
ما التسليم اآلمن لألطفال 
حديثي الوالدة؟ 

إن قانون التسليم اآلمن لألطفال حديثي 
الوالدة في ميشيغان يعد طريقة سرية 

وقانونية وآمنة للتنازل عن مولودك 
الجديد. يجوز تسليم المولود، حتى عمر 
ثالثة أيام، ألي شخص يعمل داخل أي 

من مواقع العمل اآلتية:

يمكنك أيًضا االتصال على الرقم )1-1-9( 
وتسليم مولودك الجديد ألي من العاملين 

.)EMS( في خدمات الطوارئ الطبية

سيعرض المولود حديث الوالدة للتبني. 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
  Michigan.gov/SafeDelivery :اإللكتروني
أو االتصال بخط االتصال المباشر  بالتسليم 

اآلمن 1-866-733-7733. 

 )MDHHS( ال تُمارس وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان
التمييز ضد أي فرد أو مجموعة بسبب الِعرق أو الديانة أو الُعمر أو 
األصل القومي أو اللون أو الطول أو الوزن أو الحالة االجتماعية أو 

المعلومات الوراثية أو النوع أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو 
التعبير الجنساني أو المعتقدات السياسية أو اإلعاقة.

قانون ميشيغان للتسليم 
اآلمن لحديثي الوالدة. 

الخط الساخن للتسليم اآلمن لحديثي الوالدة

 1-866-733-7733

قانون ميشيغان للتسليم اآلمن 
لحديثي الوالدة. 

التنازل عن رضيعك بطريقة 
سرية وقانونية وآمنة 

خط االتصال المباشر للتسليم اآلمن لحديثي الوالدة
1-866-733-7733

•   المستشفى
•   إدارة اإلطفاء

•   قسم الشرطة



غير مستعدة ألستقبال مولودك الجديد؟ التنازل عن رضيعك بطريقة سرية وقانونية وآمنة 

هل يتعين علي إعطاء أي معلومات عن نفسي ؟

ال، ولكن قد تُطرح عليك بعض األسئلة حول 
صحة رضيعك للمساعدة في تقديم أفضل رعاية 
له. ستظل أي معلومات تختار تقديمها في إطار 
من السرية التامة. يمكنك المغادرة دون اإلجابة 

عن أي أسئلة.

ماذا يحدث للرضيع؟

سُينقل رضيعك إلى المستشفى مباشرًة 
ليتلقى الرعاية التي يحتاجها. ثم يوضع 

رضيعك بعد ذلك للتبني. 

ماذا لو أردت استرداد رضيعي مرة أخرى؟

يجوز ألي من الوالدين تقديم التماس 
للمحكمة في غضون 28 يوًما من تاريخ 
التنازل الستعادة حضانة رضيعهما. بعد 

28 يوًما، ستسقط المحكمة حقوق اآلباء 
قانونًا وسيعرض الرضيع للتبني. وستبذل 

الجهود للوصول لولي األمر غير المتنازل 
قبل اليوم الثامن والعشرين .

هل سأحصل على معلومات عن تبني رضيعي ؟ 

ال، لن تكون هناك محاولة لالتصال بالوالد 
الُمتنازل عن الرضيع، ولكن ستجرى محاوالت 

لالتصال بالوالد غير الُمتنازل عن الرضيع.   

خط االتصال المباشر للتسليم اآلمن لحديثي الوالدة   1-866-733-7733

كيف أحصل على مزيد من المعلومات؟ 

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني للتسليم اآلمن لألطفال حديثي الوالدة 
  Michigan.gov/SafeDelivery :في ميشيغان
أو االتصال بخط االتصال المباشر بتسليم حديثي 

الوالدة على مدار الساعة 
على الرقم 1-866-733-7733

طرق آمنة للتنازل عن أسئلة قد تخطر في ذهنك
مولودك حديث الوالدة

ُيرجى االتصال برقم )1-1-9(

المستشفى

إدارة اإلطفاء 

قسم الشرطة

يجب على ولي األمر/أولياء األمور المتنازل أن 
يسلم رضيعه للموظف المرتدي الزي الموحد 

داخل أي من المواقع اآلتية أو على رأس العمل 
فيها أو لرجل اإلسعاف أو فني الطوارئ الطبية 

)EMT( باالتصال على رقم 1-1-9. 


