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 ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ 
 Fingerprint Appointment 

ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆੱਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਭਾਗ 1: ਬੈਕਗ�ਾ�ਡ ਚੈ�ਕ ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

1. ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਜ�ਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

 BCCU ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:         BCCU ਪੱੁਛਿਗੱਛ ID/OCA ਨੰਬਰ:         

 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ�:         ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ:         

 ਪਤਾ:         ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਫੋਨ:        

ਭਾਗ 2: IdentoGO / IDEMIA ਦੇ ਨਾਲ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਤਿਹ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਆਪਣੀ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਤਿਹ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਭਾਗ 1 ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਸੂਚਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। 

1.  ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ (ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ) 
      

2.  ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਰਾਜ / ਦੇਸ਼) 
      

3.  ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਫੋਨ (ਖੇਤਰ ਕੋਡ/ਨੰਬਰ) 
      

4.  ਿਲੰਗ 

      ਮਰਦ       ਔਰਤ    ਅਿਗਆਤ 

5.  ਉਚਾਈ (ਫੱੁਟ / ਇੰਚ) 
      

6.  ਵਜ਼ਨ (ਪਾ�ਡ) 
      

7.  ਨਸਲ 

  ਅਮੇਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ 

  ਏਿਸ਼ਆਈ 

  ਕਾਲਾ 

  ਗੋਰਾ 

  ਅਿਗਆਤ 

8.  ਵਾਲ� ਦਾ ਰੰਗ 

   ਗੰਜਾ   ਲਾਲ 

   ਕਾਲਾ   ਸ�ਡੀ 

   ਬਲ� ਡ   ਿਚੱਟਾ 

   ਭੂਰਾ   ਅਿਗਆਤ 

  ਸਲੇਟੀ 

9.  ਅੱਖ� ਦਾ ਰੰਗ 

  ਕਾਲਾ   ਹੇਜ਼ਲ 

  ਨੀਲਾ   ਮਰੂਨ 

  ਭੂਰਾ   ਬਹੁਰੰਗੀ 

  ਸਲੇਟੀ                ਗੁਲਾਬੀ 

  ਹਰਾ              ਅਿਗਆਤ 

ਭਾਗ 3: ਆਪਣੀ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਤਿਹ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ  ਭਰ ੋ

1. IdentoGO / IDEMIA ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ https://wa.ibtfingerprint.com'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 1-888-771-5097 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

2. ਆਪਣੀ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਇਸ ਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: 

ਤਾਰੀਖ / ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਿਦਨ:         ਸਮ�:          

ਥ� / ਪਤਾ:         

ਭਾਗ 4: ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਈੋ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਿਜਸਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਆਉਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਆਈਡੀ ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਰੀਿਨਊ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਿਵੱਚ ਹੋ।  ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਆਈਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵ� ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪ: 

• ਯੂਐਸ ਡ�ਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸ�ਸ, ਜ� ਕੋਈ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਈਡੀ (ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਲਰਨਰਜ਼ ਪਰਿਮਟ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ) 

• ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਐਸ ਆਰਮਡ ਸਰਿਵਸ ਆਈਡੀ (ਫੌਜ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਨ� ਵੀ, ਮਰੀਨ, ਆਿਦ) 

• ਯੂਐਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 

• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮੇਤ) 

• ਸੰਘੀ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਟ�ਾਇਬਲ ਆਈਡੀ 

ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੂਪ� ਦੀ ਸੂਚੀ IdentoGO / IDEMIA ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf 
 

https://wa.ibtfingerprint.com/
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf

