ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ
Background Check Authorization

ਸੈਕਸ਼ਨ 1. ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ: ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਬਨ�ਕਾਰ, ਿਪਛੋਕੜ ਸਬੰ ਧੀ ਜ�ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਭਰੇ ਜਾਣ)। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰ ਸਥਾ, ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ
ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਸਟਮ (BCS) ਰਾਹ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰੇਗੀ।

1. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ�, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (ID) 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਿਹਲਾ

ਿਵਚਕਾਰਲਾ

ਆਖ਼ਰੀ

2. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ ਨ�, ਜੋ ਤੁਸ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਿਹਲਾ

ਿਵਚਕਾਰਲਾ

ਆਖ਼ਰੀ
ਮ� BCCU ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਮੈਸਜ
ੇ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ

3. ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ: ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)

4. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ)

5. ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਇਸ ਬਾੱਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇ, ਮ� ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ BCCU ਨੂੰ ਸਿਹਮਤੀ
ਅਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ �ਗਲ� ਦੀ ਛਾਪ ਦੀ ਰੈਪ ਸ਼ੀਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ

ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।

ਹੈ) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਇਸ ਬਾੱਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਲਾ�ਦਾ/ਲਾ�ਦੀ, ਤ� BCCU ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਡਾਕ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ।

6. ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ

7A. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਵੈਧ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਸਟੇਟ ID
(ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਿਲਖੋ)

7B. ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ: ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ

8. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� (36 ਮਹੀਿਨਆਂ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਛੁੱ ਟ ਿਕਸੇ ਸਟੇਟ ਜ� ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ?
ਹ�
ਨਹ�
9. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਡਾਕ ਪਤਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ�
ਸੜਕ

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ। ਨੰਬਰ ਿਸਟੀ

10. ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ (“ਉਹੀ” ਿਲਖੋ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਹੈ)
ਅਪਾਰਟਮ�ਟ। ਨੰਬਰ ਿਸਟੀ

ਸੜਕ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪਕੋਡ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪਕੋਡ

ਸੈਕਸ਼ਨ 2. ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵ� ਜ� ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਲਈ ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆ ਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ 11A ਤ� 14 ਸੁਆਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮ ਜ� ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਤ� ਨਾਲ ਪੰ ਨਾ 2 ਨੱਥੀ ਕਰੋ। ਿਹਦਾਇਤ� ਵੇਖ ।ੋ

11A. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਹ�, ਤ� ਪੰ ਨਾ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ..............................................................................................

11B. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ (ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ) ਹਨ? ਜੇ ਹ�, ਤ� ਪੰ ਨਾ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ....................................................
12. ਕੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜ� ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨ� ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਹੋਰ ਅੰ ਤਮ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ
ਬੱ ਚੇ, ਗਭਰੂ ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੱ ਿਡਆ ਹੈ ਜ� ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ................................................
13. ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ, ਨਾਬਾਲਗ਼� ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼� ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਲਾਇਸ�ਸ
ਨੂੰ ਕਦੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜ� ਕਦੀ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ� ਲਾਇਸ�ਸ ਛੱ ਿਡਆ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ
ਬੱ ਿਚਆਂ, ਨਾਬਾਲਗ਼� ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼� ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ? .....................................................................................................................................................................................
14. ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਜ� ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ, ਿਤਆਗਣ, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ,
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ� ਮਾਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ? ........................................................................................
•

•
•

ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱ ਕਾ ਆਦੇਸ਼/ਰੋਕ ਸਬੰ ਧੀ ਆਦੇਸ਼, RCW 74.34 ਹੇਠ ਭਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੈ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

RCW 7.90 ਹੇਠ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤ� ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਆਦੇਸ਼।

ਤੰ ਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਿਵਲ ਪੱ ਕਾ ਆਦੇਸ਼, RCW 10.14 ਹੇਠ ਭਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੈ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮ� �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨ� ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹ�। ਜੇ ਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱ ਚ ਨਹ� ਦੱ ਸਦਾ/ਦੱ ਸਦੀ, ਤ� ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠ� ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼�, ਨਾਬਾਲਗ਼� ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਬਾੱਕਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਕ:
•
•

