التخطيط المسبق للوالدين غير المواطنين
تنويه :تم إنشاء ھذه المشورة من قبل جمعية المساعدة القانونية ،وحدة قانون الھجرة .ھذه المشورة ليست المشورة القانونية ،وليس بديال عن المشورة من خبير
الھجرة.

إذا كنت أحد الوالدين لطفل قاصر ،فأنت لست مواطنا أمريكيا ،وتعتقد أنك قد تكون عرضة لخطر إبعادك )ترحيله( من الواليات المتحدة في
.المستقبل ،فھناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذھا اآلن للتخطيط ل رعاية ورعاية حضانة طفلك

مدرسة االتصال في حاالت الطوارئ
إذا كان طفلك مسجال في المدرسة ،يمكنك تسمية ما يصل إلى ثالثة أشخاص الذين يمكن للمدرسة االتصال إذا كان ھناك حالة طارئة أو إذا كان
طفلك مريضا .إضافتھا إلى "البطاقة الزرقاء" طفلك في المدرسة.
البطاقة الزرقاء ،نيك دو http://bit.ly/2p1GOXd

جواز سفر
استخدم ھذا النموذج لطلب جواز سفر أميركي لطفلك ،إذا كان مواطنا أمريكيا .إذا كان عمره أقل من  18سنة ،فيجب على الوالد اآلخر إعطاء
.موافقته ،أو يجب أن توضح لماذا ال يمكن الحصول على إذن الوالد اآلخر أو غير ضروري
 http://bit.ly/2oUTa3Aنموذج دس ،11-طلب جواز سفر الواليات المتحدة •
 http://bit.ly/2nAUNmYنموذج دس ،3053-موافقة الوالد اآلخر •

إذا لم يكن طفلك مواطنا أمريكيا ،اطلب من القنصلية األجنبية المختصة الحصول على تعليمات حول كيفية الحصول على جواز سفر لطفلكز

إذن السفر
إذا كنت ترغب في تفويض طفلك القاصر بالسفر إلى الخارج لوحده ،أو إذا كنت ترغب في أن يرافق شخص ما طفلك القاصر في رحلة إلى
الخارج ،فوقع على ھذا اإلذن )يجب على كل من الوالدين التوقيع على واحد ،أو يجب أن توضح لماذا ال يمكن إذن الوالد اآلخر الحصول عليھا
أو ليس من الضروري( .ويجب أن يوقع أمام كاتب العدل .يجب أن يسافر طفلك مع شھادة الميالد األصلية وجواز السفر ،وكذلك مع نسخ من
.الوثائق المدرجة في نموذج إذن السفر .أيضا ،تحقق من متطلبات شركة الطيران لألطفال غير المصحوبين بذويھم
 http://bit.ly/2p3HMztإذن السفر •

فيما يلي بعض سياسات السفر الطفيفة غير المصحوبة من قبل شركات الطيران:
 http://bit.ly/1UZKdw5الخطوط الجوية المتحدة •
 http://bit.ly/2a2mkWtالخطوط الجوية األمريكية •
)"انقر على "األطفال المسافرين وحدھا(  http://bit.ly/1f9erXvدلتا الخطوط الجوية •
 http://bit.ly/2oIh9Szجت األزرق •
)"انقر على "األطفال(  http://bit.ly/2ojXgyvايرو المكسيك •
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تعيين الشخص في العالقة األبوية
استخدم ھذا النموذج للسماح لشخص ما باتخاذ قرارات المدرسة وقرارات الرعاية الصحية لطفلك .سجل أمام كاتب عدل .ال تحتاج إلى محام
.لذلك
 http://bit.ly/2o3HQhHتعيين الشخص في العالقة الوالدين ،باللغة اإلنجليزية •
 http://bit.ly/2nB67iXتعيين الشخص في عالقة الوالدين ،باللغة اإلسبانية •

االستعداد الوصاية تسمية
ھذا النموذج ھو فقط لألشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة .تصبح فعالة فقط إذا كان الطبيب يشھد أنك أصبحت غير مؤھل عقليا .إذا
.كنت قد أصبحت ضعيفة جسديا وأنت توافق على تفعيل التسمية؛ أو إذا كنت بعيدا .ويمكن رفع ذلك إلى محكمة األسرة ،ولكن ھذا ليس إلزاميا
 http://bit.ly/2oYinKBاالستعداد الوصاية تسمية •

تفويض
استخدم ھذا النموذج للسماح لشخص ما بمعامالت الملكية لك .ويجب أن يوقع أمام كاتب العدل .ال تحتاج إلى محام لذلك .وال يتعلق التوكيل
مباشرة برعاية األطفال أو حضانة األطفال ،بل يقتصر على مسائل الملكية مثل حسابك المصرفي وإيجار الشقة ومسائل التأمين وفواتير الرعاية
.الصحية وما إلى ذلك
 http://bit.ly/2p3CRywقوة النائب •

الوصاية أو الحضانة التماس في المحكمة
ويمكن لمحكمة األسرة أو محكمة االستئناف إصدار أوامر تتعلق بالوصاية الرسمية أو حضانة طفلك .تحذير :على الرغم من أن إصدار أمر
الوصاية أو الحضانة يمكن أن يكون مفيدا جدا من حيث إرساء حقوق شخص ما فيما يتعلق بطفلك ،فھناك العديد من المخاطر مع الذھاب إلى
:المحكمة للحضانة أو الوصاية أو الوصاية االحتياطية
.يجب إخطار الوالد اآلخر بشكل عام بھذه األنواع من إجراءات المحكمة •
يمکن للوالد اآلخر االتصال بالھجرة للوصول إلی المحکمة عندما تکون ھناك .ھذا أمر خطير بشكل خاص إذا كان لديك بالفعل أمر اإلزالة •
.النھائية )الترحيل(
.قد يعود الوالد اآلخر مرة أخرى بعد تغيابھ عن حياة طفلك ،ويقدم عرائضھ الخاصة بخصوص طفلك •
.في معركة قضائية ،سيکون للوالد اآلخر حقوق أکبر لطفلك أکثر من الشخص الذي تأمل أن تحصل علی الحضانة أو الوصية •
بمجرد االنتھاء من أمر الحضانة ،قد يكون من الصعب جدا الحصول على محكمة لتغيير النظام .لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على •
.الحضانة مرة أخرى ،سوف تحتاج إلى إظھار تغيير كبير في الظروف في حياة طفلك .وھذا يمكن أن يكون من الصعب أن تظھر
!قد يطلب الوصي الحصول علی إعالة الطفل منك •
.تحدث مع محام مؤھل قبل بدء أي إجراءات قضائية تتعلق بطفلك

إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى المساعدة ،يرجى االتصال بالخط الساخن الھجرة لدينا
.في 3425-955-844
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