برنامج التبني
هناك العديد من أطفال ميشيغان بحاجة إلى عائالت كما
أن هناك أنواع عديدة من العائالت بحاجة لهؤالء األطفال.
ينصب تركيز برنامج التبني التابع لدائرة الخدمات
اإلنسانية على ربط األطفال المكفولين بالرعاية الذين هم
في حاجة إلى منازل بالعائالت التي ترغب في تبنيهم .تقدم
دائرة الخدمات اإلنسانية خدمات التبني بشكل مباشر من
خالل موظفيها وعبر شراء عقود الخدمات مع وكاالت
خاصة مرخص لها لرعاية األطفال في والية ميشيغان.
إإذا كنت تفكر في تبني طفل من األطفال ،فإليك بعض
المعلومات الخاصة ببرنامج التبني التابع لدائرة الخدمات
اإلنسانية.

المنطقة الجغرافية التي يتم توفير الخدمات بها

تقدم دائرة الخدمات اإلنسانية خدمات التبني لجميع
مقاطعات ميشيغان البالغ عددها  83مقاطعة.

األطفال الذين تتيح الوزارة تبنيهم

يقدم برنامج التبني خدمات لألطفال في دور الرعاية الذين
تم إنهاء حقوق اهاليهم .وبينما ينتظر األطفال على اختالف
أنواعهم في دور الرعاية ،ربما يكون العديد منهم أكبر سنا ً
أو عبارة عن مجموعة من شقيقين أو أكثر أو أطفال أقليات
أو أطفال يعانون من إعاقات بدنية أو عاطفية أو عقلية.

األطفال الذين تتيح الدائرة تبنيهم

•
•
•
•
•

التوجيه فيما يتعلق بالتبني.
التوعية بشأن التبني.
تقييم عائالت التبني.
المساعدة في تحديد الطفل المناسب للتبني.
اإلشراف على التبني.

الخدمات المقدمة لألب للوالدينلمتنازلين

• إسداء المشورة (ما لم يتم التنازل عنها) والخيارات ذات
الصلة بالتنازل وعواقبه.
• قائمة بمجموعات دعم التبني.
• بيان برنامج التبني التابع لدائرة الخدمات اإلنسانية.

متطلبات االستحقاق لمقدمي طلبات التبني

•
•
•

•
•
•

الطلب – يطلب من مقدمي الطلبات إكمال استمارة
الطلب.
العمر – يجب أن يكون عمر مقدمي الطلبات ثمانية
عشرة عاما ً أو أكبر.
الحالة االجتماعية – يجوز أن يكون مقدم طلب التبني
شخصا ً أعزب أو متزوجاً .إذا كان مقدمو الطلبات
متزوجين ،يتعين على كل منهما تقديم طلب.
الحالة الصحية – يلزم تقديم التاريخ الطبي وفحص بدني
حديث.
فحوصات السالمة – بما في ذلك فحوصات بصمات
األصابع والسجل الجنائي.
تقييم العائلة – يطلب من مقدمي الطلبات المشاركة
في تقييم للعائلة .سيشمل التقييم التواصل الشخصي مع
كل فرد من أفراد العائلة ويتعين أن يشمل القيام بزيارة
منزلية .وفيما يلي بعض العوامل التي ينبغي النظر فيها:
 1.األسباب أو الدافع وراء التبني.
 2.التاريخ األسري بما في ذلك االستقرار العاطفي
وتناغم األبوين القائمين بالتبني.
 3.نقاط القوة والضعف والحالة الصحية ألفراد العائلة.
 4.القدرة على تربية األطفال بما في ذلك أساليب تأديب
األطفال.
 5.التعليم وتاريخ العمل ويدخل في ذلك الوضع المالي
الحالي.
 6.التكيف واالحتياجات الخاصة بأطفالك أنت.

 7.التاريخ أو األحداث التي تشمل العنف المنزلي
أو تعاطي المخدرات أو إساءة معاملة األطفال أو
اإلهمال الذي يشمل أي فرد من أفراد العائلة.
 8.موقف العائلة تجاه قبول الطفل المتبنى بما في ذلك
خطة العائلة لمناقشة مسألة التبني مع الطفل.
 9.قدرة العائلة واستعدادها لمنح الطفل المتبنى الحب
والعطف والتوجيه وإيجاد مناخ يقوي الهوية الدينية
والعرقية والثقافية للطفل المتبنى.
 10.سجل أية إدانات إجرامية بخالف المخالفات
المرورية البسيطة.
 11.ثالثة مراجع من قبل أناس من غير األقارب.
 12.سمات األطفال التي تريد العائلة أن تجدها في
األطفال الذين ترغب في تبنيهم وتوصية الوكالة
بشأن العمر والجنس وسمات األطفال الذين ستحقق
العائلة أفضل مصالحهم.

