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 دليل أهالي التبني المؤقت في مدينة نيويورك للتبني
 2007يناير 

 
 

 مقدمة
 

 الكثير من األطفال في نظام التبني المؤقت في مدينة نيويورك ممن لديهم الرغبة في التبني يتم تبني هم من 
ال الذين هم في وآذلك فأن أهالي التبني المؤقت يوفرون سكنًا آمنًا ودائمًا لألطف .قبل أهالي التبني المؤقت

لقد تم تصميم هذا الّدليل لمساعدة عملية التبني ألولئك األطفال حتى يتمكنوا من العيش  .نظام التبني  المؤقت
آلما ازداد عدد عمليات التبني لألطفال الموجودين تحت برنامج رعاية الربيب  .مع عائالت مستقرة ودائمة

وألولئك األهالي المتبني ن مؤقتًا ألطفال يرغبون في تبني  .لهمآلما قل عدد األطفال غير المتأآدين من مستقب
 .هم بشكل دائم فأن هذا الدليل يوفر لهم المعلومات والمساعدة

 
وتعكس هذه النسخة من هذا الدليل التغييرات في القوانين والسياسات والممارسات التي نتجت عن إقرار 

مشروع الحاآم  (2005سرة، والفصل الثالث من قوانين عام  الفدرالي حول التبني وأمان األ1997قانون عام 
ومن المتوقع أن تسفر هذه التغييرات عن تقصير المدة التي يقضيها األطفال في  .في والية نيويورك) الدائم

 .لئك األطفالونظام التبني المؤقت وعن تعجيل سير معاملة التبني أل
 

 2007يناير 
 

" ويلفير ريسيرتش"بني  المؤقت في مدينة نيويورك للتبني  من قبل شرآة تم إعداد وتصميم دليل أهالي الت
وهذه الشرآة هي وآالة ال تسعى للربح  .المتعاقدة مع مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال والعائالت

 وعنوانها على 2563-432 (518) ورقم هاتفها State Street, Albany, NY 12207 112: وعنوانها
 . www.welfareresearch.org االنترنت
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 آيف تستخدم هذا الدليل
 

يسعدنا تقديم دليل أهالي التبني المؤقت في مدينة نيويورك للتبني والذي تم تصميمه لمساعدة أهالي التبني  
 . المؤقت في فهم عملية التبني  وعلى القيام بدور فاعل في عملية تبني  األطفال الذين يتبنونهم مؤقتًا حاليًا

 
 آنت من أهالي التبني المؤقت وآنت تفكر في تبني األطفال الذين ترعاهم فعليك مراجعة هذا الدليل إلدراك إذا

 . ستجد ملخصًا لعملية التبني حسب ما يصفها هذا الدليلiiiوفي صفحة  .الخطوات التي يتوجب عليك أخذها
وتقدم  . تتبنى طفلك الربيبسيعطيك هذا الملخص فكرة جيدة عما يجب عليك أن تتوقعه إذا قررت أن 

يتبع ذلك قائمة بأرقام الهواتف المفيدة وآذلك نموذج  .الفصول من واحد إلى ستة معلومات حول عملية التبني
 .يساعدك في تتبع سير عملية التبني

 
بني  آلما علمت أآثر حول عملية الت .نأمل في أن يكون هذا الدليل مفيدًا في جعل عملية التبني  أآثر إيجابية

 .سيفيد ذلك آافة األطراف، خاصة الطفل .ومتطلباتها آلما زاد احتمال إنهاء عملية التبني  في وقت أقرب
 

 المؤلفون
ليزا مارش، محامية، و آالفين روبرتس، عامل اجتماعي معتمد، وهما موظفان سابقان في مرآز تطوير 

 ).  مكتب منطقة مدينة نيويورك(عائالت الخدمات االجتماعية بمكتب والية نيويورك خدمات األطفال وال
 

وقد تم تعديله بمساعدة آريستينا ثيودور، محامية وخبيرة تبني، مرآز تطوير الخدمات االجتماعية بمكتب 
 ).مكتب منطقة مدينة نيويورك(والية نيويورك خدمات األطفال والعائالت 

 
 :مالحظات
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 ملخص
 

بعد أن يصبح التبني  نهائيًا يحصل الوالد   . أو أمومة مع الطفلالتبني هي طريقة قانونية تخلق عالقة أبوة
والطفل المتبنى على آافة حقوق وواجبات الطفولة واألبوة أو األمومة المتواجدة بين أفراد أية عائلة من ذوي 

 .قرابة الدم
 

وقد تمنح   . مؤقتيملك مفوض دائرة الخدمات االجتماعية المحلية الوصاية القانونية على أطفال التبني  ال
 . دائرة الخدمات االجتماعية المحلية مسؤولية العناية بالطفل إلى منظمة طوعية مخولة

 
 ).فوستر آير(يجب اتخاذ قرارات مستقبل الطفل طويلة األمد عندما يكون الطفل في مرحلة التبني  المؤقت 

منظمة الطوعية المخولة أن إعادة الطفل وال) ACS(إذا قررت إدارة خدمات األطفال التابعة لمدينة نيويورك  
إلى عائلته ال تصب في مصلحته وأنه من األفضل تبني  الطفل، يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل الطفل 

 .مؤهًال للتبني
 

) 2. يمكن لألهل األصليين توقيع اتفاق تسليم طوعي) 1 :هناك طرق ثالثة لجعل الطفل مؤهًال قانونيًا للتبني
رة خدمات األطفال أو المؤسسة الطوعية المخولة المسؤولة عن الطفل أن تتقدم بطلب قرار قضائي بإمكان إدا

إذا آان الوالدان األصليان متوفان أو آان ) 3. بإنهاء حقوق األبوة أو األمومة التي يتمتع بها األهل األصليون
 .فل تلقائياًُ مؤهًال للتبنيأحدهما متوفًا ولم يتوجب أخذ إذن األخر أو إخطاره بالتبني، يصبح الط

 
 .بإمكان الوالدان المتبني أن مؤقتًا الحاليين تقديم طلب إلى المحكمة إلنهاء حقوق األبوة للوالدين األصليين

 
تشمل عملية التبني  مرحلتين   .بإمكانك البدء بعملية التبني  خالل فترة عملية تأهل الطفل قانونيًا للتبني

 تتم موافقة إدارة خدمات األطفال أو منظمة طوعية مخولة عليك وعلى عائلتك آعائلة أوًال، يجب أن  :هامتين
 .حتى يصبح قانونيًا) آامًال(ثانيًا، ال بد من أن تطلب من المحكمة أن تجعل التبني  نهائيًا  .مالئمة للتبني

 
 موافقة الوآالة

 
يجب عليك وعلى   .لتبني  وتوقيع اتفاق تبنيحتى تنال موافقة الوآالة عليك التعاون مع برنامج دراسة بيوت ا

 عاما أن تكملوا عملية مراجعة السجل الجنائي بما في ذلك أخذ البصمات إذا لم 18أي شخص يفوق سنه 
ترآز دراسة بيوت   ).فوستر آير(تكونوا قد فعلتم ذلك آجزء من عملية التأهل آعائلة صالحة للتبني  المؤقت 

 تتطلب التجديد وأية معلومات قد تحتاجها المحكمة بالنسبة لعائالت التبني  المؤقت التبني  على المجاالت التي
وتوفر دراسة بيوت التبني، والتي يقوم بها عادة شخص من الوآالة، المعلومات حول   .التي ترغب في التبني
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 طريقة الرعاية للطفل الوالد المتبني  مؤقتًا، وعائلة وبيت التبني  المؤقت، وآذلك أية معلومات قد تؤثر على
وتستخدم هذه المعلومات من قبل الوآالة والمحكمة لمعرفة المزيد حول العائلة المتبني ة وتحديد   .بعد التبني

 .ما إذا آان التبني  من قبل العائلة المتبنية مؤقتًا هو أمر في مصلحة الطفل
 

بتوقيعك على االتفاق فأنك توافق  . اتفاق تبنييتم توقيع نموذج من قبل الوالد المتبني مؤقتًا والوآالة ويسمى
آوالد تبني مؤقت على رعاية الطفل وتلبية احتياجاته بنية التبني، وتوافق الوآالة على القيام بعملها فيما يخص 

  . سالمة الطفل
 

 المعلومات التي ستتلقاها
 

ول والديه األصليين قبل القيام يجب على الوآالة تزويدك بأية معلومات طبية حول طفلك المتبنى مؤقتًا وح
يجب أن تحتوي المعلومات الطبية على معلومات نفسية ومعلومات حول أي أمراض قد تكون   .بالتبني  الدائم

وراثية، أي أدوية أو عقاقير تناولتها األم أثناء  الحمل، معلومات التلقيح، واألدوية التي يتناولها الطفل، 
تائج أي اختبارات تشخيصية تم عملها وأي عالجات متابعة تمت أو ما زال والحساسيات المعروفة لديه، ون

 .الطفل بحاجة لها
 

 معونة التبني 
 

معونة التبني  هي دفعة شهرية تدفع إلى األهل المتبني ن مؤقتًا والذين تبنوا طفًال يعتبر معاقًا أو من الصعب 
 من حالة بدنية أو عقلية  أو نفسية أو إعاقة شديدة عمومًا فأن الطفل المعاق هو طفل يعاني  .إيجاد عائلة له

عمومًا فأن الطفل المعاق هو طفل يعاني من حالة بدنية أو عقلية  أو نفسية أو   .لدرجة أنه يصعب تبني  الطفل
أساسي،   : يتم دفع معونة التبني  طبقًا لواحد من ثالث معدالت  .إعاقة شديدة لدرجة أنه يصعب تبني الطفل

 . ترتبط هذه المعدالت بمعدالت السداد لمعتمدة من قبل مجلس التبني المؤقت  .  استثنائيخاص أو
 
التي تبني  لمعونة تغطية تكاليف الأيضافقد تتأهل ، همتبني الذين يصعب  من أو من المعوقين طفًالت تبني إذا

 موالأللي دفعة وحيدة غير المتكررة هتبني وهذه المعونة لتغطية تكاليف ال.  دوالر2000 إلى قد تصل
 المحامي والفحوص الطبية أتعابهذه المبالغ تشمل . الطفلتبني بارتباط مباشر وضروري المتعلقة ب

  نهائيةةصوربتبني لم يتم ال إذاو. الطفلتبني يتم  أن بعد إالوال تسدد هذه النفقات . وشهادات الزواج والسفر
  .فلن يتم تسديد تلك النفقات

   
  

وسيوفر لك مسؤول .  غير المتكررةالمصروفاتتغطية و تبنيمعونة اليل خطوات تقديم طلب دلالهذا يفسر 
 .أيضا معلومات مفصلةملفك 
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  تبني  الإتمام
  

 تلتمس من أنالمحكمة، وعليك  إلى  يقدما وثائق ومعلوماتأننهائيًا على محاميك والوآالة تبني ليكون ال
  . الصيغة النهائية الخاصة بك إقرارالمحكمة

   
  

 األموال يحول عدم توفر أنوال يجب . تداب محامنا هي تبني  المحكمة لل إقرارلى في عمليةاألووالخطوة 
 أتعاب يتم دفع أن ضمانت المسؤول عن أنك أنفصحيح .  الخاص بكتبنيدون تعيينكم لمحام لمتابعة ال

وينطبق . هل الحاضنيناألع ترتيبات دفع م إلى ولكن بعض المحامين يسعون للتوصل. المحامي عن خدماته
وقد يكون مسؤول . الوالد البديل مؤهًال للحصول على تغطية للنفقات غير المتكررةآان  إذاذلك بصفة خاصة 

محاميك  بالدفع لدارة بحيث تقوم اإلطفال خدمات األإدارة الدخول في اتفاق مع ملفك قادرًا على مساعدتك في
  . محاميكل أموال أي فعتدفليس عليك أن  تم هذا إذاو. مباشرة

 
. المحكمة تحتوي على المعلومات التي يحتاجها القاضي إلقرار التبني إلى سيتعين على محاميك تقديم وثائق

 الرزمة على معلومات عن نوع األسرة التي تريد أن وتحتوي ."رزمة التبني"وهذه الوثائق غالبا ما تسمى 
من يقضي الذي يعيش معك، ومن زلك، آيف أنت تعيش، القاضي سيتطلب معلومات حول من. تبنى الطفلت

أي شخص آخر الوآالة أو موظف  مع تعاون وللةعليك أن تكون مستعدا لإلجابة على األسئل. الوقت مع الطفل
 مستعدين واكوني أن سائر األشخاص الذين يعيشون في منزلك أيضًاآما يجب على . دراسة المنزلب قومقد ي

السجل المرآزي إلساءة معاملة من قبل وم بإجراء دراسة البيت والخضوع للفحوص لمقابلة الشخص الذي يق
 قدرا آبيرا يقضيشخص  أي  معلومات عنونطلبقد يبعض القضاة أيضا ). SCR( وسوء المعاملة طفالاأل

 قد يمكنمعلومات، أي ذلك،  إلى ضافةوباإل. متبنيعالقة مع الوالد العلى من الوقت في المنزل، مثل شخص 
باء، بما تشتمل هذه المعلومات على تراث اآل. المحكمة إلى يجب أن تقدمالطبيعيين باء ، بشأن اآلاالتأآد منه

ي أالصحي والطبي؛ والتاريخ ؛ وظيفة المادي؛ الوضع، والعرق؛ التعليم؛ الة، والخلفية األثنيمفي ذلك جنسيته
  .لطفل في المستقبلكون عامال من العوامل التي تؤثر على اقد تمعلومات أخرى  

   
  : تنطبق الشروط التالية على حاالت التبني في والية نيويورك

  
إذا آنت تعيش في والية نيويورك يجب عليك إيداع طلب التبني إما في محكمة األسرة أو محكمة البديل في • 

ث تم إنهاء حقوق حيث تعيش؛ أو في محكمة األسرة أو محكمة البديل في المقاطعة حي) أو اإلقليم(المقاطعة 
  . الوالدين الطبيعيين للطفل أو حيث وقع الوالدان الطبيعيان وثيقة تسليم الطفل وتمت الموافقة عليها

  
إذا آنت تعيش في والية أخرى غير نيويورك، يجب عليك إيداع طلب التبني إما في محكمة األسرة أو • 

ة األسرة أو محكمة البديل في المقاطعة حيث تم محكمة البديل حيث تقيم الوآالة مكتبها الرئيسي؛ أو محكم



 6

  . إنهاء حقوق الوالدين الطبيعيين للطفل أو حيث وقع الوالدان الطبيعيان وثيقة تسليم الطفل وتمت الموافقة عليها
 

، تبنيغة النهائية لعملية الاصيالبغض النظر عن المكان الذي أنت تعيش فيه، وإذا آنت قد قررت البدء في 
أو قد للوالدين الطبيعيين قد بدأت  ة إنهاء حقوق األبوقضيةالمحكمة التي تكون داع التماس التبني في إييمكنك 

وثيقة التنازل من أو قبول الطفل الطبيعيين  لوالدي ة الذي أنهى للتو حقوق األبويقاضالإلى  التبني تقدم التماس
م طلب يقدفعليك تتبني لتقديم لمعونة ال تخطط لمبكر وآنتفي وقت  عملية التبني أتبدقد إذا آنت . (الوالدين

  .)عانة في اقرب وقت ممكناإل
  

بصفتك الملتمس في هذه القضية، يجب عليك أن تتابع التقدم المحرز في التبني عن طريق االتصال بالمحامي 
  إذا اتصلت  .يمكنك أيضًا االتصال بالمحكمة إذا آنت بحاجة إلى معلومات إضافية .ومسؤول الملف

لالتصال بالمحكمة بنفسك ستحتاج   . بالمحكمة، فاطلب التحدث مع آاتب التبني للوقوف على حالة قضيتك
رقم القضية هو رقم تعطيه المحاآم للقضايا   .إلى معرفة اسم المحكمة حيث تم إيداع التبني ورقم القضية

 التبني التي يتم رفعها في محكمة تبدأ أرقام قضايا  .لتوضيح أن القضية تم رفعها رسميًا في تلك المحكمة
وعندما يكون الوالد البديل بصدد تبني أآثر من طفل واحد يتم ". A"األسرة بوالية نيويورك بحرف 

يمكنك استعمال النموذج في نهاية هذا الدليل لمساعدتك في تتبع قضية التبني  . تخصيص رقم قضية لكل طفل
 .الخاصة بك

قرر أن بإمكانك تبني الطفل الذي آفلته سيتم تحديد يوم لك وللطفل للذهاب بعد أن يراجع القاضي قضيتك وي
للمساعدة في وضع الصيغة النهائية الخاصة بك بشكل سلس، يجب عليك أن تصل إلى المحكمة . إلى المحكمة
  .سيوجه القاضي أسئلة إليك ويوقع على وثائق تجعل التبني قانونيًا  .في وقت مبكر

  
 مسؤول الملفينبغي على . تبنيوالمعونة في استرجاع تكاليف التبني لاطوات تقديم طلب دليل خالهذا يوضح 

