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ورقة استرشادية  
بشأن التسليم اآلمن لحديثي الوالدة في ميشيغان

المعلومات األساسية:
إن قانون التسليم اآلمن لألطفال حديثي الوالدة في ميشيغان هو بديل سري 
وقانوني وآمن للوالدين الراغبين في التنازل عن رضيعهم. تم التنازل عن أكثر 

من 200 طفل حديث الوالدة من خالل هذا البرنامج حتى اآلن. 

ملخص التسليم اآلمن لحديثي الوالدة:

بإعتبارك ولي أمر متنازل، ماذا يجب أن تعرفه؟  

 عندما تتنازل عن رضيعك، سُيرسل إلى وكاالت تبني األطفال ليعرض 	 
بعد ذلك على أسرة تتبناه شريطة أن تكون حاصلة على موافقة 

وتصديق مسبق. 
 يجوز لك تقديم التماس إلى المحكمة في غضون 28 يوًما من التنازل 	 

عن مولودك الجديد الستعادة حضانته مرة أخرى.
وبعد ُمضي 28 يوًما، ستكون هناك جلسة إلسقاط الحقوق األبوية. 	 
 سيصدر إشعار عام بموعد الجلسة، لكنه لن يعرض اسمك حتى لو كان 	 

معروًفا. 
 لن تتلقى أي إشعارات شخصية بشأن هذه الجلسة حتى وإن قدمت 	 

اسمك وعنوانك لمزود خدمة الطوارئ. 
 ستبقى أي معلومات تقدمها لُمقدم خدمات الطوارئ في سرية تامة.  	 
 يجوز لك تقديم موافقة على اإلفصاح عن معلومات الهوية إلى السجل 	 

المركزي للتبني.

ماذا يحدث للرضيع؟ 
 سوف يوضع الرضيع للتبني بمجرد سقوط الحقوق األبوية من الناحية 	 

القانونية.

يمكن نقل الرضيع، حتى عمر ثالثة أيام، إلى أي مستشفى أو إدارة إطفاء 
أو قسم شرطة والتنازل عنه ألي موظف يرتدي زيًا رسمًيا ويعمل داخل 
المبنى. أيًضا يمكن تسليمه ألي رجل إسعاف أو ُمقدم خدمات الطوارئ 

الطبية )EMT( عن طريق االتصال بالرقم )9-1-1(. يحق لك تسليم رضيعك 
دون إعطاء أي معلومات عن نفسك أو عن رضيعك لُمقدم خدمة الطوارئ. 
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هل يتعين أن يخطر ولي األمر غير المتنازل؟

 يجب إجراء محاوالت معقولة لتحديد هوية الوالد غير المتنازل 	 
عن الطفل الذي سيتم وضعه للتبني. 

 في غضون 28 يوًما من التنازل، ستبذل وكالة التبني الموجود 	 
فيها الطفل جهوًدا معقولة لتحديد هوية الوالد غير المتنازل 

عن الرضيع وتحديد موقعه وإبالغه بشأن التنازل عن المولود 
الجديد.  

هل يمكن لولي األمر أن يقدم معلومات 
أساسية؟ 

نعم. يمكنك:

تعريف نفسك والوالد اآلخر للرضيع 	 
تقديم معلومات عن الرعاية الُمقدمة للرضيع قبل الوالدة 	 
تقديم التاريخ الطبي للعائلة	 
توقيع إبراء من الحقوق األبوية	 
تسلُّم معلومات عن الرعاية الطبية السرية	 

لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بالخط الساخن 
للتسليم اآلمن لحديثي الوالدة على مدار الساعة: 

1-866-733-7733

 )MDHHS( ال تُمارس وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان
أو  الُعمر  أو  الديانة  أو  الِعرق  بسبب  مجموعة  أو  فرد  أي  ضد  التمييز 
أو  االجتماعية  الحالة  أو  الوزن  أو  الطول  أو  اللون  أو  القومي  األصل 
المعلومات الوراثية أو النوع أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو 
التعبير الجنساني أو المعتقدات السياسية أو اإلعاقة. 


