
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਹ?ੋ   ਹਾ ਂ       ਨਹੀਂ’ ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ___________________________________________________________________________________________________________

 ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? __________________________________________________________________________________________________________________________

B. ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਲਣ ਿੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ) 

C. ਨਾਬਾਪਲਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

D. ਪਵਆਹੁਤਾ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ

A. ਨਾਮ/ਿਤਾ
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ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਸੰਖਿਆ

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਖਹਲਾ, ਮੱਧ, ਖਪਛਲਾ) ਪਖਹਲਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨਾਮ ਖਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਡ੍ਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਜਨਮ ਖਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ, ਖਦਨ, ਸਾਲ) ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਖਹਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(          ) 
ਸਥਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(          )

ਸਥਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(          )           

(ਪਖਹਲਾ, ਮੱਧ, ਖਪਛਲਾ)

ਖਵਆਹ ਦੀ ਖਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ, ਖਦਨ, ਸਾਲ)

ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ (ਗਲੀ, ਸ਼ਖਹਰ, ਰਾਜ, ਖਿਪ ਕੋਡ)

ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਪਤਾ (ਗਲੀ, ਸ਼ਖਹਰ, ਰਾਜ, ਖਿਪ ਕੋਡ) * 

ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਪਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੰਧਸ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਖਹਲਾ, ਮੱਧ, ਖਪਛਲਾ)

ਪਤਾ ਗਲੀ  ਸ਼ਖਹਰ

ਰਾਜ   ਖਿਪ ਕੋਡ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਗੋਦ ਪ੍ਕਖਰਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹ?ੈ

  ਹਾ ਂ         ਨਹੀਂ’         ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਭਖਵੱਿ ਖਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ           ਹਾ ਂ   ਨਹੀਂ’ 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਖਹਲਾ, ਮੱਧ, ਖਪਛਲਾ)

ਪਤਾ ਗਲੀ  ਸ਼ਖਹਰ

ਰਾਜ   ਖਿਪ ਕੋਡ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਗੋਦ ਪ੍ਕਖਰਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹ?ੈ

  ਹਾ ਂ         ਨਹੀਂ’         ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਭਖਵੱਿ ਖਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ           ਹਾ ਂ   ਨਹੀਂ’ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਕ ਖਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਖਹਲਾ, ਮੱਧ, ਖਪਛਲਾ)

ਖਪਛਲਾ ਜਾਖਣਆ ਪਤਾ (ਜੇਕਰ ਯ.ੂਐਸ.ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਗਲੀ, ਸ਼ਖਹਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼)

ਵਰਤਮਾਨ ਖਵਆਹ ਦਾ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਖਹਰ, ਕਾਉਂਟੀ, ਰਾਜ)

*  ਸੂਚਨਾ: ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਡਾਕ ਪਤੇ ਖਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਖਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਖਚਤ ਕਰੋਗੇ।

ਖਵਆਹ ਦਾ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਖਹਰ, ਕਾਉਂਟੀ, ਰਾਜ)

AD 67 (Punjabi) (5/15)

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ:
• ਖਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਖਪ੍ੰਟ ਕਰੋ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਕਸੇ ਆਈਟਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਅਣਜਾਣ” ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਖਦਉ।
• AD 67 ਫਾਰਮ ਦੋ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖਹੱਖਸਆਂ ਖਵੱਚ ਵੰਖਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਖਹਲੇ ਭਾਗ ਖਵੱਚ “ਪਛਾਣਯੋਗ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 

ਉਸਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਨੂ ੰਨਹੀਂ ਖਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਗਆ ਖਲਿਤ ਖਵੱਚ ਖਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਖਵੱਚ “ਨਾ-ਪਛਾਣਯੋਗ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਮਨੋਖਵਖਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਖਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ  
ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਕਖਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ ੇਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਵਲੱੋਂ  18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖਲਿਤ ਖਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਖਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਕਖਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਭਾਗ I - ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਲਿਤੀ ਇਜਾਿਤ ਖਮਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਕ ਖਪਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਖਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ?   ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ’ 

ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਵੇਰਵਾ ਖਦਉ   ____________________________________________________________________________________________________________________________________



ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ? ..................................................................................................................................
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਹੇਠਲੇ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ:ੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖਪਤਾ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵੰਸ਼ਜ ਦਾ ਖਵਅਕਤੀ ਹ?ੈ ............................................................................
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਕਬੀਲਾ ਖਕਹੜਾ ਹ?ੈ ______________________________  ਕਬੀਲਾ ਖਕੱਥੇ ਸਖਥਤ ਹ?ੈ __________________________________________________________________ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਰਖਜਸਟਰ ਹ?ੈ
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹ?ੈ ______________________________ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਿੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਡਗਰੀ ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ(CDIB) ਹ?ੈ
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਾਲ CDIB ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਨੋਖਵਖਗਆਨਕ ਜਾਂ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਖਸਆ ਲਈ ਮਨੋਖਵਖਗਆਨੀ, ਕਲੀਖਨਕਲ ਸਮਾਖਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਜਾਂ 
ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਖਸਹਤ ਖਚਕਤਸਕ ਕੋਲ ਗਏ ਹ?ੋ .....................................................................................................................................................
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਹੇਠਲੇ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ:ੋ

E. ਹੋਰ ਬੱਚੇ

F. ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵੰਜਸ਼ (ICWA-020 ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)ੈ

G. ਮਨੋਪਵਪਗਆਨਕ ਸਲਾਹ

Page 2 of 11

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ?    ਹਾਂ       ਨਹੀਂ     ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਹਠੇਖਲਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਦਉ:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

ਿੂਰਵ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ  
ਪਕੱਥ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ

ਪਵਆਹ ਦਾ  
ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਪਮਤੀ 

ਤਲਾਕ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਪਮਤੀ

ਜੇਕਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਚੁੱਕੀ ਹ,ੈ  
ਤਾਾਂ  ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਮਤੀ ਦੱਸੋ

ਪਵਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ  
ਬੱਪਚਆਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ

  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚ ੇਦੀ ਜਨਮ ਪਮਤੀਪਲੰਗ
ਐਮ      ਐਫ

ਜਾਾਂਚ ਕਰ(ੋ✓) ਕੀ ਖੂਨ ਗੋਦ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਮਲਦਾ ਹੈ

ਿੂਰਾ        ਅੱਧਾ

ਬੱਚ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ
(ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਖਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ)

ਇਲਾਿ ਦੀ ਖਮਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਣ 

ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਚਕਤਸਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

ਸਥਾਨ

AD 67 (Punjabi) (5/15)

ਜੇਕਰ ਇਲਾਿ ਬੰਦ ਹੋ ਖਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ

  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ



ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ: (ਲਾਗ ੂਬਾਕਸ ਤ ੇਖਟੱਕ ਕਰੋ)
  ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ       ਜਨਕ ਖਪਤਾ         ਹੋਰ (ਵੇਰਵਾ) ________________________________________________________________________
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ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤੀ

AD 67 (Punjabi) (5/15)

ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਸਤਿਤ

1. ਕੀ ਇਸ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਖਕਖਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹ?ੈ

2. (ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ)?
3. ਇਸ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਿਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਜਣੇਪਾ ਦੇਿਭਾਲ, ਪ੍ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?_________________________________________________

4. ਕੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਿਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਕਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ

 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ $___________

5. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਬਾਰੇ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਹ:ੈ 
ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ   

 ਉਮਰ  
ਧਰਮ  

 ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲ 
ਵਰਤਮਾਨ ਖਵਆਹ ਦੀ ਖਮਆਦ  

 ਪੂਰਵ ਖਵਆਹਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ 
ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ) 

 ਰੁਿਗਾਰ 
ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ         

 ਇਹਨਾਂ ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਿ ਹਨ? 
ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਖਕਸਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ?  
ਕੀ ਖਸਹਤ ਰੋਿਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਖਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਖਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹ?ੈ 
ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਖਗ੍ਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਹਾਸ ਹ?ੈ 

 ਕੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਅਣਗਖਹਲੀ ਕਾਰਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਖਗਆ ਹ?ੈ  

6. ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ  ਖਕਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹ)ੈ? _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਨੂੰ ਖਮਲੇ ਹ?ੋ 

8. ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਖਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹ?ੋ ____________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

H. ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ (ਪਸਰਫ ਸੁਤਤੰਰ ਤੌਰ ਤ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ)

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ      ਪਤਾ ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ



  ਸਫ਼ੇਦ     ਖਹਸਪੈਖਨਕ      ਖਫਲੀਪੀਨੋ      ਕਾਲੇ      ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਪੈਸੀਖਫਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਹੋ    

  ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋ         ਹੋਰ (ਦੱਸੋ) _______________________________________________________________________________

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡੀਗਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਬਲੱਡ (ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹ)ੈ  ਦੱਸ_ੋ______________________________

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਿਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੰਸ਼: (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਆਇਖਰਸ਼, ਫ੍ੇਂਚ, ਜਰਮਨ,ਕੈਂਟੋਨੀਿ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ)

ਪੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ

ਖਕਹੜੇ ਖਵਖਸਆਂ ਖਵੱਚ ਖਦਲਚਸਪੀ ਹੈ

ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਿਗਾਰ ਖਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ? ਸਾਧਾਰਣ ਰੁਿਗਾਰ?

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਿਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖਕਹੜੇ ਟੀਚੇ ਹਨ?  (ਉਦਾਹਰਨ: ਅਖਧਆਪਕ,ਵੈਲਡਰ, ਸੇਲ ਕਲਰਕ ਬਣਨਾ)

ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਓ, ਰਵੱਈਏ, ਮੂਡ, ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਖਜਨ੍ਾਂ ਖਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ’ ਆਖਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖਬਆਨ ਕਰੋ।

ਖਿੰਦਗੀ ਖਵੱਚ ਪ੍ਖਤਭਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਟੀਖਚਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਖਕਹੋ ਖਜਹੇ ਸੀ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ
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ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਆਿਰੀ ਗ੍ੇਡ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹ?ੋ

       ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਮਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ੇਡ ਹੋਰ ਖਸਿਲਾਈ

ਕੇਸ ਸੰਖਿਆ

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਭਾਗ II - ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਨਾ-ਿਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੋਦ ਪਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ

A. ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਰੂਿਰੇਖਾ

B. ਪਸੱਪਖਆ

C. ਰੁਜ਼ਗਾਰ

D. ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਦੋ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਨੂ ੰਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵਗੇੀ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਰ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੂ ੇਕਰ ੋਜੀ।

ਜਨਮ ਖਮਤੀ (ਖਸਰਫ ਸਾਲ) ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਖਸਰਫ ਰਾਜ) ਿਨੂ ਦੀ ਖਕਸਮ RH ਫਕੈਟਰ  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜੇੱ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ? 
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਬੇੱ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

ਕੱਦ ਆਮ ਵਜਨ ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ

ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ

 ਛੋਟ ੇਸਨੁਖਹਰ ੇ  ਦਰਖਮਆਨੇ ਸਨੁਖਹਰ ੇ  ਖਜਆਦਾ ਸਨੁਖਹਰੇ

ਵਾਲਾ ਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਵਟ (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤ ੇਖਟਕੱ ਕਰ)ੋ

  ਮਹੀਨ   ਦਰਖਮਆਨੇ    ਘਣੇ

  ਖਸੱਧਾ    ਲਖਹਰਾਉਂਦੇ   ਘੁੰਗਰਾਲੇ  ਖਬਨ੍ਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ

ਜਾਤੀ/ਨਸਲ ਸਮੂਹ:



ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹ?ੈ ___________________________________________________________________________________________

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਗਦੋ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਗਦੋ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਦ ੇਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਪਸ਼ੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹੋ?      ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
     
 ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਕਸ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?   _________________________________________________________________

E. ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਖਕਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ   (ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਖਜੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਹ ੋਸਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਖਕਉਂਖਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਖਲਆ ਂਵੱਲੋਂ  ਗੋਦ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਖਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਖਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ

ਤੁਸੀਂ ਖਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੱਦ ਗੋਦ ਖਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ
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                                                  ਉਸ ਆਬਸਟੈਟ੍ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਖਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਣੇਪਾ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ  

