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AD 885 (Urdu) (3/14) Mother or a Biological/Presumed Father of a Child who Is Not Detained, a Juvenile Court
 Dependent in Out-of-home Care, or the Ward of a Legal Guardian. (This form replaces AD 4338)

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

مفاہمت کا بیان
تبنیتی ایجنسی کا پروگرام

 
کسی بچے سے دستبرداری سے مراد تبنیتی ایجنسی کو مستقل طور پر بچہ سپرد کر دینا ہے تاکہ ایجنسی بچے کو گود لینے   

کے لئے دیگر والدین کا انتخاب کر سکے۔  آپ اس مفاہمت کا بیان اور دستبرداری دستاویز پر دستخط کرکے تبنیتی ایجنسی کو 
مستقل طور پر بچہ حوالے کرتے ہیں۔   کیلیفورنیا محکمہ برائے سماجی خدمات کی طرف سے ان دستاویزات کو دائر کرنے 

اور تسلیم کئے جانے کے بعد آپ کو ایک والدین کے طور پر اپنے بچے پر کوئی حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔

اگر آپ کو بچے کا حیاتیاتی/منہ بوال والد سمجھا جاتا ہے، تو آپ کو مطلع ہونا چاہئیے کہ قانون کے تحت آپ کے پاس بچے   
کے سلسلے میں قانونی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں  اگرچہ آپ والدینیت سے انکار بھی کرتے ہیں۔  آپ کو بچے کی جسمانی 

پرورش کا حق حاصل کرنے کے لئے بھی قانونی مشورہ لینے کا حق بھی حاصل ہے۔  اگر آپ بچے کے والدین بننا چاہتے ہیں، 
آپ کی مدد کرنے کے لئے خدمات دستیاب ہیں۔

اپنے بچے کو تبنیتی ایجنسی کو دینا ایک بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے۔  آپ کو اس کے بارے میں تمام حقائق جان لینے چاہئیے اور   
اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات کا اندازہ لگا لینا چآہیے۔

مفاہمت کے بیان کو مکمل کرنے کے لئے ہدایات:

آپ کے اس مفاہمت کے بیان اور دستبرداری دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے، دونوں کو اپنے سماجی کارکن کے ساتھ مل کر نہایت 
غور سے پڑھ لیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، سواالت پوچھنا یقینی بنائیں۔

1.  مفاہمت کے اس بیان کو صرف اس وقت مکمل کریں جب آپ نے ا اپنے بچے کو تبنیتی ایجنسی کو  دینے کے بارے میں بغور سوچ لیا ہو اور آپ کو 
یقین ہو کہ آپ کے بچے کو تبنیتی ایجنسی کی جانب سے منتخب کردہ ممکنہ گود لینے والے والدین کی جانب سے گود لیا جائے اور پاال جائے۔

2.  اس دستاویز میں بیانات میں سے ہر ایک کو نہایت احتیاط سے پڑھیں۔ اگر کوئی بیان آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، تو جب تک آپ اسے سمجھ نہ لیں 
اپنے سماجی کارکن سے پوچھتے رہیں۔

اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور کسی بیان سے متفق ہیں، تو اس بیان کے نمبر سے اگلے خانے میں اپنے مختصر دستخط کریں۔  .3

4.  اگر آپ متفق نہیں ہیں، یا آپ اپنے سماجی کارکن کی وضاحت کے بعد بھی کسی بیان کو نہیں سمجھ پائے، تو خانے میں مختصر دستخط مت کریں۔  
اپنا فیصلہ کرنے میں مزید مدد اور وقت لینے کا کہیں۔

5.  اگر آپ نے تمام خانوں میں مختصر دستخط کر دیئے ہیں، تو آخر میں اپنے نام پر دستخط کریں۔  آپ کو دو گواہوں کی موجودگی میں اپنے نام کے پر 
دستخط کرنے چاہیے جس کے بعد گواہ اپنے نام پر دستخط کریں گے ۔ )اگر یہ فارم کیلیفورنیا سے باہر دستخط کیا گیا ہے تو گواہ ہونا ضروری نہیں ہیں(۔

