ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਰਚਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ
ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਲੌ ਿ ਿੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਮੁਿੰਮਲ ਿਰੋ
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ –

ਦੂਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ -

ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮਾਂ /ਜਪ੍ਤਾ

ਂ ਰ
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਪ੍ਤਾ / ਮਾਂ / ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ / ਚਾਈਲਡਮਾਈਡ

ਜਿਰਲੇ ਖ:

ਜਿਰਲੇ ਖ:

ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ:

ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ:

ਪ੍ਤਾ:

ਪ੍ਤਾ:

ਪ੍ੋਿਟ ਕੋਡ:

ਪ੍ੋਿਟ ਕੋਡ:

ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀ:

ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀ:

ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀ:

ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀ:

ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ:

ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ:

ਿਨਮ ਜਮਤੀ:

ਿਨਮ ਜਮਤੀ:

ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜਰਸ਼ਤਾ

ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜਰਸ਼ਤਾ

ਜਲਿੰਗ
(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਇਕੁੱ ਲੇ ਮਾਪ੍ੇ:
(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਜਲਿੰਗ

ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਇਕੁੱ ਲੇ ਮਾਪ੍ੇ:

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਗਰਭਵਤੀ/ਬੁੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ:
ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਜਿਤੀ
(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਗਰਭਵਤੀ/ਬੁੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ:
ਪਰਤੀ - ਹਫਤੇ ਿੰ ਮਿਾਿੀ ਘੰ ਟੇ:_____
ਚਸਖਲਾਈ

ਚਸਿੱ ਚਖਆ ਚਵਿੱ ਿ

ਬੁਚਨਆਦੀ ਪੜਹਾਈ

ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਜਿਤੀ
(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਪਰਤੀ - ਹਫਤੇ ਿੰ ਮਿਾਿੀ ਘੰ ਟੇ:_____
ਚਸਖਲਾਈ

ਚਸਿੱ ਚਖਆ ਚਵਿੱ ਿ

ਚਰਟਾਇਰਡ੍

ਬੁਚਨਆਦੀ ਪੜਹਾਈ

ਚਰਟਾਇਰਡ੍

ਅਗਲੇ ਰੀ ਚਸਿੱ ਚਖਆ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਅਗਲੇ ਰੀ ਚਸਿੱ ਚਖਆ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਉਿੇਰੀ ਚਸਿੱ ਚਖਆ

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ

ਉਿੇਰੀ ਚਸਿੱ ਚਖਆ

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੂਲੀ ਉਮਰ

ਿੰ ਮ ਅਧਾਰਤ ਪੜਹਾਈ

ਿੰ ਮ ਅਧਾਰਤ ਪੜਹਾਈ

ਨਿਲੀ ਮੂਲ

ਨਿਲੀ ਮੂਲ

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਧਰਮ

ਧਰਮ

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਅਿਮਰੁੱ ਿਾਵਾਂ

ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ

ਅਿਮਰੁੱ ਿਾਵਾਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਜਦਅਕ ਲੋ ੜਾਂ

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਜਦਅਕ ਲੋ ੜਾਂ

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਪ੍ਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੇ

ਪ੍ਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੇ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਧਾਰਾ-

ਮੁਢਲੀ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਧਾਰਾ-

ਮੁਢਲੀ

ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਵਾਲੀ

ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਵਾਲੀ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਧਾਰਾਪਰਵਾਹ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਧਾਰਾਪਰਵਾਹ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਤਿੀਂ ਜਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਤਿੀਂ ਜਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
ਪਰਤੀ ਚਦਨ ਨੰਬਰ: _______

ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
ਪਰਤੀ ਚਦਨ ਨੰਬਰ: _______

ਜਿਨਿੀ ਝਕਾਅ

ਬਾਇਸੈਿਿੂਅਲl / ਹਮਚਿਨਸੀ ਪੁਰਸ਼ /

ਜਿਨਿੀ ਝਕਾਅ

ਬਾਇਸੈਿਿੂਅਲl / ਹਮਚਿਨਸੀ ਪੁਰਸ਼ /

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਚਵਪਰੀਤ-ਚਲੰਗੀ / ਹਮਚਿਨਸੀ ਔਰਤ /

