925)ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਇਸ 
ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਰਵਾਰ ਦ ੇਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਗੋਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ੍ਰਦਾਤਾ (ਏਐਸਿੀ) 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਦਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਏਐਸਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਵਭਾਗ ਦ ੇਸਮਾਦਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਦੋ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਦਧਕਾਰਤ ਕਾਉਂਟੀ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ:

ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ



ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ 

(ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉ ਦਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਕ 
ਦਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ)

ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਤਾ ਹਨ:   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,ਿਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਮਤੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_________ ਉਿਰਕੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਮੈ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਦਕ  ਉਿਰਕੋਤ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ(ਏਡੀ AD 880) ਿੂਰਾ ਭਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹ:ੈ

ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

1. ਮੈਨੰੂ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈਦਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹ:ੈ __________________________________________________________________________________________

   
 ਉਹ ਿਤ:ੇ _____________________________________________________________________________________________________________

 (ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਿਤਾ ਸਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਛਲਾ ਿਤਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ)

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

 ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ ______________________________________________________________________________________________
  
 ਕੰਮ ਦਾ ਦਸਰਲੇਖ:_________________________________________________________________________________________________________

 ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਛਲੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਤਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ 

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________
 

2. ਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਵੱਚ ਹ?ੈ      ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ
  
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, _____________________________________________________________________________________________________________

3. ਕੀ ਉਹ ਹਦਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਵਚ ਹੈ?      ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਦਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਦਕਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦਕੱਿ ੇਤਾਇਨਾਤ ਹ?ੈ__________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਦਕ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਦਕੱਿ ੇਅਤੇ ਕਦੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?      ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ 

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਮਤੀ:_____________________ ਜਨਮ ਦੀ ਜਗ੍ਾ:______________________________________________________________________
   

 

ਛੋਟ ੇਦਸਤਖਤ

ਨਾਮ,ਉਿਨਾਮ ਸਦਹਤ

ਔਹਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦਕਸਮ

ਸਕੂਲ, ਸ਼ਦਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ: ਜਾਂ ਉਮਰ ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜ
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ਤ ੇਰਦਹੰਦਾ ਹ ੈ



5. ਤਸੁੀਂ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੰੂ ਦਕੱਿ ੇਦਮਲੇ ਸੀ?___________________________________________________________________________________________

 ਤੁਸੀਂ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਦਮਲੇ ਸੀ?____________________________________________________________________________________________ 

 ਤੁਸੀਂ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਦਮਲੇ ਸੀ?___________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇਦਕਸੇ ਦਮੱਤਰ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹ?ੋ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤ ੇਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ___________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹ ੋਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਾ ਅਤੇ ਦਮਤੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ_______________________________________________________________________________________

8. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਅਤੇ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਕਦ ੇਇੱਕਠੇ ਰਹ ੇਹ?ੋ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਦਕੱਿ ੇਅਤ ੇਕਦੋਂ?__________________________________________________________________________________________________
  
 ਤੋਂ_____________________________________________________ਤੱਕ____________________________________________________________

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਰਦਹੰਦ ੇਸੀ, ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ ਵੀ ਰਦਹੰਦਾ ਸੀ?   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤ ੇਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

9. ਕੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਤਾ ਸੀ ਦਕ ਤਸੁੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ?   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
 ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦ ੇਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਿੈਸਾ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦ ੇਿਾਲਣ ਿੋਸ਼ਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦਦੱਤਾ ਹ:ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ  
 
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ (ਜੇਕਰ ਿੈਸਾ ਦਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੱਸੋ) ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਦੱਤਾ ਹ?ੈ

 ____________________________________________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਗਰਭ ਲਈ ਿਸੈਾ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦ ੇਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ    ਹਾਂ      ਨਹੀਂ  

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰ:ੋ_______________________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਲਖਤੀ ਰਿੂ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਦੱਤਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ  

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਲਦਖਤ ਸਮਝੋਤਾ ਦਕੱਿ ੇਹ?ੈ________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ

ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜ, ਦਮਤੀ

ਿਤਾ, ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜ

PAGE 3  OF 5AD 880 (Punjabi) (9/15)

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ

ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜ



10. ਕੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਦਕਸੇ ਹਰੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦਵਆਦਹਆ ਹਇੋਆ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ 

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ, ਦਕੱਿ,ੇ ਅਤੇ ਦਕਵੇਂ ਹੋਇਆ?____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ       ਿਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਦਗਆ ਸੀ?    ਹਾਂ      ਨਹੀਂ       ਿਤਾ ਨਹੀਂ 
 

11. ਕੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੇ ਕਦ ੇਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਦਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ       ਿਤਾ ਨਹੀਂ 

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ, ਦਕੱਿ,ੇ ਅਤੇ ਦਕਵੇ?_________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੇ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਦੱਦਸਆ ਹ ੈਦਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ       ਿਤਾ ਨਹੀਂ 

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤ ੇਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ੋਦਜਨ੍ਾਂ ਦਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਦੱਸੀ ਸੀ:_____________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

12. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੇ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਵਲੰਟਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਹਨ?   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਦਕੱਿ ੇਘੋਸ਼ਣਾ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ?______________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 

13. ਕੀ ਬੱਚਾ ਕਦ ੇਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨਾਲ ਦਰਹਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਦਮਤੀਆਂ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ ____________________________________________ ਤੋਂ ______________________________________________

14. ਕੀ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੇ ਕਦ ੇਵੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੱਤਰ ਦਲਦਖਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਦਕੰਨੀ ਵਾਰ(ਨੰਬਰਾਂ ਦਵੱਚ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ)ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ: ____________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿੱਤਰ ਦਲਖਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ
 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰ:ੋ _____________________________________________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

15. ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਤਾ ਤ ੇਵਲਦੀਅਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦਕਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦਕੱਿ ੇਹਨ?____________________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

16. ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦ ੇਿਾਲਣ ਿੋਸ਼ਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਕਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਦਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ___________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

17. ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਕਸਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਦਕੱਿ ੇਕੀਤੀ ਸੀ? _______________________________________________________________________
  
 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹ ੋਦਗਆ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

 ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਕਵੇਂ?_____________________________________________________________________________________________________

 ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ

  ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਕੱਿ?ੇ ____________________________________________________________________________________________________
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜ
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ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ ਤੋਂ



18.  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
  ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਕ ਦਿਤਾ ਗੋਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹੋਵਗੇਾ?   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਿਤਾ ਨਹੀਂ 

ਹੋਰ ਸਵਾਲ

1. ਨਾਬਾਲਗ ਦ ੇਜਨਕ ਦਿਤਾ ਦੀ ਿਛਾਣ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈਦਕਉਂਦਕ:

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 
2. ਮੈਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦ ੇਜਨਕ ਦਿਤਾ ਦੀ ਿਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦਕਉਂਦਕ:

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________

ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ

 _________ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਦਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਦ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਦਵੱਚ ਦਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 _________ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਹੁੰ ਦਦਆ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਕ ਉਿਰੋਕਤ ਦਬਆਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਦਵਖ ੇ__________________________________________________________________________ ਤੇ _______________________________________

ਉਿਰੋਕਤ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਤ ੇਦਸਤਖਤ:

______________________ਰਾਹੀਂ ______________________________________________________________________ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਦਵੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ:

_________________________   ______________________________________________   _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ: ਜਾਂ ਉਮਰ

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ ਨੰੂ 

ਮਹੀਨਾ, ਦਦਨ, ਸਾਲ ਨੰੂ 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 

ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਵਾਹ ਦ ੇਦਸਤਖਤ

ਗਵਾਹ ਦਾ ਿਤਾ

ਛੋਟ ੇਦਸਤਖਤ

ਛੋਟ ੇਦਸਤਖਤ
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ਸ਼ਦਹਰ, ਰਾਜ


