ਬੱ ਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਬੱ ਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
⚫

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਨੇ ਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਘਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਨੇ ਹੀ
ਅਤੇ ਿਰਵਚਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਨਾਸਬ
ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਚਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

⚫ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ, ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚਵਅਕਤੀ ਲਈ ਚਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਵਿਨਬੱ ਧਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਚਹੱ ਤ ਨੂੰ
ਸਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਚਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਵਕਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?
⚫

ਇੱ ਕ ਬੱ ਿਾ ਚਜਸਨੂੰ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ* ਦੇ ਤਚਹਤ ਗੋਦ ਚਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ।

⚫

ਅਸਲ ਚਵੱ ਿ, ਚਜਨਹ ਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਜਹੇ ਬੱ ਿੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੇਠ,
ਆਿਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਿਚਰਵਾਰਾਂ ਚਵੱ ਿ ਨਹੀਂ ਰਚਹ ਸਕਦੇ, ਚਜਵੇਂ ਛੱ ਚਡਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਚਿਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਚਿਆਂ ਦੇ
ਅਚਧਕਾਰ ਛੱ ਡ ਚਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਿਚਰਵਾਚਰਕ ਚਿਛੋਕੜ ਜਚਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਚਰਵਾਚਰਕ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਚਿਆਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਹੌਲ ਚਵੱ ਿ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰਰਤ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।

⚫

ਗੋਦ

ਲੈ ਣ

ਲਈ

ਉਿਲਬਧ

ਬੱ ਚਿਆਂ

ਬਾਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ,

ਚਕਰਿਾ

ਕਰਕੇ

www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_adoptionse/ ’ਤੇ ਸਮਾਜਕ
ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਬੱ ਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ ਚਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਵਿਨਬੱ ਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਚਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਸਨੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਿਰਵਚਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਚਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਕਝ ਚਬੂੰ ਦ ਚਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਕਦਮ ਿੱ ਕਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਚਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:
⚫ ਕੀ ਤਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ, ਤਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਿਤੀ/ਿਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਚਕ
ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਿਣੇ ਿਤੀ/ਿਤਨੀ ਨਾਲ ਤਹਾਡਾ ਚਰਸ਼ਤਾ ਸਚਥਰ ਹੈ (ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਚਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ਦਾ ਹੋਣਾ)?
⚫ ਕੀ ਤਸੀਂ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਰਵਚਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਵਿਨਬੱ ਧਤਾ ਲਈ ਚਤਆਰ ਹੋ ?
⚫ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਬੱ ਿਾ ਖਦਮਖਚਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਚਸਕ
ਚਸਹਤ ਿੂੰ ਗੀ ਹੈ?
⚫ ਕੀ ਤਸੀਂ ਚਵਕਾਸ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਿੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ
ਿੜਹੇ-ਚਲਖੇ ਹੋ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਚਸੱ ਚਖਆ ਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ?
⚫

ਕੀ ਤਸੀਂ ਚਵੱ ਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਥਰ ਰਜ਼ਗਾਰ ਚਵੱ ਿ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਸਚਥਰ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ?

⚫ ਕੀ ਤਸੀਂ 12 ਮਹੀਚਨਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚਵੱ ਿ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਚਮਊਚਨਟੀ

ਵਸੀਚਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਤਸੀਂ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਰਚਕਚਰਆ ਨੂੰ ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਚਨਆਂ ਜਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਇੱ ਥੇ ਰਚਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਬੱ ਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇੁੰਤਜ਼ਾਮ ਕੌ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੁੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
⚫

ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਚਸਰਫ਼ (a) ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; (b) ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ
ਸੂੰ ਸਥਾ ਜੋ ਆਿਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਚਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਾਬਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ; ਜਾਂ (c) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਕਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ, ਹੀ ਅਸੂੰ ਬੂੰ ਚਧਤ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਚਜੱ ਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

⚫

ਉੱਿਰ ਦੱ ਸੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ
ਅਸੂੰ ਬੂੰ ਚਧਤ ਚਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਢੱ ਕਵੇਂ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਚਵਅਕਤੀ ਅਿਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲਹ ਭੇਜ ਚਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱ ਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?
1.

ਚਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਰੀਚ ੂੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚਵੱ ਿ ਚਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਚਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ
ਦੇ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯਚਨਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ।

2.

ਚਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੂੰ ਿਰਨ ਘਰੇਲ ਅਚਧਐਨ
ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਲਾਂਕਣ ਚਵੱ ਿ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਚਕਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਜਨਹ ਾਂ ਚਵੱ ਿ ਚਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ,
ਚਦਲਿਸਿੀਆਂ, ਸ਼ਰਆਤੀ ਚਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਨਚਜੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ, ਚਵਵਾਚਹਕ ਸਚਥਰਤਾ, ਿਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਰਵੱ ਈਏ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ, ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਰੇਰਣਾ, ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਵਕਾਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਿਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਚਦ ਸ਼ਮਾਲ ਹਨ ਿਰ ਇਨਹ ਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਚਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

3.

ਚਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਟਰਚੇ ਨੂੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਿਾਂ ਚਵੱ ਿ ਚਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਿਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਅਚਧਐਨ ਿਰਾ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਅਿਰਾਚਧਕ ਚਰਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਉਣੀ ਿਵੇਗੀ।

4.

ਚਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਿਰਸਤਾਚਵਤ ਮੇਲ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5.

ਚਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਕਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਰੀ ਕਰਨੀ ਿਵੇਗੀ। ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰੇਗੀ ਚਕ ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ ਬੱ ਿੇ ਦੇ
ਸਰਬੋਤਮ ਚਹੱ ਤ ਚਵੱ ਿ ਹੈ।

ਫੀਸ ਲੈ ਣਾ
⚫

ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ ਦੇ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯਚਨਟ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲ ਅਚਧਐਨ ਮਫ਼ਤ ਹੈ ।

⚫

ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚਵੱ ਿ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ
’ਤੇ ਚਨਯਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵੱ ਿ, ਹਰ ਬੱ ਿੇ ਲਈ HK$3,970** ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਚਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ

ਚਬਨੈ ਕਾਰ ਉਦੋਂ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ:
ਉਹ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ ਿਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿਰਾ ਕਰ ਿੱ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ

⚫

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯਚਨਟ ਵੱ ਲੋਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ
⚫

ਉਹ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਿਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ

⚫

ਉਹ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ ਿਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ ਦੇ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯਚਨਟ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ
ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ:
ਫ਼ੋਨ

: 3595 1935

ਫ਼ੈਕਸ

: 3595 0025

ਈਮੇਲ

: auenq@swd.gov.hk

ਡਾਕ ਿਤਾ : Adoption Unit, Social Welfare Department, Room 201, 2/F., North Point Government Offices,
333 Java Road, North Point, Hong Kong

* HKSAR ਚਵੱ ਿ ਬੱ ਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕੈਿ 290 ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
**

ਭਗਤਾਨ ਚਨਯਮਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ
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