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਚਵਪਰੀਤ-ਚਲੰਗੀ / ਹਮਚਿਨਸੀ ਔਰਤ /

ਟਰਾਂਸਿੈਂਡ੍ਰ / ਿੁਝ ਨਾ ਿਚਹਣ ਦੀ ਿੋਣ

ਟਰਾਂਸਿੈਂਡ੍ਰ / ਿੁਝ ਨਾ ਿਚਹਣ ਦੀ ਿੋਣ

ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਟ ਜਵੁੱ ਚ ਜਕਿੇ ਹੋਰ ਜਚਲਡਰਨਜ਼ ਿੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱ ਿੋ
ਜਿਿ ਦੀ ਤਿੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿੀਂ ਿਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਕਵੇਂ ਿਜਣਆ ਿੀ?

ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਹੈਲਥ ਚਵਚਜ਼ਟਰ (ਚਸਹਤ-ਮੁਲਾਿਾਤੀ), ਚਮਡ੍ਵਾਇਫ, ਸਿੂਲ, ਨਰਸਰੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁਿੱ ਿ, ਨਵੇਂ

(ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਿਨਮ ਸਬੰ ਧੀ ਪਿੱ ਤਰ/ਪੈਿ, ਹੋਰ ਦੂਿੇ (ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਿੱ ਸੋ ਿੌ ਣ)

ਸੂਿਨਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ-ਸੂਿਨਾ
http://knet/directorate/Pages/Information-and-Intelligence.aspx

Vo.1 ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਵੰ ਬਰ 2015 ਚਵਿੱ ਿ

ਪ੍ਜਹਲਾ ਬੁੱ ਚਾ

ਦੂਿਾ ਬੁੱ ਚਾ

ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ:

ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ:

ਿਨਮ ਜਮਤੀ:

ਿਨਮ ਜਮਤੀ:

ਿਿਾਨਕ ਅਿਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਵੁੱ ਚ:

ਿਿਾਨਕ ਅਿਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਵੁੱ ਚ:

ਨਿਲੀ ਮੂਲ:

ਨਿਲੀ ਮੂਲ:

(ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਧਰਮ: (ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਧਰਮ: (ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਲਿੰਗ:

ਪੁਰਸ਼ / ਇਸਤਰੀ

ਜਲਿੰਗ:

ਪੁਰਸ਼ / ਇਸਤਰੀ

ਅਿਮਰੁੱ ਿਾਵਾਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਅਿਮਰੁੱ ਿਾਵਾਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਜਦਅਕ ਲੋ ੜਾਂ

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਜਦਅਕ ਲੋ ੜਾਂ

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਪ੍ਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਹੈ

ਹੈ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਧਾਰਾ-ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ

ਮੁਢਲੀ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਧਾਰਾ-ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ

ਮੁਢਲੀ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਵਾਲੀ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਵਾਲੀ

ਧਾਰਾਪਰਵਾਹ

ਧਾਰਾਪਰਵਾਹ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚਿੰ ਘਦਾ ਹੈ:

ਿਨਮ ਸਮੇਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚਿੰ ਘਦਾ ਹੈ:

ਿਨਮ ਸਮੇਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ

6 ਹਫਚਤਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ

6 ਹਫਚਤਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

3 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

3 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

6 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

6 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਿਨਮ ਿਮੇਂ ਭਾਰ

ਿਨਮ ਿਮੇਂ ਭਾਰ

ਪ੍ਰੀ ਿਕੂਲ / ਨਰਿਰੀ / ਿਕੂਲ /

ਪ੍ਰੀ ਿਕੂਲ / ਨਰਿਰੀ / ਿਕੂਲ /
ਕਾਲਿ:

