ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਉੱਨਤ ਯੋਜਨਾ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਮ ਵਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਲਾਅ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਲਈ ਪ੍ਰਿਤਿਨਧੀ ਨਹ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰ ਨੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਤ ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ (ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕੂਲ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ “ਬਲੂ ਕਾਰਡ” ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।


ਬਲੂ ਕਾਰਡ, NYC DOE http://bit.ly/2p1GOXd

ਪਾਸਪੋਰਟ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਯੂ. ਐੱਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂ. ਐੱਸ. ਦਾ/ਦੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੀ ਮਾਪਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਉਂ ਨਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਦੀ ਨਹ ਹੈ।


ਫੋਰਮ DS-11, ਯੂ. ਐੱਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇ ਨ http://bit.ly/2oUTa3A



ਫੋਰਮ DS-3053, ਹੋਰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ http://bit.ly/2nAUNmY

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਕਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਿਵਦੇ ੀ ਵਣਜ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਯਾਤਰਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਿਵਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਿਣਕਤਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ (ਹਰ ਇੱ ਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਮਾਪਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਉਂ ਨਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ
ਲੋ ੜ ਦੀ ਨਹ ਹੈ)I ਇਸ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਅਿਧਕਾਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਕੱ ਲੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੋ।


ਯਾਤਰਾ ਅਿਧਕਾਰ http://bit.ly/2p3HMzt

ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਯਾਤਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ:


ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼

http://bit.ly/1UZKdw5



ਅਮੇਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼

http://bit.ly/2a2mkWt



ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼

http://bit.ly/1f9erXv ("ਇਕੱ ਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ'' 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ)
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ਜੈੱਟ ਬਲੂ

http://bit.ly/2oIh9Sz



ਐਰੋ ਮੈਕਿਸਕੋ

http://bit.ly/2ojXgyv ("ਬੱ ਿਚਆਂ" 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ)

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਰ ਤੇ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ
ਨੋਟਰੀ ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ।


ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਰ ਤੇ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ http://bit.ly/2o3HQhH



ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਰ ਤੇ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਪੈਿਨ ਿਵਚ http://bit.ly/2nB67iX

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ
ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੇਵਲ ਗੰ ਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਗਏ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ ਹੈ।


ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ http://bit.ly/2oYinKB

ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੋਟਰੀ
ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਸਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕ ਖਾਤੇ, ਅਪਾਰਟਮਟ ਲੀਜ਼, ਬੀਮਾ ਮਾਮਲੇ , ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਬਿਲੰਗ ਆਿਦ ਵਰਗੇ
ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।


ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ http://bit.ly/2p3CRyw

ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫੈਿਮਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਰੋਗੈਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਦਾ ਆਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਿਨਗਰਾਨੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:


ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਜਦ ਤੁਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਖਾਸ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹਟਾਉਣ (ਦੇ ਿਨਕਾਲੇ ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਤ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਮੁੜ-ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ
ਖੁਦ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ, ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਵੱ ਧ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਿਮਲੇ ਗੀ।



ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਹਰਾਸਤ ਆਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਦਲਣ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮੁ ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਮੁੜ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਰਖਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰ
ੁ ੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ 844-955-3425 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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