 . أيضًاك معلومات مفصلةءعطاإالخاص بك 
 
 

   الطفل على اتصال بعائلته الطبيعيةإبقاء
 

إذا ارتأت . يجب السماح بإبقاء الطفل على اتصال بعائلته الطبيعية إذا آان هذا يحقق أفضل مصلحة للطفل
 على اتصال بعائلته الطبيعية، فإنه يتحتم عليك أن إبقاءهالة التبني الخاصة بك أن مصلحة الطفل تقتضي وآ

  .تضع في االعتبار العمل على تحقيق هذا
 

آما أنه من المهم أن تعي أن إلغاء حقوق الوالدين في الطفل أو تنازل الوالدين الطبيعيين عن حقوقهما في 
يعني أبًدا أن الطفل ليس له الحق في طلب  آما أنه ال. قوق أقارب الطفل اآلخرينالطفل ال يلغي بالضرورة ح

 .االتصال بأقاربه
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  العمل من أجل إنجاح عملية التبني

  
آلما آنت على علم بعملية التبني آلما زادت احتماالت النجاح في إنهاء عملية التبني في وقت أسرع وبصورة 

المعرفة يجب أن تتحصل لديك في وقت دخول الطفل دار الرعاية وليس ومن الجدير بالذآر أن هذه . أفضل
 .في المرحلة التي يسمح فيها بتبني الطفل

 
يجب أن تكون واضحا فيما يتعلق بقرارك بالتبني؛ وآن : وتشمل االقتراحات من أجل تجربة إيجابية ما يلي

 بعض النصائح لضمان النجاح وتشمل ما وإليك. على يقين من أن هذا هو قرارك؛ وأن تكون منفتحا؛ ومنظًما
االحتياجات ؛ العمل في شراآة ؛ بناء صالت ؛ وبناء  التواصل على نحو فعال ؛ بناء مواطن القوة وتلبية: يلي

 .الصحة والسالمة ؛ واتخاذ قرار مستنير الثقة بالنفس؛ ضمان
 

ليك مراجعة األخصائي االجتماعي إذا آنت تريد أو تحتاج إلى المساعدة في تطوير هذه المهارات، فيجب ع
ة يآما تقدم العديد من الوآاالت دورات تدريب. لوآالتك مع عدم إهمال أية مصادر أخرى قد تكون ذات نفع

وورش عمل باإلضافة إلى خدمات ما قبل التبني تغطي جميعها عدًدا آبيرة من الموضوعات والمشاآل 
  .المتعلقة بعملية التبني

  
 مالحظات
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....................................................................................................................... 
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....................................................................................................................... 
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   ما هو التبني؟: لاألوالفصل 
 

وبعد . عالقة قانونية بين األبوين والطفل قانون و هو الذي يخلقالتبني هو أسلوب منصوص عليها في ال
بجميع الحقوق والمسؤوليات للطفل المتبنى و المفترض قيام األب  اعتماد صيغته النهائية، يقوم المتبني

أيضا، الطفل بالتبني يكون له نفس الحقوق والمسؤوليات المفترض أن تكون للطفل . بالميالد بالقيام بها
  .د األبوين بالتبنيالمولو

 
أوال ، على الوالد بالتبني  الذي يرغب في تبنى طفل : تنطوي عملية التبني على اثنين من اإلجراءات الرئيسية

و بعد ذلك، يجب علي الشخص أن يتقدم بدعوى للمحكمة . خالل عملية الموافقة الخاصة بالوآالة أن يسير من
  .قانونية  لجعلها- اعتماد الكامل - فيها القاضي بوضع الصيغة النهائية يطالب

 
   للتبني ؟نواح مت التبني المؤقتآيف يصبح أطفال

  
أن يصبح الطفل من الناحية القانونية  وقبل. إن األطفال المتوفرون للتبني يعتبرون قانونيا لديهم الحرية للتبني

  .مراحل لدية الحرية للتبني فانه عادة ما تحدث عدة

 
  :دخل في الرعاية البديلةآيف يمكن للطفل أن ي

 
  :يمكن للطفل أن يدخل في الرعاية البديلة بطريقتين

 .األم أو الشخص الذي يرعى الطفل يمكن أن يقوم طواعية بوضع الطفل في دار الرعاية البديلة .1
مثل . دار الرعاية البديلة يمكن لقاضي بمحكمة األسرة أن يطالب بنقل الطفل من بيته و وضعه في .2

أو / المعاملة و  من قبل قاضي محكمة األسرة هو عادة إلبقاء الطفل في أمان من سوءهذا األمر 
جنوح األحداث (الطفل يواجه مشاآل مع القانون  ، أو ألن) إجراءات وقائية لحماية الطفل(اإلهمال 
إجراءات بشأن ما إذا آان الشخص هو في حاجة (مزيد من اإلشراف  أو يحتاج إلى) وإجراءات
 )لإلشراف 

   
 رعاية وحضانة األطفال في برنامج رعاية أبناء التبني 

 
ويعني هذا أن مفوض . يتمتع أبناء التبني بالحضانة القانونية للمفوض المحلي التابع للخدمات االجتماعية

  .الخدمات االجتماعية الخاصة بالحي تتحمل المسئولية القانونية الخاصة بالطفل
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ة مسئولة عن تحديد ما إذا آانت خدمات رعاية أبناء التبني يتم تقديمها بشكل يوجد في آل هيئة اجتماعية إدار
ففي نيويورك سيتي، تتحمل إدارة خدمات األطفال . سليم للعائالت التي تحتاج إلى هذه الخدمات

)Administration for Children’s Services  (ACS) (مسئولية توفير خدمات رعاية أبناء التبني .
شارة إلى الوآالة في نيويورك المسئولة عن توفير رعاية أبناء التبني في أوقات مختلفة من العقود وقد تمت اإل

 والخدمات الخاصة (CWA)إدارة رعاية األطفال االجتماعية : القليلة الماضية عن طريق الكيانات التالية
 األطفال حاليًا الوظيفة وتقدم إدارة خدمات. (BCW) ومكتب رعاية األطفال االجتماعية (SSC)لألطفال 

  .التي قامت بها هذه الوآاالت في وقت من األوقات
  

عقب دخول أحد األطفال في برنامج رعاية أبناء التبني، تكلف اإلدارة إحدى وحدات رعاية أبناء التبني أو 
ل تطوعية  وآالة رعاية طف50وتقوم أآثر من . إحدى الوآاالت المتطوعة المفوضة بالمسئولية اليومية للطفل
 .في المنطقة الرئيسية بتوفير خدمات رعاية أبناء التبني للعائالت

  
 New York State Office of Children and(يقوم مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال والعائالت 

Family Services (OCFS) ( باإلشراف على مناطق الخدمات االجتماعية المحلية، بما في ذلك إدارة
ويقوم . طفال، والوآاالت المفوضة التطوعية للمطالبة بأن تقدم هذه الوآاالت الخدمات السليمةخدمات األ

. المكتب بذلك من خالل إقامة القواعد والمعايير للممارسات الخاصة برعاية األطفال في والية نيويورك
 .وتكتب هذه القواعد والمعايير في نموذج اللوائح وغيرها من المستندات الرسمية

 

  أين يعيش األطفال تحت الوصاية
  

عندما ُيدخل الطفل في نظام الرعاية بالوصاية، قد يوضع في منزل عائلة تكون وصية عليه، أو يوضع مع 
  . مجموعة من األطفال اآلخرين

  
بالنسبة للطفل الذي يعيش مع عائلة بالوصاية، فسوف يعيش في منزل شخٍص حاصل على شهادة أو تصريح 

وإذا آان الوصي أحد أقارب الطفل، ُيقال إن الطفل تحت وصاية . معتمدة تؤهله ليكون وصيًامن قبل وآالة 
  .األقارب

  
وبالنسبة لمعظم األطفال، ذوي الفئات العمرية األآبر سنًا بالتحديد، فإنهم يعيشون في منازل أو مؤسسات على 

 العامل في هذه المنازل عادًة من ويكون الكادر. شكل مجموعات تضمهم مع عدد آبير من األطفال اآلخرين
  .العاملين في الخدمة االجتماعية أو من المتطوعين من موظفي الوآاالت المعتمدة للوصاية
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  اتخاذ القرار بإمكانية تبني الطفل
  

فإذا قررت جمعية . عندما يكون الطفل تحت الرعاية بالوصاية، ينبغي اتخاذ قرار بشأن وضع خطة دائمة له
والوآالة أنه ليس من مصلحة الطفل العودة إلى المنزل، يجب وضع خطة أخرى ) ACS(رآي المرآز األمي

  .ويمكن أن تكون هذه الخطة الدائمة األخرى هي التبني. للطفل
  

، يمكن أن تكون إحدى النتائج المحتملة هي تغيير )انظر الصفحة التالية(وفي جلسة االستماع للخطة الدائمة 
وما إن يصبح الهدف الدائم هو التبني، فعلى الوآالة أن تتخذ الخطوات . لى التبنيالخطة الدائمة للطفل إ

  .الالزمة للسماح بتبني الطفل
  

وهنا، يتلقى الوالدان الوصيان على الطفل حاليًا إشعارًا بكل جلسة استماع للخطة الدائمة، إضافة إلى جلسة 
ن يبذال جهدهما لحضور جلسات االستماع آونهما جزءًا ويمكن للوالدين الوصيين أ. تقديم تقرير الخطة الدائمة

وباإلضافة إلى ذلك، فإن للوالد الوصي الحق بنيل الفرصة لالستماع إليه في جلسات . من حياة الطفل
 12االستماع للخطة الدائمة، ويعّد ذلك جزءًا من اإلجراءات إذا أمضى الطفل في منزل ذلك الوصي أآثر من 

ل إشعار بريدي بجلسة االستماع للخطة الدائمة إلى الوصيين السابقين اللذين عاش آما يجب إرسا. شهرًا
  . متواصًالًا شهر12معهما الطفل 

  

  الطفل للتبنيإتاحة
 

 أحد األطفال إتاحةووآالة التبني وجوب ) ACS(ـ هناك خطوات قانونية يجب إتباعها إذا قررت ال
 .الموجودين في الرعاية للتبني

 
 : الطفل قانونيا للتبنيإتاحةق يمكن من خاللها هناك ثالث طر

 
 .يمكن أن يوقع الوالدان البيولوجيان بإرادتهما تنازال يتنازالن فيه عن آل الحقوق والمسئوليات تجاه الطفل

 
   .أن ترفع األمر للمحكمة للمطالبة بإسقاط حقوق الوالدين البيولوجيين ) ACS(يمكن للوآالة أو 

 
 على رعاية الطفل مطالبة المحكمة بمنحه اإلذن بتقديم عريضة إسقاط حقوق األبوة، يمكن للشخص القائم

وبعد التأآد من حيثيات إسقاط حقوق األبوة يمكن للمحكمة أن توجه الخدمات االجتماعية في المقاطعة 
)ACS (أو أي وآالة أخرى للبدء في اإلجراءات القانونية لعرض الطفل للتبني.  
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ة في البدء في هذه اإلجراءات خالل تسعين يوما من إصدار األمر بذلك تلتزم المحكمة إذا فشلت الوآال
بالسماح للقائم على رعاية الطفل الذي يعيش الطفل في منزله بالبدء في إجراءات تبني الطفل؛ هذا في حالة إذا 

محكمة أسباب معقولة على تعديل أو تمديد ألمر المحكمة أو إذا لم يكن لدى ال) ACS(لم تحصل الوآالة أو
 .تدفعها لالعتقاد أن القائم على الرعاية لن يتم الموافقة على تبنيه للطفل في إجراءات تبني الحقة

 
 الطفل للتبني تلقائيا في حالة وفاة آال الوالدين أو إذا توفي أحدهما ولم تكن موافقة اآلخر على التبني إتاحةيتم 

 .الزمة
 

 . يمكن أن يبدأ القائم على رعاية الطفل في إجراءات التبني- وأحيانا قبل ذلك –بني  الطفل قانونيا للتإتاحةبعد 
لمزيد من المعلومات حول البدء في إجراءات التبني قبل ‘ التبكير في إجراءات التبني ’4راجع صفحة ( 

 .) الطفل قانونيا للتبنيإتاحة

  
  

   بيت للتبنيالعثور على
  

  إدراج الصور
  

 خدمة يقدمها مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال والعائلة الذي تم تأسيسه إليجاد إن إدراج الصور هي
عائالت مستعدة لتبني أطفال تم تحريرهم قانونيا من أجل التبني، وتلقوا رعاية تربوية لمدة ثالث شهور أو 

ووصف وآجزء من عملية إدراج الصور، يطلب من الهيئات إرسال صورة . أآثر، ولم يعرضوا للتبني
يمكن إرجاء أو تأجيل إدراج . موجز لمكتب خدمات األطفال والعائلة عن األطفال المراد إدراج صورهم

يقوم مكتب خدمات األطفال والعائلة وبشكل . الصور بناء على ظروف معينة محدودة تنص عليها األنظمة
آما . سمى ألبوم التبنيمنتظم بنشر صور وأوصاف األطفال المراد إدراج صورهم في مجموعة من الكتب ت

يتم عرض بعض األطفال المدرجين في آتب ألبوم الصور على الموقع اإللكتروني لمكتب خدمات األطفال 
وتوزع هذه الكتب على المكاتب اإلقليمية لمكتب خدمات األطفال والعائلة، هيئات الرعاية التربوية . والعائلة

، المكتبات العامة والمؤسسات األخرى التي يسهل الوصول والتبني، مقاطعات الخدمات االجتماعية المحلية
إن بإمكان األفراد تصفح ألبوم التبني واالتصال بالهيئة المذآورة في األلبوم أو . إليها من قبل عموم الناس

 حيث أرقام هواتف 29راجع صفحة . (مكتب خدمات األطفال والعائلة إذا رأوا طفال قد يرغبون في تبنيه
  ). األطفال والعائلة وعنوان الموقع اإللكترونيمكتب خدمات 
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 إقرار االهتمام بالتبني
  

إذا آان طفل حر قانونيا يعيش مع أب راعي مهتم بتبني الطفل، يمكن للهيئة أن تطلب من األب التوقيع على 
 توقيع إقرار بعد. يعتبر هذا اإلقرار تأآيدا خطيا بأن األب الراعي مهتم بتبني الطفل. إقرار اهتمام بالتبني

 .االهتمام بالتبني، يجب على الهيئة عدم إحالة الطفل لعملية إدراج الصور

  
  أفضلية الوالد البديل في التبني

  
إذا نشأ طفل مع آافل الثني عشر شهرا متواصال، يجب على الوآالة إعطاء األفضلية و االعتبار األول  

نه بعد أن يصبح الطفل قابال للتبني يمكن للوالد البديل الذي و يعني هذا أ. لطلب ذلك الوالد البديل بتبني الطفل
و ينبغي أن تأخذ اإلدارة بعين . تكفل بالطفل الثني عشر شهرا متواصال أن يطلب إذنا بالتبني من اإلدارة

االعتبار طلب الوالد البديل بالتبني و ذلك قبل أن تدرس إمكانية السماح لعائلة أخرى بتبني الطفل، بيد أن 
ما زال يتحتم على اإلدارة التأآد من . فضلية الوالد البديل هاته ليست ضمانًا بأن الوالد البديل سيتبنى الطفلأ

  . أن تبني الوالد البديل هو المصلحة الفضلى للطفل
  

  الشروع في إجراءات التبني باآرا
  

كم أن الخطوات أو اإلجراءات بح) ٥٧٧الفصل ( يشير الكثير من الناس إلى  إجراءات التبني باآرا على أنها 
  .   ١٩٩١ من قوانين ٥٧٧صارت قانونا بموجب الفصل

  
  ׃هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تقوم بها للشروع في إجراءات التبني باآرا

  
تحدث في هذا األمر مع عامل الوآالة .  قبل أن يصبح الطفل المكفول قابال للتبنيمعونة التبنيأطلب . ١

يساعد التبكير في تقديم طلب اإلعانة على تفادي حدوث تأخير . راسة الحاالت أثناء مناقشتكما التبنيالمكلف بد
  ). معونة التبني لمعلومات حول ٣انظر الفصل (في إجراءات  التبني 

  
ارفع التماسا للتبني لدى المحكمة خالل جلسة إ نهاء حقوق األبوة أو مباشرة بعد إنهاء حقوق األبوة أو . ٢ 

 ). لمعلومات أآثر حول المحكمة٤انظر الفصل (التخلي عن حقوق األبوة من طرف األب بالوالدة  
  
 ينهي القاضي لن أن ةينامكإ  هناك دائمًاأندرك ت أنعليك  ،ًامبكر تبنيالمحكمة  إلى قدم التماسًات أن قررت إذا

رد ي لن  ذلك األجرأن ف،ت له أجره ودفعًايمحامعينت  إذا. م الطفللستقد ال طبيعية م الاأل أن أو ةبواألحقوق 
  .  الطفلتبنى تم لادفعة غير متكررة إذبوصفه إليك 



