
هناك طفل بانتظارك ...

فلتتبنى طفالً أو تتبنى طفالً بشكل مؤقت ”فوستر كير“



قلبــــك،

إفتح قلبك،
إفتح بيتك.

املؤقت  بالتبني  والداً  فلتصبح 
(فوستر كير) ...

مير  لطفل  وبيتك  قلبك  فتح  إ
مبرحلة من األزمات والتغيير. وسيكون دورك جتاه 
الطفل هو التوجيه وتقدمي السند والدعم يومياً.  

ومن خالل فعل اخلير ستساعد العائالت واألطفال 
على مواجهة التحديات التي قدمتها لهم احلياة.  
ويوفر برنامج رعاية الربيب أو التبني املؤقت ”فوستر 

كير“ سكناً مؤقتاً لألطفال الذين يعجز والداهم 
التبني  خالل  ومن  لهم.   الرعاية  توفير  عن 
له  يوفر  مسكن  للطفل  سيصبح  املؤقت 
األمان واإلستقرار بينما حتاول عائلته احلصول 
على ما حتتاجه من معونات.   إن الهدف من 
البرنامج إعادة الطفل إلى مسكنه بأمان.  
وإذا لم يكن ذلك ممكن فإيجاد مسكن دائم 
الذين  مع  ذلك  كان  إن  ويفضل  للطفل، 

تبنوه مؤقتاً.  
وبصفتك والداً مؤقتاً ستتلقى تدريباً ومعونة 
احتياج  مدى  على  مقدارها  يتوقف  مالية 
الطفل.  كذلك سيكون ممكناً لك لقاء آخرين 
ممن تبنوا أطفاالً بشكل مؤقت كما ستتلقى 

املساندة من موظفي وكالة التبني.  
على  القادرة  العائالت  من  للمزيد  احلاجة  إن 
التبني املؤقت حاجة ماسة.  وفي والية نيويورك 
التبني  برنامج  في  األطفال  من  اآلالف  هناك 
املزيد من  ”فوستر كير“ ولكن هناك  املؤقت 
األطفال الذين ما زالوا بحاجة للتبني املؤقت 
اإلتصال  يرجى  يوم.  لتبني طفل مؤقتاً  كل 
بدائرة اخلدمات اإلجتماعية أو بوكالة محلية 

التبني املؤقت.

تبنى طفًال ...
ومليء  دائم  ملنزل  يحتاج  لطفل  وبيتك  قلبك  إفتح 

باحلب.   
إمنح طفالً فرصًة حلياة أفضل من خالل التبني.  ويتمتع 
بالنفس حلصولهم على احلياة  بالثقة  املتبنون  األطفال 

العائلية التي افتقدوها من قبل.
من  الكثير  وفي  دائماً.   سكناً  لألطفال  التبني  ومينح 
األحيان عندما تتعذر إعادة الطفل إلى عائلته األصلية 
دائم.   بشكل  بتبنيه  مؤقتاً  تبنته  التي  العائلة  تقوم 
لتبني  لتتأهل  مؤقتاً  والداً  تكون  ألن  حتتاج  ال  ولكنك 

طفل ما.
كان  إذا  تبني  معونة  تتلقى  وقد 
الطفل مؤهالً لها.  كذلك قد تتلقى 
تدريباً خاصاً حول احتياجات الطفل 
كما ستتلقى املساندة من موظفي 

وكالة التبني.
إن احلاجة للمزيد من العائالت القادرة 

على التبني حاجة ماسة.
وفي والية نيويورك هناك املئات من 
للتبني  في حاجة  ممن هم  األطفال 

واإلنتماء لعائلة ما.
القسم  في  األطفال  هؤالء  صور  مشاهدة  بإمكانك 
اخملصص لذلك واسمه ”The Adoption Album“ من 

موقعنا على شبكة اإلنترنت وعنوانه:
 www.ocfs.ny.us/adopt/ 

اإلتصال  يرجى  تبني طفل  املعلومات حول  من   للمزيد 
بدائرة اخلدمات اإلجتماعية أو بوكالة محلية 

التبني.

بيتـــــك إفتح

رقمنا هو: 1-800-345-5437
أو تفضلوا بزيارة موقعنا على اإلنترنت وعنوانه:
www.ocfs.state.ny.us



من هم األطفال 
المحتاجون 

للتبني أو التبني 
المؤقت؟ 

األطفال  من  مجموعة  هم 
والبيض،  والهسبانيني  السود 
مبا في ذلك املراهقني أو من هم 
من ذلك.  وهناك  أصغر سناً 

عدد قليل جداً ممن هم دون سن الثالثة.  ويعاني البعض 
من إعاقات قد جتعلهم من ذوي االحتياجات اخلاصة.   
إسكانهم  ينبغي  أخوات  أو  أخوة  منهم  وللعديد 

معاً.

كيف تتبنى طفًال أو تتبنى 
طفًال بشكل مؤقت 

ال يجب عليك أن تكون متزوجاً أو أن متلك بيتاً أو أن يكون 
دخلك مرتفعاً أو أن تكون لديك خبرة في تربية األطفال.  
ما يجب أن يتوفر هو الصبر واحلنان والقدرة على توفير 
راغباً في  أن تكون  مسكن آمن ومليء باحلب.   وعليك 
أهم  ولكن  التدريب.   وتلقي  الطفل  احتياجات  معرفة 
شيء هو أن تفتح قلبك وبيتك لطفل قد يكون بحاجة 

إلى اإلهتمام اخلاص والتوجيه.

من  للمزيد   1-800-345-5437 بالرقم  اإلتصال  يرجى 
”فوستر كير“.   املؤقت  التبني  أو  التبني  املعلومات عن 
أو تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت وعنوانه: 

www.ocfs.state.ny.us

بدائرة  اإلتصال  يرجى  املؤقت  للتبني  أو  طفل  لتبني 
اخلدمات اإلجتماعية أو بوكالة محلية للتبني أو التبني 
املؤقت.  في مدينة نيويورك، اتصلوا بإدارة خدمات الطفل 

(ACS) على الرقم 9474-676 (212).

والية نيويورك

مكتب خدمات األطفال والعائالت
تبعا لقانون Americans with Disabilities (األمريكيون املقعدون)، يقوم مكتب والية 
نيويورك خلدمات األطفال والعائالت بتزويد هذه النشرة بأحرف كبيرة أو على شريط مسجل 

عند الطلب.
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52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144

تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت وعنوانه:
www.ocfs.state.ny.us

للمزيد من املعلومات حول رعاية الطفل أو التبني املؤقت أو 
التبني يرجى اإلتصال على الرقم التالي:

1-800-345-5437

اإلتصال  يرجى  إهماله  أو  الطفل  إساءة معاملة  لإلبالغ عن 
بالرقم التالي:

1-800-342-3720

للمزيد من املعلومات حول قانون حماية الرضيع املهمل 
يرجى اإلتصال بالرقم التالي:

1-866-505-SAFE

للمزيد من املعلومات حول اخلدمات للمكفوفني يرجى 
اإلتصال بالرقم التالي:

1-866-871-3000
1-866-871-6000 TDD

مكتب والية نيويورك 
لخدمات األطفال 
والعائالت

”نعمل لتحسني أمان وظروف معيشة أطفـالنا 
وعائالتنا وجالياتنا …“


