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INTENT TO ADOPT 

 النية في التبني
 )Michigan Department of Health and Human Services( ميشيغان  و االنسانية لواليةة يالصحإدارة الخدمات 

 

      : التاريخ
 تاريخ الميالد اسم الطفل إعادة:  
        
 

   
              

      
      
               

   
  
 

  
      عزيزي    

 
 تم تغيير هدف العضوية الدائمة للطفل/األطفال المشمولين بالرعاية المدرجين أعاله إلى التبني. 

وا سابقا عن االهتمام بعراالذين  األصليين واألطراف األخرىاألمريكيين / سكان أالسكا  -سيتم وضع مقدمي الرعاية الحاليين للطفل/أطفال الهنود غير  
) وقواعد قانون الحفاظ على ICWAفي االعتبار إذا كانوا مهتمون بالتبني.  يتم تطبيق أولوية التنسيب الخاصة بقانون رعاية طفل الهندي ( اطفال/بالطفل

) منزل هندي 2  تنسيب لدى القريب )1ن.  أولويات التنسيب هي: يياألصليين/الهنود األمريك) على أطفال سكان أالسكا MIFPAاألسرة الهندية بميشيغان (
فقط بعد استنفاد جميع  الرعاية  ذات الصلة -غيرل /األصليين غير للتنسيب ااالعتبار بعين  وضع منزل هندي آخر. سيتم  )3لالنتماء القبلي الخاص بالطفل 

 تقوم قبيلة الطفل بتحديد من سيتم وضعه باالعتبار كأسرة بالتبني. الموارد أخرى. سوف الجهود وخيارات

). MAREمهتمًا بالتبني، سوف تبذل الوكالة جهدها إيجاد منزًال للتبني. قد يشمل ذلك قائمة بالصور في موقع تبادل مصادر التبني بميشيغان ( تكنإذا لم 
 نتقالية سلسة قدر اإلمكان لألسرة بالتبني.االمرحلة المساعدة والتعاون في صنع عندما يتم العثور على أسرة مناسبة،سوف تحتاج الوكالة لل

يومًا من استالم اإلخطار. مرفق  14يرجى اإلشارة إلى اهتمامك عن طريق وضع عالمة بالمربع الصحيح أدناه، والتوقيع، وإعادة هذه االستمارة خالل 
 . إذا كان لديكم أي أسئلة يمكنكم االتصال بي للمناقشة.عادة ردكمإ من اجل الذاتي العنوانبطيه ظرف مختوم 

 
 بإخالص

  
 

      
 العامل في مجال التبني  
 
 رقم الفاكس رقم الهاتف اسم الوكالة  
                                 

 رد 

 أنا مهتم وأرغب في وضعي باالعتبار في مسألة تبني الطفل/األطفال المشار إليه/إليهم أعاله.   
  

) وقواعد قانون الحفاظ على ICWA، برامج دعم التبني بمشيغان. يتم تطبيق قانون رعاية طفل الهندي (DHS - 538لقد استلمت نشرة 
 ن.يي) على أطفال سكان أالسكا األصليين/الهنود األمريكMIFPAاألسرة الهندية بميشيغان (

 الخاص بنية المساعدة للتبني. DHS-4081لقد استلمت بيان   

 أنا غير مهتم وال أرغب في وضعي باالعتبار في مسألة تبني الطفل/األطفال المشار إليه/إليهم أعاله.  
 التاريخ التوقيع التاريخ التوقيع 

 
 .1930من  P.A. 280السلطة:  

 رد:  مطلوب
 العقوبة:  عدم مراعاة التبتي.

 Michigan Department of Health and Human Servicesلن تمييز ادارة الخدمات الصحية و االنسانية لوالية  ميشيغان 
(MDHHS)  ،ضد أي فرد أو مجموعة بسبب العرق، أو الديانة، أو العمر، أو األصل الوطني، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، أو  الحالة الزوجية

 ، أو الجنس، أو التوجه الجنسي ،أوالهوية الجنسية أو التعبير، أو المعتقدات السياسية، أو اإلعاقةأو المعلومات الجينية
 