 15

 مناسب التسجيل المبكر أن للتأآد من مسؤول الملفمع تبني ومن المستحسن آذلك مناقشة التسجيل المبكر لل
  . مبكرالالتسجيل نجاح ضمان  الخاص بك لمسؤول الملفسيتعين عليك العمل بشكل وثيق مع . في قضيتك

  
  خطوات عملية التبني

  : الخطوات أدناه ألغراض تبني رعاية طفلإتباعيجب 
  

  .موافقة الوآالة المعنية على والدي الطفل ألغراض التبني •
  . المحكمة الستكمال خطوات عملية التبنيإلىتقديم طلب التماس  •

  
  : جلسة الموافقة على استمرار التبني

  
 موائمة خطة استمرارية التبني التي إلى مراجعة حالة رعاية الطفل ، إضافة تنعقد جلسة خاصة ألغراض

 أووتخضع معايير الجلسات الخاصة باستمرار رعاية األطفال المهملين .  وضعتها وآالة الرعاية االجتماعية
 تأهيلهم ، أو األطفال الذين وضعوا في دور الرعاية اختياريا واألطفال الذين تمإليهمالذين تمت اإلساءة 

  .  أ من قانون المحكمة األسرية/10 األحكام التي نصت عليها المادة إلىبالكامل 
  

 الذين تأهلوا أو المهملين أو إليهموتنعقد الجلسة التمهيدية لمراجعة حالة الرعاية الخاصة باألطفال المساء 
شهور من ) 8(وز انقضاء  تم وضعهم في دور للرعاية بشكل اختياري، بتاريخ ال يتجاأوبالشكل الكامل 

) 6(تاريخ انتقالهم ؛ آما يجب انعقاد الجلسة التالية ألغراض مراجعة حالة رعاية الطفل بتاريخ ال يتجاوز 
  .  يوم من انعقاد آل منهما30هذا ويتم استكمال الجلستان خالل . شهور من انعقاد الجلسة التمهيدية

  
 تقرر ارتكابهم لجنح األحداث؛ أو) PINS (واإلشرافلرقابة أما في ما يخص األطفال الذين تتطلب حالتهم ا

شهرا من تاريخ تضمين الطفل في الرعاية ) 12(فتنعقد الجلسة التمهيدية ألغراض المراجعة خالل 
  . شهرا من تاريخ انعقاد الجلسة الخاصة باستمرار الرعاية) 12(االجتماعية، وخالل 

  
آامل ألغراض التبني ، يجب ان تنعقد الجلسة التمهيدية للطفل وعندما تقرر المحكمة تأهيل الطفل بشكل 

يوما من انعقاد الجلسة األولى، إال إذا قررت المحكمة وجوب انعقادها بشكل فوري ) 30( خالل إليهالمشار 
  .  بعد استكمال الجلسة التي تم تأهيل الطفل فيها ، مع توفير الوقت الكافي لإلشعار بذلك
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  جراءات الحصول على موافقة الوآالة إ: الفصل الثاني
 
 

، سيكون هناك العديد من االتصاالت مؤقتةعندما تقرر أنك تريد تبني الطفل الذي تتولى حضانته لفترة 
تتضمن هذه االتصاالت المرور بإجراءات دراسة أحوال منزل . بالوآالة حتى استكمال إجراءات التبني

  .بني وتبادل للمعلومات الهامةالتبني، واستكمال اتفاقية التنسيب بالت
 

  التعاون مع عملية دراسة أحوال منزل التبني
 

الذين يرغبون في التبني، ترآز دراسة أحوال منزل التبني ) الحاضنين بصفة مؤقتة(بالنسبة لآلباء المؤقتين 
مة، فهي توفر على النواحي التي يحتاج إلى تحديث المعلومات بشأنها وأية معلومات إضافية قد تطلبها المحك

منزلها وأية معلومات أخرى قد تؤثر على آيفية رعاية الطفل بعد /ومنزله) ة(المؤقت) ة(معلومات حول الوالد
  .التبني، وغالبا ما يجريها شخص يتبع للوآالة

 
 

  :ولدراسة أحوال منزل التبني غرضان
 

ستخدامها للتأآد من أن اآلباء تستخدم الوآالة عملية دراسة أحوال المنزل لجمع وتسجيل معلومات يمكن ا
 .المؤقتين يصلحون لكي يكونوا آباًء بالتبني للطفل

 
تستخدم المحكمة تقرير دراسة أحوال المنزل للتعرف على العائلة المتقدمة بطلب التبني ولتحديد ما إذا آان 

 .التبني من قبل اآلباء المؤقتين سيكون في صالح الطفل
 

رها حول دراسة أحوال منزل التبني إلى المحكمة، وأحيانا يطلق على هذا التقرير وغالبا ما تقدم الوآالة تقري
إال أنه في بعض الحاالت قد تولي . المقدم إلى المحكمة اسم التحقيق والتقرير أو تقرير التحقيق بشأن التبني

ء متابعة لدراسة المحكمة وآالة أو إدارة أخرى، مثل إدارة المراقبة، إجراء دراسة أحوال المنزل أو إجرا
   .األحوال التي أجرتها الوآالة
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   األصابعأخذ بصمات
  

قبل أن يحصل أي شخص على المصادقة أو الموافقة ليصبح والدا حاضنا، أو والدا بالتبني في والية 
نيويورك، يجب أن يخضع هذا الشخص، وآل شخص آخر بلغ الثامنة عشرة من العمر أو أآثر، ويعيش في 

مصادقة أو الموافقة ، يجب أن يخضعوا جميعا لعملية أخذ البصمات، ومراجعة سجل التاريخ منزل طالب ال
إذا آنت قد حصلت أخيرا على . الجنائي ،من قبل مكتب والية نيويورك الخاص بخدمات األسرة واألطفال

 أخذ البصمات المصادقة أو الموافقة لتكون والدا حاضنا في والية نيويورك، تكون قد خضعت قبل ذلك لعملية
أما إذا لم تكن حاصال على المصادقة أو الموافقة . ومراجعة سجل التاريخ الجنائي من قبل مكتب الوالية

لتكون والدا حاضنا، أو أن أي شخص آخر بلغ الثامنة عشر من العمر أو أآثر، ويعيش في منزلك، ولم 
 مكتب الوالية ، فإنه يتعين عليك وعليهم يخضع لعملية أخذ البصمات ومراجعة سجل التاريخ الجنائي من قبل

  .إتمام هذه العملية قبل أن تتم الموافقة عليك لتكون والدا حاضنا
  

إذا آنت قد تقدمت بطلب للحصول على المصادقة أو الموافقة لتكون والدا حاضنا أو والدا بالتبني، وآان سبق 
وببناء على . حصول على مصادقة أو موافقةوأن أدنت بجناية أو جنحة ما، فإنك تصبح فرضيا غير مؤهل لل

ذلك، يتعين على مكتب الوالية أن يرفض طلبك، ما لم تقدم بدليل يبين أن رفض الطلب من شأنه أن يشكل 
خطرا آبيرا يهدد الصحة الجسدية والنفسية للطفل؛ وأن الموافقة أو المصادقة لن تعرض سالمة الطفل 

  . للخطر، وأنها ستكون لمصلحته
  

آنت قد أدنت بجناية ما، أو آان أي شخص آخر بلغ الثامنة عشر من العمر أو أآثر ويعيش في منزلك قد إذا 
. أدين بجناية ما، يصبح من حق مكتب والية نيويورك الخاص بخدمات األسرة واألطفال أن يرفض طلبك

طفال، وتاريخ ويعتمد قرار الرفض على عدة عوامل، من ضمنها مدى عالقة الجناية بمسألة رعاية األ
  .اإلدانة، وآم آان عمر الشخص عندما ارتكب الجناية، وخطورتها، وإعادة التأهيل وحسن السيرة والسلوك

  
إذا آانت لديك أي استفسارات أو اهتمامات حول عملية مراجعة سجل التاريخ الجنائي، خاصة إذا آان  أي 

ولم يخضع لعملية أخذ البصمات، فإنه يتعين شخص بلغ الثامنة عشر من العمر أو أآثر ويعيش في منزلك، 
 .أو المحامي/ عليك التحدث مع الموظف المعني بقضيتك في مكتب الوالية و

  
  استكمال عقد تبني

  
. إن عقد التبني هو   نموذج ينبغي توقيعه بين األب المتبني و الوآالة بعد موافقة األب المتبني على تبني الطفل

 بالحقوق و المسؤوليات المترتبة على الشخص الذي يرغب بتبني الطفل ، يحتوي العقد معلومات تتعلق
ويوافق األب الذي .  الحقوق و المسؤوليات المترتبة على الوآالة التي لها وصاية على الطفل إلىباإلضافة 
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ى القيام و بالمقابل ، توافق الوآالة عل. سيوقع العقد على رعاية الطفل و تلبية جميع احتياجاته بهدف التبني
  .بجميع واجباتها المتعلقة بسعادة الطفل و رفاهيته 

  
  .يقوم ممثل الوآالة أو متقصي السيرة ببحث أمور توقيع العقد مع األب قبل قيامه بالتوقيع 

 

  المعلومات التي تعطيك إياها الوآالة
  

  معلومات التاريخ الطبي
  

بي المتوافرة لديها، بما في ذلك الحالة النفسية يجب أن تقوم الوآالة بإعطائك جميع معلومات التاريخ الط
بالرغم من أن المعلومات المتعلقة بالطفل، و التي تحتفظ . للطفل المتَبنى ووالديه الحقيقيين قبل أن تقوم بتبنيه

بها المحكمة والوآالة، تعتبر معلومات سرية، إال أن قانون والية نيويورك يفرض على الوآالة أن تقوم 
  :شخاص المذآورين أدناه على التاريخ الطبي للطفلباطالع األ

  
  الشخص الذي سيتبنى الطفل •
 الشخص الذي سيصبح أب الطفل بالتبني •
 للطفل المتبنى نفسه في حال ترآه ليعيش بشكل مستقل •

 
أ يفرض قانون نيويورك أن تقوم الوآالة باطالع األشخاص المذآورين أدناه على التاريخ الطبي للطفل آما 
 :في حال طلبوا ذلك دين الطبيعيين الوال

  
  الشخص الذي قام بتبني الطفل •
 الشخص الذي يكون أب الطفل بالتبني •
 الشخص الذي يكون قد تبنى الطفل سابقا لكنه لم يعد آذلك •

  
التي معلومات يجب حذف ال.  لتلك الوثائق ملخصًاأوالتاريخ الطبي نسخة من وثائق رسمية يمكن أن يكون 

تبني الطفل بالوالد يصبح  لذاهبالشخص للأن يتم إعطاؤه من التاريخ الطبي قبل الطبيعيين اء باآل هويةتحدد 
 لطفلل رعايةآان يقدم  الشخص الذي أو ،الطفلتبني  أو حضانةله  وهو الشخص الذي سبق ، الوالد البديلأو

. الطفلوالدي شف عن هوية  تكأنمعلومات يمكن  أي المعلومات التي تحدد هوية اآلباء الطبيعيين هي. سابقًا
  . الخاصة بـأي منهماجتماعياال ضمانأرقام ال وأين واعن وأ أسماءعلى سبيل المثال 
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قتصر على ي ولكنه ال ، تشملأنب المذآورة أعاله يج حكامألل وفقًاالذي يجب توفيره التاريخ الطبي و

   :إذا آانت معروفة ،المعلومات التالية
  
   وراثيةها أنتي يعتقد مراض الاأل أو حاالتال• 
  قبل والدة الطفل والحمل أثناء تناولتها األم دوية التي األ أوالعقاقير • 
   رعاية وقبل وضع الطفل في الحضانةوجوده في ال أثناء ت التي تلقاها الطفللقاحاال• 
   رعاية في الهقبل وضعآذلك  ورعايةالوجوده في  أثناء الطفلدوية التي تناولها األ• 
   رعاية في اله وقبل وضعاألسرة التي تبنته مؤقتًا رعايةفي آان الطفل بينما التي عانى منها  ساسيةحال• 
 التي أجريت على النفسية والتقييمات االختبارات أونمو ال  ذلك اختبارات بما في،ةتشخيصيالختبارات اال• 

   ونتائجها،رعاية في الهقبل وضعآذلك  ورعايةال وجوده في  أثناء الطفل
   ونتائجها البشرية المناعة لفيروس نقص أجريت التي ةبريتالفحوص المخ• 
 الطفل ما زالالتي  أو ،رعاية في اله قبل وضعأو رعايةوجوده في ال أثناء لطفلل منحتلعالج لمتابعة  أي •

   يها إلفي حاجة
  

   الوآالة من قبلخطوات في عملية الموافقة 
  

  :استكمال الخطوات التالية إلى  ستحتاج،تبنيمللحصول على موافقة الوآالة عليك آ
  
  .إجراءات دراسة منزل التبني مع تعاونال. 1
  . تبني اليةاتفاق إتمام. 2
  

   إآمال النماذج 
  

راجعه بدقة  تأنعليك نموذج  أي قبل توقيع. نماذجتوقيع عدة المتبنين  نيلوالدسيطلب من اتبني  عملية الأثناء
  . نماذج خالية توقع على أنليس من المستحسن . مسؤول الملفمع ه على توقيع المترتبة اآلثارناقش وأن ت

  
 مالحظات
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....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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   معونة التبني: الفصل الثالث
  

. معونة التبني مؤهلون لطفالاأل بعض ولكن. بدل إقامة الطفل المكفولن كفيالالن اوالدال يتلقى ال ،تبنيالبعد 
  . نيمعونة التب لبرنامج  شرحيليفيما 

  
  معونة التبني

 

  ؟معونة التبنيما هي 
 

 هي دفعة شهرية تقدم لألهل المتبنين الذين تبنوا طفال تنطبق عليه مواصفات تأهيل مكتب والية معونة التبني
و الهدف من هذا الدعم هو تزويد األهل المتبنين بالنقود . )OCFS(نيويورك لخدمات األطفال والعائلة 

 اتفاقية دعم مع إبرام بالطفل و للحصول على هذا الدعم يتوجب على األهل الكفالء لمساعدتهم على العناية
 الوآالة أو الخدمات االجتماعية المحلية في المنطقة قبل تبني الطفل، ثم يجب تصديق هذه االتفاقية من

)OCFS( آانت مخولة بذلك من قبل إذا أو الخدمات االجتماعية المحلية في المنطقة (OCFS) . معونة تصبح و
طلب دعم التبني بعد انجاز  " 14 متوفرة بعد انجاز التبني فقط في الحالة الخاصة المبحوثة في الصفحة التبني

 "معاملة التبني
 

  عام 21دعم التبني يدفع حتى بلوغ الطفل 
  

لين قانونا  عاما اال اذا أصبحوا غير مسؤو21 حتى بلوغ الطفل معونة التبنييستمر األهل المتبنون باستالم 
آما أنه في حالة وفاة المتبني أو المتبنون قبل بلوغ الطفل . عن دعم الطفل أو لم يعد الطفل يستلم أي دعم منهم 

  . عام21 عام، يتولى عندئذ وصيه القانوني استالم دفعات اإلعانة حتى بلوغ الطفل 21
  
  معونة التبنيهلية للحصول على األ
 

وحدهم أولئك األهالي   .ين يتبنون أبنائهم هم مؤهلين للحصول على إعانة تبنيليس جميع األهالي بالتبني الذ
بالتبني الذين يتبنون طفًال ُيعتبر مصابًا بإعاقة أو من الصعب إيجاد بيت تبني له يمكنهم الحصول على إعانة 

  .تبني
 

الطفل الذي يعاني من ألغراض تحديد أهلية الطفل للحصول على إعانة تبني، فإن الطفل المصاب بإعاقة هو 
الطفل الذي يصعب إيجاد  .حالة جسدية، أو عقلية، أو انفعالية أو عجز شديد بشكل يجعل من تبنيه أمرًا صعبًا
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بيت تبني له هو طفل غير مصاب بإعاقة، ولكنه يكون إما بانتظار التبني لمدة زمنية معينة أو يعتبر صعب 
ل عمر الطفل، وما إذا آان الطفل هو فرد من مجموعة أشقاء أم هذه العوامل تشم .التبني بسبب عوامل معينة

ما إذا آان الطفل هو فرد من مجموعة   .ال، وطول الفترة الزمنية التي بقي بها الطفل تحت الرعاية للتبني
ي أقلية فائضة التمثيل في الرعاية للتبني في والية نيويورك بشكل مرتبط بالنسبة المئوية لعدد السكان اإلجمال

  .لتلك الوالية هو أحد هذه العوامل أيضًا
 

 معونة التبنيستجدون تاليًا قسم أنظمة والية نيويورك الذي يشرح من هم األطفال المؤهلين للحصول على 
  .لإلصابة بإعاقة أو صعوبة إيجاد بيت تبني لهم

