
 مساعدات ما بعد التبني المقدمة لألسر 

 

(  New York State Office of Children and Family Services, OCFS)يلتزم مكتب خدمات األطفال واألسر بوالية نيويورك 

والغرض من توفير قوائم جهات االتصال تغطية  . بتوفير طرق الوصول إلى الخدمات األكثر طلبًا من األسر المتبنية التي تحتاج إلى الدعم 

حاول أن تحدد شعورك تجاه االستجابة؛ إذا بدا أن شيئًا ما ال يستوفي احتياجات أسرتك، فجرب مقدم خدمة  . االحتياجات على نطاق واسع

 . مختلفًا أو حتى مساًرا مختلفًا

 

 المحتويات

 معلومات االتصال 

 بط المتعلقة باألزمات الروا/أرقام الخطوط الساخنة المجانية

 الموارد /المواقع اإللكترونية للمعلومات

 خدمات األطفال واألسر 

 بعد التبني ( Temporary Assistance for Needy Families, TANF)تمويل المساعدات المؤقتة لألسر المحتاجة 

 (يخدم مدينة نيويورك) (New York Council on Adoptable Children)مجلس األطفال المتاحين للتبني بنيويورك 

 ( Regional Permanency Resource Centers, PRC)مراكز موارد المتابعة اإلقليمية 

 

 الروابط المتعلقة باألزمات/أرقام الخطوط الساخنة المجانية

 . اآلن  911إذا كنت أنت أو أحد معارفك في خطر مباشر للتعرض ألذى في الوقت الحالي، فإننا نحثك على االتصال بالرقم 

• 211 

 ( مدينة نيويورك فقط) 311 •

 :NYC Wellخدمة  •

1-888-692-9355 (1-888-NYC-WELL )  للغات اآلسيوية 4للغة اإلسبانية؛   3للغة اإلنجليزية؛   2اضغط . 

 ( خدمة الهاتف النصي( )ضعاف السمع/خدمة نقل الرسائل للصم ) 711اتصل بالرقم  1-212-982-5284

 1-800-442-HOPE (4673)(:  Hopeline)الخط الساخن الوطني ألزمات الشباب  •

  1833-448-800-1أو   3000-448-800-1:  لألفكار االنتحارية واألزمات  Boys Townخط  •

 ( TDDخدمة أجهزة االتصاالت للصم )

(:  National Runaway Switchboard)الخط المركزي الوطني للهاربين من عائالتهم  •

1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)  66008أو أرسل رسالة نصية إلى 

(:  لشؤون التعليم ( )Advocates for Children)خط المساعدة الخاص بمنظمة المدافعين عن األطفال  •

 (الخميس-نيويورك فقط، اإلثنينمدينة ) 1-866-427-6033

 الموارد / المواقع اإللكترونية للمعلومات

 (Adoptive and Foster Family Coalition New York)ائتالف األسر المتبنية ومقدمة الرعاية البديلة بنيويورك  •

 ( Center for the Improvement of Child Caring, CICC)مركز تحسين رعاية الطفل  •

 ( Child Welfare Information Gateway)رعاية الطفل  بوابة معلومات •

 بوالية نيويورك  Families Together in NYS, Incمنظمة  •



 لألسر واألطفال  Spence-Chapinخدمات  •

 االتحاد الوطني لألمراض العقلية بوالية نيويورك   •
(National Alliance for Mental Illness of New York State, NAMI-NYS) 

 NYC Wellخدمة  •

 مكتب والية نيويورك لخدمات سوء استخدام الكحول والمواد  •
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS ) 

 موارد لآلباء  –( New York State Department of Education)إدارة التعليم بوالية نيويورك  •

 (NYS Kinship Navigator)نيويورك برنامج الدليل الخاص برعاية األقارب في والية  •

   مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو بوالية نيويورك •
(New York State Office for People with Developmental Disabilities ) 

  – ( New York State Office of Mental Health)مكتب الصحة العقلية بوالية نيويورك  •

 العقلية للعامة الموارد المتعلقة بالصحة 

 بوالية نيويورك   Parent to Parentمنظمة  •

 ( Temporary Assistance for Needy Families)برنامج المساعدات المؤقتة لألسر المحتاجة  •

 

 خدمات األطفال واألسر

سر المتبنية  المحلية لديك متاحان لدعم األ( Department of Social Services)وإدارة الخدمات االجتماعية  OCFSإن مكتب  

يُرجى التفكير في التواصل مع إدارة الخدمات االجتماعية المحلية لديك، وكذلك الوكاالت األخرى المدرجة هنا للمساعدة على  . ومساعدتها

 . تحديد الخدمات المطلوبة وتوجيهك إلى الموارد المجتمعية واآلباء المتبنيين اآلخرين، أو فقط لالستماع إليك 

 

 لتبنيبعد ا TANFتمويل 

 مليون دوالر لخدمات ما بعد التبني  1.57أعلن الحاكم كومو عن تخصيص  

 

 (يخدم مدينة نيويورك)مجلس األطفال المتاحين للتبني بنيويورك 

 : معلومات االتصال بالبرنامج 

Joann Buttaro 

333 W 39th Street, 2nd Floor 

New York, NY 10018 

212-475-0222 

 