ਕਾਲਿ:

ਤੀਿਾ ਬਿੱ ਿਾ

ਿੌਥਾ ਬਿੱ ਿਾ

ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ:

ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ:

ਿਨਮ ਜਮਤੀ:

ਿਨਮ ਜਮਤੀ:

ਿਿਾਨਕ ਅਿਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਵੁੱ ਚ:

ਿਿਾਨਕ ਅਿਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਵੁੱ ਚ:

ਨਿਲੀ ਮੂਲ:

ਨਿਲੀ ਮੂਲ:

(ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਧਰਮ: (ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਧਰਮ: (ਸੂਿੀ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਲਿੰਗ:

ਪੁਰਸ਼ / ਇਸਤਰੀ

ਜਲਿੰਗ:

ਪੁਰਸ਼ / ਇਸਤਰੀ

ਅਿਮਰੁੱ ਿਾਵਾਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਅਿਮਰੁੱ ਿਾਵਾਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਜਦਅਕ ਲੋ ੜਾਂ

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਜਦਅਕ ਲੋ ੜਾਂ

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

(ਸੂਿੀ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਰੋ)

ਪ੍ਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਜਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਹੈ

ਹੈ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਧਾਰਾ-ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ

ਮੁਢਲੀ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਧਾਰਾ-ਪ੍ਰਵਾਹਤਾ

ਮੁਢਲੀ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਵਾਲੀ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਵਾਲੀ

ਧਾਰਾਪਰਵਾਹ

ਧਾਰਾਪਰਵਾਹ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚਿੰ ਘਦਾ ਹੈ:

ਿਨਮ ਸਮੇਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚਿੰ ਘਦਾ ਹੈ:

ਿਨਮ ਸਮੇਂ

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ

6 ਹਫਚਤਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

(ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ

6 ਹਫਚਤਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

3 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

3 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

6 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

6 ਮਹੀਚਨਆਂ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ’ਤੇ?

ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਓ)

ਿਨਮ ਿਮੇਂ ਭਾਰ

ਿਨਮ ਿਮੇਂ ਭਾਰ

ਪ੍ਰੀ ਿਕੂਲ / ਨਰਿਰੀ / ਿਕੂਲ /

ਪ੍ਰੀ ਿਕੂਲ / ਨਰਿਰੀ / ਿਕੂਲ /

ਕਾਲਿ:

ਕਾਲਿ:

ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਜਚਆਂ ਲਈ ਮਾਜਪ੍ਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਮਾਜਪ੍ਆਂ / ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦਓ:

4 ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਬਿੱ ਚਿਆਂ ਲਈ, ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਿਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੋੜੋ।

ਜਧਆਨ ਜਦਓ: ਮਾਪ੍ੇ/ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਿਰਪ੍ਰਿਤ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨ
ਡੈਟੇ ਦੀ ਿਰੁੱ ਜਖਆ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਾਂ ਚਿ ਮੈਂ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਿੋ ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ
ਲਈ ਿਮਝੌਤਾ:

