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ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲ ੂਅਿਧਐਨ ਅਰਜ਼ੀ 
Family Home Study Application 

1. SSPS ID NUMBER 
    (FOR DCYF USE ONLY) 
      

2. DATE APPLICATION  
    (FOR DCYF USE ONLY) 
      

3. ਪ�ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ  ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ 

      

4. FAMLINK PROVIDER NUMBER   
    (FOR DCYF USE ONLY) 
      

5. ਉਨ� � ਸਾਿਰਆ ਂ'ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

     ਨਵ� ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸੰਸ  ਤੇਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ  ਿਰਿਨਉਲ   ਨਵ� ਪਤਾ 

 ਲਾਇਸੰਸ ਸੰਬੰਿਧਤ/ਢੁਕਵ� ਹੋਰ     ਅਪਣਾਉਣਾ    ਸੰਬੰਿਧਤ/ ਢੁਕਵ� ਹੋਰ  

6.  ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰਬਰ 1 (ਮੁਢਲਾ ਸੰਪਰਕ) 7.  ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰਬਰ 2 (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਪਰਕ) 

ਨਾਮ (ਅਖ਼ੀਰਲਾ, ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ) 
      

ਨਾਮ (ਅਖ਼ੀਰਲਾ, ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ) 
      

ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪਛਲੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾਮ (ਨਾਵ�) ਨੂੰ  ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ) ਜੇਕਰ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇ) 
      

ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪਛਲੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾਮ (ਨਾਵ�) ਨੂੰ  ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ) ਜੇਕਰ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇ) 
      

ਧਾਰਿਮਕ ਤਰਜੀਹ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) 
      

ਕੰਮ-ਧੰਦਾ (ਨੌਕਰੀ) 
      

ਧਾਰਿਮਕ ਤਰਜੀਹ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) 
      

ਕੰਮ-ਧੰਦਾ (ਨੌਕਰੀ) 
      

ਿਸੱਿਖਆ (ਸਭ ਤ� �ਚਾ ਗ�ੇਡ ਜ ੋਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ) 
      

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ (ਕੁੱ ਲ) 
      

ਿਸੱਿਖਆ (ਸਭ ਤ� �ਚਾ ਗ�ੇਡ ਜ ੋਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ) 
      

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ (ਕੁੱ ਲ) 
      

ਿਲੰਗ 
      

ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ 
      

ਿਲੰਗ 
      

ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ 
      

ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
      

ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
      

8. ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                     

9. ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                     
10.  ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 

 ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹ�        ਜ�        ਨੰਬਰ:         ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਜ਼:  ___ ਤ�  ___ ਤੱਕ   ਅਤ ੇ  ਪੁਰਸ਼   ਔਰਤ   ਦੋਨ�  
11. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) 

 ਘਰ 
      

ਸੈਲ 
      

ਕੰਮ 
      

ਿਨ�ਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤਾ 
      

12. DCYF ਪਲੇਸਮ�ਟ (ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਬੱਚ ੇਹਨ) 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ�:              
 ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਿਮਤੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ (ਬੱਿਚਆਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ:          

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ:  ___ 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ�:              
 ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਿਮਤੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ (ਬੱਿਚਆਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ:          

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ:  ___ 

13. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਕੂਲ� ਦ ੇਨਾਮ 

ਿਜਲ�ਾ 
      

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ 
      

ਿਮਡਲ/ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
      

ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
      

14. ਘਰ ਿਵੱਚ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਆਪਣ ੇਸਮੇਤ) ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ 

ਨਾਮ (ਪਿਹਲਾ ਜ� ਆਖ਼ਰੀ) ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 
ਿਲੰਗ 

ਪੁਰਸ਼/ਔਰਤ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ(ਵਾਿਲਆ)ਂ ਨਾਲ 

ਿਰਸ਼ਤਾ 
ਵੰਸ਼ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

1)                                             
2)                                             
3)                                             
4)                                             
5)                                             
6)                                             
7)                                             
8)                                             
9)                                             
10)                           
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15. ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।  ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 
ਨਾਮ 

(ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ) 

ਡਾਕ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 

(ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ) 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ(ਵਾਿਲਆ)ਂ 

ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

(ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) 

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਅਸੰਬੰਿਧਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਵਾਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਹਵਾਲੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 

ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 
ਨਾਮ 

(ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ) 

ਡਾਕ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 

(ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ) 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ(ਵਾਿਲਆ)ਂ 

ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

(ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਸਵਾਲ� ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਦਓ:  

16. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ� ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ?    ਹ�     ਨਹ� 

 ਜੇਕਰ ਨਹ�, ਤ� ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਤ� ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪਛਲੇ ਪਤੇ ਦੱਸੋ।   

ਨਾਮ ਸ਼ਿਹਰ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਤਾਰੀਖ਼�:  ਤੱਕ - ਤ� 

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਿਬਨ� ਕਾਰ  ਹੋਰ 

      1    2  
 ਹ�       ਨਹ� ਹ�       ਨਹ� ਹ� ਨਹ� 

17. ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ ੋਡਰਾਇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਏ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)? .....    .......     ......    

 ਬੀ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ?  .......................................................................................    .......     ......    

  ਜੇ ਹ�, ਤ� ਕੀ ਹਨ?            
 ਸੀ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਹੈ?  ........................................    .......     ......    

  (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ) 

18. ਕੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ� ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ: 

 ਏ. ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸੀੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?  ..............................................................................................    .......    ......    

 ਬੀ. ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ? .............................................................................................    .......     ......    

 ਸੀ. ਬੱਿਚਆਂ ਜ� ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?  .........................................    .......     ......    

 ਡੀ. ਕੀ ਬੱਿਚਆਂ ਜ� ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜ� ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?  ................................    .......     ......    

 ਈ.  ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸੇਵਾਵ� (ਸੀਪੀਐਸ)?.. ...........   .......     ......                                                                                     

ਐਫ਼. ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲ ੂਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? (ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਕੇਅਰ, ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰ) ..............    .......     ......    

  ਿਕੱਥੇ?            

ਜੀ.   ਕੀ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ...........................................................    .......     ......    

ਿਕੱਥੇ?            
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਸੁਆਲ 18 ਿਵੱਚ "ਹ�" ਨਾਲ ਿਚੰਨ� ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੱਬੇ ਲਈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ:        

 
 
 
 
 
 
 
19. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ           

ਰਾਜ ਿਵੱਚ/ ਇਲਾਕੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ 
ਨਾਮ 
      

ਨਾਮ 
      

ਪਤਾ 
      

ਪਤਾ 
      

ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸਟੇਟ 
   

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸਟੇਟ 
   

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      

ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      

ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      

ਸੈ�ਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      
 
 
 
 

 

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ 
      

ਸੈ�ਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ 
      

ਅਸ�/ ਮ� ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ �ਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ (ਸਾਡੇ) ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।  ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਦਲ� ਪ�ਕਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਣਾ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜ� ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮ�/ਅਸ� DCYF /ਪ�ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�/ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਾਇਸੰਸ/ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਮੇਰੀ (ਸਾਡੀ) ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਮੱੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੇ ਹ�। 

ਮ�/ ਅਸ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ DCYF ਅਪਰਾਧਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀਆਂ 
DCYF ਫਾਈਲ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ। 
ਮੁਢਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 
       

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 
       

ਨ� ਟ: ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਪ�ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਕੋਡ ਦਾ WAC 110-148-1625 ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ DCYF ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ� ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਰੁਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਮਨ� �, ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ  ਿਰਿਨਊ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਿਹਦਾਇਤ� 
 

ਇਹ ਹਦਾਇਤ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਹ।ੈ  ਿਵਭਾਗ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਲੇਸਮ�ਟ�, ਢੁਕਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮ�ਟ�, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ 
ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦ ੇਅਿਧਐਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