  
جسدية أو عقلية أو نفسية تعرف قوانين والية نيويورك الطفل المعاق بأنه ذلك الطفل الذي يعاني من مشاآل 

أو من إعاقة جسيمة من شأنها أن تشكل، بحسب وجهة نظر مكتب خدمات الطفل واألسرة، عقبة آبيرة في 
  : وتشمل هذه المشاآل، على سبيل المثال ال الحصر، التالي. وجه عملية تبني هذا الطفل

  
 بشكل متكرر أو تتطلب العالج أي مشاآل طبية أو مشاآل متعلقة باألسنان تتطلب زيارة المستشفيات •

  والمتابعة الطبية، 
أي إعاقة جسدية، سببها أي عيب أو تشوه جسدي، سواء أآانت هذه اإلعاقة خلقية أو بسبب حادث أو  •

إصابة أو مرض، وتؤثر، أو يكون من شأنها أن تؤثر، بشكل تام أو جزئي على قدرة الطفل التعليمية 
 من القانون الخاص بالتعليم، أو 4001 و 1002حدد في البندين أو قيامه بأداء عمل مجز، آما هو م

 من قانون الصحة 2581تتسبب، أو يكون من شأنها أن تتسبب، بإعاقة الطفل، آما هو محدد في البند 
 العامة،

 أي تشوه آبير مثل فقدان أو تشوه مالمح الوجه أو الجذع أو األطراف، أو •
، اضطرابات نفسية، عجز فكري حاد، أو تلف في خاليا مشاآل متعلقة بالشخصية، مشاآل سلوآية •

أو مع المسئولين /المخ يؤثر بشكل خطير على قدرة الطفل على التواصل مع من هم في مثل سنه، و
 . عنه، بما في ذلك التخلف العقلي أو اإلعاقة اإلنمائية

  
ن أوضاع صعبة، بخالف الطفل وتعرف قوانين الخدمات االجتماعية في والية نيويورك  الطفل الذي يعاني م

  : المعاق ، بأنه الطفل
  

الذي لم يتم وضعه على قائمة التبني في غضون ستة شهور من تاريخ توآيل وصايته ورعايته  •
  لموظف الخدمات االجتماعية أو الوآالة التطوعية المرخصة، أو 

ترة تبني سابقة وإعادة الذي لم يتم وضعه على قائمة التبني في غضون ستة شهور من تاريخ انتهاء ف •
 الطفل إلى رعاية موظف الخدمات االجتماعية أو الوآالة التطوعية المرخصة، أو
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الواردة في هذه الفقرة، وهي ) و(إلى ) أ(الذي تنطبق عليه أي من الشروط المدرجة في البنود من  •
الطفل، على شروط تشكل ، آما اعتبرها مكتب خدمات الطفل واألسرة، عقبة آبيرة في وجه تبني 

الرغم من آون الطفل تحت وصاية ورعاية موظف الخدمات االجتماعية أو الوآالة التطوعية 
 :المرخصة ألقل من ستة شهور

يكونان متاحين للتبني، في ) بما في ذلك أنصاف األشقاء(يتبع الطفل لمجموعة مكونة من شقيقين   )أ (
و ) هـ (421.2معا بموجب البندين الوقت الذي يكون فيه من الضروري أن يتم تسكين الطفلين 

  من هذا القسم، و) د (421.18
  على األقل، يبلغ أحد األخوة خمسة أعوام أو أآثر، أو  )ب (
على األقل، يتبع أحد األخوة لمجموعة من مجموعات األقليات ذات التمثيل الكبير في التبني المؤقت   )ج (

 سكان الوالية، أو في والية نيويورك مقارنة بنسبة تلك المجموعة من إجمالي عدد 
على األقل، يكون أحد األطفال مؤ هًال بطريقة مختلفة للحصول على إعانة بموجب أحاآم وبنود هذا   )د (

 القسم، 
يكون الطفل شقيقًا أو نصف شقيق لطفل تم تبنيه، في الوقت الذي يكون فيه من الضروري أن يتم   )ه (

   من هذا القسم، على أن )د (421.18و ) هـ (421.2تسكين الطفلين معا بموجب البندين 
  يكون الطفل الذي سيتم تبنيه في الخامسة من العمر أو أآبر، أو  )و (
يتبع الطفل لمجموعة من مجموعات األقليات ذات التمثيل الكبير في التبني المؤقت في والية   )ز (

 نيويورك مقارنة بنسبة تلك المجموعة من إجمالي عدد سكان الوالية، أو
الشقيق الذي تم تبنيه مؤهًال، أو آان من الممكن أن آون مؤهالً، يكون الطفل الشقيق أو نصف   )ح (

للحصول على إعانة في حال تم تقديم طلب الحصول على اإلعانة أثناء إجراءات عملية التبني أو 
 قبلها،

المتاحين للتبني، في ) بما في ذلك أنصاف األشقاء(يتبع الطفل لمجموعة من ثالثة أشقاء أو أآثر   )ط (
و ) هـ (421.2ون فيه من الضروري أن يتم إسكان األطفال معا بموجب البندين الوقت الذي يك

 من هذا القسم، أو) د (421.18
يبلغ الطفل ثمانية أعوام أو أآثر ويتبع لمجموعة من مجموعات األقليات ذات التمثيل الكبير في   )ي (

   سكان الوالية، أوالتبني المؤقت في والية نيويورك مقارنة بنسبة تلك المجموعة من إجمالي عدد
  يبلغ الطفل عشرة أعوام أو أآثر، أو   )ك (
يصعب وضع الطفل تحت وصاية ورعاية أبوين غير األبوين بالتبني المؤقت الحاليين ألن الطفل   )ل (

 شهر أو أآثر قبل توقيع اتفاقية التبني 12مكث تحت رعاية هذين األبوين بالتبني المؤقت لمدة 
ل آببر بهذين األبوين ويكون لوضع الطفل تحت رعاية أبوين المؤقت وألن الطفل يكون ارتبط بشك

  .  جديدين وفصله عن األبوين الحاليين أثرًا سلبيًا على نموه
  
 421.24 من اللوائح واألنظمة والقوانين الخاصة بوالية نيويورك، البندين 18تم نسخ هذه القوانين من الباب [
  ).] 3) (أ (421.24و ) 2) (أ(
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عين االعتبار مستوى دخل األبوين بالتبني المؤقت لتحديد ما إذا آان بإمكان األبوين بالتبني ال يتم األخذ ب
وهذا يعني، أن الدخل الذي تكسبه ال يتم أخذه بعين االعتبار عند . المؤقت الحصول على إعانة تبني أو ال

  . معونة التبنيتقديمك لطلب الحصول على 
  

  معونة التبنيقيمة 
  

 على وضع الطفل أثناء التقديم معونة التبني تعتمد قيمة - والسكن المخصص للتبني المؤقت بنيمعونة التقيمة 
قد يكون لطفلك بالتبني المؤقت احتياجات طرأت منذ دخوله في فترة التبني . للحصول على إعانة تبني

انة التي تتناسب مع هذه سوف يتم تقييم االحتياجات الحقيقية لطفلك بالتبني المؤقت لتحديد قيمة اإلع. المؤقت
 .  نفس قيمة السكن المخصص للتبني المؤقت أو أقل أو أآثرمعونة التبنيقد تكون قيمة . االحتياجات

  
 إذا رفعت دائرة الخدمات االجتماعية المحلية قيمة السكن معونة التبنيبعد تبني طفل ما، سوف تزيد 

 عندما تطرأ أحداث مهمة في الفترات العمرية بنيمعونة التآما يمكن أن تتغير . المخصص للتبني المؤقت
  . المختلفة للطفل

  
لدوائر الخدمات االجتماعية المحلية الخيار في أخذ دخل األبوين بالتبني في عين االعتبار عند حساب قيمة 

.  أقل من قيمة السكن المخصص للتبني المؤقتمعونة التبنيوقد يتسبب هذا في أن تكون قيمة . معونة التبني
  . معونة التبنيال تأخذ إدارة خدمات الطفل بعين االعتبار دخل األبوين بالتبني عند تحديد قيمة 

  
 بشكل عام، إذا آان الطفل يعاني من أوضاع صعبة، فإنه يتم دفع -الدفعات األساسية والخاصة واالستثنائية

  .  اإلعانة بموجب الدفعات األساسية المخصصة
  

وبشكل .  إما بموجب للدفعات األساسية أو الخاصة أو االستثنائيةمعونة التبنيتم دفع إذا آان الطفل معاقًا، ي
بينما تدفع اإلعانة االستثنائية فقط . عام، تدفع اإلعانة الخاصة عندما يتطلب الطفل درجة عالية من الرعاية

دائرة الخدمات عندما يتطلب الطفل أعلى مستوى من الرعاية آما هو محدد حسب المعايير التي تضعها 
  .  االجتماعية

  
يمكن لآلباء بالتبني الذين يتبنون طفًال مؤهًال للحصول على إعانة أن يحصلوا على تأمين طبي : التأمين الطبي

وتستمر تغطية المساعدات الطبية لألطفال المعاقين . وقد يقوم هذا التأمين بتغطية المساعدات الطبية. للطفل
 . لألطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة حتى سن الثامنة عشرةحتى سن الواحدة والعشرين و

  
 على بعض معونة التبني في بعض الحاالت، قد تؤثر - على اإلعانات المادية األخرىمعونة التبنيتأثير 

إذا آان لديك أي . اإلعانات المادية األخرى التي يحصل عليها اآلباء بالتبني، مثل خدمات اإلسكان العام
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 التي تحصل عليها على اإلعانات المادية األخرى، اتصل بالموظف معونة التبنيت حول تأثير قيمة استفسارا
 . المسئول في المؤسسة التي تقدم لك اإلعانات األخرى

  

  تحصيل نفقات التبني غير المتكررة 
  

  ما هي نفقات التبني غير المتكررة ؟ 
  

التبني المؤقت لمرة واحدة، وهي نفقات ضرورية تتعلق نفقة التبني غير المتكررة هي مبلغ يدفعه اآلباء ب
  : أمثلة على نفقات التبني غير المتكررة. مباشرة بعملية تبني أحد األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

  
  أتعاب المحامي

  
 الفحوص الطبية والجسدية

  
تتوفى في فترة /التي يتوفى/يالزوجة الذ/النقود التي يتم دفعها للحصول على شهادات، مثل شهادة وفاة الزوج

 . الخ...الزواج، نسخ مصدقة من صكوك الطالق، 
  

 نفقات السفر والمواصالت
  

  التأهل لتحصيل نفقات التبني غير المتكررة
  

قد تتمكن من تحصيل نفقات التبني غير المتكررة التي قمت بتحملها إذا آنت تتبني طفًال من ذوي االحتياجات 
طبق تعريف الطفل ذي االحتياجات الخاصة على جميع األطفال المعاقين ومعظم وبشكل عام، ين. الخاصة

آذلك سيكون بإمكان معظم اآلباء بالتبني، الذين يتبنون أطفاًال .  األطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة
  . ، تحصيل نفقات التبني غير المتكررة التي يتحملونهامعونة التبنيمؤهلين للحصول على 

  
  : فقات التبني غير المتكررة، يجب أن تتوفر الشروط التاليةلتحصيل ن

  
 القانونية لعملية التبني باإلجراءاتيجب أن تكون النفقات مدفوعة لقاء خدمات متعلقة بشكل مباشر  •

  . وتكون ضرورية لهذه اإلجراءات
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ى ضعف فعلى سبيل المثال، إذا قمت بتوآيل محام يتقاض". معقولة"يجب أن تكون قيمة النفقات  •
المبالغ التي يتقاضاها محامون آخرون مقابل نفس حجم ونوع العمل، فإنه يمكن اعتبار أن هذه 

 . النفقات غير معقولة
 . يجب أن ال تكون هذه النفقات قد حصلت من مصدر آخر •
يجب أن ال تكون هذه النفقات قد دفعت لقاء خدمات تبني تنتهك القانون الفدرالي، أو قانون والية  •

 . رك، أو قانون أي والية أخرىنيويو
يجب تسليم فواتير نفقات التبني غير المتكررة لوآالة التبني في غضون عامين من تاريخ الصك  •

 . النهائي للتبني
 . يجب توقيع اتفاقية تحصيل نفقات التبني غير المتكررة قبل إتمام عملية التبني •

  

  ني النفقات التي يتم تحصيلها فقط بعد إتمام عملية التب
  

وإذا لم تنتهي إجراءات عملية التبني، . يتم تحصيل نفقات التبني غير المتكررة فقط  بعد إتمام عملية التبني
  . فإنه لن يتم دفع هذه النفقات

  

  الحد األقصى للمبالغ التي يتم دفعها 
  

ويشمل هذا .  طفل دوالر أمريكي لكل2000يبلغ الحد األقصى للمبالغ التي يتم دفعها إلجمالي نفقات التبني 
إذا آانت نفقات . المبلغ مجموع أتعاب المحامي، تكاليف المحكمة، ورسوم الحصول على الوثائق الرسمية

 دوالر أمريكي، فإنه لن يتم تعويضك زيادة عن 2000التبني غير المتكررة التي قمت بدفعها تتجاوز مبلغ 
  .  دوالر أمريكي2000

  
  

  تحصيل أتعاب المحامي 
  

رة خدمات الطفل نظامًا يمكن اآلباء بالتبني من توآيل محام على أن ال يتحمل هؤالء اآلباء أي وضعت إدا
وبموجب هذا النظام، تلتزم إدارة خدمات الطفل بالدفع مباشرة للمحامي بعد إنهاء . نفقات على حسابهم الخاص
  ) ، دفع أتعاب المحامي الموآل18انظر صفحة . (آافة إجراءات عملية التبني
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   و نفقات التبني غير المتكررة معونة التبنيتقديم طلب الحصول على 
  

 ونفقات التبني غير المتكررة معونة التبنيعلى المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك أن يقوم بمناقشة برامج 
ي بخصوص إذا آنت تقوم بإجراءات عملية التبني لطفلك بالتبني المؤقت ولم يحدثك أحد من وآالة التبن. معك

  .  ، فإنه يتعين عليك االستفسار عن األمر في الحالمعونة التبني
  

، فإنه يتوجب إثبات ما إذا آان الطفل يعاني من معونة التبنيوآجزء من عملية تقديم طلب للحصول على 
يتم إثبات أن الطفل معاق من خالل تقديم وثائق تبين حالة الطفل الجسدية . إعاقة أو يعاني من أوضاع صعبة

وتستخدم هذه الوثائق أيضا لتحديد قيمة اإلعانة التي تدفع للطفل .  أو العقلية أو النفسية أو تبين حجم إعاقته
 حديثة وتحتوي على معونة التبنييجب أن تكون الوثائق المقدمة آجزء من طلب الحصول على و. المعاق

ويجب أن تتضمن نتائج الفحوص . نتائج فحوص طبية حديثة أجراها طبيب أو طبيب نفسي أو أخصائي نفسي
. االحتياجاتعلى وصف لالحتياجات الفعلية للطفل وما يتوجب على اآلباء بالتبني المؤقت فعله لتلبية هذه 

آذلك يجب أن تحتوي نتائج الفحوص على تشخيص لحالة الطفل وعلى خطة عالجية يجب إتباعها لتلبية 
  . احتياجات الطفل

  

   معونة التبني
  

  : للتقدم بطلب للحصول على إعانة تبني، عليك إتباع التالي
  

ينبغي عليه إعطاؤك ناقش توفر إعانات التبني مع الباحث االجتماعي الذي يتابع حالتك والذي  •
  . معلومات حول برنامج اإلعانة، بما في ذلك نموذج اتفاقية اإلعانة وملخص عن برنامج اإلعانة

معونة قم بجمع آافة الوثائق التي يخبرك باحتك االجتماعي أنك ستحتاجها للتقدم بطلب للحصول على  •
تدّعم الوضع البدني أو العقلي أو إذا أردت التقدم بطلب إعانة لمعاقين وآان بحوزتك وثائق . التبني

النفسي أو حجم اإلعاقة التي يعاني منها الطفل الذي ترغب بتبنيه، فاسأل باحثك االجتماعي إن آانت 
 . المؤسسة التي تتقد إليها بطلب اإلعانة ستحتاج إلى نسخ من تلك الوثائق

 . معونة التبنيتعاون مع باحثك االجتماعي في إعداد اتفاقية  •
 . مع باحثك االجتماعيمعونة التبنياجعة اتفاقية قم بمر •
قبل االنتهاء من إجراءات التبني ، قم بالتوقيع على اتفاقية إعانة تبني لكل طفل تتبناه مع آتابة تاريخ  •

 . توقيع االتفاقية على االتفاقية
 . اطلب نسخة من اتفاقية اإلعانة لالحتفاظ بها في ملفاتك الخاصة •
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    كررةالمتتحصيل النفقات غير 
  

  : للتقدم بطلب للحصول على تعويض عن النفقات غير المتجددة التي تحملتها، عليك إتباع التالي
قبل االنتهاء من إجراءات التبني ، قم بالتوقيع على اتفاقية نفقات التبني غير المتجددة لكل طفل تتبناه مع آتابة 

