
 
 

 

 

نوصیك بشدة أن تتواصل مع أسرة فیرمونت باعتبارھا 
الوالدین لمناقشة الفروق بین الوصایة المشروطة 
 ورعایة التبني وأن تحدد الخیار األفضل ألسرتك.

5104-871 )802( 

بعض الفروق بین الخیارین مبینة في الجزء 
 النشرة.الخلفي من ھذه 

ثارت مخاوف حول سالمة ورفاھیة طفل تعرفھ.  
سیتم عقد جلسة محاكمة قریبًا التخاذ قرارات بشأن 

 الطفل.

 جلسة محكمة األسرة 
بناًء على المعلومات المقدمة في جلسة االستماع، سیقرر  

القاضي ما إذا كان بمقدور الطفل أن یعیش في المنزل بأمان 
(الوالدان الوصیان). وإذا لم یمكن ذلك،  مع الوالد الوصي 

 فسیمنح القاضي وصایة مؤقتة إلى: 

 والد غیر وصي  ⇨

 قریب  ⇨

 صدیق لألسرة أو شخص آخر معروف للطفل واألسرة ⇨

 )FSDقسم خدمات األسر (  -إدارة األطفال واألسر    ⇨

 
 ھل تود اعتبارك خیار تبني؟ 

 إذا كنت كذلك: 

 تصرف بسرعة. .1
 أنك تود اعتبارك كذلك.  أخبرنا فوًرا

 اعمل معنا.  .2
أجب عن األسئلة في النموذج المرفق، وقدم أیة 

معلومات أخرى تُطلب، واسمح لنا بزیارة منزلك إذا  
 لزم األمر.

 أعط إذنًا لكافة فحوصات الخلفیة المطلوبة.  .3
عاًما فأكبر   16یجب على كافة أفراد األسرة في عمر 

النموذج المرفق الذي یسمح لنا بعمل أن یوقعوا على 
 فحوصات خلفیة. 

حدد ما ھو خیار (خیارات) التبني التي یمكن أن  .4
 توافق علیھا. 

a.  مؤقتة. وصایة مشروطة یمنحك القاضي 

b.   یمنح القاضي وصایة مؤقتة لقسم خدمات األسر
 ویتم منحك تصریًحا بتقدیم رعایة التبني. 

 

  

 ماذا یحدث بعد ذلك؟ 
یقیِّم قسم خدمات األسر قدرتك على سوف  .1

 رعایة الطفل بأمان.
سوف نضع في االعتبار كافة المعلومات التي تم  

 جمعھا. 

سوف یقدم قسم خدمات األسر توصیتھ إلى   .2
   المحكمة.

 یمكن أن یشمل ھذا التوصیة بالتالي: 

a.  إما الوصایة أو رعایة التبني 

b. المزید من التقییم في حال وجود أیة مخاوف 

c.  التبني في حال تقرر أن بیتك غیر آمن رفض 

 سوف تقرر المحكمة أین سیوضع الطفل. .3
بعد االستماع لجمیع األطراف المعنیة، سیتخذ القاضي  

قراًرا بخصوص الوصایة المؤقتة. وإذا تم منح  
الوصایة لشخص غیر إدارة األطفال واألسر، فقد  

 یكون ھذا مصحوًبا ببعض الشروط. 

 

 

 



 

 

 معلومات لألقارب واألصدقاء     

  رعایة التبني  الوصایة المشروطة 

 

  تحتاج لرخصة رعایة تبني.   ال تحتاج لرخصة رعایة تبني. 

أنت مسؤول عن أغلب القرارات التي تُتخذ بخصوص  
 المحكمة). الطفل (باستثناء التي تأمر بھا 

إدارة األطفال واألسر مسؤولة عن العدید من القرارات   
 التي تُتخذ بخصوص الطفل. 

 

إذا لم یعد بمقدورك االستمرار في رعایة الطفل، یجب أن  
 تطلب من المحكمة أن تغیر األمر.

