إثبات
األبوة
سحب إقـــرار صلــــة األبــــ ّوة

لكل طفل احتياجات عاطفية ومادية
يكفلها له أبويه االثنان  -حتى إذا مل
يتزوجا من قبل أو كانا منفصلني.

ألي من الوالدين سحب إق رار صلة األب ّوة خالل 60
يجوز ٍ
يو ًم ا من التوقيع .يجوز للوالدين ال ُق ّص تقديم التامس
لسحب إق رار صلة األبوة خالل  60يو ًم ا من إمتامهم سن
 .18توجد بعض االستثناءات لهذه القوانني إذا كان أحد
الوالدين مشاركًا يف إج راءات املحكمة املتعلقة بالطفل.

اآلباء واألمهات المهاجرين

childsupport.ny.gov
)888-208-4485 (TTY 866-875-9975

ال يفصح برنامج دعم الطفولة عن معلومات األبوة
ودعم الطفل لسلطات الهجرة الفيدرالية .يجب كتابة
أرقام الضامن االجتامعي يف إق رار صلة األبوة لكل من
الوالدين ،ولكن ميكن إكامل النموذج حتى إذا مل ميتلك
أحد الوالدين أو كليهام رقم ضامن اجتامعي صالح.
ال يتوجب عىل الوالدين تقديم معلومات بشأن إقامتهم
أو حالة الهجرة أو املواطنة من أجل إثبات األبوة.

ما يجب أن يعرفه اآلباء

otda.ny.gov

إثبات األبوة هام لألمهات ،واآلباء واألهم من ذلك ألبنائهم.
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إذا تم إثبات األبوة وكان اسم األب مكتوبً ا عىل شهادة
امليالد ،قد يتوجب عىل األم أن تظهر أن األب قد أعطاها
أذنًا قبل أن يتم السامح لها أن تأخذ الطفل إىل خارج
البالد.

ما هما الطريقتان الخاصتان بإثبات األبوة؟
اإلقـــ رار الطوعي بصلــــة األبــــ ّوة
ميتلك أولياء األمور غري املتزوجني حق توقيع منوذج اإلق رار
الطوعي بصلة األبوة (يتوفر يف املستشفيات املحلية
ومكاتب إعالة الطفل املحلية الخاصة باملقاطعة وسجالت
امليالد املحلية) .ال توجد أي تكلفة والطريقة سهلة
ومناسبة ،ولكن ليس مبقدور الجميع التأهل الستخدامها.
تأكد من ق راءة منوذج إق رار صلة األبوة بعناية ألن له نفس
القوة القانونية الخاصة بأوامر املحكمة.
يتعي فيها عىل األب واألم
فيام ييل أمثلة للمواقف التي ال ّ
توقيع منوذج إق رار صلة األبوة:
•إذا كانت األم متزوجة بشكل قانو ّين من أي شخص وقت
حدوث الحمل أو أثناء الحمل وحتى تاريخ الوالدة.
•إذا كانت األم منفصلة ولكنها ليست مطلقة بشكل
قانوين.
•إذا مل يكن الرجل متأكدا ً من أنه والد الطفل.
إذا كان لديك أسئلة ،اطرحها عىل موفر الرعاية الطبية،
وموظف دعم الطفل ،أو مسجل امليالد املحيل ،أو املحامي
الخاص بك ،أو زيارة موقع دعم الطفل والية نيويورك عىل
.childsupport.ny.gov
تقديم التامس إثبات األبوة
إذا اخرتت أو احتجت أن تثبت األبوة من خالل جلسة
محكمة ،ميكن أن تطلب منك املحكمة اختبار الحمض
النووي وذلك لتحديد والد الطفل .يشمل االختبار أن
يتوجه األم والطفل والوالد املزعوم إىل موقع محدد حيث
ميسح فني مخترب بقطعة من القطن عىل خد كل شخص
من الداخل .سيتم إرسال نتائج املعمل إىل املحكمة .يعترب
اختبار الحمض النووي أكرث الطرق دقة لتحديد هوية والد
الطفل.

إثبات األبوة

والدي الطفل قانونًا يف وقت الوالدة ،ال يعرتف القانون باألب كوالد قانو ّين للطفل وال يعطيه أي حقوق أو
إذا مل يتم تزوج
ّ
مسؤوليات عن الطفل .توجد خطوات يجب اتخاذها يك يصبح األب البيولوجي هو األب القانوين ،وهذا هو كل ما يدور حوله
إثبات األبوة.
كونك األب القانوين لطفلك ال يعني بشكل تلقايئ أنك مطالب بتسديد إعالة ونفقة الطفل أو ميكنك الحصول عىل حق حضانة
الطفل أو حق زيارة طفلك .إن الحضانة وحق الزيارة من املوضوعات التي تتطلب جلسات منفصلة من املحكمة عن إثبات
األبوة أو دعم الطفل.

لماذا يعتبر إثبات األبوة هاماً؟
للطفل :
•إثبات سجل قانوين لهوية كال من الوالدين.
•ضامن كتابة اسم األب عىل شهادة امليالد.
•الوصول إىل معلومات عن التاريخ الطبي للعائلة.
•الحصول عىل الدعم املايل لكال الوالدين مبا فيه دعم
الطفل والضامن االجتامعي واملزايا الخاصة بالجندية
والبدالت العسكرية وامل رياث.
•الحصول عىل التأمني الصحي أو التأمني عىل الحياة ألي
من الوالدين ،إذا كان متوف ًرا.

لألم:
•املساعدة يف املسؤوليات الوالدية.
حس ن للطفل.
•تأمني مايل ُم َّ
•الحصول عىل تأمني صحي للطفل ،إذا كان متوف ًرا.
لألب:
•إثبات قانوين لحقوق الوالدين ووضع اسمه عىل شهادة
ميالد الطفل.
•الحق يف الحصول عىل الحضانة أو الزيارة بأمر من
املحكمة.
•الحق يف إعالمه وأن يكون له رأي يف إج راءات التبني.
•حامية حقوقه يف حال أصبحت األم غري قادرة عىل
رعاية الطفل.