 ( PRC)مراكز موارد المتابعة اإلقليمية 

 : على PRCتعمل مراكز 

 

 حاالت اإللغاء بعد إنهاء إجراءات التبني وإجراءات الوصاية، /منع االضطرابات  •

 وتقديم المساعدة لألسر حتى يتسنى لألطفال تلقي الرعاية في منازلهم مع آبائهم بالتبني أو أوصيائهم القانونيين، •



 ألسر التي أنهت إجراءات التبني وإجراءات الوصاية، وتوطيد العالقات في ا •

 . وتجنب الرعاية البديلة أو حاالت التسكين خارج المنزل األخرى  •

ويُقصد باألسر التي أنهت إجراءات التبني األسر التي  . الخدمات لألسر التي أنهت إجراءات التبني وإجراءات الوصاية PRCتقدم مراكز 

وكالة تطوعية حكومية أو  )هي تشمل أي فرد متبنى في األسرة، سواء كان التبني عن طريق وكالة تبٍن و. أتمت ما يلزم لتبني طفلها

وتشمل األسر التي أنهت إجراءات الوصاية األسر الحاصلة على وصاية  . ؛ أو كان تبنيًا عن طريق التسكين الخاص؛ أو تبنيًا دوليًا(معتمدة

 . KinGAPمعتمدة أو األسر الحاصلة على وصاية قانونية على الطفل دون اتفاقية  KinGAPقانونية على الطفل ومعها اتفاقية 

 

 Abbott Houseوكالة 

 Althea Milton، amilton@abbotthouse.net: معلومات االتصال بالبرنامج 

100 Commerce Drive, Suite 101, New Windsor, NY 12553 

914-740-6225 

 . Westchesterو Ulsterو Sullivanو Dutchessتخدم مقاطعات 

 

 ائتالف األسر المتبنية ومقدمة الرعاية البديلة بنيويورك 
 برنامج المساعدة بشأن التبني والوصاية للجميع  

(Adoptive and Guardianship Assistance Program for Everyone, AGAPE  )

 ( Finger Lakesو Southern Tierفي   AGAPEمكتب )
 

 Renee Hettich، renee@affcny.org:  معلومات االتصال بالبرنامج 

950 Danby Road Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

 . Tompkinsو Schuylerو Chemungو  Broomeيخدم مقاطعات 

 

 ائتالف األسر المتبنية ومقدمة الرعاية البديلة بنيويورك 
 ( Hudson Valleyفي   AGAPEمكتب )برنامج المساعدة بشأن التبني والوصاية للجميع 

 

 Sharon Williams، sharon@affcny.org: معلومات االتصال بالبرنامج 

108 Main Street, Suite 5, New Paltz, NY 12561 

845-679-9900 

888-354-1342 

 . Ulsterو Sullivanو Rocklandو Putnamو Orangeو  Greeneو Dutchessو Delawareو Columbiaيخدم مقاطعات  

 



 ائتالف األسر المتبنية ومقدمة الرعاية البديلة بنيويورك 
 ( Central NYفي  AGAPEمكتب )برنامج المساعدة بشأن التبني والوصاية للجميع 

 

 Renee Hettich، renee@affcny.org:  االتصال بالبرنامج معلومات 

950 Danby Road, Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

 . Madisonو Cortlandو  Chenangoو Cayugaيخدم مقاطعات  

 

 ائتالف األسر المتبنية ومقدمة الرعاية البديلة بنيويورك 
 ( Long Islandفي  AGAPEمكتب )برنامج المساعدة بشأن التبني والوصاية للجميع 

 

 Samantha Fuhrman، samantha@affcny.org: معلومات االتصال بالبرنامج 

21 Greene Avenue, Amityville, NY 11701 

631-598-1983 

888-354-1342 

 .Suffolkو Rocklandو Putnamو Nassauيخدم مقاطعات 

 

 Rochesterية الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في أبرش

 Catholic Charities of the Finger Lakesالعاملة تحت اسم 

 

 Peter Dohr، peter.dohr@dor.orgالشماس : معلومات االتصال بالبرنامج 

94 Exchange Street, Geneva, NY 14456 

315-789-2686 

 . Yatesو Wayneو Senecaو Orleansو Ontarioتخدم مقاطعات  

 

 ( Child Care Coordinating Council of the North Country)المجلس التنسيقي لرعاية األطفال في شمال البالد 

 

  Jamie Basiliere،jamie@primelink1.net: معلومات االتصال بالبرنامج 

 

PO Box 2640, 194 US Oval, Plattsburgh, NY 12901 

518-561-4999 

  Hamiltonو( St. Regis Mohawkبما في ذلك محمية السكان األصليين ) Franklinو Essexو Clintonيخدم مقاطعات  

 . St. Lawrenceو

mailto:jamie@primelink1.net


 Children's Home of Jefferson Countyمنظمة 

 Karen Richmond، Krichmond@nnychildrenshome.com: معلومات االتصال بالبرنامج 

PO Box 6550, 1704 State Street, Watertown, NY 13601 

315-788-7430 

  Oswegoو Lewisو Jeffersonو( St. Regis Mohawkبما في ذلك محمية السكان األصليين )  Franklinتخدم مقاطعات 

