
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ 
 
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
⚫ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਨੇਹੀ ਅਤ ੇਸਥਾਈ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ  ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਨੇਹੀ 

ਅਤ ੇਿਰਵਚਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮ ਨਾਸਬ 
ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਚਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

⚫  ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚਵਅਕਤੀ ਲਈ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਸਰਬੋਤਮ ਚਹੱਤ ਨ ੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਚਦੂੰਦ ੇਹਾਂ। 

 
ਵਕਹੜੇ ਬੱਚ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ? 
⚫ ਇੱਕ ਬੱਿਾ ਚਜਸਨ ੂੰ  ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ* ਦੇ ਤਚਹਤ ਗੋਦ ਚਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। 
⚫ ਅਸਲ ਚਵੱਿ, ਚਜਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਜਹੇ ਬੱਿੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੇਠ, 

ਆਿਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਿਚਰਵਾਰਾਂ ਚਵੱਿ ਨਹੀਂ ਰਚਹ ਸਕਦੇ, ਚਜਵੇਂ ਛੱਚਡਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਚਿਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਚਿਆਂ ਦ ੇ
ਅਚਧਕਾਰ ਛੱਡ ਚਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਿਚਰਵਾਚਰਕ ਚਿਛੋਕੜ ਜਚਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ  ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿਚਰਵਾਚਰਕ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਅਤ ੇਇੱਕ ਚਿਆਰ ਭਰੇ ਅਤ ੇਸਥਾਈ ਮਾਹੌਲ ਚਵੱਿ ਵੱਡ ੇਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

⚫ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਬੱਚਿਆਂ 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। 

 
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਚਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇੱਕ 
ਸਨੇਹੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਿਰਵਚਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਚਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਕ ਝ ਚਬੂੰ ਦ  ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ 
ਲਈ ਕਦਮ ਿ ੱ ਕਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਚਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:  
⚫  ਕੀ ਤ ਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ, ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਿਤੀ/ਿਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਚਕ 

ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦ ਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਿਣੇ ਿਤੀ/ਿਤਨੀ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡਾ ਚਰਸ਼ਤਾ ਸਚਥਰ ਹੈ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਚਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ)? 

⚫  ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਰਵਚਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਚਤਆਰ ਹੋ? 
⚫  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਿਾ ਖ ਦਮ ਖਚਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦਾ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਚਸਕ 

ਚਸਹਤ ਿੂੰਗੀ ਹੈ? 
⚫  ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਚਵਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਿੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਢੂੰਗ ਨਾਲ 

ਿੜਹੇ-ਚਲਖੇ ਹੋ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਚਸੱਚਖਆ ਿ ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? 
⚫ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਚਵੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਥਰ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਚਵੱਿ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਚਥਰ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ? 
⚫  ਕੀ ਤ ਸੀਂ 12 ਮਹੀਚਨਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚਵੱਿ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਚਮਊਚਨਟੀ 



ਵਸੀਚਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਿਰਚਕਚਰਆ ਨ ੂੰ  ਿ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਚਨਆਂ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥ ੇਰਚਹ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

 
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨ ੁੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
⚫  ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ, ਚਸਰਫ਼ (a) ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; (b) ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ 

ਸੂੰ ਸਥਾ ਜੋ ਆਿਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਚਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ (c) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਕਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਵਅਕਤੀ, ਹੀ ਅਸੂੰਬੂੰ ਚਧਤ ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਚਜੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਗਦੋ ਲੈਣ 
ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

⚫ ਉੱਿਰ ਦੱਸੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  
ਅਸੂੰਬੂੰ ਚਧਤ ਚਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦ ਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਢ ੱ ਕਵੇਂ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਚਵਅਕਤੀ ਅਿਰਾਧ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ’ਤੇ ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਭੇਜ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
1. ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰੀਚ ੂੰਗ ਸਸੈ਼ਨ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਚਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ 

ਦੇ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯ ਚਨਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ। 
2. ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿੇ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂੰ ਿ ਰਨ ਘਰੇਲ  ਅਚਧਐਨ 

ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ। ਇਸ ਮ ਲਾਂਕਣ ਚਵੱਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚਕਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਜਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, 
ਚਦਲਿਸਿੀਆਂ, ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦ ੇਤਜਰਬੇ, ਨਚਜੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ, ਚਵਵਾਚਹਕ ਸਚਥਰਤਾ, ਿਰਵਚਰਸ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਰਵੱਈਏ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਲਈ ਿਰੇਰਣਾ, ਗਦੋ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਵਕਾਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿ ਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਚਦ ਸ਼ਮਾਲ ਹਨ ਿਰ ਇਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਚਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

3. ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਟਰਚੇਨੂੰ ਗ ਵਰਕਸ਼ਾਿਾਂ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਿਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿ ਅਤ ੇਘਰੇਲ  ਅਚਧਐਨ ਿ ਰਾ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਅਿਰਾਚਧਕ ਚਰਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਉਣੀ ਿਵੇਗੀ। 

4. ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਕਸ ੇਿਰਸਤਾਚਵਤ ਮੇਲ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
5. ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿ ਰੀ ਕਰਨੀ ਿਵੇਗੀ। ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦਾ 

ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰੇਗੀ ਚਕ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਬੱਿ ੇਦ ੇ
ਸਰਬੋਤਮ ਚਹੱਤ ਚਵੱਿ ਹੈ। 

 
ਫੀਸ ਲੈਣਾ 
⚫ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ ਦੇ ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯ ਚਨਟ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲ  ਅਚਧਐਨ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ। 
⚫   ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚਵੱਿ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਚਨਯ ਕਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵੱਿ, ਹਰ ਬੱਿੇ ਲਈ HK$3,970** ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਚਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
 
ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 



ਚਬਨੈਕਾਰ ਉਦੋਂ ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ: 
⚫ ਉਹ ਬੱਿਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮਤੇ ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਰਾ ਕਰ ਿ ੱ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇ

ਉਨਹ ਾਂ  ਨ ੂੰ  ਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯ ਚਨਟ ਵੱਲੋਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ 
⚫  ਉਹ ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਿਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ  ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ 
⚫  ਉਹ ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਾਏ ਜਾਂਦੇ। 
  
 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਦੋ ਲੈਣਾ ਿਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਚਵਭਾਗ ਦ ੇਅਡਾਿਸ਼ਨ ਯ ਚਨਟ ਨਾਲ ਇੱਥ ੇ
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 ਚਵੱਿ ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ, ਕੈਿ 290 ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ, ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
**  ਭ ਗਤਾਨ ਚਨਯਮਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ 
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