1. SSPS ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ:  ਕੇਵਲ DCYF ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ। 
2. ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਕੇਵਲ DCYF ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ। 
3. ਪ�ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਹ)ੈ:  ਜੇਕਰ ਤਸੁ� ਇੱਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਉਸ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। 
4. ਫੈਮਿਲੰਕ ਪ�ਵੋਾਈਡਰ ਨੰਬਰ:  ਕੇਵਲ DCYF ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ। 
5. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸਮ:  ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਜ ੋਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
6. ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ (ਦੇ) ਨਾਮ:  ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ, ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ, ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ, ਅਤ ੇਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ ਅਤ/ੇਜ� ਉਪਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ।  ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇਲਾਇਸੰਸ, 

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦ ੇਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਲੇਸਮ�ਟ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਤੀ ਅਤ ੇਪਤਨੀ ਦਹੋ� ਰਾਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਹੇ ਹਣੋ।  ਅਿਵਵਾਹਤ ਬਾਲਗ� ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਜ ੋਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਤ� ਦੋਹ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 

7. ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ (ਦੇ) ਨਾਮ:  ਉਪਰਕੋਤ ਦੇ ਸਮਾਨ 
 

ਕੇਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰ।ੋ  ਘਰ ਦੇ ਦਜੂ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਿਬਨ� ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ)। 
ਧਰਮ:   ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਐਿਫ਼ਲੀਏਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕਰ।ੋ 
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ (ਨੌਕਰੀ:  ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ।ੋ 
ਪੜ�ਾਈ:   ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਗ�ਡੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ।ੋ 
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ: ਹਰੇਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। 
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ਿਵਆਹਤੁਾ ਸਿਥਤੀ : ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਿਵਆਹਤੁਾ ਸਿਥਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ (ਿਵਵਾਿਹਤ, ਇਕੱਲੇ (ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕਰਾਇਆ), ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਿਵਧਵਾ)। 
 

8. ਪਤਾ:  ਆਪਣ ੇਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਭਰ ੋ
9. ਡਾਕ ਪਤਾ:  ਡਾਕ ਪਤਾ ਭਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹ।ੈ 
10. ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹ:  ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਉਮਰ, ਅਤ ੇਿਲੰਗ ਦੱਸੋ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹ।ੋ  ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� 

"ਦੋਨ� " ਅਤ ੇ"ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹ�" ਨੰੂ ਿਚੰਨ� ਤ ਕਰੋ।  ਜੇਕਰ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਬੱਚ ੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤ� ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੰਬੰਧ ਸਮੇਤ, ਬੱਚ ੇ
(ਬੱਿਚਆਂ) ਦਾ/ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ, ਮਤਰੇਆ-ਸੰਬੰਧ, ਧਰਮ ਦੇ ਮ�-ਬਾਪ, ਦਜੂਾ ਚਚੇਰਾ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਦਸੋਤ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਆਿਦ। 

11. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:  ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਹਰਕੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ੋ(ਘਰ, ਸੈਲ ਫਨੋ, ਜ� ਕੰਮ)।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਲੈੀਫਨੋ ਨਹ�, ਤ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
"X" ਿਲਖੋ। 
ਈ-ਮਲੇ ਪਤਾ:  ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡਾ ਕੋਈ ਿਨ�ਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਦੇ ਮਾਲਕ/ ਅਪਰੇਟਰ ਨਹ� ਹ ੋਤ� ਕੰਮ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤ ੇਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ 
ਕਰੋ।  

12. DCYF ਪਲੇਸਮ�ਟ:  ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ, ਬੱਚ ੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ।  ਵਾਧੂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਰਤ।ੋ 
13. ਸਕੂਲ� ਦੇ ਨਾਮ:  ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਜਲ�ਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਸਕੂਲ� ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰ ੋਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜ ੇਹਨ (ਐਲੀਮ�ਟਰੀ, ਿਮਡਲ / ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ 