اس کے ایک بار مکمل ہونے پر آپ اس مفاہمت کے بیان اور دستبرداری دستاویز کی نقل حاصل کریں گے۔  .6

اس فارم کو مندرجہ ذیل فارم کی اقسام میں سے ایک کے ساتھ استعمال کیا جانا ضروری ہے: 
AD 501, AD 501A, AD 504, AD 583, AD 584, or AD 4339.
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1  میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دستبرداری عمل میں اپنی مدد کیلئے ایک وکیل تالش کرنے کا حق حاصل ہے اور تبنیتی ایجنسی مجھے   
کمیونٹی میں پبلک قانونی مدد سے رجوع کرنے کا کہہ سکتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسی مجھے اپنے بچے کے گود لینے کے منصوبے کے بارے میں بتائے گی۔  .2  
3.  میں سمجھتا ہوں کہ میں دیگر پیشہ ورانہ لوگ، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو اپنے بچے کو گود دینے کے لئے اپنے منصوبے کے   

بارے میں بات کر سکتا ہوں۔
4.  میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں مفاہمت کے اس بیان اور دستبرداری دستاویز پر دستخط کرتا ہوں، تو کیلیفورنیا محکمہ برائے سماجی   

خدمات کی طرف سے ان دستاویزات کو دائر کرنے اور تسلیم کئے جانے کے بعد ہم اپنے بچے کے قانونی طور پر والدین نہیں ہوں 
گے۔ اس کا مطلب ہے:

میں اپنے بچے کی نگہداشت کا مزید ذمہ دار نہیں رہوں گا؛ اور  .A    

مجھے اب پرورش، خدمات یا اپنے بچے کی آمدنی پر کوئی حق حاصل نہیں ہو گا۔  .B    

5.  میں سمجھتا ہوں اگر مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو دیگر جگہیں بھی ہیں جہاں ایجنسی مجھے بھیج   
سکتی ہے جو میرے خاندان، صحت، رقم اور دیگر مسائل کے ساتھ میری مدد کر سکتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ دستبرداری پر دستخط کرنے سے میں اپنے تبنیتی ایجنسی کے سپرد کر رہا ہوں۔  .6  

A.  اگر میں ایک دستبرداری فارم پر دستخط کرتا ہوں جو ممکنہ گود لینے والے والدین کے نام نہیں ہے، تو میں ممکنہ گود    
لینے والدین کو منتخب کرنے کے حق سے دستبردار ہو رہا ہوں اور آپ کے بچے کو اپنائے جانے کا حتمی فیصلہ گود 

لینے والی ایجنسی کی طرف سے کیا جائے گا۔

میں اپنے بچے کے لئے ممکنہ گود لینے والے والدین کو نامزد نہیں کر رہا ہوں۔      

B.  اگر میں ایک دستبرداری فارم پر دستخط کرتا ہوں جو ممکنہ گود لینے والے والدین کو نامزد کرتی ہے، میں اپنے بچے کو    
تبنیتی ایجنسی کو دے رہا ہوں جو میرے بچے کو جو دستبرداری دستاویز پر نام دیئے گئے فرد )افراد( کے ساتھ رکھنے 

کا ارادہ رکھتی ہے۔

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

.      

     اگر میرے بچے کو نامزد کردہ فرد )افراد( کے گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے یا میرے بچے کو گود لینے کا عمل مکمل 
ہونے سے پہلے گھر سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو:

)1(  ایجنسی، گود نہ لینے کیلئے میرے بچے کو جگہ نہ دینے کے فیصلے یا گھر سے میرے بچے کے      
علیحدہ کرنے کے فیصلے کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر مصدقہ ڈاک، درخوست کردہ واپسی رسید، کے 

ذریعے مجھے ایک نوٹس بھیجے گی۔  اگر میں اس طرح کا نوٹس موصول کرنا چاہتا ہوں تو مجھے 
ایجنسی کو اپنے پتہ کے بارے میں الزمی مطلع رکھنا ہو گا۔

