
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯਾਤਰੀ ਲੋਕੇਟਰ ਫਾਰਮ 
 
ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਯਕੂ ੇਦ ੇਸ ਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦ ੇਨ ੇਂ 
ਬਾਰਡਰ ਸਨਯਮਾਂ ਬਾਰ ੇਪੜ੍ਹੋ ਅਤ ੇਪਤਾ ਕਰੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਤੋਂ ਛਟੋ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ, ਿਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਨੇ ਦ ੇਸਕਿ ੇਮੁਿਾਸਿਰ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਿ (COVID-19) ਲਈ 
ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸਜ਼ਸਟ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 
ਿਮੂਹ ਸ ਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ  ਿੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਿੀਂ 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਸਕਿ ੇਸ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 
ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਤੁਿੀਂ: 
 

 ਇਕਿੱ ਠੇ ਪਹੁੂੰਚੋਗੇ ਅਤ ੇਰ ਾਨਾ ਹੋ ੋਗੇ 
 ਯੂਕੇ ਸ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ੋਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ 
 ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ੇਰ  ੇਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ 

 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ੇਗੀ: 
 

 ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਤੀਆਂ ਿਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇ ੇਰ  ੇ
 ਪਤਾ ਸਜਿੱ ਥ ੇਤੁਿੀਂ ਯੂਕੇ ਸ ਿੱਚ ਰਹੋਗੇ (ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

 
ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ  ਯੂਕੇ ਸ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ 48 ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਸਹਲਾਂ ਜਮਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ। 
 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿਨੂੂੰ  ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਚ ਭਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ 25 
ਸਮੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਅਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਾਈਨ-ਆਉਟ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ 7 
ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਿ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ   ਾਪਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਟਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾ ਗੇੀ। 
 
ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਹੋਮ ਆਸਫਿ ਅਤੇ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦਆੁਰਾ  ਰਸਤਆ 
ਜਾ ੇਗਾ, ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸ ਿੱ ਚ  ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ੋ
 
ਇਿੱਕ ਈਮਲੇ ਪਤਾ ਅਤ ੇਪਾਿ ਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਜ ਾਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਕਰ ਿਕ।ੋ ਸਫਰ 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਿੱਕ ਸ ਲਿੱ ਖਣ ਸਲੂੰ ਕ ਈਮਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਚ ਆਪਣੀ 
ਦਰਖ਼ਾਿਤ ਸ ਿੱ ਚ ਦਬੁਾਰਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰ ਿਕੋ। 
 
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਰਖ਼ਾਿਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਨ ੀਨਤਮ ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਿਤ ਦਾ ਸਲੂੰ ਕ 
ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 'ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਚ ਇਿ ਦਰਖ਼ਾਿਤ 'ਤੇ  ਾਪਿ ਆਉ' ਸ ਕਲਪ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਪਾਿ ਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 8  ਰਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਲੂੰ ਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਿੱਖਰ ਅਤੇ 
ਇਿੱਕ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਂ ਸਚੂੰਨਹ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈੋ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ ਸਦਿੱ ਤੀ ਈਮਲੇ  ਰਤੋ: 
noemail@homeoffice.gov.uk। ਇਿ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਿਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਕਸ ਲਈ ਹੈ? 
 
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਲਈ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 
 
ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਸਦਓ  
 
ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਲਈ ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਕਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ 'ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਕਰੋ 
ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ' 'ਤੇ ਕਸਲਿੱ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈੋ  ੀ  ਾਧੂ ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕੋਗੇ। 
 
ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਸਕਿੱਥੇ  ਰਤਦ ੇਹੋ? ਤੁਿੀਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸ ਕਲਪ ਚਣੁ ਿਕਦੇ ਹੋ 
 
ਚੁਣ ੋਸਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਦਾ ਟਲੈੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸ ਕਲਪ ਚਣੁ 
ਿਕਦ ੇਹੋ 
 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਰ 
 
ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਹਨ? 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
 
ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਟਲੈੀਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਿੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ? 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 
 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਸਜ ੇਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਰਤਮਾਨ ਪਾਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਿਤਾ ੇਜ਼ ਸ ਿੱਚ ਸਦਖਾਇਆ ਸਗਆ 
ਹੈ।  
 