 . St. Lawrenceو

 

 . G.A  .(Gustavus Adolphus) Family Services, Incمركز 

 : االتصال بالبرنامج معلومات 

Karl Wiggins, karlw@lutheran-jamestown.org 

Erika Garcia, egarcia@lutheran-jamestown.org 

200 Gustavus Avenue, Jamestown, NY 14701 

716-665-2116 

 . Wyomingو Niagaraو Erieو Chautauquaو Cattaraugusيخدم مقاطعات  

 

 Hillside Children's Center - Binghamtonمركز 

 : معلومات االتصال بالبرنامج 

Tess Mahnken-Weatherspoon، tmahnken@hillside.com 

Beth Harrington، bharring@hillside.com 

840 Upper Front Street, Binghamton, NY 13905 

607-722-2507 

 . Tiogaو Steubenو Onondagaو Chemungو Broomeو Alleghanyيخدم مقاطعات 

 

 Hillside Children's Center - Rochesterمركز 

 : معلومات االتصال بالبرنامج 

Tess Mahnken-Weatherspoon، tmahnken@hillside.com 

Karen Kelley، kkelley@hillside.com 

1 Mustard Street, Rochester, NY 14609 

585-654-1463 



 Wyomingو  Monroeو  Livingstonو Geneseeيخدم مقاطعات  

 

 . New Alternatives for Children, Incمركز 

 Patricia Bryant-Reid، pbreid@nackidscan.org: معلومات االتصال بالبرنامج 

37 West 26th St, 6th Floor, New York, NY 10010 

 . يخدم أحياء مدينة نيويورك الخمسة

 

 مجلس األطفال المتاحين للتبني بنيويورك

 Joann Buttaro، jbuttaro@coac.org: بالبرنامج معلومات االتصال 

333 W 39th St, 2nd Floor, New York, NY 10018 

212-475-0222 

 . يخدم أحياء مدينة نيويورك الخمسة

 

 Parsons Child and Family Centerمركز 

 Suzanne D’Aversa، Suzanne.daversa@northernrivers.org: معلومات االتصال بالبرنامج 

60 Academy Road, Albany, NY 12208 

518-426-2600 

 . Washingtonو  Warrenو  Schenectadyو Saratogaو Rensselaerو  Montgomeryو  Fultonو Albanyيخدم مقاطعات 

 

 . The Family Center, Incمركز 

 Marya Gilborn، mgilborn@thefamilycenter.org:  معلومات االتصال بالبرنامج 

493 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216 

718-230-1379 

 . يخدم أحياء مدينة نيويورك الخمسة

 

 The Neighborhood Centerمركز 

 Patrice VanNortwick، patricev@neighborhoodctr.org: معلومات االتصال بالبرنامج 

624 Elizabeth Street, Utica, NY 13501 

315-272-2615 



 . Schoharieو Otsegoو  Herkimerو Oneidaمقاطعات : يخدم 

 

 إعانات التبني بنيويورك 

 

 المحتويات •

 معلومات االتصال  •

 ما هي إعانات التبني؟  •

 لماذا تتاح إعانات التبني؟  •

 من المؤهل لتلقي تلك اإلعانات؟  •

 تحديد األهلية  •

 كيف تُرسل الطلبات؟  •

 ستتم الموافقة عليه؟  الذي التبني  مستوى مدفوعات إعانةهو ما  •

 الوثائق المطلوبة؟ هي ما  •

 ما الذي ال يدعم الحصول على اإلعانات؟  •

 ماذا عن مخاطر المشكالت المستقبلية؟  •

 ماذا لو كانت الحالة ال تستوفي متطلبات اإلعانة المالية؟  •

 كيف يمكن تسريع إجراءات اإلعانة؟  •

 . اضغط على زر الرجوع للعودة إلى النص. تعريفه في مسرد المصطلحاتالضغط على مصطلح مظلل سيأخذك إلى  •

 

إن الهدف من هذه المعلومات هو مساعدة مسؤولي الحاالت على التعجيل بعمليتي تحديد األهلية والموافقة على تلقي إعانة التبني، مع  

ات إعانات التبني عندما تكون جودة الوثائق المقدمة  عادة ما تتأخر الموافقة على طلب. التركيز بشكل خاص على إعانات ذوي اإلعاقات

ستوضح هذه المعلومات المطلوب من األطباء وأخصائيي الصحة العقلية لتوثيق  . مع الطلب أو محتوياتها ال تدعم المبلغ المطلوب

 . قد يكون من المفيد مشاركة أجزاء من هذه المعلومات مع هؤالء األخصائيين. احتياجات الطفل 

 

د المصطلحات وشرح العملية مخصصان للمساعدة في جعل سير عملية تقديم طلب اإلعانة أفضل لجميع األطراف المعنية، رغم  إن مسر

يُشجع مسؤولو الحاالت  .  ذلك، لم تُبذل أي محاولة لمعالجة جميع المشكالت المحتملة التي يمكن أن تظهر فيما يتعلق ببرنامج إعانة التبني 