میرے پاس مجھے نوٹس بھیجے جانے کے بعد سے 30 دن ہوں گے یا تو:  )2(     

a.  دستبرداری کو منسوخ کرنا۔ ایجنسی دستبرداری کو منسوخ کر دے گی اگر میں -30دن کی مدت       
ختم ہونے سے پہلے، ایجنسی کو ڈاک یا دیگر ذرائع کے ذریعے دستبرداری کو منسوخ کرنے کی 

ایک درخواست بھیج دیتا ہوں، بھیج چکا ہوں، یا

b.  کوئی کارروائی نہ کرنا۔ اگر میں 30 دنوں کی مدت کے دوران کوئی کارروائی نہیں کرتا ہوں،       
تو میں دستبرداری کی منسوخی کے اپنے حق کو کھو دوں گا اور ایجنسی میرے بچے کیلئے گود 

لینے والے والدین کا انتخاب کرے گی، یا

c.  میرے بچے کے لئے ایک اور تعیناتی منتخب کریں۔ اگر 30 دنوں کی مدت کے دوران، میں ایک       
اور فرد )افراد( کو منتخب کر لیتا ہوں جس کے پاس میرے بچے کو چھوڑا جائے،   تو میں ابتدائی 

دستبرداری کو منسوخ کردوں گا اور ایک نئی دستبرداری دستاویز جو فرد )افراد( کی شناخت 
کرے، جس کو میں اپنے بچے کو گود دینا چاہتا ہوں، مکمل کروں گا۔

مفاہمت کا بیان
کسی بچے کی والدہ یا ایک حیاتیاتی/منہ بوال والد جو کہ حراست میں نہیں ہے، ایک عدالت اطفال کا

گھر سے باہر کی نگہداشت پر انحصار کرنیواال، یا ایک قانونی سرپرست کا نگران۔

 تاریخ والدت  بچے کا نام 

STATE OF CALIFORNIA – HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
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7.  میں سمجھتا ہوں کہ ممکنہ گود لینے والے والدین اور پیدائشی رشتہ دار، بشمول پیدا کرنیوالے والدین، اگر عدالت منظوری دیتی ہے تو   
پیدا کرنیوالے والدین اور بچے سمیت پیدائشی رشتہ داروں کے مابین ایک مسلسل جاری رابطہ کے لئے ایک ایک قابل نفاذ تحریری 

معاہدے میں داخل ہو سکتے ہیں۔

8.  میں سمجھتا ہوں اگر میں اپنے بچے کو تبنیتی ایجنسی کو نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہوں، تو میں خود سے تالش کردہ والدین کے پاس اپنے   
بچے کو گود دینے کے لئے چھوڑ سکتا ہوں اور صرف اس/ان والدین کی طرف سے صرف اپنے بچے کت گود لینے پر اتفاق کر سکتا 

ہوں  اسے ایک خود مختار تبنیت کہا جاتا ہے۔

9.  میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں میرے بچے کو گود لینے کی منظوری کے بعد، میرے خون کے رشتہ داروں کی جانب سے تمام وراثت   
کے حقوق ختم ہو جائیں گے جس کے انہوں نے اپنی وصیت نامہ یا ایک ٹرسٹ میں انتظامات کیے ہیں جس میں خاص طور پر میرا بچہ 

بھی شامل ہے۔  میرا بچہ اپنے ممکنہ گود لینے والے والدین کا قانونی وارث ہو گا۔

10.  میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس مفاہمت اور دستبرداری کی دستاویز کے اس بیان پر دستخط کرتا ہوں، تو میں کسی بھی انعقاد کی مدت   
کے دوران انہیں واپس لے سکتا ہوں جیسا کہ درج ذیل نمبر 18 میں مذکور ہے یا اس سے قبل کیلیفورنیا ایجنسی برائے سماجی خدمات 
کی جانب سے اس کا اندراج یا تسلیم کیا گیا ہے، ماسوائے اگر میں نے "دستبرداری کو منسوخ کرنے کے لئے حق میں چھوٹ" پر بھی 
دستخط کئے ہیں )AD 929A(۔  اگر میں نے دستبرداری کی منسوِخی کے لئے حق کی چھوٹ پر دستخط کیے ہیں، تو دستبرداری ناقابل 
تنسیخ فوری طور پر ہو گی یا اگلے کاروباری دن کے اختتام پر ہو گی، جیسا کہ سیکشن میں چھوٹ پر نوٹ کیا گیا جہاں "پیدائش کے 