•
•

ਮ� DSHS ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਜਮ�ਾ ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।
ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱ ਚ, ਪਿਹਲ� ਦੇ ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ �ਗਲ� ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ DSHS ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜ� ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਆਿਗਆ ਵਜ� ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਮ ਿਸੱ ਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� DSHS ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਨ� ਦੱ ਸੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕ ਅੰ ਤਮ ਿਸੱ ਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
DSHS ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ, ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਜ� ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਦਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜ� ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਜਦ� ਕਾਨੂੰਨ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� DSHS
ਨੂੰ ਇੰ ਜ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਜ� ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜ� ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� �ਗਲ� ਦੀ

ਛਾਪ ਦੀਆਂ ਰੈਪ ਸ਼ੀਟ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

15. ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹਨ: ਦਸਤਖ਼ਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
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16. ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ: ਅੱ ਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
(ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)
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ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ
ਜੁਰ ਮ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ
Background Check Authorization
List of Crimes and Pending Charges
ਜੇ 11A ਜ� 11B 'ਤੇ “ਹ�” ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਪੰ ਨ� ਨਾਲ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਪੰ ਨਾ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲ ਾਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਆ ਲ� ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਆਲ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ
ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ DSHS ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਲਜ਼ਾਮ� ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਦਾਲਤੀ ਿਰਕਾੱਰਡ ਜ� ਹੋਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਕ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵ�, ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਬਾਰੇ, ਤਾਰੀਖ਼� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ।ੋ

ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ: ਆਪਣਾ ਨ� ਿਲਖੋ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ID 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਪਿਹਲਾ:

ਿਵਚਕਾਰਲਾ:

ਅੰ ਤਮ:

ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ: ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)
ਸੈਕਸ਼ਨ 3. ਸੁਆ ਲ 11A. ਜੇ ਤੁਸ� ਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�, ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਸਟੇਟ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1. ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�

ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਿਜ਼ਸ਼

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ

ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨੀ

ਸਟੇਟ

ਿਜਨਸੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਾਲ

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਦ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ)
2. ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�

ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਿਜ਼ਸ਼

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ

ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨੀ

ਸਟੇਟ

ਿਜਨਸੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਾਲ

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ)
3. ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�

ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਿਜ਼ਸ਼

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ

ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨੀ

ਸਟੇਟ

ਿਜਨਸੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਾਲ

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ)
ਸੈਕਸ਼ਨ 4. ਸੁਆ ਲ 11B. ਜੇ ਤੁਸ� ਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�, ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1. ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�
ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)
ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਿਜ਼ਸ਼

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ

ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨੀ

ਿਜਨਸੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਾਲ

ਸਟੇਟ

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਦ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ)

2. ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�

ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਿਜ਼ਸ਼

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ

ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨੀ

ਸਟੇਟ

ਿਜਨਸੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਾਲ

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਦ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ)
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ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਫ਼ਾਰਮ, DSHS 09-653 ਭਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ�
ਇਹ ਿਹਦਾਇਤ�, ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸੇਧ� ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ DSHS

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। DSHS ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਿਹਦਾਇਤ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਮਹਤੱ ਵਪੂਰਣ: ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਬਾੱਕਸ ਭਰੇ ਨਹ� ਜ�ਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬਿਮਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋ ੜ�ਦੇ ਬਾੱਕਸ 'ਤੇ “ਲੋ ੜ�ਦਾ” ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜੋ
ਿਕ ਬਾੱਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ, ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਿਪਛੋਕੜ ਜ�ਚ ਿਸਸਟਮ (BCS) ਰਾਹ� ਸਬਿਮਟ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਉਸ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਵਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਏ, ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ DSHS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾੱਕਸ ਨੰਬਰ
1

ਿਹਦਾਇਤ�

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ�: ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ ਨ� ਿਲਖੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਹੋਰ ਮੁਢਲੇ ਫੋਟੋ ID 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲ�
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ�ਵਾਿਣਤ ਫੋਟੋ ID ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ID, US ਿਮਲਟ�ੀ ID, US ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਫ਼ੈਡਰਲ

ਵਲ� ਮਾਣਤਾਪ�ਾਪਤ ਟ�ਾਈਬਲ ID ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਿਲਖੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨ� ਨਹ� ਹੈ।
2

