مكتب والية
نيويورك خلدمات
األطفال والعائالت

ما ينبغي أن يعرفه
الرجال غري املتزوجون

Capital View Office Park
Washington Street 52
Rensselaer, NY 12144

يرجى زيارة موقعنا على الويب:

www.ocfs.state.ny.us

لإلبالغ عن إساءة معاملة الطفل أو سوء
معاملته يرجى االتصال بالرقم:
1.800.342.3720

للمزيد من املعلومات حول قانون محاية
الرضيع املهمل اتصل بالرقم:
1.866.505.7233

للمزيد من املعلومات حول سالمة الكبار
والصغار ،أو التبين املؤقت أو التبين يرجى
االتصال على الرقم :
1.800.345.5437

للمزيد من املعلومات حول اخلدمات
للمكفوفني يرجى اإلتصال بالرقم التالي:
1.866.871.3000
)TDD( 1.866.871.6000

" ...نعمل لتحسني أمان وظروف معيشة أطفالنا
وعائالتنا وجالياتنا"… .

سجل والية نيويورك
لآلباء املزعومني

والية نيويورك
تبعا لقانون (“ )Americans with Disabilitiesاألمريكيون المقعدون”،
يقوم مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال والعائالت بتزويد هذه النشرة
بأحرف كبيرة أو على شريط مسجل عند الطلب.

ARABIC

)Pub. 5040-AR (05/08

أين تتوفر النماذج؟

للحصول على منوذج O C F S -3 7 8 0
أو  LDSS-2724اتصل بسجل والية نيويورك
لآلباء املزعومني أو قم بزيارة موقع اإلنرتنت
ملكتب والية نيويورك خلدمات األطفال والعائالت
علىwww.ocfs.state.ny.us/main/forms :
بإمكانك أيضاً االتصال بدائرة اخلدمات االجتماعية
احمللية التابع هلا.
يتوفر منوذج  LDSS-4418يف املستشفيات
ووكاالت املساعدات االجتماعية أو من وزارة الصحة
لوالية نيويورك أو مكتب والية نيويورك للمعونات
املؤقتة ومعونة العجز (.)OTDA
للحصول على معلومات إضافية حول سجل اآلباء
املزعومني راجع القسم  372-cمن قانون اخلدمات
االجتماعية لوالية نيويورك.

كيف أسجل امسي يف سجل والية
نيويورك لآلباء املزعومني؟

إما قبل أو بعد والدة الطفل ،ميكنك استخدام
النموذج  ،LDSS-2724وهو منوذج إخطار بالنية يف
املطالبة بأبوة طفل ولد خارج إطار الزواج .جيب
عليك عند ملء الطلب توفري امسك وعنوانك واسم
األم واسم الطفل (إذا كان قد ولد) وتاريخ والدته أو
السنة (إذا مل يكن التاريخ بكامله معروفاً) .جيب إيداع
هذا النموذج يف سجل اآلباء املزعومني .وال حيتاج
النموذج إىل ختم من كاتب عدل وال يتم إخطار األم
به.
ويف أي وقت بعد والدة الطفل ميكن لألب
استخدام النموذج  ،OCFS-3780استمارة اإلقرار
باألبوة لطفل ولد خارج إطار الزواج .جيب عليك عند
ملء الطلب توفري امسك وعنوانك واسم األم واسم
الطفل وتاريخ والدته ومكانه .ينبغي أن يتم تصديق
النموذج من قبل كاتب عدل كما جيب إيداعه يف
سجل اآلباء املزعومني .ستتلقى األم رسالة مسجلة من
سجل اآلباء املزعومني تنص على أن األب قد أودع
وثيقة لالعرتاف باألبوة.

ماذا لو مل أكن متأكداً أنين األب؟

إذا مل تكن متأكداً من أنك الوالد ،ال توقع
أو تودع أي منوذج مذكور هنا .وإذا مل تكن متأكداً
من أنك الوالد فإن لك احلق يف تقديم التماس لتقوم
احملكمة بتحديد األبوة .وعندما تصل القضية إىل
احملكمة فإنها ستأمر بإجراء اختبارات وراثية لتحديد
ما إذا كنت والد الطفل .إذا كنت الوالد فقد يشرتط
عليك توفري إعالة ونفقة الطفل حتى يبلغ  21سنة من
العمر.

وعندما يولد طفل فبإمكان أي من الوالدين
استخدام منوذج إقرار األبوة  LDSS-4418لالعرتاف
باألبوة .إذا وقعت على إقرار صلة األبوة يف املستشفى
أو يف وكالة خدمات اجتماعية فسيتم تسجيل اإلقرار
األصلي نيابة عنك يف السجل التابع للمقاطعة اليت
متت فيها الوالدة واليت مت تسجيل شهادة امليالد
فيها .إذا أكملت النموذج دون مساعدة من موظفي
املستشفى أو وكالة خدمات اجتماعية ،ستصبح مسؤوالً
عن إيداعها يف السجل التابع للمقاطعة اليت متت فيها
الوالدة واليت مت تسجيل شهادة امليالد فيها.

ما هو سجل والية نيويورك لآلباء
املزعومني؟
إن سجل والية نيويورك لآلباء املزعومني
سجل سري بأمساء آباء األطفال املولودين خارج
نطاق الزواج .ويف السجل أمساء وعناوين اآلباء
الذين  )1قدموا إخطاراً للمطالبة حبقوق األبوة ،أو
 )2أقروا بصلة األبوة للطفل أو  )3حكمت احملكمة
بأنهم آباء األطفال.

لآلباء املدرجني يف القائمة احلق يف تلقي
إخطار قانوني بكافة إجراءات احملكمة واليت تشمل
التبين املؤقت والوصاية واحلضانة وتبين الطفل.
وباإلضافة إىل ذلك سيكون للطفل حق وراثة ممتلكات
األب.

تستخدم السجل كل من احملاكم ودوائر
اخلدمات االجتماعية احمللية والوكاالت التطوعية
املخولة يف والية نيويورك للبحث عن اسم وعنوان
والد طفل ولد خارج إطار الزواج حتى يتم إخطار
الوالد بإجراءات احملكمة اليت ستؤثر على حضانة
الطفل وتكون جزءاً من عملية إجياد عائلة للطفل.
للمزيد من املعلومات يرجى خماطبة:

سجل اآلباء املزعومني
Putative Father Registry
New York State Adoption Service
Office of Children and Family Services
Capital View Office Park
Room 323 North
Washington Street 52
Rensselaer, NY 12144
أو اتصل بالرقم:

1-800-345-5437

(ال ميكن البوح بنتائج البحث ألي شخص آخر إال بأمر
احملكمة بتقاسم املعلومات لسبب وجيه اقتنعت به).