 . تاريخ توقيع االتفاقية على االتفاقية
  

يجب عليك توفير هذه الفواتير للمؤسسة التي .  الفواتير لجميع النفقات غير المتجددة التي تتحملهااحتفظ بجميع
 . تتقدم إليها بطلب التبني في غضون عامين من تاريخ مرسوم التبني النهائي

  

  ةكرر و نفقات التبني غير المتمعونة التبنياتفاقيتا 
  

 و نفقات التبني غير المتجددة مع إدراج تاريخ التوقيع على نيمعونة التبينبغي عليك التوقيع على اتفاقيتي 
إذا لم توقع على اتفاقية اإلعانة قبل االنتهاء من إجراءات .  االتفاقيتين وذلك قبل االنتهاء من إجراءات التبني

لتقدم قمت با: التبني، فإنك لن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على إعانة تبني بعد أن تتبني طفلك إال إذا
وإذا لم توقع على اتفاقية  لتحصيل نفقات .  بطلب للحصول على إعانة تبني بعد االنتهاء من إجراءات التبني

  . التبني غير المتجددة قبل االنتهاء من إجراءات التبني، فإنه لن يكون بمقدورك القيام بذلك بعد أن تتبني طفلك
 معونة التبنيإن اتفاقية . لمصدقة فبل أن تتبني طفلك امعونة التبنيعليك الحصول على نسخة من اتفاقية 

 معونة التبنيوتضمن لك اتفاقية . تشكل وثيقة قانونية مهمة يجب عليك االحتفاظ بها في ملفاتك الخاصة
  .المصدقة أنه تم المصادقة على اإلعانة بالمبلغ المذآور في االتفاقية

   
  آافة إجراءات عملية التبني بعد إنهاء معونة التبنيتقديم طلب الحصول على 

  
 بعد إآمال عملية التبني فقط إذا علم األبوان معونة التبنيبإمكان األبوين بالتبني التقدم بطلب للحصول على 

للمرة األولى أن طفلهما بالتبني يعاني من مشاآل جسدية أو نفسية أو من إعاقة، وذلك بعد إنهاء آافة إجراءات 
ب بأن الطفل آان يعاني من هذه المشاآل أو من هذه اإلعاقة قبل إنهاء إجراءات عملية التبني وإفادة الطبي

  . عملية التبني
  

للحصول على إعانة تبني بعد إتمام عملية التبني، قم باالتصال بوآالة التبني التي تتعامل معها، أو بإدارة 
ومات، اتصل بمكتب خدمات لمزيد من المعل. معونة التبنيخدمات الطفل، واطلب منهم طلب الحصول على 

. 29الطفل واألسرة في والية نيويورك على أرقام الهواتف أو عنوان الموقع اإللكتروني المدرجة في صفحة 
، فإنه يتعين عليك التقدم بالطلب بأسرع وقت ممكن بعد معونة التبنيإذا اتخذت قرارا بالتقدم للحصول على 

  . عانةمعرفتك بأن طفلك قد يكون مؤهًال لهذه اإل
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، معونة التبنيفي بعض األحيان، تستاء حالة الطفل بالتبني الذي يحصل على : األطفال الذين تستاء حالتهم
إذا حدث ذلك، فقد يكون بإمكان األبوين بالتبني الحصول على زيادة على قيمة . وذلك بعد إتمام عملية التبني

 بعد إتمام عملية التبني، يجب تقديم وثائق تبين أن نيمعونة التبوللحصول على زيادة على قيمة . معونة التبني
آذلك يجب أن تبين هذه الوثائق أن . حالة الطفل، والتي جعلته مؤهًال للتبني، قد استاءت بعد إتمام عملية التبني

 فعلى سبيل المثال، إذا آان. معونة التبنياالحتياجات الحالية للطفل تتوافق مع الزيادة المطلوبة على قيمة 
 وفقا لقيمة اإلعانة األساسية المدفوعة للطفل المعاق، واستاءت حالة الطفل معونة التبنياألبوان بالتبني يتلقيان 

 وفقا لقيمة اإلعانة معونة التبنيبعد إتمام عملية التبني، فقد يكون بإمكان األبوين بالتبني الحصول على 
  .معونة التبنية مع طلب جديد للحصول على الخاصة أو االستثنائية إذا تم تقديم الوثائق الالزم

  
إذا استاءت الحالة التي جعلت طفلك بالتبني مؤهال للتبني بعد إتمام عملية التبني، فعليك االتصال فورا بوآالة 

لمزيد من . معونة التبنيالتبني التي تتعامل معها، أو بإدارة خدمات الطفل، واطلب منهم طلب الحصول على 
 بمكتب خدمات الطفل واألسرة في والية نيويورك على أرقام الهواتف أو عنوان الموقع المعلومات، اتصل

  .    29االلكتروني المدرجة في صفحة 
  

في بعض األحيان، قد تزيد احتياجات الطفل بعد إتمام عملية التبني، ولكن ال تكون لهذه االحتياجات عالقة 
في هذه الحالة، لن يكون هناك زيادة على قيمة . ونة التبنيمعبالحالة التي جعلت الطفل مؤهًال للحصول على 

إذا ازدادت احتياجات طفلك بعد إتمام عملية التبني، ولم تكن واثقًا ما إذا آانت هذه االحتياجات . معونة التبني
، فعليك االتصال بوآالة التبني التي معونة التبنيمرتبطة بالحالة التي جعلت طفلك مؤهًال للحصول على 

معونة تعامل معها، أو بإدارة خدمات الطفل للمساعدة في تحديد ما إذا آان بإمكانك طلب زيادة على قيمة ت
  .  التي تحصل عليهاالتبني

  

   معونة التبني بعد رفض طلب الحصول على جلسة إنصافالمطالبة ب
  

فض وتوضيح سبب ، فإنه يتم تسليمك رسالة لتبليغك بالرمعونة التبنيإذا تم رفض طلبك للحصول على 
، فإنه بإمكانك التقدم معونة التبنيفي حال تم إبالغك برفض الطلب الذي تقدمت به للحصول على . الرفض

إذا قررت . معونة التبني تمنحك الفرصة إلثبات أهلية طفلك للحصول على جلسة إنصافبمطالبة إلجراء 
 يومًا من تاريخ استالمك 60في غضون ، فإنه يجب عليك تقديم المطالبة جلسة إنصافالمطالبة بإجراء 

، اتبع التعليمات جلسة إنصافللتقدم بمطالبة إلجراء . معونة التبنيلرسالة التبليغ برفض طلبك للحصول على 
وإذا لم تستلم رسالة الرفض، فإنه بإمكانك آتابة رسالة لمكتب خدمات الطفل . الموجودة في رسالة الرفض

  ). 29انظر صفحة (تب المحاآمات الخاصة واألسرة في والية نيويورك، مك
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 المطالبة بإجراء محاآمات عادلة إذا معونة التبنيآذلك يحق لألشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على 
 التي يتم المصادقة عليها غير آافية، بحسب تقدير الشخص المتقدم بطلب الحصول معونة التبنيآانت قيمة 

.  يوما من تقديم الطلب30 في غضون معونة التبنيبث في طلب الحصول على ، أو إذا لم يمعونة التبنيعلى 
معونة  يوما من استالم الرسالة التي تحدد قيمة 60ويجب التقدم بالمطالبة بإجراء محاآمة عادلة في غضون 

  . التي يرتئي الشخص المتقدم بطلب الحصول على اإلعانة أنها غير آافيةالتبني
  

 بإجراء محاآمة عادلة، عليك التحدث مع المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك لمعرفة ما بعد التقدم بالمطالبة
. جلسة اإلنصاف قبل إجراء معونة التبنيمدى إمكانية معالجة سبب رفض الطلب الذي قدمته للحصول على 

هًال للحصول على فعلى سبيل المثال، قد يكون بإمكانك تقديم معلومات أآثر تفيد بأن إعاقة الطفل تجعله مؤ
  . إعانة تبني بقيمة أعلى

  
  . معونة التبنيال يتعين عليك إنهاء إجراءات عملية التبني حتى حل جميع القضايا المتعلقة ب

  

   معونة التبنيتوقف دفع 
  

 معونة التبني، فإنه من المفترض أن تستمر في الحصول على معونة التبنيإذا قمت بتبني طفل يحصل على 
طفل الواحدة والعشرين عاما، إال إذا لم تعد مسئوال بشكل قانوني عن إعالة هذا الطفل أو لم يعد حتى بلوغ ال

الحظ أنه بالرغم من أن طفلك قد ال يعيش معك في منزلك، إال أن هذا ال . طفلك يتلقى أي رعاية من قبلك
الم الدفعات الخاصة بإعانة طفلك إذا توقفت عن است. يعني تلقائيا أنك لم تعد مسئوًال بشكل قانوني عن إعالته

بعد إنهاء إجراءات عملية التبني، فإنه بإمكانك التقدم بمطالبة إلجراء محاآمة عادلة إلثبات أنه ال يجب وقف 
وللتقدم بمطالبة إلجراء محاآمة عادلة، قم بكتابة رسالة لمكتب خدمات الطفل واألسرة في . معونة التبنيدفع 

لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب خدمات ). 29انظر صفحة (حاآمات الخاصة والية نيويورك، مكتب الم
  .29الطفل واألسرة في والية نيويورك على أرقام الهواتف أو عنوان الموقع االلكتروني المدرجة في صفحة 

  
  :معونة التبنيالخطوات المتبعة في تقديم طلب الحصول على 

  . معونة التبنيحالتك حول برنامج تحدث إلى المسئول االجتماعي الذي يتابع  •
 . قم بجمع الوثائق واألوراق الضرورية •
 .  ومراجعتها مع المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتكمعونة التبنيقم بإآمال اتفاقية  •
 . قم بتوقيع االتفاقية وإدراج التاريخ عليها •
 . اصة لالحتفاظ بها في سجالتك الخمعونة التبنياحصل على نسخة من اتفاقية  •
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  الخطوات المتبعة في تقديم طلب لتحصيل نفقات التبني غير المتكررة

  . قم بتوقيع اتفاقية نفقات التبني غير المتكررة وأدرج التاريخ عليها •
 . احرص على االحتفاظ بجميع فواتير النفقات المتعلقة بعملية التبني •
ن عامين من تاريخ الصك النهائي لعملية قم بتقديم الفواتير لوآالة التبني التي تتعامل معها في غضو •

 . التبني
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  إتمام عملية التبني : الفصل الرابع
  

باإلضافة لمتطلبات وآالة التبني الواردة في الفصول السابقة، عليك التقدم بالتماس للمحكمة إلتمام إجراءات 
الذي تقدمه للمحكمة، فإنك تطالب القاضي بإصدار أمرا من خالل االلتماس . عملية التبني التي تقوم بها

وإلتمام عملية التبني، يجب أن يقوم آل من المحامي الذي توآله ووآالة التبني التي تتعامل معها . بالتبني
  . بتقديم الوثائق الالزمة للمحكمة وتوفير أي معلومات أخرى قد يحتاج إليها القاضي

  
في البداية، قد يبدو لك أن عملية إتمام . لمتبعة إلتمام عملية التبني في المحكمةالمثال التالي يبين الخطوات ا

التبني في المحكمة هي عملية طويلة ومعقدة، ولكن تذآر أن المحامي الذي توآله مع وآالة التبني التيي 
  . اإلجراءات بنفسكوال يتوقع منك أن تقوم بجميع . تتعامل معها والمحكمة هم جميعا مسئولين عن إتمام العملية

  

  توآيل المحامي 
  

في مدينة نيويورك، عادة ما يقوم األبوين بالتبني المؤقت، الذين يتبنون أطفاًال بالتبني المؤقت، بتوآيل محام 
األمر متروك لك للتأآد من أنه يوجد لديك . للقيام بكافة اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية التبني بالنيابة عنهما

قد يقوم أحد موظفي وآالة . وم وآالة التبني بتعيين محام لتولي إجراءات التبني التي تريد إتمامهاال تق. محام
التبني بتزآية أحد المحامين لتولي هذه اإلجراءات بالنيابة عنك، ولكن لك الخيار في توآيل هذا المحامي أو 

امي الذي تقوم وآالة التبني بتزآيته، آذلك، من المهم أن تتذآر أنك إذا قمت بقبول خدمات المح. عدم توآيله
  .فإن هذا المحامي سيتولى القيام بجميع إجراءات عملية التبني بالنيابة عنك

  
ويلتزم المحامي الذي توآله بالعمل طوال الوقت على تحقيق مصالحك العليا، حتى وإن آانت هذه المصالح 

آما يلتزم المحامي الذي توآله باطالعك . التبنيتتضارب مع مصالح وآالة التبني التي تكون طرفًا في عملية 
ويبقى لك الحق في المتابعة مع المحامي الذي توآله ومع إدارة . على جوانب القضية التي يتوالها نيابة عنك

خدمات الطفل أو وآالة التبني التي تتعامل معها في أي وقت من أجل التأآد من أن الجميع يقوم بانجاز مهامه 
  .ممكن إلتمام عملية التبنيفي أسرع وقت 

  
قد تحتاج . إذا لم تتمكن من تسوية خالفاتك مع المحامي الذي توآله، فإنه يحق لك إلغاء الوآالة التي تمنحها له

إلى موافقة المحكمة في بعض المسائل، آما قد يتقدم المحامي الذي توآله بدعوى ضدك فيما يتعلق باألتعاب 
على أية حال، عليك أن تعي . ي بتقديمها في القضية التي آان يتوالها نيابة عنكلقاء الخدمات التي قام المحام

  . أن تغيير المحامي الذي توآله في الوقت الذي يتم فيه النظر في قضيتك قد يؤدي إلى تأخير القضية
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  االتصال بالمحامي 
  

ين عليك االتصال بالمحامي في أسرع إذا آان طفلك بالتبني المؤقت متاحًا بشكل قانوني لعملية التبني، فإنه يتع
  . وقت ممكن إلتمام إجراءات عملية التبني

  
وإن لم يكن طفلك بالتبني المؤقت متاحًا بشكل قانوني لعملية التبني أو آان في طور التأهيل ألن يكون متاحًا 

بدأ المحامي الذي إذا . للتبني، فإنه بإمكانك االتصال بمحام والحصول على االستشارة بخصوص عملية التبني
. توآله بالعمل في قضيتك بينما لم يتم إتاحة طفلك للتبني، فقد يطالب المحامي بأتعابه لقاء العمل الذي قام به

إذا آنت تخطط للبدء . في هذه الحالة، لن يتم دفع هذه األتعاب باعتبارها جزًء من نفقات التبني غير المتكررة
في وقت مبكر، فإنه يتعين عليك االتصال بأحد المحامين قبل أن يتم إتاحة في عملية إتمام التبني في المحكمة 

  )، بدء عملية التبني في وقت مبكر4انظر صفحة . (طفلك للتبني
  

وبالرغم من أنه يمكنك االتصال بأحد المحامين لتمثيلك في عملية التبني بمجرد أن تتخذ قرار بتبني طفلك 
 تبدأ بإجراءات عملية التبني في المحكمة قبل مناقشة األمر مع المسئول بالتبني المؤقت، فإنه من األفضل أال

عليك أن تعلم أن وآالة التبني تلعب دورا هاما في عملية التبني، وأنه يجب . االجتماعي الذي يتابع حالتك
لتبني في آذلك، إذا قررت بالبدء في إجراءات إتمام عملية ا. الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية التبني

وقت مبكر، فإنه يتوجب على المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك أن يبلغك متى وفي أي محكمة سيتم إتاحة 
  .الطفل للتبني

  

  اختيار المحامي 
  

  : هناك عدة طرق نوصي بها للبحث عن أحد المحامين واختياره لتمثيلك في إجراءات إتمام عملية التبني
ل االجتماعي الذي تخصصه الوآالة لمتابعة حالتك بأن يوفر لك قائمًة بإمكانك أن تطلب من المسئو •

  . بأسماء محامين سبق لهم أن مثلوا آباء بالتبني المؤقت في عمليات التبني
بإمكانك أن تقوم باالستفسار من  أباء بالتبني المؤقت سبق لهم أن أتموا إجراءات التبني المؤقت إذا ما  •

 .  أوآلوه لتمثيلهم في عملية التبنيآانوا يوصوا بالمحامي الذي
بإمكانك االتصال بنقابات محامين محلية للطلب منهم تحويلك ألحد المحامين الراغبين بتمثيل آباء  •

 ).29انظر صفحة (بالتبني المؤقت في عمليات التبني 
ت التي آذلك يمكنك اختيار المحامي الذي ستوآله بناءا على توصيات الناس الذين تعرفهم، اإلعالنا •

تقرأها في الصحف، أو بناءا على توصيات من أية مصادر أخرى تقوم بتوفير معلومات حول 
  . المحامين