ਹੋਰ ਦੂਜੇ (ਉਰਫ਼) ਨ�: ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੇ , ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਜ� ਅੰ ਤਮ ਨ� ਿਲਖੋ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਸ� ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਨ�, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨ�, ਿਵਆਹ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਦਾ ਨ� (ਔਰਤ� ਲਈ), ਆਿਦ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੇ , ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਜ� ਅੰ ਤਮ ਨਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਬਾੱਕਸ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾੱਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ।
3
4

ਮਹੀਨਾ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ) ਿਲਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ।

ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਿਜੱ ਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ� 5:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾੱਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇ, ਤੁਸ� ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ
ਛੱ ਡਣ ਲਈ BCCU ਨੂੰ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

5

ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾੱਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਬਾਰੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ �ਗਲ ਦੀ
ਛਾਪ ਵਾਲੀ ਰੈਪ ਸ਼ੀਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ BCCU ਨੂੰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਿਪਛੋਕੜ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕੋਈ ਿਰਕਾੱਰਡ ਨਹ�) ਨਹ� ਿਮਲਦੀ, ਤ�
BCCU ਡਾਕ ਜ� ਈਮੇਲ ਨਹ� ਭੇਜੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� BCCU ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

6

ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ਅਤੇ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ
ਿਮਲਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਸ�ਟਰਲ ਯੂਿਨਟ (BCCU) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7A

ਆਪਣਾ ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਸਟੇਟ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ID ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ।

7B

ਸਟੇਟ, ਿਜੱ ਥੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ID ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

8

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� (36 ਮਹੀਿਨਆਂ) ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜ� ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਿਬਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਨਹ� ਿਲਖੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ
ਸਾਲ� (36 ਮਹੀਿਨਆਂ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤ� ਛੁੱ ਟ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜ� ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਹ� ਿਲਖੋ।
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ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਿਲਖੋ, ਿਜੱ ਥੇ BCCU ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਵਰਗੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਨਾਲ� ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਤ� ਪਤਾ ਿਲਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹੀ ਭਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹ� ਜ� ਨਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੰ ਨਾ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਭਰੋ, ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�, ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ) ਭਰਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਲਖੋ। ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾੱਕਸ ਜ� ਲਾਗੂ ਨਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ

ਜੁਰਮ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵ� ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਪੰ ਨਾ 2 ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਨ� ਅਤੇ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ।
11B

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹ� ਜ� ਨਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ�, ਫ਼ਰਮਾਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਸਟੇਟ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ

ਜੁਰਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾੱਕਸ ਜ� ਲਾਗੂ ਨਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਜੁਰਮ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਤ� ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਪੰ ਨਾ 2 ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਨ� ਅਤੇ �ਪਰ

ਿਦੱ ਤੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ।
12 – 14

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਰ ਸੁਆਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�।ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹ� ਜ� ਨਹ� 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਆ ਲ 14: ਪੱ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਤ� ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਿਧਰ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸ ਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
15

�ਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਬਆਨ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਬਾੱਕਸ 1 ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨ� ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਨੂੰ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

16

ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ), ਤੁਸ� ਬਾੱਕਸ 15 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲ ਾਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਆ ਲ� ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (11A-14): ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਆਲ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ
ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ DSHS ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਿਸਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਵ�ਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ

ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹਨ। ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਵੈ-ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ� ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਉਸੀ ਤਰ�� ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ, ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਹਰ ਵਾਰੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਸੁਆਲ ਬਦਲ ਨਾ

ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਪਛਲਾ ਜਵਾਬ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਲਜ਼ਾਮ� ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਦਾਲਤੀ ਿਰਕਾੱਰਡ ਜ� ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਕ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ�
ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵ�, ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਬਾਰੇ, ਤਾਰੀਖ਼� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।

ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸੁਆ ਲ: ਈਮੇਲ bccuinquiry@dshs.wa.gov ਰਾਹ� ਜ� ਫੋਨ 360-902-0299. 'ਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਸ�ਟਰਲ ਯੂਿਨਟ (BCCU) ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
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