 .المشرفين والموظفين القانونيين حول المشكالت المحددة للحاالتعلى استشارة 

 

 ما هي إعانات التبني؟

يمكن أن تتاح بناًء على االحتياجات  ( Maintenance Subsidy: انظر مسرد المصطلحات)إعانات التبني هي مدفوعات معيشية شهرية 

 . الخاصة للطفل

 

مؤهلين لبرنامج المساعدة الطبية الفيدرالي ( Adoptive Placement:  رد المصطلحاتانظر مس)يمكن أيًضا أن يكون األطفال المتبنون 

تعتمد مراجعة جميع إعانات التبني على تقديم الوثائق التي تفي بالمتطلبات القانونية  .  أو للحصول على اإلعانة الطبية التي تمولها الوالية 

 . والتنظيمية والموافقة عليها

 



يات إعانات التبني قبل إكمال عملية التبني، باستثناء الحاالت الموجودة سابقًا غير المعروفة،  يجب الموافقة على اتفاق

 (. Approved Subsidy:  انظر مسرد المصطلحات)

 

 . المتبني المحتمل وإدارة الخدمات االجتماعية المحلية ( الوالدين)اتفاقية إعانات التبني هي عقد بين الوالد 

 

عن إعالة الطفل أو لم يعد الطفل يتلقى أي   ا قانونيًعاًما، إال إذا لم يعد الوالد المتبني مسؤواًل  21ة حتى يبلغ الطفل تستمر اإلعانات المعيشي

ال تستمر المساعدة الطبية  . وتستمر المساعدة الطبية واإلعانات الطبية لألطفال ذوي اإلعاقة ضمن نفس الحدود. دعم من الوالد المتبني

 . عاًما إال إذا كان هناك قرار بوجود حاجة لذلك 18إيجاد أسر تتبناهم بعد بلوغهم  لألطفال الذين يصعب 

 

 لماذا تتاح إعانات التبني؟

يتم توفير اإلعانات للمساعدة على تلبية االحتياجات الخاصة لرعاية األطفال ذوي اإلعاقات أو الذين يصعب إيجاد أسر تتبناهم ولتشجيع  

 . اإلعانات األطفال الذين لم يعد باستطاعتهم البقاء مع أسرهم األصلية في الحصول على أسرة ودودة وداعمةتساعد . وتسهيل عملية تبنيهم 

 

 من المؤهل لتلقي تلك اإلعانات؟ 

تتاح إعانات التبني لألطفال ذوي اإلعاقات أو األطفال الذين يصعب إيجاد أسر تتبناهم الذين يكونون في حضانة أو وصاية المفوض  

.  المحلي إلدارة الخدمات االجتماعية أو وكالة تطوعية مصرح لها في والية نيويورك أو والد ُمجاز أو مصرح له بتقديم الرعاية البديلة

 . ليس كل طفل في وصاية أو حضانة مفوض أو وكالة تطوعية في والية نيويورك مؤهاًل للحصول على إعانة

 

 تحديد األهلية 

يتطلب تحديد األهلية إثباتًا أن الطفل  .  عانات التبني على القوانين واللوائح الفيدرالية والخاصة بالوالية يعتمد التأهل للحصول على إ

تعتمد مبالغ المدفوعات المعيشية بشكل عام على  .  يستوفي المعايير التنظيمية على النحو المدعوم بتقديم الوثائق المطلوبة والموافقة عليها

أن تقع احتياجات الطفل ضمن فئة المبلغ المحدد من قِبل إدارة الخدمات االجتماعية لكل منطقة حتى تتم  يجب . شدة احتياجات الطفل

 . ويجب تقديم وثائق تفيد بأنه تم استيفاء متطلبات األهلية للحصول على المبلغ . الموافقة على إعانة التبني

 

 كيف تُرسل الطلبات؟ 

الوالدان المتبنيان المحتمالن نموذج هذه   يكمل. إعانة التبني من أجل تحديد األهلية والموافقة يتم إرسال طلب إعانة التبني في شكل اتفاقية 

يتم إرسال الطلب للمراجعة إلى المقاطعة  . االتفاقية في وكالة تبٍن أو مكتب منطقة الخدمات االجتماعية المحلية بمساعدة مسؤول الحالة

يجب أن يكون  .  إال إذا فوض المكتب سلطة الموافقة التي يحملها إلى المنطقة المحلية ومكتب خدمات األطفال واألسر بوالية نيويورك

يجب  . تحديد األهلية لتلقي إعانة التبني وتحديد المبلغ اللذان يتم إجراؤهما لمرة واحدة صالحين للتدقيق ويجب أن يدعما المبلغ المحدد

ما لم تندرج الحالة ضمن النسبة القليلة من طلبات ما بعد اإلنهاء أو طلبات زيادة  الموافقة على جميع الطلبات قبل إنهاء إجراءات التبني 

 . اإلعانات

 

 مستوى مدفوعات إعانة التبني ستتم الموافقة عليه؟ هو ما 

تحدد أنه من  يمكن أن يتلقى الطفل الذي  .  الطفل الذي يصعب إيجاد أسرة تتبناه المؤهل لتلقي إعانة تبٍن سيتلقى مبلغًا أساسيًا بشكل عام 