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿੱ ਸਖਆ ਸਗਆ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰ ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਗੋਤ ਜਾਂ ਿਰਨੇਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰ ਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ 
ਸ ਚਕਾਰਲੇ ਸਹਿੱ ਿ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸ ਿੱਚ 
ਸਪਛੇਤਰ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ), ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਲ ਿਰਪਰਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਾਰੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਨਾਮ ਦਿੱਿਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ 
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ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਏ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਕਦ ੇ ੀ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ?  
 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਰੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤਿੁੀਂ ਸ ਆਹ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈੋ  ਿੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਜਿ ਨੂੂੰ  ਤੁਿੀਂ ਪੇਸ਼ ੇਰਾਨਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
 ਰਤਦ ੇਹੋ। 
 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਯਕੂ ੇਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ? (ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, 24 6 2020) 
 
ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ਿਮੇਂ ਪਹੁੂੰਚੋਗੇ? (ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, 14:30) 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਯਕੂ ੇਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ? (ਸ ਕਲਸਪਕ) 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਗ 
 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂੰ ਗ ਕੀ ਹੈ? 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਮ ਜਮਤੀ 
 
ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸਮਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ 
 
ਆਪਣ ੇਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 
 
ਇਿ ਭਾਗ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਿਤਾ ਜ਼ੇਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਅਥਾਸਰਟੀ 
 
ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਿਤਾ ੇਜ਼ 'ਤ ੇਇਿ ਨੂੂੰ  'ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਦੇਸ਼' ਜਾਂ 'ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ 
ਿਥਾਨ'  ੀ ਸਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਮਤੀ ਦਦ ਮਮ ਿਿਿਿ ਫਾਰਮਟੈ ਸ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ 
 

ਯੂਕ ੇਜਵਿੱ ਚ ਰਜਹਣਾ 
 
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕੂੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹੋ? 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕ ੇਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇ
 



ਆਪਣ ੇਪਹੁੂੰਚਣ ਦ ੇ ੇਰ ੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ  
 

ਇਿੱ ਕ ਸੰਗਜਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 
 
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿੱਕ ਿੂੰਗਸਠਤ ਿਮੂਹ ਦ ੇਸਹਿੱ ਿ ੇ ਜੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ?  
 
ਇਿ ਸ ਿੱ ਚ ਟਰ ੈਲ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਕੂੰਮ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦ ੇਿਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 
ਕੀ ਤੁਿੀਂ 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕਿ ੇਸ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕ ੇਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਜਿ ਨੂੂੰ  ਤੁਿੀਂ ਇਿ 
ਫਾਰਮ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?  
 
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ੋਪਤੇ 'ਤ ੇਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 
 

ਸਵ-ੈਇਕਿੱਲਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ 
 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਯੂਕ ੇਸ ਚਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਸਹਲੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਿ -ੈਇਕਿੱਲਤਾ ਸ ਿੱਚ ਰਸਹਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋ? 
 

ਤੁਸੀਂ ਜਕਿੱ ਥ ੇਰਹੋਗੇ 
 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਯੂਕ ੇਸ ਿੱਚ ਆਪਣ ੇਪਸਹਲੇ 14 ਸਦਨ ਸਕਿੱ ਥੇ ਰਹੋਗੇ? 
 

ਯੂਕ ੇਜਵਿੱ ਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕੇ ਸ ਿੱ ਚ ਸਕਿਦ ੇਨਾਲ ਰਸਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਦੋਿਤਾਂ, ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਸ ਅਕਤੀ 
ਦੇ ਘਰ ਰਸਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਿ।ੋ 
 
ਤੁਿੀਂ ਯੂਕ ੇਸ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸਹਲੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਸਕਿ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਰਹੋਗੇ? 
 
ਤੁਿੀਂ ਉਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰਚੋਗੇ? (ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, 24 6 2020) 
 
ਤੁਿੀਂ ਉਥੋਂ ਕਦੋਂ ਰ ਾਨਾ ਹੋ ੋਗੇ? (ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, 24 6 2020) 
 

ਯੂਕ ੇਜਵਿੱ ਚ ਹਰੋ ਜਰਹਾਇਸ਼ 
 
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਯੂਕੇ ਸ ਿੱਚ ਆਪਣ ੇਪਸਹਲੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਤ ੇਹੋਰ  ੀ ਰਹੋਗੇ? 
 

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ 
 
ਜੇ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਿ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਾਸਜ਼ਸਟ  ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਸਿਿੱ ਧਾ ਿੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ  ੇਰਸ ਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 



ਆਪਣੇ ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ੋ
 
ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੇਠ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 
 

ਘੋਸ਼ਣਾ 
 
ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕ: 
 

 ਮੈਂ ਅਗਲੇ 48 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਅੂੰਦਰ ਯਕੂ ੇਪਹੁੂੰਚ ਜਾ ਾਂਗਾ/ਜਾ ਾਂਗੀ 
 ਮੈਂ ਇਿ ਫਾਰਮ ਸ ਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਿਹੀ ਹੈ 

 


