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(ایجنسی کا نام)

دستبرداری
کاؤنٹی کے اندر یا باہر

) کیلیفورنیا میں حقیقی والدہ/حیاتیاتی والد/ منہ بوال والد(

ایک کاؤنٹی سے باہر کی ایجنسی کو یہ فارم بھیجنے سے پہلے اس کے حصے کو مکمل کریں جس نے
منسلکہ دستبرداری لینے کی درخواست کی ہے۔

بروز  بتاریخ  ،  20،

اس طرح سے یہ منسلکہ دستبرداری قبول کرنے اور مجوزہ چھوٹے بچے کو گود لینے کے لئے اپنی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے۔

از 

میں، ،  کی والدہ/والد، جو ایک چھوٹا ______ بچہ،

بتاریخ  کو  میں پیدا 

ہوا، اسی طرح سے دستبردار ہوتا ہوں اور اسے  کو گود لینے کیلئے سونپتا ہوں

 بچوں کے لئے گھر تالش کرنے اور بچوں کو گود لینے کے لئے گھروں میں دینے کیلئے کیلیفورنیا محکمہ برائے سماجی خدمات کی طرف سے الئسنس یافتہ یا 
بہبود اور اداروں کوڈ 16130 کی طرف سے مجاز کردہ ایک تنظیم۔

میں اپنے بچے کے لئے ممکنہ گود لینے والے والدین کو نامزد نہیں کر رہا ہوں۔
میں ممکنہ گود لینے والے والدین کے طور پر درج ذیل فرد (افراد) کو نامزد کر رہا ہوں: 

  
   اگر میرے بچے کو نامزد کردہ شخص کے گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے یا میرے بچے کو گود لینے کا عمل مکمل ہونے سے پہلے گھر سے 
الگ کر دیا جاتا ہے، تو ایجنسی مجھے مطلع کرے گی۔  میرے پاس دستبرداری منسوخ کرنے، کوئی کارروائی نہ کرنے یا اپنے بچے کے 

لئے کسی دوسری جگہ کا تعین کرنے کو منتخب کرنے کے لئے 30 دن ہوں گے۔ اگر میں 30 دن کی مدت کے اندر دستبرداری منسوخ نہیں 
کرتا ہوں، تو ایجنسی بچے کو اپنے منتخب کردہ کسی گھر میں جگہ دے سکتی ہے۔

میں مکمل طور پر سمجھتا ہوں کہ جب یہ دستبرداری دائر اور کیلیفورنیا محکمہ برائے سماجی خدمات کی طرف سے تسلیم کر لی جاتی ہے، میرے بچے کی تحویل، 
خدمات اور کمائی کیلئے تمام حقوق اور بچے کی نگہداشت اور معاونت کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔

مذکورہ باال دستبرداری پر بتاریخ  بطرف  درج ذیل کی موجودگی میں دستخط کئے گئے:

ریاست کیلیفورنیا

 کی کاؤنٹی 

بروز  بتاریخ  ،  20، میرے سامنے، ہے

 کے ایک مجاز افسر

ایک تنظیم جو بچوں کے لئے گھر تالش کرنے اور بچوں کو گود لینے کے لئے انہیں گود دینے کے لئے کیلیفوریا محکمہ برائے سماجی خدمات سے الئسنس یافتہ یا 
بہبود اور ادرہ جاتی کوڈ سیکشن 16130 کی جانب سے مجاز کردہ ہے، ذاتی طور پر  کو پیش ہوا، 

وہ ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس کا نام انسٹرومنٹ کے اندر اور میرے لئے تسلیم شدہ ہے کہ اس نے اسی پر عملدرآمد کیا ہے۔

( ریاست)(شہر) 