ਸਕੂਲ)। 
14. ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਖਦੁ ਸਮੇਤ):  ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ, ਨਾਮ (ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇਆਖ਼ਰੀ), ਜਨਮ ਿਮਤੀਆਂ, ਿਲੰਗ (ਪੁਰਸ਼ ਲਈ M ਅਤ ੇਔਰਤ ਲਈ F), 

ਅਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਸੰਬੰਧ (ਿਜਵ� ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਪੁੱ ਤਰ, ਪੁੱ ਤਰੀ, ਮ�, ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੋਰਡਰ, ਆਿਦ) ਦਰਜ਼ ਕਰ।ੋ  ਉਹ ਬੱਚ ੇਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ 
ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਤਹੁਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ। 
ਵੰਸ਼:  ਉਹ ਸਭ ਦਰਸਾਓ ਜ ੋਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:  ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਲੇ ਜ� ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਹਵਾਈਆਂ ਜ� ਦਜੂ ੇ
ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ�ਡਰ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ, ਕਾਕੇਸੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਿਫਿਲਿਪਨ� , ਜਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਸਮੋਆਨ, ਗੁਆਮਾਨੀਅਨ ਜ� ਚੈਮੋਰੋ। 
ਨਸਲੀ ਮਲੂ:  ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਪਨੈੀ/ ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੀ ਹ ੋਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਮੂਲ ਨਸਲ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ:  ਿਕਉਬਨ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਜ� 
ਿਚਕਾਨ� , ਿਪਉਰਟ ੋਿਰਕਾਨ, ਹੋਰ ਸਪੈਿਨਸ਼/ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੀ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ� ਨੱਥੀ ਕਰ।ੋ 

15. ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ:  ਉਨ� � ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਦੱਸੋ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦ ੇਹਣੋ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਣੋ।  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋੜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰ ੇਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਨਾਮ ਦੱਸੋ।  ਲੋੜ ਪਣੈ 'ਤੇ ਵਾਧ ੂਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ।ੋ 
DCYF ਵਾਧੂ ਹਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

16. ਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਜ:  ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਹਰੇਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ 'ਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ (5) ਿਨਰੰਤਰ ਸਾਲ� ਦਰੌਾਨ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ 
ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ (5) ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਹਰ, ਰਾਜ ਰਾਹ� ਦੱਸੋ ਅਤ ੇਤਸੁ� ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਮਹੀਨ�  ਅਤ ੇਸਾਲ� 
ਲਈ ਰਹ ੇਹੋ। 

17. (ਏ-ਸੀ) ਡਰਾਈਵਰ:  ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜ ੋਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਉਨ� � ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ  ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ 
ਹੈ।  ਉਨ� � ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹ ੈਿਜਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਤਹੁਾਡੀ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 

18. (ਏ-ਜੀ) ਢੁਕਿਵਆਂ ਡੱਿਬਆਂ 'ਤੇ "X" ਿਲਖ।ੋ 
• ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ� ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ� (ਉਹ ਸਾਰ ੇਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਲਈ "ਹ�" ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵ,ੇ 

ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧ ੂਕਾਗਜ਼ 'ਤ ੇਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਿਦਓ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।  "ਹ�" �ਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਯੋਗ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਪਣ ੇ�ਤਰ� 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

19. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। 
• ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰ ੇਸਮੁਦਾਇ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਵੋੇ ਅਤ ੇਦੂਜਾ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰ ੇਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

- ਦਾਖ਼ਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬਨ� ਕਾਰ (ਿਬਨ� ਕਾਰ�) ਨੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  
- ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਭਰਨਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
- ਆਪਣਾ ਸਮ� ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੀਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।   ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਵੋੇ, ਜ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

DCYF ਜ� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਿਸੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  
 