والدین کو مندرجہ ذیل بیانات میں سے کسی ایک پر دستخط کرنا الزمی ہے" ماسوائے اگر چھوٹ کالعدم نہ ہو یا دستبرداری کو منسوخ 
نہیں کر دیا جاتا ہے۔

A.  عام حاالت کے تحت تبنیتی ایجنسی کو تین ایام کار کے اندر اندر میرے بچے کو مجھے واپس کرنا ضروری ہے اور    
کسی بھی صورت میں اس میں سات کیلنڈر دنوں سے زیادہ نہیں لگنے چاہئیں۔

B.  میرے بچے کے والدین کے طور پر حقوق اور ذمہ داریاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک دیگر قانونی کارروائی    
سے واپس نہ لے لیا جائے۔

C.  اگر تبنیتی ایجنسی کو یقین ہے کہ میرے بچے کو مجھے واپس کرنے سے بچے کو چوٹ یا دوسری صورت میں میرے    
بچے کو نقصان پہنچے گا، تو ایجنسی کاؤنٹی کی تحفظ اطفال سروسز ایجنسی کو ایک فوری حوالہ پیش کرے گی۔  اگر 

وہ ایسا کرتے ہیں تو تبنیتی ایجنسی مجھے بصورت تحریر مطلع کرے گی۔

11.  میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب کیلیفورنیا ایجنسی برائے سماجی خدمات میری دستبرداری کو دائر اور اس پر دستخط کر دے تو یہ   
حتمی ہے، اور 

A.  میں دستبرداری کو روک نہیں سکتا ہوں اور میرے بچے کو مجھے واپس کر دیا جائے گا ماسوائے اگر تبنیتی ایجنسی    
اتفاق کرتی ہے یا ماسوائے اگر ممکنہ گود لینے والے والدین کا نام دستبرداری پر ہے اور میرے بچے کو نامزد کردہ 

گھر میں نہیں دیا جاتا ہے یا میرے بچے کو گود لینے کے عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی گھر سے ہٹا لیا جاتا ہے۔

B.  اگر تبنیتی ایجنسی اتفاق نہیں کرتی ہے، تو تبنیتی ایجنسی میرے بچے کو واپس نہ کرنے کی وجہ سے مجھے تحریری    
طور پر مطلع کرے گی۔

C.  اگر تبنیتی ایجنسی میرے بچے کو واپس کرنے سے اتفاق کرتی ہے تو میرے بچے کے والدین کے طور پر حقوق اور    
ذمہ داریاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک دیگر قانونی کارروائی سے واپس نہ لے لیا جائے۔

D.  اگر تبنیتی ایجنسی واپس کرنے سے اتفاق کرتی ہے، تو اس میں عام طور پر تین دن لگتے ہیں اور کسی بھی صورت    
میں اس میں سات کیلنڈر دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہئیں۔

12.  میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ عدالت اطفال کے ماتحت یا عدالت اطفال کی عمل داری کے لئے پیٹیشن کے تابع ہے، تو تبنیتی   
ایجنسی پانچ عدالتی ایام کے اندر دستبرداری سے متعلق، عدالت اطفال، بچے کے وکیل، اور میرے وکیل کو الزماً تحریری اعالمیہ مہیا 

کرے، اگر کوئی ہو۔

13.  میرے بچے کے قانونی طور پر گود لئے جانے سے پہلے، تبنیتی ایجنسی اپنی صورتحال کے بارے میں الزماً میرے سواالت کا جواب   
دے۔ اگر میں مستقبل میں کسی بھی وقت معلومات کے لئے پوچھتا ہوں، تو ایجنسی بشمول آیا میرے بچے، کو گود لینے کے لئے رکھ 
دیا گیا ہے، گود لئے جانے کی اندازاً تاریخ کو مکمل کیا گیا، یا اگر گود لئے جانے کے عمل کو مکمل نہیں کیا گیا، یا کسی وجہ سے 
خالی کر دیا گیا، میرے بچے کے گود لئے جانے کی کیفیت کے بارے میں تمام معلومات مہیا کرے، آیا میرے بچے کی اپنائے جانے 