عندما ترغب في اختيار محام ما لتمثيلك، عليك أن تبحث عن شخص متعاون، سريع اإلجابة عن التساؤالت 
رج في سؤال المحامي الذي ال تشعر بأي ح. واالستفسارات التي تطرحها، ويكون على حسن إطالع ومعرفة
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تريد توآيله عن مؤهالته، بما في ذلك سؤاله عن خبرته العملية في تولي قضايا تبني من خالل وآاالت 
  . تذآر أنك تمتلك القرار النهائي الختيار المحامي الذي سيمثلك في عملية التبني. التبني

  

  دفع أتعاب المحامي 
  

ظم المحامين رسوما على اآلباء بالتبني المؤقت لقاء أتعابهم في يفرض مع:  الرسوم المستحقة عن آل طفل
ولهذا، إن آنت تريد تبنى أآثر من طفل، فإنك قد تتحمل رسومًا محددة عن آل . تولي عمليات تبني لكل طفل

  . طفل من هؤالء األطفال
  

 من البحث عن أحد يجب أن يمنعك عدم حوزتك للنقود الالزمة لدفع أتعاب المحامي: ترتيبات دفع الرسوم
صحيح أنك مسئول عن ضمان دفع أتعاب المحامي لقاء الخدمات التي . المحامين لتولي إجراءات عملية التبني

يقدمها، إال أن بعض المحامين يكونون على استعداد لالتفاق على ترتيبات دفع معينة مع اآلباء بالتبني 
آلباء بالتبني المؤقت تحصيل نفقات التبني غير وينطبق هذا األمر بصفة خاصة إذا آان يحق ل. المؤقت
  : أمثلة على ترتيبات دفع الرسوم. المتكررة

  
  الدفع على أقساط 

  
يجيز بعض المحامون لآلباء بالتبني المؤقت بدفع جزء من الرسوم قبل بدء إجراءات القضية، بينما تدفع باقي 

  . الرسوم عند نهاية عملية التبني
  

  وجد دفعات مباشرةتال 
  

يكون بعض المحامون على استعداد لتولي عملية التبني دون مطالبة اآلباء بالتبني المؤقت بالدفع مباشرة، 
إذا آان المحامي الذي توآله . وذلك إذا آان يحق لآلباء بالتبني المؤقت تحصيل نفقات التبني غير المتكررة

قد . ماعي الذي تعينه الوآالة لمتابعة حالتكعلى استعداد لذلك، فإنه يتعين عليك التحدث إلى المسئول االجت
يكون بإمكان المسئول االجتماعي مساعدتك في توقيع اتفاقية مع إدارة خدمات الطفل لكي تقوم اإلدارة بالدفع 

  . مباشرة للمحامي الذي توآله
  

  في حال أقدم المحامي علي تأدية مهام إضافية
        

العمل /ألتعاب الخاصة بهم في قضية قد تتضمن مزيد من الجهدسيعمد المحامون أحيانا إلي زيادة مستوي ا
مما تتطلبه قضايا التبني المعتادة، فعلي سبيل المثال، إذا أقدم احد أقرباء الطفل علي رفع دعوى تبني في نفس 
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ل الوقت الذي ُيقِبل اآلباء الحاضنين علي رفع الدعوى، فقد يلجأ القاضي حينها إلي تحديد جلسة استماع للعم
علي تحديد من يحق له تبني ذاك الطفل، في حال حدوث ذلك، يكون علي محامي اآلباء الحاضنين القيام 
بإمضاء المزيد من الوقت لإلعداد للمحاآمة والذهاب إلي المحكمة، وعلية يتقاض المحامي مبلغا إضافيا من 

 2,000غ القدر المسموح به وهو المال وذلك نظير تأديته لمزيد من العمل اإلضافي، وقد يتخطى ذلك المبل
دوالرا أمريكيا آتعويض عن نفقات التبني الغير متداولة، وفي هذه الحالة لن ُيطَلب من اآلباء الحاضنين 

 دوالرا أمريكيا، وآذلك من المحتمل أال يعتبر هذا العمل اإلضافي 2,000التعويض عن أي نفقات تزيد عن 
يمكن التعويض عنها من خالل التعويض الخاص ببرنامج نفقات التبني من ِقَبل المحامي آخدمة مؤداه والتي 

 .الغير المتداولة
  

  زمة التبنير تجهيزالقيام ب
  

ربما يلجأ محاميك إلي القيام بتسليم عريضة التبني ووثائق أخري إلي المحكمة تتضمن في فحواها معلومات 
دة ما ُيطلق علي عريضة التبني تلك وآذلك الوثائق سيتم الحاجة إليها من ِقَبل القاضي للفصل في التبني، وعا

، وتشتمل الرزمة هذه علي المعلومات الخاصة بمستوي "رزمة التبني"التي يتم تسليمها إلي المحكمة ب
العائلة التي ترغب في تبني الطفل المرغوب حضانته، سيحتاج القاضي إلي معلومات عن المنزل الخاص 

 من يقيم معكم، ومن يقضي الوقت مع الطفل، ويتوجب عليكم االستعداد لإلجابة بكم، آيفية مزاولتكم لحياتكم،
علي تلك األسئلة وآذلك التعاون مع الهيئة، متقصي السيرة، أو أي من ُتسَند إلية القيام بدراسة المنزل، وعلي 

 سيتم مراجعته من األفراد اآلخرون الذي يقطنون المنزل االستعداد لمقابلة الشخص الذي يقوم بدراسته والذي
ِقَبل السجل المرآزي إلساءة استغالل وسؤ معاملة األطفال، وَيطُلب بعض من القضاة معلومات عن أي 

   .شخص يمضي مزيدا من الوقت بالمنزل آشخص وثيق الثقة باآلباء الحاضنين
  

  المعلومات التي تطلبها المحكمة
  

  : معلومات عامة وهي
  اسمك وعنوانك  •
  العمر  •
  الديانة  •
  المهنة •
  الدخل  •
  الحالة االجتماعية  •
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يطالب القانون القاضي بأن يقوم باستجوابك عما إذا آنت متزوج، أعزب، أرمل، مطلق، منفصل بشكل 
 سنوات أو أآثر قبل البدء في إتمام 3قانوني، أو ال تزال متزوجا بموجب القانون ولكن تعيش بمفردك منذ 

 . إجراءات عملية التبني في المحكمة
ولهذا الغرض، عليك .  أن تقدم للمحكمة دليًال يثبت حالتك االجتماعية ويبين تاريخ الزواج الخاص بكعليك

 : تقديم جميع الوثائق التالية، والتي تنطبق على حالتك
  

  لزواجك الحالي أو زيجاتك السابقة ) مصدقة(مصدق ) عقود(عقد  •
 ) مصدقة(طالق مصدق ) صكوك(صك  •
 . انفصال مصدقة) اتفاقيات(أو اتفاقية ) صدقةم(انفصال مصدق ) صكوك(صك  •
 ت أثناء فترة الزواج/التي توفي/الزوجة الذي/شهادة وفاة مصدقة للزوج •
، يفيد بأنك متزوج، ولكنك تعيش بمفردك منذ ثالثة سنوات على )بيان يمين(إثبات، مثل شهادة خطية  •

 . األقل
  مسح الذي يقوم به السجل المرآزي للوالية  •

  
رآزي للوالية لحوادث اإلساءة والمعاملة السيئة لألطفال هو قسم تابع لمكتب خدمات الطفل السجل الم

واألسرة في والية نيويورك، ويختص باالحتفاظ بسجالت حول األشخاص الذين يكتشف قيامهم بممارسات 
ء من آجز.  إيذاء وسوء معاملة ضد األطفال الذين يكون هؤالء األشخاص مسئولين عنهم بشكل قانوني

إجراءات عملية التبني، يقوم السجل المرآزي للوالية باستجواب جميع األشخاص الذين يقطنون في منزلك 
وإذا تم إدراجك في السجل المرآزي للوالية آشخص قام بإيذاء . والذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة

م دليل يدعم رأيهم الذي يفيد بأن الطفل وإساءة معاملة طفل ما، فقد تقوم المحاآمة بمطالبة وآالة التبني بتقدي
  . سيكون آمنا في منزلك

  
  قضايا المحاآم التي تشمل إيذاء أو إهمال لطفل ما

  
سيرغب القاضي في معرفة ما إذا سبق وأن اآتشف قاض من محكمة أسرية أو محكمة جنائية أنك أو أي من 

  . أفراد أسرتك قد قام بإيذاء أو إهمال طفل ما
  

  ظام العدالة الجنائية التورط مع ن
  

عند الطلب، تكون وآالة التبني مطالبة بمشارآة المحكمة بفحص سجالت التاريخ الجنائي، وهي خطوة 
 ) انظر الباب الثاني، عملية اعتماد وآالة التبني. (مطلوبة آجزء من عملية المصادقة على التبني

  
  جون إلى مراقبةسجالت الجنح التي يرتكبها القاصرون واألشخاص الذين يحتا
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يتم إغالق بعض السجالت حول . (قد يستفسر القاضي ما إذا آان ألي طفل في منزلك إشكاليات مع القانون

  ) الجنح التي يرتكبها القاصرون ويحتفظ بها بشكل سري
  

 التقارير الطبية   
  

يجب أن يكون هذه . يطلب غالبية القضاة أن يقوم اآلباء بالتبني بتقديم تقرير طبي حول صحتهم للمحكمة
بعض القضاة يطلبون أن يقوم جميع األفراد .  شهر مثال12التقرير قد أجري في حدود إطار زمني معين، 

عند مراجعة القضية، إذا وجد القاضي أن . الذين يعيشون في منزل اآلباء بالتبني بتقديم تقارير طبية للمحكمة
لقاضي سيبلغ المحامي بأن يطلب من اآلباء بالتبني بعمل تاريخ التقرير الطبي المقدم أصبح قديمًا، فإن ا

  . فحوصات طبية أخرى
  

  "شخص احتياطي"تحديد 
  

ويعرف الشخص االحتياطي بأنه الشخص ". شخص احتياطي"يطلب بعض القضاة من اآلباء بالتبني تحديد 
بني على تحمل هذه الذي يفصح عن رغبته في أن يكون مسئوًال عن الطفل في حال عدم مقدرة اآلباء بالت

قد يكون على وآالة التبني تقديم معلومات عن . المسئولية بسبب الوفاة، أو المرض، أو ألي ظروف أخرى
وأثناء إجراءات هذه العملية، يجب أن يكون الشخص االحتياطي على استعداد . الشخص االحتياطي للمحكمة

 . للتعاون مع وآالة التبني
  

  يين معلومات عن اآلباء البيولوج
  

آجزء من عملية االلتماس الخاصة بالتبني، يجب على الشخص الذي يتبني طفًال أن يقوم بتزويد للقاضي 
إذا آان لديك أية استفسارات حول . بالمعلومات التالية، التي تكون أآيدة قدر اإلمكان، حول اآلباء البيولوجيين

 . الذي توآلهآيفية الحصول على هذه المعلومات، قم بالتحدث إلى المحامي
  

  تراث األبوين البيولوجيين، بما في ذلك الجنسية، االنتماء العرقي، والعنصر •
التعليم، ويقصد به عدد السنوات الدراسية التي أآلمها األبوان البيولوجيان حتى لحظة والدة الطفل  •

 بالتبني
 في ذلك الطول، المواصفات العامة لمظهر األبوين البيولوجيين عند والدة الطفل بالتبني، بما •

 والوزن، ولون الشعر، والعينين، والبشرة
 وظيفة األبوين البيولوجيين وقت والدة الطفل بالتبني •
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الصحة والسجل الطبي لألبوين البيولوجيين وقت والدة الطفل بالتبني، بما في ذلك جميع المعلومات  •
ت المتوفرة حول األدوية المتوفرة حول المشاآل واألمراض التي يعتقد أنها وراثية، والمعلوما

 والعقاقير التي آانت األم البيولوجية تتناولها أثناء حملها بالطفل
 أي معلومات أخرى قد تشكل عامًال في التأثير على صحة الطفل في الوقت الحاضر أو مستقبًال •
 المواهب والهوايات واالهتمامات الخاصة لألبوين البيولوجيين  •

  

  لمحكمة جمع الوثائق التي تحتاجها ا
  

عندما تتوصل مع وآالة التبني إلى قرارا بتبني طفلك بالتبني المؤقت، فإنه يتعين عليك البدء في جمع الوثائق 
اسأل المحامي الذي توآله أو المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك عن . التي ستحتاج إلى تقديمها للمحكمة

وإذا واجهتك بعض المشاآل أثناء الحصول على هذه . انوع الوثائق التي ستحتاجها وعن آيفية الحصول عليه
. الوثائق، فإنه يتعين عليك إبالغ المحامي الذي توآله والمسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك باألمر فورًا

على االثنين مساعدتك في الحصول على الوثائق التي تحتاج إليها حتى ال يتم تأخير عملية التبني التي تقوم 
  . ابإجراءاته

  
في بعض األحيان، تكون الوثائق التي يجب على شخص ما تقديمها للمحكمة : الوثائق التي تكون بلغة أخرى

فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص ما بإجراءات الزواج أو الطالق . أثناء إجراءات عملية التبني بلغة أخرى
يجب ترجمة .  يكون فيه هذا الشخصفي بلد آخر، فقد يكون عقد الزواج أو صك الطالق بلغة البلد الذي
إذا آانت أحد الوثائق التي تحتاج إلى . الوثائق التي تكون بلغة غير اللغة اإلنجليزية إلى اللغة اإلنجليزي

وإذا لم تكن قد . تقديمها للمحكمة بلغة أخرى، فإنه يتعين عليك مناقشة األمر فورًا مع المحامي الذي توآله
  . تعين عليك مناقشة المسألة مع المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتكوآلت محاميًا بعد، فإنه ي

  

  إرسال ملف الوثائق المطلوبة إلجراءات عملية التبني إلى المحكمة 
  

بناءا على الظروف . باعتبارك مقدم االلتماس، فإنه يتعين عليك رفع ملف عملية التبني إلى محكمة خاصة
 الذي توآله باتخاذ قرار بخصوص اختيار المحكمة التي سيتم رفع ملف المبينة أدناه، ستقوم أنت والمحامي

  .  الشروط التالية تنطبق على قضايا التبني التي يتم رفعها في محاآم والية نيويورك. عملية التبني لها
  

إلى إذا آنت تعيش في والية نيويورك، فإنه يتوجب عليك رفع ملف عملية التبني إما إلى المحكمة األسرية أو 
التي تقطن فيها أو إلى المحكمة األسرية أو المحكمة العقارية في ) أو البلدة(المحكمة العقارية في المحافظة 

المحافظة التي تم فيها إنهاء حقوق األبوين البيولوجيين لطفلك بالتبني المؤقت أو التي تم فيها مصادقة التنازل 
  .  الذي وقعه األبوان البيولوجيان في المحكمة
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أما إذا آنت تقطن في والية غير والية نيويورك، فإنه يتعين عليك رفع ملف عملية التبني إما إلى المحكمة 
األسرية أو المحكمة العقارية في المحافظة التي يوجد فيها المكتب الرئيسي لوآالة التبني التي تتعامل معها أو 

تي تم فيها إنهاء حقوق األبوين البيولوجيين لطفلك إلى المحكمة األسرية أو المحكمة العقارية في المحافظة ال
 .  بالتبني المؤقت أو التي تم فيها مصادقة التنازل الذي وقعه األبوان البيولوجيان في المحكمة

  :ولكن
  

بغض النظر عما إذا آنت تعيش في والية نيويورك أو في والية أخرى، فإنك إن قررت البدء في إتمام 
باآرًا، فقد يكون بإمكانك تقديم التماس التبني في المحكمة التي بدأت فيها إجراءات إجراءات عملية التبني 

قضية إنهاء حقوق األبوين البيولوجيين لطفلك بالتبني المؤقت أو بإمكانك تقديم التماس التبني إلى القاضي 
قبول التنازل الذي قدمه الذي أنهى لتوه إجراءات إنهاء حقوق األبوين البيولوجيين لطفلك بالتبني المؤقت أو 

إذا قمت ببدء إجراءات عملية التبني باآرًا، فإنه يتوجب عليك تقديم طلب الحصول على . (األبوان البيولوجيان
 في أسرع وقت ممكن، وذلك إذا آنت تعتقد أن طفلك بالتبني المؤقت مؤهل للحصول على هذه معونة التبني

  ) اإلعانة
  

في أي لحظة أثناء إنهاء إجراءات عملية . أن تقدم بعض الوثائق للمحكمةيتوجب على وآالة التبني أيضا 
التبني في المحكمة، قد يطلب منك المسئول االجتماعي أو أي شخص آخر من وآالة التبني توفير معلومات 

  . إضافية يطلبها القاضي للبث في قضية التبني

  
  متابعة قضية التبني

  
فتشرع في خطوات البت في قضية التبني بالمحكمة بأن .  القضيةتذآر أنك أنت صاحب االلتماس في هذه