إن تحديد مستوى إعانة ذوي اإلعاقات هو قرار إداري يعتمد على الوثائق  . ذوي اإلعاقات إعانة بالمبلغ األساسي أو الخاص أو االستثنائي



الخدمات تتعلق مراجعة الوثائق بتعريفات مبالغ إعانة التبني في اللوائح والفئات المحددة من قِبل إدارة . أو النفسية المقدمة/الطبية و

المتبني المحتمل ومسؤول  ( الوالدان)سيحدد الوالد . يجب إرسال وثائق صالحة لدعم مستوى اإلعانة المطلوب. االجتماعية بكل منطقة

 . الحالة من المسؤول عن الحصول على هذه المعلومات وسيقومان بالتأكد من إرفاق الوثائق الصالحة مع طلب اإلعانة

 

 . تقوم بتحديد مستويات المدفوعات ضمن فئة المبالغ األساسية أو الخاصة أو االستثنائية لألطفال ذوي اإلعاقات يجوز للمناطق المحلية أن  

 

ال يجوز للمناطق الموافقة على أقل من  .  تستخدم بعض المناطق دخل الوالدين وحجم األسرة لتحديد النسبة المئوية لإلعانة التي يلزم دفعها

 . ناسب في المائة من المبلغ الم 75

 

 الوثائق المطلوبة؟هي ما 

 :جميع الحاالت

تعتمد اإلعانات على المشكالت الفعلية، وليس  .  تتطلب اللوائح أن يتم تقديم الوثائق من قِبل طبيب أو أخصائي نفسي أو طبيب نفسي 

بل وصف    -الغرض من الوثائق ليس تأهيل الطفل لتلقي المبلغ األساسي أو الخاص أو االستثنائي . مخاطر حدوث المشكالت المستقبلية

يوصي  . ال يتعين على األطباء وأخصائيي الصحة العقلية معرفة اللوائح وال يُتوقع منهم القيام بتوصيات بشأن المبالغ.  احتياجات الطفل 

 . شأن إداري بالمبالغ مسؤولي الحاالت، والموافقة النهائية هي

 

 (: قبل اإلنهاء)الطلب األولي 

يمكن إرسال نموذج اتفاقية طلب إعانة التبني بمجرد أن يصبح الطفل في منزل  .  يتم إرسال جميع طلبات إعانات التبني تقريبًا قبل اإلنهاء

وينبغي أن تكون هذه  . ق الموضحة أعاله يجب أن يكون لدى الطلبات المستندة إلى حالة إعاقة الوثائ.  المتبني المحتمل ( الوالدين)الوالد 

يجب على األطباء أن يكونوا محددين بشأن احتياجات الطفل وأن يصفوا السلوكيات ومعدل  (. عمرها أقل من عام واحد)الوثائق سارية 

عات المتعلقة  التشخيصات وتوصيات العالج والتوق/تكرار المشكلة ومدى شدتها ومتطلبات التدخل واالختبارات والنتائج والتشخيص 

يجب أن تحصل جميع طلبات إعانة التبني األولية على الموافقة النهائية قبل إنهاء عملية التبني حتى يتم استيفاء المتطلبات  .  بالحالة

ى عقد  إذا أدى الطلب األولي إل. الفيدرالية ولضمان تلقي المدفوعات المعيشية واإلعانة الطبية أو المساعدة الطبية على النحو المطلوب

 .جلسة استماع عادلة، فبشكل عام يجب إرسال طلب جديد والموافقة عليه قبل اإلنهاء بعد جلسة االستماع العادلة

 

 : طلبات ما بعد اإلنهاء

يمكن أن تكون عمليات تبني األطفال بوالية نيويورك التي تتم دون إعانة مؤهلة لتقديم طلب ما بعد اإلنهاء للحصول على إعانة في ظل  

يجوز لألطفال الذين يعانون من حالة موجودة مسبقًا غير معروفة للوالد في وقت اإلنهاء وتم تشخيصها بعد إنهاء  .  ف مقيدة للغايةظرو

تتطلب عملية تقديم الطلب  .  IVEأو اإلعانات الطبية غير التابعة لبرنامج المادة /عملية التبني التأهل للحصول على المدفوعات المعيشية و

باإلضافة إلى . لوثائق شأن الطلب األولي ويجب أيًضا أن يحتوي على شهادات تفيد بأن الطلب يغطي حالة موجودة مسبقًانفس جودة ا

 . ذلك، يجب أن يتحقق أخصائي الصحة العقلية أو الطبية من تاريخ التشخيص 

 

 : طلبات زيادة اإلعانة

إذا تغيرت هذه الظروف إلى  . األولية التي تمت الموافقة على اإلعانة من أجلهايمكن أن يمر األطفال المتبنون بإعانة بتدهور للظروف 

يجب أن يكون هذا الطلب مدعوًما بفحص  .  الحد الذي يستوفي متطلبات الحصول على مبلغ أعلى، يجوز التقدم بطلب للحصول على زيادة 