کی تعیناتی پر دوبارہ غور کیا جا رہا ہے۔ 

A.  میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تبنیتی ایجنسی کو اپنے پتہ کے بارے میں الزماً مطلع رکھنا چاہئیے، اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ    
آیا میرے بچے کو ایک گود لینے والے گھر میں رکھ دیا گیا ہے اور کب میرے بچے کو قانونی لحاظ سے گود دیا گیا ہے۔
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14.  میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کے قانونی طور پر گود لیے جانے کے بعد، تبنیتی ایجنسی، ہو سکتا ہے میرے بچے کو واپس نہ 
کرے۔

میں سمجھتا ہوں کہ تبنیتی ایجنسی صرف اس وقت کیس ریکارڈ سے معلومات کی شناخت جاری کر سکتی ہے جب:  .15

A.  اس کی کئی ایجنسیوں کی جانب سے درخواست کی گئی ہو جیسا کہ قانون میں بتایا گیا ہے کیونکہ اس معلومات کی    
میرے بچے کی مدد کرنے کے لئے ضرورت ہے۔

B.  میرا بچہ/بچی، جب وہ ایک بالغ ہو گا/گی، اور میں نے شناختی معلومات کے اجراء کے لئے اتفاق کرنے کے فارم پر    
دستخط کر دیئے ہیں اس لئے رابطہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔

C.  میرے بچے کی عمر 21 سال تک ہو گئی ہے، میری شناخت کے لئے پوچھتا ہے، اور میں نے تحریری طور پر اپنی    
شناخت اور تبنیتی ایجنسی کے ریکارڈ میں اپنے انتہائی تازہ ترین پتہ کے اجراء سے اتفاق کیا ہے۔

D.  میرے بچے کی عمر 21 سال ہو گئی ہے اور تحریری طور پر نشاندہی کی ہے کہ میں اس کا اپنایا گیا نام اور  
تازہ ترین پتہ پاس رکھ سکتا ہوں جیسا کہ تبنیتی ایجنسی کے ریکارڈ میں نشاندہی کی گئی ہے اور میں نے اس معلومات 

یا کے لئے پوچھا ہے،  

تازہ ترین پتہ کو پا لیا  E.  میرے بچے کی عمر 21 سال سے کم ہے اور تبنیتی ایجنسی نے میری شناخت کے اجراء اور     
ہے جیسا کہ ایجنسی کے ریکارڈ میں نشاندہی کی گئی ہے جو قانون کے مطابق درست ہے۔

16.  میں سمجھتا ہوں کہ عدالت، ایک درخواست پر غور کرنے کے بعد، عدالت کی گود لینے کی فائل کی معلومات کی شناخت کو جاری کر   
سکتی ہے۔

17.  میں فراڈ پر مبنی ایک گود لینے کے عمل کو کالعدم کرنے کی کارروائی کو سمجھتا ہوں جسے گود لینے کے آرڈر کے اندراج کے بعد   
3 سال کے اندر یا دھوکہ دہی، کو دریافت کرنے کے 90 دن کے اندر شروع کیا جانا ضروری ہے، جو بھی پہلے ہو۔

18.  میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس مندرجہ ذیل فائلنگ کے اختیارات ہیں جب میں درج ذیل مفاہمت کے بیان اور دستبرداری دستاویز پر   
دستخط کرتا ہوں:

میں تبنیتی ایجنسی کی جانب سے اپنی دستبرداری کے فارم کو فوری طور پر دائر کرنے کا انتخاب کر سکتا ہوں، یا  .A   

B.  میں تبنیتی ایجنسی کی جانب سے 30 دنوں کے لئے دستبرداری فارم کو روک کر رکھنے کا انتخاب کر سکتا ہوں تاکہ    
میں اپنے فیصلے کے بارے میں سوچ سکوں۔  میں سمجھتا ہوں کہ روک کر رکھنے کی مدت کے دوران میرے بچے کا 