ولك صالحية . توآل محاميك برفع دعوى التبني بالمحكمة بعدما يكون قد استكمل حافظة مستندات القضية
  . المتابعة مع محاميك، والوآالة، والمحكمة لتتيقن من قيام الكل بدوره المطلوب

  
  : من خالل ثالثة سبل بسيطةبوسعك تتبع مستجدات قضية التبني 

  
 . االتصال بمحاميك •
 . االتصال بالمتكفل بالحالة في وآالتك •
 ). الهيئة القضائية(االتصال بالمحكمة  •
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  االتصال بمحاميك 
  

ويتوجب أن يكون بمقدورك . ينبغي على محاميك أن يتابع قضيتك بعد تقديم حافظة المستندات للمحكمة
  . فأنت العميل؛ ومحاميك يعمل لصالحك. ات التي تحتاجهاالحصول من محاميك على المعلوم

  

  ةوآالال في مسؤول ملفكاالتصال ب
  

بالرغم من أنك أنت والد طفلك بالتنشئة، إال أن الوآالة ما زالت هي الوصي على الطفل من الناحية القانونية، 
ية، فينبغي على المتكفل بالحالة وألن الوآالة مخولة بهذه المسؤول. وهي المسؤولة عن آل ما فيه صالح ربيبك

ويجب . أو أي شخص آخر بالوآالة أن يتابع الحالة خالل مجريات المحكمة فيعمل على تيسيرها قدر اإلمكان
  . أن يكون المتكفل بحالتك على استعداد دومًا للتحاور معك بشأن الحالة

  

  )الهيئة القضائية(االتصال بالمحكمة 
  

. ة معلومات تحتاجها بخصوص التبني من محاميك وآذلك من المتكفل بحالتكيجب أن يكون بمقدورك على أي
. وعلى أية حال، فإذا صادفتك متاعب في التحصل على معلومات بشأن التبني، فيمكنك مهاتفة المحكمة

وهو الشخص . وعندما تجري مثل هذا االتصال بالمحكمة، فيجب أن تطلب محادثة المختص بقضايا التبني
المحكمة، والذي توآل إليه مراجعة حوافظ مستندات قضايا التبني، فيقرر ما إذا آانت الحافظة الموظف في 

بوسع هذا الموظف المختص . تحوي آل المستندات الضرورية للقضية وبالتالي ترسل إلى القاضي أم ال
قد نظرت أو إذا ما فقد تريد مثًال معرفة ما إذا آانت قضية التبني . بقضايا التبني أن يخبرك بموقف قضيتك

ويمكنه آذلك أن يخبرك بطبيعة المعلومات التي سيحتاج القاضي إليها للبت في . آان قد تحدد تاريخ البت فيها
  . القضية

  
  : ينبغي عليك أن تعرف ما يلي قبل أن تتصل بالمحكمة بنفسك

  
 . اسم المحكمة التي تنظر في قضية التبني خاصتك •
 . المنظورةرقم القضية في جدول القضايا  •

  
  .وهي معلومات تتوافر لدى الشخص المتكفل بحالتك في الوآالة أو لدى محاميك
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  رقم الدعوى
 

 هذه الدعوى قد تم جدولتها رسميًا في هذه أن إلىرقم الدعوى هو الرقم الذي تعطيه المحكمة لدعوى ما لتشير 
 جدولتها في محكمة العائلة في والية إن أرقام دعاوى التبني التي تمت  .المحكمة وانه سيتم النظر فيها

عندما يقوم والد أو والدة بالتربية بتبني أآثر من طفل واحد، فإن آل طفل يعطى . "A"نيويورك تبدأ بالحرف 
  .رقم دعوى خاص به

   المحكمة يوم البت في القضيةإلىالذهاب 
 

 .  المحكمةإلىوللطفل للذهاب بعد أن يصدر القاضي قراره بقدرتك على تبني الطفل، سيتم تحديد يوم لك 
 . المحكمة في وقت مبكرإلىللمساعدة في جعل عملية البت في قضيتك أمرًا سلسًا، يجب عليك الوصول  
ومحاميك هو   . القاضي الذي سيراكواسمسيكون من المفيد أن تعلم مسبقًا عن مكان الغرفة التي ستقصدها  

    .الشخص الذي سيزودك بهذه المعلومات
 

سيقوم   . ديوان القاضي، الذي هو أساسًا مكتب القاضيإلى المحكمة بإمكانك الذهاب إلى وصولك عند 
    . عليك وبتوقيع الوثائق وتصديقهاأسئلةالقاضي بطرح عدة 

 
معظم العائالت تجد إجراءات البت في قضية التبني ممتعة بالمقارنة مع إجراءات القضايا العائلية األخرى 

  .التي جربوها
 

  ض طلب التبنيرف
 

إذا تم رفض قضية التبني الخاصة بك، إسأل محاميك والوآالة التي   .للقاضي الحق في رفض طلب التبني
قد ترغب ايضًا بمعرفة إذا ما آان   .تتولى قضيتك عن السبب وإذا ما آان بإمكانك تغيير الحالة أو االستئناف

  .هناك خيارات أخرى آالحضانة أو الوصاية
 

  متخذة في عملية البت في القضيةالخطوات ال
 قم بتوآيل محامي •
 .تقديم المساعدة في تجميع الوثائق الالزمة لقضية التبني ليتم إرسالها الى المحكمة •
 .قم بمتابعة قضية التبني •
 . المحكمة في يوم البت في القضيةإلى اذهب •

 
  . قضية التبني الخاصة بك النموذج الموجود في أسفل هذا الدليل ليساعدك في تتبعاستخدامبإمكانك 
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  العمل من أجل إنجاح عملية التبني : الفصل الخامس
  

آلما آان لديك معرفة أآبر بجوانب عملية التبني، آلما زادت فرصتك إلتمام إجراءات عملية التبني التي تقوم 
 التبني المؤقت، إن الوقت األنسب لكسب هذه المعرفة، هو عندما يدخل الطفل في فترة. بها في الوقت المناسب

  . وليس عندما يصبح الطفل متاحًا للتبني
  

يقدم لك هذا الفصل بعض االقتراحات والخطوات التي ستساعدك في التمكن من اتخاذ القرار بخصوص 
  . عملية التبني وعلى البدء في إجراءات عملية التبني حالما تتخذ قرارك بهذا الشأن

  

  اقتراحات لخوض تجربة إيجابية 
  

   رؤية واضحة عند اتخاذك القرار بشأن عملية التبني امتلك
  

ال يجب االستخفاف باتخاذ قرار . إن التبني هو التزام لمدى الحياة وهو يتطلب قدرا آبيرا من الوقت والطاقة
من الضروري أن تكون رؤيتك واضحة حول آيفية تأثير تبني طفل ما على هذا الطفل وعلى باقي . التبني

أآد من أن توقعاتك حول عملية التبني هي توقعات واقعية ومن أنك تفهم ما يعنيه أن تتبنى ت. أفراد عائلتك
ننصحك بالتحدث إلى المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك حول قرارك بخصوص  .طفًال من جميع النواحي

ل بدء إجراءات عملية التبني، وناقش معه بصراحة أي مخاوف تساورك أو أي قضايا تريد االستفسار عنها قب
أو اآلباء /أيضا هناك العديد من وآاالت التبني التي تشكل مجموعات من اآلباء بالتبني المؤقت و. عملية التبني

  ). 28انظر صفحة (بالتبني لتكون هذه المجموعات بمثابة الدعم ومصادر المعلومات 
  

  آن حازمًا 
  

إنك تلعب " . فتولى أنت جميع أمرك .... رك ما حك جلدك مثل ظف" هناك بعض الصواب في المثل القائل 
إذا آان لديك أي استفسارات حول . دورًا مهمًا في عملية تبني طفلك، وعليك أن تشارك بقوة في هذه العملية

قم . وضع عملية التبني التي ترغب في عمل إجراءاتها، قم بالبحث عن أجوبة لهذه االستفسارات بنفسك
آذلك عليك أن . ي الذي يتابع حالتك للحصول على معلومات حول عملية التبنيباالتصال بالمسئول االجتماع

تكون على اتصال مع المحامي الذي توآله، وإذا لم تسمع أية أخبار من المحامي الذي توآله لفترة من الزمن، 
متلك الحق في تذآر أن المحامي الذي توآله يتقاضى أتعابًا لقاء تولي قضيتك، وأنك ت. فبادر أنت باالتصال به

  . معرفة ما يدور
اسأل عما بوسعك فعله لدفع عملية التبني إلى األمام، وآن . أن تكون حازمًا يعني أن تسلك طريقَا ذا اتجاهين

إذا رأى اآلخرين أنك على استعداد لدفع . على استعداد ألداء بعض العمل أو تجميع بعض المعلومات بنفسك
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تذآر أيضا أن سعيك على أن يكون حزمك دبلوماسيا، . سيقومون بالمثل دومًاعملية التبني إلى األمام، فإنهم 
  . هو في صالحك

  
  آن صريحًا

  
أثناء إتمام إجراءات عملية التبني التي تقوم بها، يتوقع منك أن تدلي بقدر آبير من المعلومات الخاصة بك 

. الرتياح حيال اإلدالء بها ألي شخصقد تكون بعض هذه المعلومات خاصة للغاية، وقد ال تشعر با. وبعائلتك
حتى وبالرغم من أنك قد ال تشعر بارتياح إزاء مناقشة بعض من نواحي حياتك مع الشخص الذي يقوم بإجراء 

إن . الدراسة المنزلية، فإنه يبقى من المهم أن تكون صادقًا عند اإلجابة عن األسئلة واإلدالء بالمعلومات
ي الدراسة المنزلية قد يؤدي إلى تأخير عملية التبني أو إلى عدم تمكينك من اإلدالء بمعلومات غير دقيقة ف

  .   تبني طفلك بالتبني المؤقت
  

  آن منظمًا 
  

وبعد . من المهم جدًا أن تحتفظ بسجالت دقيقة ومحدثة حول المستجدات في قضية تبني طفلك بالتبني المؤقت
 سجالتك بكتابة مالحظات عما حدث مع توثيق حدوث أي مستجدات، سيكون من المفيد أن تقوم بتحديث

آذلك، إذا قمت باالحتفاظ بجميع وثائقك في مكان واحد، فإنك ستوفر عليك الوقت عندما تريد تقديم . التاريخ
  . هذه الوثائق إلى المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك، المحامي الذي توآله، أو المحكمة

  
  .  هذا الدليل على االحتفاظ بسجالت للمستجدات على عملية التبنييساعدك النموذج الموجود في نهاية

  

  هناك اثنتي عشر نصيحة على طريق النجاح 
  

فيما يلي، يوجد اثنتي عشر نصيحة مأخوذة من الدليل المرشد حول إعداد واختيار المجموعة الذي طوره 
  .ح سوف يساعدك على تمكين نفسكإن إتباعك لهذه النصائ. معهد رعاية الطفل في أتلنتا بوالية جورجيا

  
 . قم بتقييم نقاط القوة التي تتمتع بها أنت وعائلتك وقم بتقييم االحتياجات. اعرف عائلتك •
قم باستخدام وتطوير مهارات التواصل واالتصال الالزمة للتعامل مع التبني . تواصل بشكل فعال •

 . المؤقت أو التبني
واالحتياجات الخاصة باألطفال والشباب الذين تعرضوا لسوء قم بتحديد مواطن القوة . اعرف األطفال •

 .أو سوء المعاملة على المستوى النفسي/المعاملة، اإلهمال، الهجر، و
قم بالبناء على مواطن القوة وتطويرها وقم بتلبية . قم بتطوير مواطن القوة وتلبية االحتياجات •

 . احتياجات األطفال الذين تم تسكينهم في منزلك
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قم بعقد وتطوير الشراآات مع األطفال والشباب، العائلة البيولوجية، وآالة التبني، . قد الشراآاتقم بع •
 . والمجتمع من أجل وضع وتنفيذ الخطط الرامية إلى االستمرارية

ساعد األطفال والشباب على . آن خبيرًا في التعامل مع فقدان شخص ما أو االرتباط بشخص ما •
 .  فقدان شخص ما أو االرتباط بشخص ماتطوير مهارات التعامل مع

 . ساعد األطفال والشباب على إدارة سلوآياتهم. قم بإدارة السلوآيات •
ساعد األطفال والشباب على االحتفاظ بالعالقات التي تربطهم بماضيهم وساعدهم . قم بنسج العالقات •

 . على تطوير هذه العالقات
باب في تطوير مفاهيم إيجابية للذات، وتطوير مشاعر ساعد األطفال والش. قم بتعزيز الثقة بالنفس •

 . إيجابية تجاه الهوية العائلية والثقافية والعرقية
قم بتوفير بيئة صحية وآمنة لألطفال والشباب، واحرص على أن يكونوا . قم بضمان الصحة والسالمة •

 . بعيدين عن اإليذاء
 .  أو التبني على أسرتك/ وقم بتقييم سبل تأثير التبني المؤقت. قم بتقييم األثر •
 . قم باتخاذ القرار المستنير بخصوص عملية التبني المؤقت أو التبني. اتخذ قرارًا مستنيرًا •

  

  الحصول على المزيد من المعلومات والدعم 
  

إذا آنت تريد أو تحتاج تطوير المهارات المذآورة أعاله، فإنه يتوجب عليك التحدث مع المسئول االجتماعي 
تقدم العديد من وآاالت التبني . عينه وآالة التبني لمتابعة حالتك والبحث عن أية مصادر أخرى متاحةالذي ت

آما يتم عقد . دورات تدريبية وورشات عمل حول العديد من الموضوعات واالهتمامات المتعلقة بعملية التبني
آتك في هذه النشاطات على ستساعدك مشار. المؤتمرات والندوات على مستوى الوالية حول هذا الموضوع

يمكن للمنظمات المدرجة في الفصل السادس أن تساعدك في تحديد مواقع . تعزيز فهمك لعملية التبني
 . الوآاالت والمؤسسات التي تقدم خدمات التبني وخدمات ما بعد عملية التبني

  
  مالحظات

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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  ما بعد التبني : الفصل السادس
  

 التبني، قد يكون عليك النظر في العديد من القضايا بما في ذلك استمرارا االتصال مع العائلة بعد إتمام عملية
وفيما يلي شرح عن استمرار . البيولوجية للطفل ومع أقربائه، وذلك تبعًا للتفاصيل الواردة في أمر المحكمة

عي الخاصين بطفلك االتصال وآذلك معلومات عن الحصول على شهادة الميالد ورقم الضمان االجتما
  . آذلك يوجد فيما يلي قائمة بالوآاالت التي تقدم خدمات ما بعد عملية التبني. بالتبني

  

  استمرار االتصال بين الطفل والعائلة البيولوجية 
  

ووفقا للظروف، يمكن . يجب السماح باستمرار االتصال مع العائلة البيولوجية إذا آان ذلك من مصلحة الطفل
مثال، يمكن الستمرار االتصال أن يكون من خالل الزيارات . تصال أن يأخذ عدة أشكالالستمرار اال

إذا آان لديك أية استفسارات حول ما إذا آان . المنتظمة، االتصاالت الهاتفية، آتابة الرسائل، أو تبادل الصور
ة التبني، فإنه يتعين عليك عليك السماح باالتصال المستمر بين طفلك وبين عائلته البيولوجية بعد إتمام عملي

ويبقى لك القرار في تحديد الطرف الذي سيكون على اتصال . مناقشة ذلك مع وآالة التبني التي تتعامل معها
  . مع طفلك

  

  التنازل المشروط
  

إال أنه . بعد أن يصبح الطفل متاحًا للتبني، عادة ال يحق لألبوين البيولوجيين أن يكونا على اتصال مع الطفل
ويضمن أحد هذه االستثناءات وجود اتفاقية يتم التوصل إلها آجزء من التنازل . د بعض االستثناءاتيوج

  . المشروط
  

ويكون التنازل المشروط  عندما يوقع األبوان البيولوجيان على تنازل يعين الشخص أو األشخاص الذين 
ألبوين البيولوجيين والطفل بعد إتمام أو يشترط استمرار االتصال أو التواصل بين ا/سيقومون بتبني الطفل و

آذلك، يمكن أن يوقع األبوان البيولوجيان على تنازل ال يشتمل . التنازل، وربما أيضا بعد إتمام عملية لتبني
وال يمكن لوآالة التبني أن تقبل بأن يقوم الشخص المحدد في التنازل . على تعيين لشخص محدد لتبني الطفل

 بعد أن تقوم الوآالة بإجراء تحريات شاملة عن هذا الشخص وتتأآد من أهليته ألن المشروط بتبني الطفل إال
يكون أبًا أو أمًا بالتبني، أو بالتبني المؤقت، حيث تكون خطة استمرارية الطفل هي التبني من قبل هذا األب أو 

