
ਪਰਿਵਾਿ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 8702 ਅਤੇ 8818 ਅਨੁਸਾਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

1. ਇਹ ਬੱਚੇ ਿੀ ਰਬਹਤਿੀ ਲਈ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਿ ੇਜਨਮ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਹੋਣ ਿ ੇਨਾਤੇ CDSS ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਗਿੋ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ
ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਉੱਪਿ ਰਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਿਨ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਸਹਤ ਸਮੱਰਸਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਿ ੇਬਾਿੇ ਸੂਰਚਤ 
ਕਿੋਗੇ।.

2. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਹੋਣ ਿ ੇਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਿਾ ਪਤਾ  CDSS ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ਿੁਾ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ
ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਉੱਪਿ ਰਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਇਰਤਹਾਸ ਬਾਿੇ CDSS ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਗੋਿ
ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿਣੇ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਿੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਿੱਖੋਗੇ।

3. ਸਰਹਮਤੀ ਜਾਂ ਇਤਿਾਜ ਗਿੋ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿਫਤਿ ਕਾਉਂਟੀ ਿੇ ਕਲਿਕ ਿ ੇਿਫਤਿ ਰਵੱਚ ਿਾਇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਜੱਥ ੇਗਿੋ ਲੈਣ ਿੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਕਾਿਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਰਿਿਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ੇਵਕੀਲ, ਅਤੇ CDSS ਜਾਂ ਉੱਪਿੀ ਆਿਲਤ ਿ ੇਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਿੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ ਉਿੋਂ ਤੱਕ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੋ  ਰਵਅਕਤੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ।

4. ਪਰਿਵਾਿ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 9203 ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੰੂ ਗਿੋ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿੀ ਉਮਿ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਿਕਰਿਤ ਕਿਿਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ
ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ CDSS ਜਾਂ ਕੈਲੀਫਿੋਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਗਿੋ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਉੱਪਿ 
ਰਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

5. ਜਨਮ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਹੋਣ ਿ ੇਨਾਤੇ ਨੋਟਿੀ ਿਾਹੀਂ ਤਸਿੀਕ ਕੀਤੇ ਪੱਤਿ ਨੰੂ ਿਰਜਸਟਿਡ ਪੋਸਟ ਿਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਿੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਿ ੇਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ,  
ਆਪਣੀ ਮਿਜੀ ਨਾਲ ਜਿੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਲ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ CDSS ਜਾਂ ਕੈਲੀਫਿੋਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਗਿੋ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ 
ਿੱਸ ਸਕਿੇ ਹੋ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਉੱਪਿ ਰਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

6. ਹੇਠਲੇ ਬਕਰਸਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਿੱਸੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿ ੇਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉੱਪਿ 4 ਨੰਬਿ ਤੇ ਿੱਰਸਆ
ਰਗਆ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਹਾਂ।

ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਿ ੇਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਨਸਰਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਬਾਅਿ ਰਕਸੇ ਰਮਤੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਿ ੇਿਵਾਂਗਾ।

ਭਾਗ ਸੀ: ਜੇਕਿ ਭਾਗ ਅ CDSS ਿੇ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿ ੇਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿਫਤਿ, ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਪਬਰਲਕ ਜਾਂ ਰਨੱਜੀ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ASP 
ਿੁਆਿਾ ਿਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਿਫ ਨੋਟਿੀ ਪਬਰਲਕ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਿਸਤਖਤ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਿ ੇਬਾਹਿ ਿਸਤਖਤ ਹੁੰ ਿ ੇਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟਿੀ ਿ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

COMPLETED BY NOTARY PUBLIC
The Notary Public must staple the Acknowledgement document to this form and sign and date below:

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

ਅਡਾਪਸ਼ਨ (ਗੋਿ ਲੈਣ ਸੰਬੰਿੀ) ਜਾਣਕਾਿੀ ਐਕਟ ਿਾ ਵੇਿਵਾ
ਫਾਈਲ ਿੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਿੇ ਸਮਾਰਜਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਰਵਭਾਗ (CDSS) ਿੇ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ੂਿੀ ਿੇ ਿਫਤਿ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਪਬਰਲਕ ਜਾਂ 
ਰਨੱਜੀ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ੂਿੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਰਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਫਾਿਮ ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਰਪਤਾ ਨੰੂ ਰਿੱਤੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

 ਭਾਗ ਅ: ਇਹ ਜਨਮ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਅਤੇ CDSS ਿੇ ਗਿੋ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿ ੇਿਫਤਿ ਿ ੇਅਰਿਕਾਰਿਤ ਨੁਮਾਂਇੰਿ ੇਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਪਬਰਲਕ ਜਾਂ ਰਨੱਜੀ 
ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਏਐਸਪੀ ਿੀ ਮੌਜੂਿਗੀ ਰਵੱਚ ਪੂਿਾ ਅਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

AD 908 (Punjabi) (9/15)

BIRTH PARENT’S NAME (ਜਨਮ ਿੇਣ  ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿਾ ਨਾਮ)

CHILD’S NAME ਬੱਚੇ ਿਾ ਨਾਮ

TYPE OF ADOPTION (ਗੋਿ ਲੈਣ  ਿੀ ਮੰਨਜ਼ੂਿੀ ਿੀ ਰਕਸਮ)

CHILD’S BIRTHDATE (ਬੱਚੇ ਿੀ ਜਨਮ ਰਮਤੀ)

ਅਸਲ ਕਾਪੀ
CDSS, 744 ਪੀ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਐਮ.ਐਸ. 8-12-31, ਸਾਕ੍ਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫ਼ਿੋਨੀਆ 95814 (ਇਹ ਬਕਸਾ ਸਾਿ ੇਸੁਤੰਤਿ ਗਿੋ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਜਾਂ ਗੋਿ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿਫਤਿ ਿ ੇ
ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੈ) ਿੁਆਿਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CDSS, 744 P Street, M.S. 8-12-31, Sacramento, California 95814 (  this box for ALL Independent Adoptions or Adoptions Office Cases)

OR (-ਜਾਂ-)

Name and Address of California Licensed Adoption Agency
ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਏਜੰਸੀ ਿਾ ਪਿੂਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਆੁਿਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਮ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿ ੇਿਸਤਖਤ

ਰਮਤੀCDSS/ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਿਾ ਨੁਮਾਂਇੰਿਾ ਜਾਂ ਏਐਸਪੀ ਿ ੇਿਸਤਖਤ

ਰਮਤੀ

SIGNATURE OF NOTARY DATE

 Independent (ਸੁਤੰਤਿ) or (ਜਾਂਚ)   Agency (ਏਜੰਸੀ)  Termination of Parental Rights (ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿ ੇਹੱਕਾਂ ਿੀ ਸਮਾਪਤੀ)  or (ਜਾਂ)   Relinquishment (ਰਤਆਗ)

ਭਾਗ ਉ: ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਿੇ ਸਮਾਰਜਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਰਵਭਾਗ (CDSS) ਿ ੇਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿੇ ਿਫਤਿ ਿੇ ਅਰਿਕਾਰਿਤ ਨੁਮਾਂਇੰਿ ੇਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ਼ੁਿਾ ਪਬਰਲਕ 
ਜਾਂ ਰਨੱਜੀ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਿੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੋਿ ਲੈਣ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਿਾਤਾ(ASP) ਿੁਆਿਾ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
SECTION A: To be completed by an authorized representative of the CDSS Adoptions Office or a California licensed public
or private adoption agency or an Adoption Service Provider (ASP).