 ____________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ਉਖਚਤ ਕਾਲਮ ਖਵੱਚ ✓ ਕਰੋ)

 ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ
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F. ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ
1. ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ

2. ਇਹ ਗਰਭਧਾਰਨ

4. ਇਸ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਪਹਲਾਾਂ ਲਈਆਾਂ ਗਾਈਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ

a. ਪਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਾਂ:
 [ਨਾਮ ਦੱਸੋ]

b. ਗੈਰ ਪਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਾਂ: 
 [ਐਸਿੀ੍ਨ, ਨੋਜ਼ਡੋ੍ਿਸ, ਆਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ]

c. ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਦਾਰਥ:

3.  ਇਸ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ

ਜਣੇਪਾ ਦੇਿਭਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਖਕੰਨੀ ਸੀ? ਗਰਭ ਖਕੰਨੇ ਹਫਖਤਆਂ ਦਾ ਸੀ?

ਖਜਨਸੀ ਰੋਗ:

  ਹੈਰਪੀਸ      ਸੁਜਾਕ (ਗੋਨੋਰੀਆ)      ਖਸਖਫਖਲਸ   

  ਕਲੈਮੀਡੀਆ      ਜਣਨ ਮੱਸਾ

ਜਰਮਨ ਿਸਰਾ .........................    ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

ਲਾਗ ......................................    ਹਾਂ     ਨਹੀਂ

ਵਾਇਰਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਲੂ).......   ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

ਦੁਰਘੱਟਨਾਵਾਂ ...................................   ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

ਪਤਾ                             

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਬੰੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਖਸਆ ਹ?ੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਕੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੱਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ 
ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਖਮਆਦ ਖਕੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ
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ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖਨਯਖਮਤ ਸੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਖਦੱਤਾ ਹ?ੈ   ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ _______________________________________________________________________ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ __________________________________________________________

  ਇੱਕਲਾ      ਬਹੁਤੇ     ਜੇਕਰ ਬਹਤੁੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਖਕੰਨੇ ਸੀ?

  ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ
ਚੱਕਰ ਖਵੱਚ ਖਦਨਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ

ਕੀ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਖਟਲਤਾਵਾਂ ਆਈਆ ਂਸਨ?   ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾ ਂਹ,ੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਖਕਸਮ, ਖਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਖਕਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

ਜਨਮ ਦੀ ਖਕਸਮ:

ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  
ਲਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ

ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ

ਕਦੋਂ? ਪਕੰਨੀ ਵਾਰ? ਮਾਤਰਾ?
ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ  
ਿਪਹਲਾਾਂ ਲਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ਸ਼ਰਾਬ (ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ, ਆਖਦ)

ਐਮਫਾਇਟਾਮਾਇਨ (ਉੱਪਰਲੇ)

ਬਾਰਬੀਚੁਰੇਟਸ (ਹੇਠਲੇ)

ਤੰਬਾਕੂ

ਕੋਕੀਨ

ਕਰੈਕ

ਹਰੇੋਇਨ

LSD

PCP

ਭੰਗ

ਹੋਰ (ਦੱਸੋ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ IV ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹ ੇਹ?ੋ   ਹਾਂ     ਨਹੀਂ

ਆਬਸਟੈਟ੍ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ



ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਕ ਪਿਤਾ

ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਮਰ

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ

ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਰੰਗ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੱਬੇ ਨਾਲ

ਖਵਲੱਿਣ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਪੂਰਨ ਖਸੱਖਿਆ

ਰੁਿਗਾਰ

ਜਾਤ/ਨਸਲ ਸਮੂਹ

ਨਾਗਖਰਕਤਾ

ਧਰਮ
ਕੀ ਇਹ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ  
ਗਰਭਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ?

ਉਸਦੇ ਦੇ ਖਕੰਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

G. ਪਨੱਜੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ

H. ਿਪਰਵਾਰਕ ਇਪਤਹਾਸ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਖਲਆ ਖਗਆ ਹ?ੈ    ਹਾ ਂ    ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਖਕਸਨੂੰ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾਤਾ ਮਾਤਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਕ ਮਾਤਾ

ਉਮਰ

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ  
ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ

ਸਰੀਰਕ ਰੂਪਰੇਿਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਖਵਲੱਿਣ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਪੂਰਨ ਖਸੱਖਿਆ

ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਖਪਛਲਾ ਰੁਿਗਾਰ

ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਧਾਰਨ  
ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ?