إذا لم یعد بمقدورك االستمرار في رعایة الطفل، یمكنك   
واألسر العثور على مقدم  أن تطلب من إدارة األطفال 

 رعایة آخر. 

 

سیساعدك أخصائي اجتماعي لشؤون األسرة في تحقیق  
 ھدف الدوام وخطوات التصرف المسرودة في خطة الحالة. 

سیساعدك أخصائي اجتماعي لشؤون األسرة في  
تحقیق ھدف الدوام وخطوات التصرف المسرودة في  

 خطة الحالة. 

 

الخطة من أجل التواصل بین الطفل  أنت مسؤول عن تنفیذ 
والوالدین (مثل؛ دفع مصاریف االنتقال وتكالیف رعایة  

 الطفل).

ستساعدك إدارة األطفال واألسر في تنفیذ خطة تواصل   
األسرة (مثالً، بتسدید تكالیف السفر ودفع مقابل رعایة  

 الطفل).

 

یمكن أن یحصل الطفل على ’منحة الوصول لألطفال فقط‘  
من قسم الخدمات االقتصادیة التابع إلدارة األطفال واألسر.  

 . Medicaidوسیجعل ھذا الطفل مؤھالً لالنضمام لبرنامج 

ستحصل على سداد نفقات لرعایة التبني عن كل طفل   
یوضع معك وسیكون مؤھالً لالنضمام لبرنامج  

Medicaid . 

 

إذا كان الطفل یحصل على مساعدة عامة، فإن أغلب أو أي 
 دعم طفل مدفوع سیذھب إلى الوالیة.

أي دعم طفل مدفوع سیذھب إلى الوالیة لتعویض تكلفة   
 رعایة الطفل. 

 

إذا تبنیت أو تم منحك وصایة دائمة على الطفل، فقد تكون  
مؤھالً لدعم مالي مستمر (مثل، مساعدة الوصول أو  

 التبني) من خالل إدارة األطفال واألسر.

إذا تبنیت أو تم منحك وصایة دائمة على الطفل، فقد  
تكون مؤھالً لمساعدة تبني مستمر أو وصایة مستمرة  

 من خالل إدارة األطفال واألسر. 

 
 طفل تعرفھ قد 

 یحتاج لرعایة مؤقتة
 معلومات  

 لألقارب واألصدقاء

مدرستھ حتى جلسة استماع  یمكن للطفل أن یبقى في 
التصرف. وإذا كنت تعیش في مدینة أخرى، فستكون  

مسؤوالً عن االنتقال. ونظًرا إلى أنھ یتم التشجیع على  
 االستقرار التعلیمي، قد یتعین على الطفل تغییر المدرسة. 

سیبقى الطفل في مدرستھ الحالیة ما لم یكن ھذا في غیر   
األطفال واألسر مسؤولة عن  مصلحتھ. قد تكون إدارة 

دفع تكالیف االنتقال لو أن الطفل یذھب إلى مدرسة في 
 .72مدینة أخرى. راجع سیاسة خدمات األسرة 

 

أبلغنا من فضلك إذا كنت بحاجة لتجھیزات بسبب إعاقة أو لمترجم بسبب ضعف اللغة 
 اإلنجلیزیة.
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 نموذج للقریب والصدیق
 مھتم باعتباره خیار تبني لطفل

 اسم الطفل:
  

   اسمك وصلتك بالطفل: 
   عنوانك البریدي: 

   أرقام ھواتفك:
  

 المعلومات والتصریح بعمل فحوصات خلفیة  أ
التوقیع أدناه للسماح لنا بعمل فحوصات  عام فأكبر. واطلب من كل شخص   16اذكر التفاصیل أدناه عن جمیع أفراد األسرة في عمر 

 خلفیة عنھ. استخدم ورقة إضافیة إذا لزم األمر.

