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الملف رقم

مالحظة استخدام :إذا كان الطفل هندي ،إستخدم الطلب .PCA 323-I
بشأن اآلتي

تاريخ الميالد:

إسم الطفل الكامل

 .1إنه بتاريخ

تاريخ

،المتب َنى

تم إصدار حكم بإنهاء حقوق الوالدين للطفل (األطفال( المذكور اسمه أعاله.

 .2من حقك أن
أ	.تطلب إعادة النظر في دائرة المحكمة بشأن إنهاء حقوقك الوالدية ،وإذا اخترت أن تتقدم بطلب إلعادة النظر يجب أن تفعل ذلك باالتصال بهذه المحكمة بشكل كتابي خالل
 21يوما من تاريخ صدور حكم إنهاء حقوقك الوالدية.
ب	.رفع استئناف في محكمة االستئناف على الحكم الصادر بإنهاء حقوقك الوالدية أو رفض طلبك إلبطال التخلي \ الموافقة على إنهاء الحقوق الوالدية .إذا رغبت في رفع دعوى
استئناف على الحكم الصادر بإنهاء الحقوق الوالدية أورفضه فيجب أن تفعل ذلك برفع دعوى استئناف في محكمة استئناف والية ميتشيجن خالل  21يوما من تاريخ صدور
حكم إنهاء حقوقك الوالدية أو حكم رفض إلغاء التخلي \ الموافقة على إنهاء الحقوق الوالدية.
 .3يتواصل التزامك بدعم الطفل حتى ُتعدل محكمة مختصة االلتزام أو تنهيه ،أو التقدم بطلب تبني أو رفع الوصاية عن الطفل عبر إجراء قانوني.
 .4باإلضافة إلى الحقوق الموضحة أعاله يحق لك تحديد حجم المعلومات الخاصة بك المُقدمة والتي تحدد وتكشف عن هويتك بالشكل اآلتي:
أ	.يمكنك تقديم نموذج إلى السجل المركزي للتبني إلدارة الخدمات الصحية واإلنسانية لوالية ميتشيجن يسمى "موافقة \ رفض اآلباء الكشف عن معلومات المتب َنى البالغ" في أي
وقت .يمكنك بهذا النموذج (تتوافرنسخ منه في جميع دوائر المحكمة أو مكاتب إدارة الخدمات الصحية واإلنسانية لوالية ميتشيجن) الموافقة أو رفض اإلفصاح عن المعلومات
اآلتية التي تحدد هويتك ومنها :
		
		

• اسمك عند انتهاء فترة حقوقك الوالدية.
• أحدث اسم وعنوان لك مكتوبين على ملف السجل المركزي للتبني.

		

يمكنك استخدام هذا النموذج في أي وقت إذا غيرت رأيك بشأن الموافقة على أو رفض الكشف واإلفصاح عن معلومات تحدد هويتك.
ب .يمكنك أن تحدث اسمك وعنوانك بإرسال هذه المعلومات مكتوبة إلى ملف السجل المركزي للتبني.

ملحوظة :إذا لم تقدم "موافقة اآلباء \ رفض اآلباء للكشف عن معلومات للمتبنى البالغ" أو إذا قمت بإلغاء رفض سابق قدم من قبل فبالتالي سوف يكشف عن أي معلومات تحدد الهوية
المذكورة في البند  4للطفل إذا طلبها عندما يبلغ من العمر  18عاما .إذا قام أحد األبوين السابقين بتقديم طلب لرفض الكشف عن معلومات تحدد الهوية لم يتم إلغاؤه فبالتالي لن يتم
الكشف عن هذه المعلومات.
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