ਮੁਤਾਬਿ ਸਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ(ਦੇ) ਹਾਂ ਚਿ ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਿਚੜਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਚਰਪੋਰਟਾਂ
ਚਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਿੋ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚਵਆਪਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ
ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿੇ।
ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਸਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਭਾਈਵਾਲ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਦੀ ਆਚਗਆ ਚਦੰ ਦਾ(ਦੇ) ਹਾਂ।
ਇਸ ਰਚਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਚਦਿੱ ਤੀ ਚਿਸੇ ਵੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਚਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਬਗੈਰ ਸਚਹਮਤੀ
ਤੋਂ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿਸੇ ਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਇਹ ਬਿੱ ਿੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਚਖਆ
ਦੀ ਪਰਚਿਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਚਿਸ ਚਵਿੱ ਿ ਿੇਸ ਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਢੁਿਵੀਆਂ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਚਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱ ਧ
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 6 ਮਹੀਚਨਆਂ ਲਈ ਰਿੱ ਚਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਿਰ ਚਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਾਣਿਾਰੀ
ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਇਲੈ ਿਟਰਾਚਨਿ ਡ੍ੈਟਾਬੇਸ (ਈਸਟਾਰਟ) ’ਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਿੇ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦਾ 25 ਿਨਮ ਚਦਨ
ਨਹੀਂ ਆ ਿਾਂਦਾ ਿਦੋਂ ਚਿ ਪਚਰਵਾਰਿ ਚਰਿਾਰਡ੍ ਨੂੰ ਚਿਚਰਆਹੀਣ ਬਣਾ ਚਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਚਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ(ਦੇ) ਹਾਂ ਚਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡ੍ੈਟਾਬੇਸ ’ਤੇ ਰਿੱ ਚਖਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਚਿ ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਚਸਰਫ ਡ੍ੈਟਾ ਪਰਟ
ੋ ੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ 1998 (Data Protection Act 1998) ਅਤੇ ਦ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼
ਐਿਟ 2004 ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡ੍ੈਟਾਬੇਸ (ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ੍) ਰੈਗਲ
ੂ ੇ ਸ਼ਨਜ਼ 2007 (The Children’s Act 2004 Information
Database (England) Regulations 2007) ਮੁਤਾਬਿ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਡ੍ੈਟੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਚਖਆ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ
www.kent.gov.uk ਿਾਂ www.ico.gov.uk ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿਾਫ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਜਵੁੱ ਚ
ਨਾਮ ਜਲਖੋ

ਦਿਤਖਤ*:

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ:
ਦੂਿਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ:
ਦੂਿਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ:

ਜਿਿ ਵੁੱ ਲੋਂ ਫਾਰਮ ਮਕਿੰ ਮਲ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ :


ਜਮਤੀ:

ਿਾਫ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਨਾਮ ਜਲਖੋ:

ਜਮਤੀ:

ਂ ਰ/
“ਚਿਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਫਾਰਮ ਮੁਿੰਮਲ ਿੀਤਾ ਚਗਆ” ਲਈ ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਚਿਸੇ ਇਿੱ ਿ ਦੀ ਿੋਣ ਿਰੋ:ਹੈਲਥ ਚਵਚਜ਼ਟਰ / ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ/ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ / ਿਾਈਲਡ੍ਮਾਈਡ੍

EIPS (ਈਆਈਪੀਐਸ) / CC (ਸੀਸੀ) ਪਰਸ਼ਾਸਿ / ਹੋਮਸਟਾਰਟ / ਹੋਰ ਏਿੰ ਸੀ (ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਿੱ ਸੋ ਚਿ ਚਿਹੜੀ ਏਿੰ ਸੀ)

ਜਿਰਫ ਜਚਲਡਰਨਜ਼ ਿੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਕ ਵੁੱ ਲੋਂ ਹੀ ਮਕਿੰ ਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ
*ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਜਕ ਫਾਰਮ ’ਤੇ

ਜਿਿ ਵੁੱ ਲੋਂ ਦਰਿ ਕੀਤਾ

ਦਿਤਖਤ ਹਨ (ਚਿਰਪਾ

ਜਗਆ:

ਿਰਿੇ ਸਹੀ ਦਾ ਚਨਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਓ)

ਜਮਤੀ:

ਮਨੋਨੀਤ CC:

ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ID (ਆਈਡੀ):

ਜਚਲਡਰਨਜ਼ ਿੈਂਟਰ ਦਾ ਰਜਿਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ
ਅਿੰ ਜਤਕਾ
ਬਿੱ ਿੇ ਨਾਲ ਚਰਸ਼ਤਾ

ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਿੋਡ੍

R01

ਮਾਂ

S01

R02

ਚਪਤਾ

ਚਸਿੱ ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਚਿਲ

S02

R03

ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ

ਚਸਿੱ ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਰਚਮਆਨੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਚਿਲ

S03

R04

ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਚਪਤਾ

ਚਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁਸ਼ਚਿਲ

S04

R05

ਹੋਰ ਪਚਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ (ਇਸਤਰੀ)

ਚਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਅਚਤਅੰ ਤ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੁਸ਼ਚਿਲ

S05

R06

ਹੋਰ ਪਚਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ (ਪੁਰਸ਼)

ਚਵਹਾਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਸਮਾਚਿਿ ਮੁਸ਼ਚਿਲਾਂ

S06

R07

ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ (ਪੁਰਸ਼)

ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰ ਿਾਰ ਲੋ ੜਾਂ

S07

R08

ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ (ਇਸਤਰੀ)

ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਵਗਾੜ

S08

R09

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ

ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਵਗਾੜ

S09

R10

ਮਤਰੇਆ ਚਪਤਾ

ਬਹੁ-ਸੰ ਵੇਦੀ ਚਵਗਾੜ

S10

R11

ਂ ਰ (ਪੁਰਸ਼)
ਿਾਈਲਡ੍ਮਾਈਡ੍

ਸਰੀਰਿ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ

S11

R12

ਂ ਰ (ਇਸਤਰੀ)
ਿਾਈਲਡ੍ਮਾਈਡ੍

ਓਚਟਸਚਟਿ (ਸਵਲੀਨ) ਸਪੈਿਟਰਮ ਚਵਿਾਰ

S12

ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਲ/ਅਪਾਹਿਤਾ

ਧਾਰਜਮਕ ਿਮੂਹ ਦੇ ਕੋਡ
F01

ਬੋਧੀ

F02

ਈਸਾਈ *

*ਈਿਾਈਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਂ ਲੀਿਨ ਦੀ ਿਰਿ
ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ੍/ਐਗ
ਰੋਮਨ ਿੈਥੋਚਲਿ
ਿਰਿ ਆਫ ਿੀਜ਼ਸ ਿਰਾਇਸਟ ਆਫ ਦ ਲੈ ਟਰ ਡ੍ੇ ਸੈਂਟਸ (ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਿਰਿ)(ਮੋਰਮੋਨਜ਼)
ਗਰੀਿ ਆਰਥੌਡ੍ੌਿਸ
ਚਿਹੋਵਾਜ਼ ਚਵਟਨੈਸ
ਮੈਥੋਚਡ੍ਸਟ
ਦੂਿੇ ਆਰਥੌਡ੍ੌਿਸ ਿਰਿ
ਪੇਂਟੇਿੋਸਟਲ
ਚਰਲੀਜ਼ੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਫਰੈਂਡ੍ਜ਼ (ਿੁਐਿਰਜ਼)
ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ
ਸੈਵਨਥ ਡ੍ੇ ਐਡ੍ਵੇਨਚਟਸਟ
ਯੂਨੀਟਾਰੀਅਨ
ਹੋਰ ਿੋਈ ਈਸਾਈ