 عام أدناه.  16ابدأ بنفسك. واكتب بخط واضح. وتأكد من توقیع كل شخص عمره أكبر من  
  مكان المیالد  تاریخ المیالد  االسم األخیر، واالسم األول، والحرف األول من االسم األوسط

  رقم الضمان االجتماعي أسماء سابقة أو أسماء قبل الزواج أیة 

  للسماح بفحوصات الخلفیة  وقع ھنا المدن والوالیات التي سبق أن عشت أو عملت فیھا 

 

  مكان المیالد  تاریخ المیالد  االسم األخیر، واالسم األول، والحرف األول من االسم األوسط

  رقم الضمان االجتماعي الزواج أیة أسماء سابقة أو أسماء قبل 

  للسماح بفحوصات الخلفیة  وقع ھنا المدن والوالیات التي سبق أن عشت أو عملت فیھا 

 

  مكان المیالد  تاریخ المیالد  االسم األخیر، واالسم األول، والحرف األول من االسم األوسط

  االجتماعيرقم الضمان  أیة أسماء سابقة أو أسماء قبل الزواج 

  للسماح بفحوصات الخلفیة  وقع ھنا المدن والوالیات التي سبق أن عشت أو عملت فیھا 

 

  مكان المیالد  تاریخ المیالد  االسم األخیر، واالسم األول، والحرف األول من االسم األوسط

  رقم الضمان االجتماعي أیة أسماء سابقة أو أسماء قبل الزواج 

  للسماح بفحوصات الخلفیة  وقع ھنا والوالیات التي سبق أن عشت أو عملت فیھا المدن 

 تأكد من إكمال الجانب اآلخر من ھذا النموذج. ھام: 

 



 

 

 أسئلة عن جمیع أفراد األسرة/بیتك.  ب.
 بالمزید من التفاصیل. إذا أجبت بنعم عن أي من األسئلة أدناه، فكن مستعًدا إلمدادنا 

 ھل حدث ألي من أفراد أسرتك أن:

 □ ال □ نعم ؟(حدث أو بالغ). اتُّھم أو أُدین بجریمة جنائیة 1

 □ ال □ نعم . خضع للتقییم/التحقیق من قِبَل وكالة خدمات حمایة لألطفال أو البالغین؟2

 □ ال □ نعم مفتوحة مع إدارة األطفال واألسر؟. كان لھ طفل تحت وصایة إدارة األطفال واألسر أو حالة  3

 □ ال □ نعم . تم إیداعھ أو حصل على خدمة مع إعفاء من أمر إساءة؟4

 □ ال □ نعم . حصل على خدمات أو استشارة صحة عقلیة؟5

 □ ال □ نعم . حصل على عالج من اإلدمان؟ 6

 ھل أي شخص في األسرة: 

 □ ال □ نعم اإلصالحات (السجون) أو وكالة شبیھة؟. یخضع إلشراف إدارة  1

 □ ال □ نعم . یخضع لعالج من مشكلة صحیة مزمنة أو خطیرة؟2

 ھل توجد في بیتك أیة مخاطر سالمة واضحة؟ 
یشمل ھذا، بدون حصر، أشیاء مثل مخاطر الماء ومخاطر الحریق والمخاوف المتعلقة  

 الناریة غیر المؤمنة.بالصرف الصحي العام واألسلحة 

 □ ال □ نعم

 األشخاص اآلخرین المتصلین بھذا الطفل.  ج.
أخبرنا عن البالغین اآلخرین الذین تعرفھم وقد یكونوا مستعدین للبقاء على اتصال بھذا الطفل، بطریقة ما. (على سبیل المثال؛  

 األسبوع). تبادل الخطابات، أو اصطحابھ في نزھات خاصة، أو وجوده في عطالت 

   االسم: 

   أین یعیشون: 

   الھاتف: 

   الصلة بالطفل: 
   

   االسم: 

   أین یعیشون: 

   الھاتف: 

   3الصلة بالطفل:
   

 خاص باستخدام إدارة األطفال واألسر فقط:
الحروف األولى   تاریخ الفحص  نوع الفحص 

 من االسم
 النتیجة

       سجل اإلساءة إلى راشد 
       سجل حمایة الطفل  

       سجالت إدارة األطفال واألسر 
       VCASخدمات 
VCIC       

       أخرى 
 