کہیں بھی تعین نہیں کیا جائے گا، یا

C.  میں تبنیتی ایجنسی کے ساتھ 30 دن سے زیادہ کے لئے دستبرداری فارم کو روک کر رکھنے سے اتفاق کر سکتا ہوں    
اگر میرے بچے کو کسی دوسرے کے والدین سے گود لینے کے لئے آزاد کرنا ضروری ہے۔  میں سمجھتا ہوں کہ روک 

کر رکھنے کی مدت کے دوران میرے بچے کا کہیں بھی تعین نہیں کیا جائے گا۔

ایک بیان کے سامنے ایک نشان لگائیں جو بتاتا ہے کہ آپ کون سا فائلنگ انتخاب چاہتے ہیں:   

میں فوری طور پر دستبرداری فارم دائر کرنا چاہتا ہوں۔    

    میں  دنوں کے لئے  تک دستبرداری فارم کو 
روکے رکھنا چاہتا ہوں۔

    جب تک میرے بچے کو کسی دوسرے والدین کے گود لینے سے آزاد نہ کرا لیا جاتا ہے میں دستبرداری فارم کو روک 
کر رکھنے سے اتفاق کرتا ہوں۔
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آپ پر الگو ہونے والے بیانات کے خانوں میں نشان لگائیں۔  .19  

میں کیلیفورنیا میں رہائش پذیر ہوں؛   .A  

  میں کیلیفورنیا میں ہوں لیکن  میں رہائش پذیر 

ہوں )منظور شدہ ICPC 100A منسلک ہے(؛ یا

      میں کیلیفورنیا سے باہر رہائش پذیر ہوں اور میں کیلیفورنیا خاندانی کوڈ کے سیکشن 
8700)ڈی( کے تحت درج ذیل نامزد کردہ بچے سے دستبرداری ہوتا ہوں، جو الگو ہوتا 

ہے کیونکہ میر پاس اپنے بچے کی جسمانی تحویل ہے۔

     میں دو مختلف دنوں میں تبنیتی ایجنسی کی طرف سے ایک سماجی کارکن کے ساتھ کم از کم دو آمنے 
سامنے کے انٹرویوز کر چکا ہوں.  پہلے انٹرویو میں، تبنیتی ایجنسی نے مجھے اس مفاہمت کے بیان       
اور دستبرداری دستاویز کے نمونہ کی نقول دیں۔  ایجنسی دوسرے یا بعد کے انٹرویو میں میری کسی بھی 

دستبرداری کو قبول کر سکتی ہے۔  

میرے پہلے انٹرویو کی تاریخ تھی:        

میرے تازہ ترین انٹرویو کی تاریخ تھی:      

B.  میں کیلیفورنیا سے باہر رہائش پذیر ہوں اور میرے پاس مندرجہ باال نام کے بچے کی جسمانی تحویل نہیں 
ہے۔  میں مندرجہ باال کیلیفورنیا خاندانی کوڈ سیکشن 8700 )سی( کے تحت درج باال بچے سے دستبردار 

ہو رہا ہوں۔

     )اگر غیر تحویلی والدین سے کیلیفورنیا خاندانی کوڈ کی دفعہ 8700 )سی( کے تحت بچے سے دستبرداری 
کر رہے ہیں تو ایجنسی سے صرف کیلیفورنیا کے ضابطہ، عنوان 22 سیکشن 35129)بی( کے تحت 

خدمات مہیا کرنی کی کوشش کرنا مقصود ہے۔(

     مجھے تبنیتی ایجنسی کی جانب سے خدمات وصول ہوئیں ہیں )مثالً - ٹیلیفون انٹرویو(۔  میری خدمات کی 
تاریخ مہیا کی گئی:  