العوامل التي يتم النظر فيها عند اختيار
منزل لكل طفل
توضع العوامل التالية في االعتبار بالنسبة لكل طفل
متاح للتبني عند تحديد نوع العائلة التي تفي باحتياجات
الطفل على أفضل ما يكون.
 1.اإلقامة مع األقارب.
 2.اإلقامة مع اآلباء بالتبني.
 3.اإلقامة مع األخوة األشقاء.
 4.االحتياجات البدنية والعاطفية الخاصة بالطفل.
 5.تفضيالت الطفل الدينية.
 6.رغبات الطفل السيما إذا كان الطفل في سن الرابعة
عشر ( )14أو أكبر.
يتبنى األقارب أو اآلباء بالتبني أكثر من  %90من
األطفال الذين تقدمهم دائرة الخدمات اإلنسانية.
قد يتم دعم التواصل المستمر مع اآلباء أو غيرهم من
أفراد عائلة الطفل عندما يكون هذا في مصلحة الطفل.

اإلعانات المالية المقدمة للتبني

لدى والية ميشيغان ثالثة برامج لإلعانات المالية
المقدمة لمساعدة العائالت التي تتبنى األطفال المؤهلين.
تقدم هذه البرامج المساعدات المالية لتغطية عملية
التبني وتربية الطفل .يقدم برنامج اإلعانات المالية
لدعم التبني دفعة شهرية لدعم الطفل حتى يصل إلى
سن الثمانية عشر من عمره على األقل .يساعد برنامج
اإلعانات الطبية للتبني في التكاليف الناتجة عن أي
حالة بدنية أو عقلية أو عاطفية يكون سببها موجوداً
قبل التبني وال تكون مشمولة بتأمين آخر .يقدم برنامج
نفقات التبني غير المتكررة ما يزيد عن مبلغ 2,000
دوالر لآلباء بالتبني لتغطية بعض نفقات التبني المحددة
ألحد األطفال المؤهلين.

بيان برنامج
التبني

االئتمان الضريبي الفيدرالي
قد تكون العائالت التي تتبنى أحد األطفال من إحدى دور
الرعاية بوالية ميشيغان مؤهلة للحصول على ائتمان
ضريبي فيدرالي .مزيد من المعلومات عن خدمة العوائد
الداخلية  Internal Revenue Serviceعلى الموقع
اإللكتروني (.)www.irs.gov

الخدمات المتاحة بعد اكتمال التبني

 1.المساعدة للعائالت التي تسعى للحصول على إعانات
طبية.
 2.المساعدات المقدمة للمتبنين الكبار واألشقاء السابقين
الوالدين بالتبني واآلباء األصليين الذين يطلبون
معلومات من سجالت التبني.

الرسوم

ال تفرض دائرة الخدمات اإلنسانية أية رسوم على خدمات
التبني.

التمثيل القانوني

للوالدين بالتبني الحق في تمثيل قانوني مستقل عند تبني
طفل مق َّدم من جانب دائرة الخدمات اإلنسانية .وربما يتاح
تعويض محدود من برنامج نفقات التبني غير المتكررة
لتبني طفل مؤهل

للمزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بدائرة
الخدمات اإلنسانية يف مقاطعتك.

والية ميشيغان
وزارة الخدمات اإلنسانية

لن تمارس دائرة الخدمات اإلنسانية أي تمييز ضد أي فرد أو جماعة بسبب العرق أو الدين
أو العمر أو األصل القومي أو اللون أو الطول أو الوزن أو الحالة الزوجية أو الجنس أو
التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير أو المعتقدات السياسية أو العجز .إذا
احتجت إلى مساعدة في القراءة أو الكتابة أو السماع أو غيرها بموجب قانون األمريكيين
المعاقين ،فأنت مدعو إلبالغ مكتب دائرة الخدمات اإلنسانية في منطقتك باحتياجاتك.
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