لن تتم الموافقة على  . يع متطلبات الوثائق األخرىساٍر ويجب أن يوثق تغيرات احتياجات الطفل ويجب أن يستوفي جم( فحوصات)



يتم اتخاذ قرار  .  طلبات زيادة اإلعانة للحاالت التي لم تتغير أو المستقرة التي كانت موجودة في وقت التبني ولكن لم يتم توثيقها بالكامل 

 . ألسرمنح الزيادة وفقًا لتقدير منطقة الخدمات االجتماعية المحلية ومكتب خدمات األطفال وا

 

 ما الذي ال يدعم الحصول على اإلعانات؟

أو   OP-5المتبني المحتمل والمدرسين وبرامج التعليم الفردي ونماذج ( الوالدين)يحتوي عدد كبير من الطلبات على معلومات من الوالد 

يمكن أن تدعم هذه المصادر الوثائق الضرورية، ولكن  .  ما يعادلها وأخصائيي العالج الطبيعي وأخصائيي التخاطب والمعالجين المهنيين 

سيظل عبء العمل الكبير الملقى على األخصائيين الطبيين موقع تقدير، ومع ذلك، فإن مالحظات تقدم الحالة  . ال يمكن أن تحل محلها

بلغ ونموذج وصفة طبية يوضح المشكلة والتشخيص دون دعمه بالتاريخ النفسي االجتماعي لن تكون وثائق كافية لتحديد  وتفويضات الم

 .المبلغ

 

ال يهدف الفحص أن يؤهل الطفل للحصول على مبلغ معين، بل يهدف إلى تقييم احتياجات الطفل وإظهار معدل تكرار وشدة سلوكيات  

 . يجب أن تكون الوثائق المقبولة صالحة للتدقيق .  توفير الخدمات من أجلهاوحاالت محددة يجب على الوالد 

 

 ماذا عن مخاطر المشكالت المستقبلية؟ 

قد يكون الخطر  . يعاني الكثير من األطفال من خطر ظهور مشكالت في المستقبل لم تكن واضحة وقت تقديم طلب إعانة التبني األولي

وإذا تسببت المشكالت ذات الصلة في زيادة احتياجات الطفل، فقد يكون تقديم طلب لزيادة اإلعانة   مسجاًل مع وثائق طلب اإلعانة األولي، 

األطفال الذين تنشأ عندهم أنواع أخرى من المشكالت غير المتعلقة بحاالت موجودة مسبقًا أو غير المنسوبة مباشرة  . مناسبًا في المستقبل 

 . مساعدات ما بعد التبني للظروف السابقة للتبني لن يكونوا مؤهلين ل

 

 ماذا لو كانت الحالة ال تستوفي متطلبات اإلعانة المالية؟

أحيانًا ال يستوفي طلب إعانة التبني أي من مؤهالت األطفال الذين يصعب إيجاد أسر تتبناهم أو ال يمكن توفير الوثائق إلثبات انطباق  

.  ينبغي بذل كل الجهود للتأكد من أن الوثائق الالزمة متاحة ومراجعة. لب ألجلهتعريف ذوي اإلعاقة أو استحقاق المبلغ الذي تم تقديم الط

مبلغ أقل يكون مؤهاًل له أو يكون غير مؤهل ألي  ( الوالدان)ومع ذلك، عندما ال يمكن الموافقة على الحالة كما هو مطلوب ويرفض الوالد 

لمحلي عندما يُعد الطفل غير مؤهل إلعانة التبني، أو يمكن أن يتم في  يمكن للرفض أن يتم على المستوى ا. مبلغ آخر، يتم رفض الحالة

بحق طلب جلسة  ( الوالدين)يجب أن يرسل موظفو الوالية أو الموظفون المحليون خطاب رفض يبلغ الوالد . مرحلة الموافقة النهائية

الستيضاح  ( الوالدين)تماع العادلة وسيلة للوالد تمثل عملية جلسة االس. استماع عادلة خالل ستين يوًما من رفض طلب إعانة التبني

 . يراجع مسؤولو جلسة االستماع الطلب فيما يخص القوانين واللوائح ويتخذون قراًرا استجابة لطلب عقد جلسة االستماع العادلة. القرارات

 

 كيف يمكن تسريع إجراءات اإلعانة؟ 

المئة من الحاالت؛ ولذلك فإنه من المهم أن تكون عملية الطلب عملية مألوفة   في 80تُقدم اإلعانات كجزء من عملية التبني في أكثر من  

انظر مسرد  )ال تختلف المعلومات الالزمة عن المعلومات التي ينبغي استخدامها لتحديد مبلغ الرعاية البديلة . لمسؤولي الحاالت

مناسبة التي تستوفي متطلبات اللوائح قبل فترة طويلة من  يمكن البدء في تجميع البيانات ال(. Foster Care Board Rate: المصطلحات

 . قد يلزم تحديث المعلومات، ولكن يمكن بناء قاعدة متينة عند وضع الطفل في أسرة. عملية إنهاء الحقوق األبوية 

 



 : لجعل عملية الطلب أسرع وأكثر سالسة 

 