مجھے تبنیتی ایجنسی کی جانب سے خدمات وصول نہیں ہوئیں ہیں     

20.  میں نے اپنے بچے کو گود دینے یا گود دینے کو ترک کرنے کی وجوہات کے بارے میں بغور سوچ لیا ہے۔  میں نے 
تبنیتی ایجنسی کے ساتھ اپنے بچے کو اپنانے کی منصوبہ بندی پر تبادلہ خیال کر لیا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 

میرے بچے کو گود لینے کے لئے دینا اس کے بہترین مفاد میں ہے۔  میں نے مفاہمت کے بیان اور دستبرداری کی دستاویز 
کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔  مجھے اپنا فیصلہ کرنے کے لئے کسی بھی مزید مدد یا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔  میں نے 

 کو گود دینے کے لئے اپنے بچے سے مستقل طور پر دستبرداری کا 
فیصلہ کر لیا ہے۔

میں نے ممکنہ گود لینے والے والدین کو نامزد کر دیا ہے۔      

میں نے اپنے بچے کے لئے ممکنہ گود لینے والے والدین کو نامزد نہیں کیا۔      

 میں،  جو کہ  کا والد/والدہ ہوں

 بیانات جن پر میں اوپر مختصر دستخط کیے ہیں کو سمجھتا اور ان سے اتفاق کرتا ہوں میں آزادانہ اور اپنی مرضی سے اس پر دستخط کر رہا ہوں۔

     

)ریاست کا نام(

)والدین کا نام(

)ایجنسی کا نام(

)تاریخ(

)بچے کا نام(

)والدین کے دستخط(
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سیکشن اے کو مکمل کریں اگر کیلیفورنیا میں دستخط کیے گئے
:A سیکشن

میں، ، جو کہ درج ذیل کا ایک مجاز حکام ہوں 

 اس مفاہمت کے بیان کو
 

قبول کریں 
 

     

مذکورہ باال مفاہمت کے بیان پر ذیل کو دستخط کیے گئے:

  از 
   

کی موجودگی میں:

          

          

اگر کیلیفورنیا سے باہر دستخط کئے تو سیکشن بی مکمل کریں )کیلیفورنیا خاندانی کوڈ کے سیکشن 8700 )ڈی( کے تحت(
:B سیکشن

ریاست                                                                       

کاؤنٹی 

بتاریخ  ، میرے سامنے  ،

 ادارے کا  ، عہدیدار

تنظیم جو درج ذیل کے قوانین کے تحت اپنانے کی خدمات کو مہیا کرنے کے لئے الئسنس یافتہ یا بصورت دیگر منظور شدہ ہے 
 ، ذاتی طور پر پیش ہوا  ، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں 

) یا تسلی بخش ثبوت کی بنیاد پر میری بات کو ثابت کر دیا( وہ شخص ہے جس کا نام انسٹرومنٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور میرے سامنے تسلیم کیا کہ اس نے 
اپنی مجاز صالحیت کے اندر اسی کو انجام دیا ہے، اور انسٹرومنٹ پر اس کے دستخط، یا وہ ادارہ جس کے ایما پر اس شخص کے عمل کیا، نے انسٹرومنٹ کو 

انجام دیا ہے، کے ہیں۔

)
)

)

)تاریخ(

)تاریخ(

)تاریخ(

)تاریخ(

)گواہ کا نام(

)گواہ کا نام(

)گواہ کے دستخط(

)گواہ کے دستخط(

) مجاز عہدیدار کا نام(

)ایجنسی کا نام()لقب(

)دستبردار ہونے والے والدین کا نام(

 مجاز عہدیدار کے دستخط

DATESIGNATURE OF NOTARY

)ریاست کا نام(

) مجاز عہدیدار کے دستخط(

]نام اور عنوان[

)ایجنسی کا نام(

)دستبردار ہونے والدین کا نام(

)دستبردار ہونے والدین کا نام(

اگر کیلیفورنیا سے باہر دستخط کئے تو سیکشن سی مکمل کریں )کیلیفورنیا خاندانی کوڈ کے سیکشن 8700 )سی( کے تحت(
:C سیکشن

***COMPLETED BY NOTARY PUBLIC***

When the form is NOT BEING signed in the presence of an agency representative

The Notary Public must staple the Acknowledgement document to this form and sign and date below.