  ਹਾਾਂ             ਨਹੀਂ

  ਹਾਾਂ          ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ          ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ          ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ          ਨਹੀਂ

  ਹਾਾਂ             ਨਹੀਂ

ਆਪਣੀ ਆਮ ਖਸਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਖਵੱਚ ਖਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ?      

ਿਸਰਾ:    ਹਲਕਾ ਿਸਰਾ (3 ਖਦਨ)    ਮੰਪਸ (ਘਣੂਏਂ)    ਹੇ ਬੁਖ਼ਾਰ    ਕੰਨ ਖਵੱਚ ਲਾਗ    ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ    ਕਾਲੀ ਿੰਘ    

   ਿਸਰਾ (2 ਹਫਤ)ੇ    ਚੇਚਕ    ਲਾਲ ਿਸਰਾ    ਐਨਸੀਫਲਾਈਖਟਸ    ਖਦਲ ਖਵੱਚ ਆਵਾਿਾ ਂ    ਖਪਸ਼ਾਬ/ਬਲੈਡਰ ਖਵੱਚ ਲਾਗ

           ਦਮਾ    ਖਦਮਾਗੀ ਬੁਖ਼ਾਰ    ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ    ਹੋਰ  (ਦੱਸੋ) ______________________

ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ?    ਹਾ ਂ     ਨਹੀਂ          
ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਖਕਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਸੀਂ:

   ਜੁੜਵਾ ਂ          ਖਟ੍ਪਲੇਟ         ਹੋਰ ਬਹੁ ਜਨਮੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ:

   ਇੱਕੋ ਖਜਹੇ ਜਾ ਂ    ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਵੱਚ ਜੁੜਵਾਂ ਹੋ

ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ

ਭਾਰ

ਭਾਰ ਭਾਰ
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ਭਾਰ ਭਾਰ
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ਕੱਦ ਭਾਰ

 ਸਫੇਦ    ਖਹਸਪੈਖਨਕ    ਕਾਲਾ   ਖਫਲੀਪੀਨੋ

 ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਪੈਖਸਖਫ਼ਕ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ            ਹੋਰ (ਦਸੱ)ੋ

 ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋ

 ਸਫੇਦ    ਖਹਸਪੈਖਨਕ    ਕਾਲਾ   ਖਫਲੀਪੀਨੋ

 ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਪੈਖਸਖਫ਼ਕ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ            ਹੋਰ (ਦਸੱ)ੋ

 ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋ

ਕੱਦ



ਬੱਚਾ#4

  ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ

ਤੁਹਾਡ ੇਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ
(ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇ4 ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ ਤਾ ਂਖਕਰਪਾ ਅਖਤਖਰਕਤ ਪੰਨੇ ਵਰਤ)ੋ

  ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ

H. ਿਪਰਵਾਰਕ ਇਪਤਹਾਸ (ਜਾਰੀ ਹ)ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਹੋਰ ਬੱਚੇ
(ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇ4 ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਬੱਚ ੇਹਨ ਤਾ ਂਖਕਰਪਾ ਅਖਤਖਰਕਤ ਪੰਨੇ ਵਰਤ)ੋ

1

ਬੱਚਾ#1 ਬੱਚਾ#2 ਬੱਚਾ#3

2 3 4

ਖਲੰਗ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ)

ਉਮਰ
ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ  
ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੱਸੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਜਾਂ ਖਰਸ਼ਤੇ ਖਵਚੋਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹ?ੈ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟ

ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਰੰਗ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ

ਆਿਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗ੍ੇਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹ?ੋ

ਰੁਿਗਾਰ

ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹ?ੋ

ਖਵਆਹੁਤਾ ਸਖਥਤੀ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਕੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਖਸਹਤ

ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ

ਜਨਮ ਖਮਤੀ ਜਾਂ ਉਮਰ

ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕਾ  
ਜਾਂ ਖਰਸ਼ਤੇ ਖਵਚੋਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹ?ੈ

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਮਰ

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ

ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਰੰਗ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੱਬੇ ਨਾਲ

ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਗ੍ੇਡ

ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਖਹੰਦਾ ਹ?ੈ

ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ

ਸਾਧਾਰਣ ਖਸਹਤ

ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ

ਖਸਹਤ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ
ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰਭਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ?

  ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ

  ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ

  ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ

  ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ

  ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ

  ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ   ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ

  ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ   ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ   ਿੂਰਾ      ਅੱਧਾ

  ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ   ਹਾਾਂ       ਨਹੀਂ

ਕੱਦ

ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦ

ਕੱਦ ਕੱਦ ਕੱਦਭਾਰ

ਭਾਰ
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ਭਾਰ ਭਾਰ ਭਾਰ

ਭਾਰ ਭਾਰ ਭਾਰ



A. ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਪੰਗਤਾ: 
  1.  ਕਲਬਫੱੁਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ  ਖਦੱਕਤ 

(ਭਾਵ, ਚਪਟੇ ਪੈਰ, ਆਖਦ)

  2. ਹੇਅਰਖਲਪ (ਵੱਡਾ ਬੁੱਲ੍) ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਤਾਲੂਆ

  3. ਡਾਊਨਸ ਖਸੰਡਰੋਮ

  4. ਹੋਰ ਕ੍ੋਮੋਸੋਮ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ

  5. ਹਾਈਡੋ੍ਕਫ਼ੇਖਲਸ

  6. ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਖਵਕਾਸ

  7. ਬੌਣਾਪਣ

  8. ਸਪਾਇਨਾ ਬਾਖਫਡਾ

  9. ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਦਲ ਦੇ ਖਵਕਾਰ

 10. ਖਸਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ

 11. ਟੇ-ਸਚਸ ਰੋਗ

B. ਐਲਰਜੀਆ:ਂ

 1. ਐਕਿੇਮਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖਥਤੀ

 2. ਹੇ ਬੁਿਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀ

 3. ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ

 4. ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ

C.  ਅੱਿ, ਦੰਦ, ਕੰਨ ਅਤੇ  
ਖਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਵਕਾਰ: 
 

 1.  ਅੰਨੇ੍ਪਣ, ਗਲੁਕੋਮਾ, ਕਲਰ ਬਲਾਇੰਡਨੈਸ  
ਜਾਂ ਨਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਖਦੱਕਤਾਂ
 

 2.  ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ  
ਕੋਨਟੈਕਟ ਲੈਂਸ

  ਖਨਕਟਦਰਸ਼ੀ

  ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ   
  ਐਸਟੀਗਮੈਟੀਿਮ 
  (ਖਧਆਨ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਅਸਮੱਰਥਤਾ)

  ਸਟ੍ਾਬੀਸਮਸ
  (ਸਲੀਬ ਅੱਿ)

  ਹੋਰ (ਵੇਰਵਾ ਖਦਉ)  

 3.  ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ  
ਹੋਰ ਓਰਥੋਡੈਂਖਟਕ ਕੰਮ

I. ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਕਸੇ ਖਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਚਾਚੀ, ਚਾਚ,ੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਹੋਰ ਜਨਮ ੇਬੱਚ ੇਆਖਦ) ਨੂੰ ਹੇਠ ਖਦੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਉਖਚਤ ਿਾਨੇ ਤੇ ਖਟੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਖਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰਸ਼ਤਾ ਿਾਖਹਰ ਕਰੋ। ਖਕਰਪਾ “ਖਟੱਪਣੀਆਂ” ਭਾਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਖਰਵਾਰ ਦੇ ਖਕਸੇ ਜੀਅ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ “ਖਟੱਪਣੀਆਂ” ਭਾਗ ਖਵੱਚ ਿਾਖਹਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਤਾ
ਨਹੀਂ

ਹਾਾਂ
ਖੁਦ

ਹਾਾਂ – ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
(ਖਰਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ)

ਪਿੱਿਣੀਆਾਂ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਗ? ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?

ਖਕਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ? ਖਕਹੜੀ ਦਵਾਈ?

ਖਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ?

ਖਕਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ?

ਖਕਸ ਉਮਰ ਤੇ ਖਨਰਧਾਰਤ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ?

ਜੇਕਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਖਕਹੜਾ ਓਰਥੋਡੈਂਖਟਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ?
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 4. ਬੋਲਾਪਣ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਦੱਕਤਾਂ

 5. ਬੋਲਣ ਖਵੱਚ ਖਦੱਕਤ

 6. ਖਸੱਿਣ ਖਵੱਚ ਅਸਮੱਰਥਤਾ

 7. ਖਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਖਵਕਾਰ

D. ਸਰਖਕਉਲੇਟਰੀ ਖਵਕਾਰ
 1. ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ

 2. ਖਸਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ
 
 3.  ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

(ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ)

 4. ਸਟਰੋਕ

 5. Heart attack (coronary)

 6. ਗਠੀਆ

 7. ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ

E. ਹਾਰਮੋਨਲ ਖਵਕਾਰ 
 1. ਸ਼ੱਕਰਰੋਗ

 2. ਥਾਈਰੋਇਡ ਖਵਕਾਰ

 3. ਮੋਟਾਪਾ (ਖਿਆਦਾ ਭਾਰ)

F. ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਖਵਕਾਰ
 
 1. ਦਮਾ

 2. ਐਮਫੀਸੇਮਾ

 3. ਟੀਬੀ

G.  ਮਾਨਖਸਕ ਅਤੇ  
ਖਵਵਹਾਰਕ ਖਵਕਾਰ

 
 1. ਖਨਦਾਖਨਤ ਸ਼ੀਿੋਫ੍ੇਖਨਆ

 2. ਖਨਦਾਖਨਤ ਬਾਈ-ਪੋਲਰ

 3.  ਹੋਰ ਮਾਨਖਸਕ ਖਬਮਾਰੀ।  
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਖਤਖਰਕਤ  
ਪੰਖਨਆਂ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ

 4. ਨਸ਼ਈਪੁਣਾ ਜਾਂ ਖਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

 5. ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

I. ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ (ਜਾਰੀ ਹੈ)

ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਸੱਖਿਆ? ਜੇਕਰ “ਹਾਂ”, ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੱਸੋ

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ? ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ?

ਖਕਹੜੀ ਖਕਸਮ? ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਕਹੜਾ ਖਹੱਸਾ?

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ?

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ?

ਕੋਈ ਖਵਅਕਤ ਕਾਰਣ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ?

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਖਕਹੜੀ ਖਕਸਮ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਕਹੜਾ ਅੰਗ?

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ? ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ?

ਖਕਸਮ, ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹ?ੈ
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ਕੋਈ ਖਨਦਾਨ? ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ?

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਤਾ  
ਨਹੀਂ

ਹਾਾਂ
ਖੁਦ

ਹਾਾਂ – ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  
(ਖਰਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ)

ਪਿੱਿਣੀਆਾਂ



I. ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ (ਜਾਰੀ ਹੈ)

H. ਖਲਮਫੈਖਟਕ ਸੰਬੰਧੀ ਖਵਕਾਰ:

 1. ਕੈਂਸਰ

 2. ਖਟਊਮਰ

 3. ਖਸਸਖਟਕ ਫਾਈਬ੍ੋਖਸਸ
 
 4. ਹੋਜਖਕਨ ਰੋਗ

I. ਖਦਮਾਗੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਕਾਰ:
 
 1. ਬਹੁ ਸੈਕਲੈਰੋਖਸਸ

 2. ਹੰਖਟੰਗਟਨ ਰੋਗ

 3. ਲਕਵਾ

 4. ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕਨਵਲਜਨ

 5. ਖਮਰਗੀ

J. ਲਾਗ,  ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ
 
 1.  ਜਾਣੂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੁਿਾਰ  

ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ
 
 2.  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਣ  

ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ
 

 3.  ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ,  
ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੱਟ

K. ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਖਸਹਤ ਸਮੱਖਸਆਵਾ:ਂ

ਖਕਹੜੀ ਖਕਸਮ? ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਕਹੜਾ ਅੰਗ?

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਗ? ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ?

ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ? ਖਕਹੜਾ ਇਲਾਜ? ਆਖਵਰਤੀ?

ਖਨਦਾਨ?

ਖਕਸ ਲਈ? ਕਦੋਂ?
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ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਤਾ  
ਨਹੀਂ

ਹਾਾਂ
ਖੁਦ

ਹਾਾਂ – ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
(ਖਰਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ)

ਪਿੱਿਣੀਆਾਂ


