طرحريزی پيشبرد برای پدر و مادر غير
شھروند
سلب مسئوليت :اين مشاوره ب ه توسط کمک ھای حقوقی جامعه ،واحد قانون مھاجرت ايجاد شده است .اين مشاوره مشاوره حقوقی و برای
مشاوره از يک کارشناس مھاجرت جايگزين نيست.

اگر شما پدر و مادر يک کودک کوچکتر ھستيد ،شما شھروند اياالت متحده نداريد ،وشما معتقد اندکه در آينده خطر
اخراج )ديپورت( از اياالت متحده داشته باشيد ،اينجا چند مراحل متعددی دارند که االن شما می توانيد از برنامه ريزی
برای مراقبت و حضانت فرزند خود استفاده بکنيد.
تماس اضطراری مدررسه
اگر فرزند شما در مدرسه ثبت نام شد ،نامھای سه نفر را ثبت بکنيد تا مدرسه می تواند تماس بگيردر نیا صورت که
اگراضطراری قرار داشته باشيد و يا اگر کودکتان بيمار است .آنھا را به )"(Blue cardکارت آبی" فرزند خود در
مدرسه اضافه بکنيد.
Blue Card, NYC DOE http://bit.ly/2p1GOXd 
گذرنامه
اين فرم ازدرخواست گذرنامه اياالت متحده برای فرزند خود استفاده بکنيد ،اگر او يک شھروند اياالت متحده است.
اگر او زير  18سال سن دارد ،پدر و مادر ديگر را مجبور به تسليم رضايت خودشان را خواھند داد ،و يا شما بايد
توضيح بدھيد که چرا اجازه پدر و مادر ديگر نمی تواند به دست آمده باشد و يا الزم نيست.
)Passport Application درخواست پاسپورت(http://bit.ly/2oUTa3A Form DS-11, U.S.
Form DS-3053, Consent of Other Parent http://bit.ly/2nAUNmY 
اگر فرزند شما شھروند اياالت متحده ندارد کنسولگری خارجی مناسب برای دستورالعمل در مورد نحوه به دست
آوردن گذرنامه برای فرزند شما ،بپرسيد.
اجازه سفر
اگر شما می خواھيد به اجازه کودک کچکتر خود را به خارج از کشور تنھا سفر بکنيد ،و يا اگر شما می خواھيد کسی
را به ھمراه کودک کچکتر خود را در يک سفر به خارج از کشوربگيريد ،اين اجازه را امضا بکنيد)ھر يک از والدين
بايد يک امضا بکنيد ،و يا شما بايد توضيح بدھيد که چرا اجازه پدر و مادر ديگر نمی توانيد اقتباس بکنيد و يا الزم
نيست( .اين را بايد در جلو يک دفتر اسناد رسمی امضا شود .فرزند شما بايد با شناسنامه اصلی خود و گذرنامه با کپی
اسنادھا که که در فرم اجازه سفر ذکر شده است  ،و ھمچنين ،الزامات ھواپيمايی برای کودکان بدون ھمراه بررسی
بکنيد.
)Travel Permission http://bit.ly/2p3HMzt اجازه سفر(
اينجا برخی از شرکت ھای ھواپيمايی سياست ھای سفر بدون ھمراه ھستند .عبارتند از:






)United Airlines http://bit.ly/1UZKdw5ايونايتد ايرالين(
)American Airlines http://bit.ly/2a2mkWtامريکن ايرالين(
)Delta Airlines http://bit.ly/1f9erXvدلتا ايرالين(
)Jet Blue http://bit.ly/2oIh9Szجيت بلو(
)Aero México http://bit.ly/2ojXgyvايرو ميکسيکو(
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تعيين فرد در رابطه والدين
از اين فرم به کسی اجازه برای تصميم گيريھای مدرسه و تصميم گيری ھای مراقبت ھای بھداشتی برای فرزند شما
استفاده کنيد .در مقابل يک دفتر اسناد رسمی امضا کنيد .شما يک وکيل برای اين مورد نياز نيست.
Designation of Person in Parental Relationship, in English 
)http://bit.ly/2o3HQhHتعيين فرد در رابطه والدين در انگليسی(


)Designation of Person in Parental Relationship, in Spanish http://bit.ly/2nB67iXتعيين
فرد در رابطه والدين در اسپانيايی(
تعيين واليت آماده به کار
اين فرم فقط برای مردم که مبتال به مشکالت جدی پزشکی است .اين موثر می شود اگر تنھا يک دکتر گواھی
می کند که شما ذھنی بی کفايت شده ايد؛ اگر شما از لحاظ جسمی ناتوان و شما اثر تعيين گيری موفقت ھستيد؛
و يا اگر شما فوت می کنيد .اين را می توان با دادگاه خانواده ثبت کرد ،اما اين مورد اجباری نيست.
) Standby Guardianship Designation http://bit.ly/2oYinKB تعيين واليت آماده به
کار(

وکالت نامه
از اين فرم به کسی اجازه که مسئوليت رسيدگی به معامالت امالک برای شما است ,استفاده کنيد  .اين را بايد در مقابل
يک دفتر اسناد رسمی امضا شود .شما برای اين وکيل نياز نيستيد .وکالتنامه مستقيما با مراقبت و يا حضانت فرزندان
نيست ،بلکه مانند حساب بانکی شما ،اجاره آپارتمان ،مسائل بيمه ،صدور صورت حساب مراقبت ھای بھداشتی وغيره
محدود است.
)Power of Attorney http://bit.ly/2p3CRyw وکالت نامه(
سرپرستی و يا درخواست حضانت در دادگاه
دادگاه خانواده يا دادگاه جانشين می توانند سفارشات در مورد سرپرستی رسمی يا حضانت فرزند خود شان را صادر
بکنند .ھشدار :اگر چه داشتن سفارش سرپرستی و يا حضانت از نظر استقرار حقوق کسی در باره کودک شما می تواند
بسيار کمک کنئده بشود ،برای رفتن به دادگاه برای بازداشت ،سرپرستی ،يا سرپرستی آماده به کار خطرات
بسياروجود دارد:
 پدر و مادر ديگر به طور کلی بايد از اين نوع به دادگاه اطالع داده می شود.
 پدر و مادر ديگر می تواند به مھاجرت برای آمدن به دادگاه صدا بکند وقت که شما به انجا برويد!
اين امر به ويژه خطرناک می شود اگر شما در حال حاضر يک حذف )اخراج( سفارش نھايی داشته
باشد.
 پدر و مادر ديگر می توان بعد ازغايب شدن فرزند خود دوباره ظاھر شد  ،و درخواست خود را در
مورد فرزند خود ضبط کرد.
 در جنگ دادگاه ،پدر و مادر ديگر حقوق بيشتر به کودک خود دارد که شما اميدواريد بازداشت و يا
سرپرستی دريافت می کنيد.
 ھنگامی که يک حکم کفالت نھايی شد،نیا می توان تغييرحکم بسيار سخت برای به دست آوردن
به دادگاه شد بنابراين اگر شما می خواھيد حضانت بگيرد ،شما نياز به تغيير قابل توجھی در شرايط
در زندگی فرزند خود را نشان می دھيد .اين می تواند مشکل را نشان بدھد.
 نگھبان شايد که حمايت کودک از شما می بيند!
صحبت کردن با يک وکيل واجد شرايط قبل از شروع ھر نوع دادگاه در مورد فرزند شما است.
اگر شما ھر گونه سوال و يا نياز به کمک ،لطفا تدريس خصوصی در خانه مھاجرت ما تماس بگيريد در 844-955-
3425.
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