 قم

عند القيام بذلك  . ن المطلوبين لجميع األطفال المتلقين للرعاية بتجميع سجالت الفحوصات الموجزة والكاملة والسارية من األخصائيي

باستمرار منذ انضمام الطفل للرعاية البديلة، ستتلقى األسر مبالغ صحيحة مصرح بها كل عام لتستوفي احتياجات الطفل، وسيكون لدى  

 . اآلباء توقعات واقعية للمبلغ المرجح حصولهم عليه 

 . العقلية والطبية لمشاركة الهدف من الفحوصات والمحتوى المطلوببالعمل مع أخصائيي الصحة 

 . بالتخطيط إلكمال فحوصات حالية حتى تتوفر التقارير المحدثة عند تقديم اتفاقية إعانة التبني

 (. وليس السابقة أو المتوقعة)بتقييم احتياجات الطفل بناًء على الظروف الحالية 

 . المتبني المحتمل عن طريق تقديم التدريب والموارد الالزمين للتأكد من اتباع توصيات العالج ( الوالدين)بمساعدة الوالد 

 . ويجب أن تكون شاملة وسارية. بمراجعة جميع المواد المقدمة

  من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك في مكتبة السياسات لديك، واستخدمهما في اتخاذ 18الباب  427.6و 421.24بقراءة الجزئين  

 .القرار

باألسئلة  (  New York State Adoption Services, NYSAS)بإرسال بريد إلكتروني إلى إدارة خدمات التبني بوالية نيويورك 

 .الخاصة بفهم اللوائح والسياسات

 ال تقم 

 . المتبني المحتمل بمبلغ محدد قبل مرحلة الموافقة النهائية ( الوالدين)بوعد الوالد  •

 . لوثائقبطلب مبلغ ال تدعمه ا •

 . بتقديم معلومات أو مواد غير كاملة وتعود ألكثر من عام مضى  •

فهذا سيعرض إجراء إرسال األموال للخطر وقد يتسبب في عدم . بإنهاء إجراءات التبني قبل الموافقة على اتفاقية اإلعانة  •

 . الحصول على إعانات طبية أو معيشية

أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا   KIDS (5437)-345-800-1ي بوالية نيويورك على للمزيد من المعلومات، تواصل مع إدارة خدمات التبن

 . adopt.me@ocfs.ny.gov: على

 

 كيفية استالم مدفوعات إعانة التبني 

 

االجتماعية بوالية نيويورك مخصصات التبني إلكترونيًا عن طريق  يصدر مكتب خدمات األطفال واألسر واإلدارات المحلية للخدمات 

 . اإليداع المباشر أو بطاقة سحب ذات عالمة تجارية وطنية 

 

mailto:adopt.me@ocfs.ny.gov


 استالم األموال إلكترونيًا 

 

 NYEPAYاستخدام خدمة 

نك أيًضا إدارة حسابك  ويمك.  لتحديد طريقة استالم أموالك واالطالع على بيان حوالتك الشهرية NYEPAYسجل الدخول في موقع خدمة 

 . كما يلزم  المصرفية وتغيير معلوماتك 

 

 ؟ NYEPAYكيف أسجل الدخول وأتصفح الموقع اإللكتروني لخدمة 

 

 بالفعل؟ مصرفي ألديك حساب :  اإليداع المباشر  - 1االختيار 

 . قم بطلب إيداع المخصصات في حسابك الجاري الحالي لتصل إليها بشكل فوري 

 

 . اإللكتروني  NYEPAY، اذهب إلى موقع خدمة NYEPAYإلنشاء حساب على موقع خدمة 

 أو 

 : إصدار بطاقة السحب للحصول على إعانة التبني /إلعداد اإليداع المباشر في حسابك الجاري، استخدم نموذج تفويض اإليداع المباشر

• OCFS-4744 - Adoption Subsidy Direct Deposit/Debit Card Authorization Form 

• OCFS-4744-S - Formulario de Autorización de Depósito Directo o en Tarjeta de Débito del de 

Adopción 

• OCFS-4744 -  إصدار بطاقة السحب للحصول على إعانة التبني /نموذج تفويض اإليداع المباشر 

 

 بطاقة السحب  - 2االختيار 

 

 . ا إلى بطاقتكيتم إيداع مبلغ إعانتك الشهرية تلقائيً

 

 . والمتاجر وعبر اإلنترنت  والمصارف ATMفي ماكينات الـ -  Master Cardاستخدم بطاقتك في كل مكان يقبل بطاقات 

 

 . أو متاجر البيع بالتجزئة المصارفأو  ATMقم بسحب إعاناتك في مجموعات من ماكينات الـ

 

 .طرقًا أكثر للوصول إلى أموالك وإدارتها دون تحمل أي رسوم   KeyBankمن  MasterCardتوفر بطاقة  

 



 : التالي KeyBankمن  MasterCardتوفر بطاقة  

 

من نقاط البيع مع خيار االسترداد النقدي لدى بائعي التجزئة المشاركين للمعامالت القائمة على إدخال  مجانيةمشتريات  •