  . األم بالتبني المؤقت
  

ل، فقد يتم التوصل إلى اتفاق خطي بين آل من إذا تضمنت وثيقة التنازل على تعيين شخص محدد لتبني الطف
هذا الشخص، األبوين البيولوجيين، وآالة التبني التي تقوم بدور الحضانة والوصاية على الطفل، والوصي 
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القانوني على الطفل، يشترط فيه استمرار االتصال أو التواصل بين الطفل وأبويه البيولوجيين وأشقائه 
  . دهموأنصاف أشقائه، في حال وجو

  
وإذا لم تعين وثيقة التنازل شخص بعينه لتبني الطفل، فقد يتم التوصل إلى اتفاق خطي بين آل من األبوين 
البيولوجيين، وآالة التبني التي تقوم بدور الحضانة والوصاية على الطفل، والوصي القانوني على الطفل، 

بيولوجيين وأشقائه وأنصاف أشقائه، في حال يشترط فيه استمرار االتصال أو التواصل بين الطفل وأبويه ال
  .وجودهم

  

  اتفاقيات استمرار التواصل بعد إتمام عملية التبني
  

يجب إدراج االتفاقيات الخاصة باستمرار التواصل أو االتصال بين الطفل بالتبني، األبوين بالتبني، األبوين 
يجب وضع بنود . الصادر عن المحكمةأو األشقاء أو أنصاف األشقاء في األمر الخطي /البيولوجيين، و

وشروط االتفاقية واالتفاق عليها خطيا بين جميع األطراف، بمن فيهم الوصي القانوني الذي يمثل الطفل 
  . ويجب أن تصب هذه االتفاقية في المصلحة العليا للطفل. بالتبني

  
تنازل مشروط واتفاقية الستمرار إذا قام أي من األبوين البيولوجيين لطفلك بالتبني المؤقت بالتوقيع على 

االتصال أو التواصل مع الطفل بعد إتمام عملية التبني، ولم تعد أنت تسمح بحدوث االتصال أو التواصل، فقد 
وما لم . يتوجه األبوان البيولوجيان أو األشقاء إلى المحكمة للمطالبة بإنفاذ اتفاقية استمرار االتصال أوالتواصل

 االتفاقية ال يخدم المصلحة العليا للطفل، فإن القاضي سيصدر تصريحًا باستمرار يقرر القاضي أن إنفاذ
  . االتصال أو التواصل

  
إن عدم االمتثال لبنود وشروط األمر الذي تصدره المحكمة والذي يتضمن على االتفاقية الخاصة باستمرار 

  . االتصال أو التواصل ال يشكل سببًا موجبًا إلبطال عملية التبني
  

  لترتيبات غير الرسمية ا
  

يقوم بعض اآلباء بالتبني المؤقت بإجراء ترتيبات مع اآلباء البيولوجيين لتمكين الطفل من االتصال بعائلته 
وعادة ما تتم الترتيبات غير الرسمية في الحاالت التي يكون فيها اآلباء . البيولوجية بعد إتمام عملية التبني

  . ى معرفة ببعضهم البعض، آما يحدث في عمليات التبني مع األقارببالتبني واآلباء البيولوجيين عل
  



 46

  التبني المفتوح 
لإلشارة إلى الحالة التي يستمر فيها الطفل بالتبني باالتصال بعائلته " التبني المفتوح"عادة ما يستخدم مصطلح 

ت التي يقوم فيها األبوين وفي والية نيويورك، يستخدم بعض الناس هذا المصطلح لإلشارة للحاال. البيولوجية
آذلك يستخدم بعض الناس . البيولوجيين بالتوقيع على تنازل مشروط يطالبان فيه باستمرار االتصال مع الطفل

هذا المصطلح لإلشارة إلى الحاالت التي يصدر فيها القاضي الذي يقوم بإتمام إجراءات عملية التبني أمرًا 
  . لطفل وعائلته البيولوجية بعد إتمام إجراءات عملية تبني الطفليقضي بالسماح باستمرار االتصال بين ا

  
إذا آان التبني المفتوح ينطبق على حالتك، فعليك التحدث مباشرة إلى المسئول االجتماعي الذي يتابع حالتك 

ولت إذا حا. وإلى المحامي الذي توآله عن آيفية تأثير هذا األمر على إجراءات عملية التبني التي تقوم بها
التوصل إلى اتفاق حول نوع معين من التبني المفتوح الذي ال يسمح به في والية نيويورك، فقد يؤدي ذلك إلى 

راجع الفقرات السابقة الخاصة بالتنازل المشروط واتفاقيات . تأخير إجراءات عملية التبني التي تقوم بها
الطفل واألسرة في والية نيويورك استمرار يشجع مكتب خدمات : استمرار االتصال بعد إتمام عملية التبني

  . االتصال مع العائلة البيولوجية بموجب اتفاقيات رسمية قد يتم بموجبها إنفاذ حقوق األطراف
  

  استمرار االتصال مع األخوات، واألخوة، واألجداد 
  

الطفل ال يعني من المهم إدراك أن إنهاء حقوق األبوين البيولوجيين أو تنازل األبوين البيولوجيين عن 
آذلك ال يعني هذا األمر أنه ليس بإمكان . بالضرورة إنهاء حقوق أشقاء الطفل وشقيقاته أو أقاربه اآلخرين

آذلك، تبقى وآالة التبني مطالبة بتنظيم زيارات بين األشقاء والشقيقات . الطفل المطالبة باالتصال بأقربائه
عد أن يصبح أحد األطفال متاح للتبني بشكل قانوني، ما لم الذين يكونون في مرحلة تبني مؤقت، وذلك حتى ب

  . يصدر أمرا من المحكمة يقضي بخالف ذلك
  

آذلك يتضمن . يتضمن قانون والية نيويورك أحكامًا تسمح لألجداد بالتوجه للمحكمة والمطالبة بزيارة أحفادهم
ارة أشقائهم وشقيقاتهم الذين يكونون دون القانون على أحكام تجيز لألفراد بالتوجه إلى المحكمة للمطالبة بزي

في بعض األحيان، يسمح بهذا النوع من الزيارات واالتصال بعد إنهاء حقوق األبوين أو . سن الثامنة عشرة
  . بعد تنازل األبوين البيولوجيين عن الطفل أو حتى بعد إتمام إجراءات عملية تبني الطفل

  
قاته بعد إتمام إجراءات عملية التبني، فقد تفكر بدراسة خيار الذهاب إذا رغب طفلك بزيارة أحد أشقائه أو شقي

وإذا لم . يمكن القيام بذلك من خالل استشارة أحد المحامين. إلى المحكمة والمطالبة باستصدار أمر بالزيارة
اتب برغبتك تكن قادرًا على توآيل محام، فإنه بإمكانك التوجه إلى أحد المحاآم األسرية في بلدتك، وإبالغ الك

  . في تعبئة نموذج التماس زيارة بالنيابة عن طفلك



 47

  *استخراج شهادة ميالد ورقم تأمين اجتماعي
 

 شهادة الميالد
 

بعد إنهاء عملية التبني، تقوم المحكمة بإخطار إدارة مدينة نيويورك الصحية بعملية التبني آما تقوم بتقديم 
سم الجديد للطفل، حيث تتولى اإلدارة الصحية إصدار شهادة ميالد بيانات الهوية وفقًا لألبوين بالتبني واال

بخالف ما تشير إليه شهادة الميالد الجديدة . جديدة للطفل، وتستغرق هذه العملية من شهرين لثالثة أشهر تقريبًا
م القيد وتحمل الشهادة الجديدة نفس رق. من وجود تغيير، فإنها ال تشير إلى أن هذا التغيير تم بسبب التبني

إذا آان الطفل من مواليد . الموجود على الشهادة األصلية التي يتم حفظها مختومة في خزينة المحفوظات
مدينة نيويورك وقد اشترت له الوآالة نسخة ثانية من شهادة الميالد األصلية، فسوف تتسلم اإلدارة الصحية 

ة بدون تحصيل أي رسوم، وإال فستقوم بتحصيل للمدينة هذه النسخة الثانية في مقابل إصدار الشهادة الجديد
  . رسوم زهيدة من األبوين بالتبني

  
وبالنسبة لألطفال المولودين خارج مدينة نيويورك، سواء آانوا مولودين في أي مكان أخر من والية 

 لإلدارة نيويورك، أو أي والية أخرى، أو بورتوريكو، أو أي بلد أخر، فتقوم المحكمة بإرسال إخطارًا بالتبني
 سنة وقت 18وفي حالة ما إذا آان الطفل قد ولد في أي بلد أخر، وآان أقل من . الصحية لوالية نيويورك

التبني، وآان والداه بالتبني يقيما في نيويورك، تقوم اإلدارة الصحية للوالية بإصدار شهادة ببيانات الميالد، 
أما إذا آان الطفل .  من بلده األصلي، في مقابل الرسومالتي تعتبر البديل القانوني لشهادة الميالد الصادرة

األجنبي الموِلد غير مؤهل للحصول على شهادة ببيانات الميالد، فسوف تقوم اإلدارة بإخطار اإلدارات 
الصحية في الوالية، بما فيها بورتوريكو، أو في البلد التي ولد فيها الطفل، والتي ستقوم بدورها بإرسال 

 .بريد لمحامي التبني حول آيفية االتفاق ومتطلباتها، آل ذلك في مقابل رسومتعليماتها بال
  

  رقم التأمين االجتماعي
  

لست بحاجة ألن تنتظر حتى تستلم شهادة ميالد الطفل آي تتقدم بطلب الحصول على رقم التأمين االجتماعي 
تب المحلي إلدارة التأمينات وللحصول على الرقم يرجى االتصال بمندوب الخدمة في المك. الخاص بالطفل

تاريخ (للطفل وسنه ) الجديد(وسوف تحتاج شهادة تبن أو شهادة ميالد آإثبات لالسم الشرعي . االجتماعية
مثال، (وسوف تحتاج آذلك إلى إثبات هوية الطفل من قبل طرف ثالث ). محل الميالد(وجنسيته ) الميالد

، باإلضافة إلى إثبات هويتك )و الديني، أو السجل الطبيبطاقة الهوية المدرسية، أو السجل المعمودي أ
  .وصلتك بالطفل

  
. وإذا آان لدى الطفل رقم تأميني اجتماعي بالفعل، سوف يتعين عليك أن تتقدم بطلب الحصول على رقم جديد

جتماعي، ومع ذلك، لن تقوم إدارة التأمينات االجتماعية بإصدار رقم جديد إذا آان الطفل يتلقى مزايا تأمين ا
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 12يتعين على األطفال سن (أو يعلم أنه متبنى أو يعلم أن لديه بالفعل رقم تأمين اجتماعي، أو لديه سابقة عمل 
، أو أن يكون األب بالتبني أو األم بالتبني زوجا لألم )عاما فما أآبر أن يتقدموا إلجراء مقابلة شخصية معهم

ت، قد يطلب مندوب خدمة إدارة التأمينات االجتماعية إثباتا وفي هذه الحاال. أو وزوجة لألب أو جدا أو جدة
قانونيا يربط بين االسمين الجديد والقديم للطفل من أجل إصدار بطاقة تحمل الرقم الحالي وباالسم الجديد 

اطلب من محاميك أن يقدم نسخة معتمدة من أمر التبني إليك أو مباشرة إلى إدارة التأمينات . للطفل
  .االجتماعية

  خدمات ما بعد التبني

. خدمات ما بعد التبني هي مجموعة برامج الهدف منها مساعدة الوالدين بالتبني في التحول إلى التبني
  .والحاجة إلى الدعم أمر طبيعي وليست بالضرورة قاصرة على فترة زمنية معينة

خدمات يشمل جماعات وبعض هذه ال. تقدم عديد من الوآاالت مجموعة متنوعة من خدمات ما بعد التبني
آما تشمل أيضا تقديم . الدعم حيث يمكن للوالدين بالتبني أن يجتمعوا ويتبادلوا مشاعرهم وأفكارهم عن التبني

  .وتقدم معظم هذه الخدمات مجانا. االستشارة للوالدين بالتبني وللطفل بالتبني وأفراد العائلة اآلخرين
 :التبني  ما بعدخدماتالمنظمات التالية معلومات عن يمكن أن توفر 

 
Association of Black Social Workers 

New York Chapter 
Child Adoption Counseling and Referral Service 

1969 Madison Avenue 
New York, New York 10035 

Telephone: (212) 831-5181 
Fax: (212) 831-5350 

E-mail: abswnyc@aol.com 
 

New York Council on Adoptable Children 
589 Eighth Avenue, 15th Floor 

New York, New York 10018 
Telephone: (212) 714-2838 

Fax: (212) 475-1972 
E-mail: info@coac.org 

Website: www.coac.org 
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New York State Citizens’ Coalition for Children, Inc. 
410 East Upland Road 

Ithaca, New York 14850 
Telephone: (607) 272-0034 

Fax: (607) 272-0035 
E-mail: office@nysccc.org 
Website: www.nysccc.org 

 
New York State Foster and Adoptive Parents Association, Inc. 

92-31 Union Hall 
P.O. Box 120151 

Jamaica, New York 11412 
Telephone: (718) 262-3214 

Fax: (718) 557-1005 
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  إلى أين تتوجه للحصول على األجوبة 
 

 : يمكنكم االتصال بالجهات التاليةللحصول على إجابات عن األسئلة العامة حول عملية التبني
 

Administration for Children’s Services 
 Website: www.nyc.gov/html/acs 
 Parent Recruitment Hot Line 
 Telephone: (212) 676-WISH 
 
New York State Office of Children and Family Services 
 Website: www.ocfs.state.ny.us 
 
 New York City Regional Office 
 Telephone: (212) 383-1788 
 
 New York Parents Connection Line 
 Telephone: 1-800-345-KIDS 
 
 Bureau of Special Hearings 
 52 Washington Street 
 Rensselaer, NY 12144 

  
  

   : يمكنكم االتصال بالجهات التاليةللحصول على إجابات عن األسئلة الخاصة بإتمام عملية التبني في المحكمة
  

محاميك أو مسؤول ك، ويمكن ل أو إقليمتكقاطعم الخاصة بينبديلمحكمة األهل المحكمة األسرة أو  •
أو ) 411 ( فيمكنك استخدام خدمة االستعالماتيتمكنوا من ذلكإذا لم . هاتفالرقم يزودك ب أن كملف

أو البيضاء من دليل الهاتف  NYNEX من شرآة اءصفحات الزرقفي ال  دليل الهاتف، فيالنظر 
  . التبنيآاتبعند االتصال أطلب التحدث مع . العادي
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 :أيضًا مكاتب نقابة المحامين في منطقتك •
New York State Bar Association 
 Telephone: (518) 463-3200 
 Website: www.nysba.org 
 
 Association of the Bar of the City of New York 
 Telephone: (212) 382-6600 
 Website: www.abcny.org 

  
  

  مالحظات 
  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
  

 
  



 52

  الخاص بك تبني معرفة تطورات ال
  
 .......................................................................................................... الطفل اسم

 
 المحكمة معلومات
 فيها التبني تقديم تم التي المحكمة
 ..........................................................................................الحي أو المقاطعة 
 ..................................................................................البديلة األسرة أو األسرة 
 ..................................................................................................الهاتف رقم 
 ..........................................................................................................القضية رقم

 ................................................................................................القضية تقديم تاريخ
 )القضية رقم تحديد فيه تم الذي التاريخ(

 المحكمة طلبتها إضافية معلومات
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 
 االنتهاء يوم

 ...............................................................................................................التاريخ
 ................................................................................................................لوقتا

 .....................................................................................................المحكمة عنوان
....................................................................................................................... 

 .................................................................................................................غرفة
 

 الوآالة معلومات
 ..........................................................................................................الوآالة اسم
 .................................................................................................الملف مسؤول اسم
 ..........................................................................................................الهاتف رقم

 
 المحامي معلومات

 ..........................................................................................بك الخاص المحامي اسم
....................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................الهاتف رقم
 مالحظات

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 والية نيويورك
 مكتب خدمات األطفال والعائالت

Capital View Office Park 
52 Washington Street 

Rensselaer, NY  12144 
 

 :يرجى زيارة موقعنا على الويب
www.ocfs.state.ny.us 

 
 :للمزيد من المعلومات حول رعاية الطفل أو التبني يرجى اإلتصال على الرقم التالي

5437-345-800-1 
 

 :لإلبالغ عن إساءة معاملة الطفل أو إهماله يرجى االتصال بالرقم التالي
1-800-342-3720 

 
 :زيد من المعلومات حول قانون حماية الرضيع المهمل يرجى االتصال بالرقم التاليللم

1-866-505-7233 
 

 :للمزيد من المعلومات حول الخدمات للمكفوفين يرجى اإلتصال بالرقم التالي
1-866-871-3000 

 TDD 1-866-871-6000 
 
 
 

 
 
 

 والية نيويورك
  
 

 
 
 

 األطفال والعائالتمكتب خدمات 
 

 
 
 
 
 

، يقوم مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال والعائالت "األمريكيون المقعدون" (Americans with Disabilities) تبعا لقانون
 .بتزويد هذه النشرة بأحرف آبيرة أو على شريط مسجل عند الطلب
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