F03

ਚਹੰ ਦੂ

F04

ਯਹੂਦੀ

F05

ਮੁਸਚਲਮ

F06

ਚਸਿੱ ਖ

F07

ਹੋਰ ਧਰਮ ਿਾਂ ਆਸਥਾ

F08

ਿੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

F09

ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਚਹਣਾ

ਨਿਲੀ ਮੂਲ
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਸ਼ਰੇਣੀ
WBRI

ਗੋਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ

ਉੱਪ੍-ਸ਼ਰੇਣੀ
WCOR

ਗੋਰੇ - ਿੋਰਚਨਸ਼

WENG

ਗੋਰੇ - ਇੰ ਗਚਲਸ਼

WSCO

ਗੋਰੇ - ਸਿੌ ਚਟਸ਼

WWEL

ਗੋਰੇ - ਵੈਲਸ਼

WOWB

ਹੋਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੋਰੇ

WIRI

ਗੋਰੇ -ਆਇਚਰਸ਼

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

WIRT

ਆਇਚਰਸ਼ ਚਵਰਸੇ ਦੇ ਯਾਤਰੂ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

WOTH

ਿੋਈ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਚਪਛੋਿੜ

WALB

ਐਲਬੇਨੀਅਨ

WBOS

ਬੋਸਨੀਅਨ-ਹਰਿੋਗੋਵੀਨੀਅਨ

WCRO

ਿਰੋਏਸ਼ੀਅਨ

WGRC

ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਈਪਰਸ ਵਾਸੀ

WGRK

ਯੂਨਾਨੀ

WKOS

ਿੋਸੋਵਨ

WPOR

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

WTUK

ਤੁਰਿੀ

WTUC

ਤੁਰਿੀ ਸਾਈਪਰਸ ਵਾਸੀ

WEEU

ਗੋਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ

WWEU

ਗੋਰੇ ਪਿੱ ਛੀ ਯੂਰਪੀਅਨ

WOTW

ਹੋਰ ਗੋਰੇ

WROM

ਚਿਪਸੀ/ਰੋਮਾ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

MWBC

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਿਾਲੇ ਿੈਰੀਬੀਆਈ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

MWBA

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਿਾਲੇ ਅਫਰੀਿੀ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

MWAS

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ

MWAP

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਪਾਚਿਸਤਾਨੀ

MWAI

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ

MWAO

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਪਛੋਿੜ

MAOE

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ

MBOE

ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ

MCOE

ਿੀਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ

MWOE

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ

MOTM

ਹੋਰ ਰਲਵਾਂ-ਚਮਲਵਾਂ ਚਪਛੋਿੜ

MOTH

ਿੋਈ ਹੋਰ ਰਲਵਾਂ-ਚਮਲਵਾਂ ਚਪਛੋਿੜ

AIND

ਭਾਰਤੀ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

APKN

ਪਾਚਿਸਤਾਨੀ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

ABAN

ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ੀ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

AOTH

ਹੋਰ ਿੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਪਛੋਿੜ

AAFR

ਅਫਰੀਿੀ ਏਸ਼ੀਅਨ

AKAO

ਹੋਰ ਿਸ਼ਮੀਰੀ

ANEP

ਨੇਪਾਲੀ

ASML

ਚਸਨਹਾਲੀ

ASLT

ਸ਼ਰੀਲੰਿਾ ਦੇ ਤਾਚਮਲ

AOTA

ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ

BCRB

ਿਾਲੇ ਿੈਰੀਬੀਆਈ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

BAFR

ਿਾਲੇ ਅਫਰੀਿੀ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

BOTH

ਿਾਚਲਆਂ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਰ ਚਪਛੋਿੜ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

CHNE

ਿੀਨੀ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

OOTH

ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ

OAFG

ਅਫਗਾਨ

OARA

ਹੋਰ ਅਰਬ

OEGY

ਚਮਸਰ ਵਾਸੀ

OFIL

ਚਫਲੀਪੀਨੋ

ORIN

ਇਰਾਨੀ

OIRQ

ਇਰਾਿੀ

OJPN

ਿਪਾਨੀ

OKOR

ਿੋਰੀਅਨ

OKRD
OLAM
OLEB
OMAL
OTHA
OVIE
OOEG
REFU

ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

NOBT

ਿਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

ਿੁਰਚਦਸ਼
ਲੈ ਚਟਨ/ਦਿੱ ਖਣੀ/ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਿੀ
ਚਲਬਨਾਨੀ
ਮਲੇ ਅ (ਮਾਲੇ )
ਥਾਈ
ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ

ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਰਚਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ
ਚਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਲੌ ਿ ਿੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਮੁਿੰਮਲ ਿਰੋ

ਸੂਿਨਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ-ਸੂਿਨਾ
http://knet/directorate/Pages/Information-and-Intelligence.aspx
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