 . PINرمز 

 . MasterCardعضو لدى   مصرف من الصراف في أي  غير محدودة مرات سحب  •

 : دون تكلفةالحصول على الخدمات التالية   •
a.  السحب من ماكيناتATM الخاصة بـKeyBank وAllpoint . 

b.  األموال عبر اإلنترنت إلى حساب ادخار شخصي أو حساب جاٍر شخصي نقل . 

c.  التواصل مع خدمة دعم العمالء فيKeyBank أو عبر  2955-295-866-1:  عن طريق هذا الرقم المجاني ،

 . www.key2benefits.com: اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لحاملي البطاقات 

 . الخاصة ببطاقة إعانة التبني الشهرية Key2Benefitsدمة القائمة الكاملة لجميع رسوم خ استعراض  •

:  ، قم بزيارة موقعهم اإللكترونيKeyBankمن   MasterCardللمزيد من المعلومات عن بطاقة  

key.com/business/key2benefits/. 

 

أو إرسال بريد   7855-437-877-1على  OCFSلالستفسارات، يُرجى االتصال بمركز اتصاالت المدفوعات اإللكترونية بمكتب 

 ocfs.sm.electronic.payments@ocfs.ny.govإلكتروني على 

 

• Frequently Asked Questions 

• Preguntas Frecuentes 

 األسئلة الشائعة  •

 . اإللكتروني NYEPAYللتسجيل بخيار اإليداع المباشر أو بطاقة السحب أو لتراجع بيانات اإلفادة بالحواالت، اذهب إلى موقع 

 

 المزايا الضريبية 

 الخصوم الضريبية واالستثناءات الخاصة بالتبني 

 

ال يتاح خصم التبني  .  مؤهل المدفوعة لتبني طفل   تكاليف التبني الُمستِحقةقد تستطيع األسر المتبنية الحصول على خصم ضريبي على 

باإلضافة إلى الخصم، فإن بعض المبالغ الخاصة بنفقات التبني الُمستِحقة  . ألي مصاريف يتم تعويضها مثل نفقات التبني غير المتكررة

ويخضع خصم واستثناء نفقات التبني الُمستِحقة لحدود الدخل وحد . ب العمل لديك قد يتم استثناؤها من إجمالي دخلكالتي يسددها صاح

 . مالي معين

 

 األطفال المؤهلون

 : هو  الطفل المؤهلإن 

عاًما أثناء العام، فإن الطفل يكون مؤهاًل في الجزء من العام الذي يكون فيه   18إذا بلغ الطفل  . عاًما  18أي طفل أصغر من  •

 . عاًما  18أصغر من 



 . أي شخص لديه إعاقة وغير قادر بدنيًا أو عقليًا على االعتناء بنفسه •

 تكاليف التبني الُمستِحقة 

 : تتضمن تكاليف التبني الُمستِحقة 

 رسوم التبني،  •

 وأتعاب المحامي، •

 ة، وتكاليف المحكم •

 أثناء البقاء بعيدًا عن المنزل ( بما في ذلك الوجبات والسكن)وتكاليف السفر  •

 . وتكاليف تكرار إجراء التبني المتعلقة بتبني طفل أجنبي  •

 : ال تتضمن تكاليف التبني الُمستِحقة التكاليف التي  •

 تلقيت مقابلها أموااًل بموجب أي برنامج فيديرالي أو محلي أو تابع للوالية، 

 ك قوانين الوالية أو القوانين الفيدرالية، أو تنته

 أو المدفوعة لتنفيذ اتفاقية األبوة واألمومة البديلة،  •

 أو المدفوعة لتبني طفل زوجِك أو زوجتك،  •

 أو دفعها أو سددها صاحب العمل الخاص بك أو أي شخص أو منظمة أخرى،  •

 ، 1997أو المدفوعة قبل عام   •

 .تخفيض بموجب أي أحكام أخرى لقانون ضريبة الدخل الفيدراليأو المسموح بها باعتبارها خصم أو  •

 IRS 8839نموذج 

في تحديد مبلغ خصم التبني الخاص بك وأي مخصصات تبٍن يقدمها صاحب العمل من الممكن لك   IRS 8839سيساعدك نموذج 

تستطيع العثور على تعليمات إكمال نموذج  .  يمكنك المطالبة بكل من الخصم واالستثناء لتكاليف تبني طفل مؤهل . استثناؤها من دخلك

IRS 8839 على :irs.gov/instructions/i8839/ch01.html#d0e21 . 

 

 مصادر إضافية للخصم الضريبي الخاص بالتبني 

13-OCFS-ADM-05 - Notification to Prospective Adoptive Families of the Federal Adoption Tax Credit  

 ( PDF( )ة المحتملة بالخصم الضريبي الفيدرالي الخاص بالتبنيإخطار لألسر المتبني )

 

يشرح خصم التبني اثنين من المخصصات الضريبية المتاحة   -  607دائرة اإليرادات الداخلية بوزارة الخزانة األمريكية، الموضوع رقم  

 . لتعويض تكاليف تبني طفل

 

 . أو مستشار ضرائب www.irs.govللمساعدة، تواصل مع دائرة اإليرادات الداخلية على الموقع 

 


