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موارد

لعائالت المهاجرين
إذا كنــت أحــد مقدمــي الرعاية للمهاجرين (ويشــمل ذلك أحد الوالدين أو الوصــي القانوني أو الحاضن القانوني
أو أحد األقارب اآلخرين) وتشــعر بالقلق حيال احتمال االنفصال عن طفلك بســبب إنفاذ قوانين الهجرة ،فيمكنك
الحصول على المســاعدة من أجل التخطيط للمســتقبل من خالل:
• االتصــال بمقــدم خدمــات قانونية مجانية وموثوق به من أجل الحصول على المشــورة والمعلومات.
• اختيــار وصــي احتياطــي ،ويُعرف أيضًا باســم "مقدم الرعايــة البديل" ،في حالة كونك غير قادر
على رعاية طفلك.
صا
• اختيــار جهــة اتصــال فــي حالة الطوارئ وحفظ رقم هاتفه عن ظهر قلب .يجب أن يكون شــخ ً
محــل ثقــة ،كأن يكون المحامي الخاص بك.
• تحديث معلومات االتصال في حاالت الطوارئ بمدرســة طفلك.

للحصول على مساعدة قانونية مجانية وسرية بشأن الهجرة ،بما في ذلك المساعدة على تحديد وصي احتياطي،
يمكن للمهاجرين من سكان نيويورك االتصال ببرنامج  ActionNYCعلى الرقم  1-800-354-0365بين
الساعة  9صبا ًحا و 6مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة ،أو االتصال على الرقم  311وقول كلمة "."ActionNYC
محام موثوق ومر ّخص أو من
حذرا من مقدمي خدمات الهجرة الذين يستغلون عمالءهم .ال تطلب المساعدة إال من
ٍ
كن ً
ممثل معتمد.

األسئلة الشائعة
ما هــو المقصود بالوصي االحتياطي؟

"الوصــي االحتياطــي" هــو شــخص يتصــرف باعتبــاره مقــدم رعايــة "احتياطيًــا" فــي حــال عــدم قــدرة مقــدم الرعايــة الرئيســي
علــى رعايــة الطفــل بســبب إلقــاء القبــض عليــه أو احتجــازه مــن قِبــل ســلطات الهجــرة أو ترحيلــه.

هــل اختيار وصــي احتياطي يؤثر على حقوقي األبوية؟
ال .إن اختيــار وصــي احتياطــي ال يعنــي التنــازل عــن الحقــوق األبويــة .وال تعتبــر الوصايــة االحتياطيــة ســارية إال إذا
انفصــل أحــد األبويــن عــن الطفــل.

مــا هــي الصالحيــات التي لدى األوصيــاء االحتياطيون؟ لماذا ينبغي أن أختار واحدًا؟
لــدى الوصــي االحتياطــي صالحيــة اتخــاذ القــرارات المهمــة لطفلــك فيمــا يخــص رعايــة الطفــل ،وهــذا يتضمــن اتخــاذ
القــرارات الطبيــة الكبــرى والقــرارات المرتبطــة بالمــكان الــذي ســيلتحق فيــه الطفــل بالمدرســة .يعتبــر اختيــار الوصــي
ـرا اختياريًــا ،ولــن يؤثــر علــى حقوقــك األبويــة.
االحتياطــي أمـ ً
يقــدم لــك الوصــي االحتياطــي خطــة لطفلــك فــي حالــة القبــض عليــك أو احتجــازك أو ترحيلــك مــن قِبــل ســلطات إنفــاذ قوانيــن
الهجــرة .ومــن شــأن اختيــار وصــي احتياطــي أن يســاعدك علــى التأكــد مــن ســامة طفلــك وأن الشــخص الــذي يقــدم الرعايــة
إلــى طفلــك لديــه كافــة الصالحيــات التــي يحتــاج إليهــا حتــى يتخــذ القــرارات الســليمة مــن أجــل طفلــك.
إذا لــم تشــعر بالراحــة إزاء اختيــار وصــي احتياطــي ،فهنــاك خيــارات قانونيــة أخــرى يمكنــك النظــر فيهــا مــن أجــل التأكــد
ـام موثــوق ومعتمــد أو ممثــل معتمــد للتعــرف علــى المزيــد
مــن ســامة طفلــك فــي حالــة إنفــاذ قوانيــن الهجــرة .تحــدث مــع محـ ٍ
مــن المعلومــات.

ي أو احتجازي أو ترحيلي؟
ي احتياطي وتــم القبض عل ّ
مــاذا يحــدث فــي حالــة عدم اختياري لوص ّ

بشــكل عام ،ســيوضع طفلك مع شــخص قادر على حضانته ،ولن يتم إيداعه في رعاية تبني مؤقتة.

ومــع ذلــك ،إذا كان ذلــك الشــخص ليــس وصيًــا احتياطيًــا ،فســتكون صالحيتــه محــدودة فيمــا يخــص اتخــاذ القــرارات مــن أجــل
طفلــك ،ويتضمــن ذلــك القــرارات الطبيــة.

مــن الــذي ينبغي أن أختــاره ليكون الوصي االحتياطي الخاص بي؟
صا تثق به ليتولى رعاية طفلك.
ينبغــي أن تختــار شــخ ً
ال توجد متطلبات خاصة بوضع الهجرة ليُســمح للشــخص بأن يكون وصيًا احتياطيًا .ومع ذلك ،هناك
متطلبــات أخــرى محــددة ،ولذلــك ينبغي على مقدمي الرعاية المهتمين باألمر أن يستشــيروا أحد المحامين
مــن أجــل مناقشــة من ينبغي عليهم اختياره ليكــون الوصي االحتياطي على طفلهم.

هــل توجــد خيــارات قانونية أخرى من أجل اختيــار من يقدم الرعاية إلى طفلي؟
قد يكون لدى مقدمي الرعاية من المهاجرين خيارات إضافية تســاعد في التخطيط للمســتقبل وينبغي
استشــارة أحد المحامين لمناقشــة األمر بمزيد من التفاصيل.

