مكتب والية
نيويورك لخدمات

ما هو ألبوم التبني؟

األطفال والعائالت

ألبوم التبني هو موقع على اإلنترنت
( )www.ocfs.state.ny.us/adoptيمكن
األشخاص الراغبين في التبني من:

ألبوم
التبني

3تصفح صور وقراءة أوصاف األطفال
المتاح تبنيهم في كافة أرجاء
الوالية.

أطفالنا،
عائالتنا

خدمة التبني التابعة
لوالية نيويورك

www.ocfs.state.ny.us/adopt

كيف يمكنك الوصول
إلى ألبوم التبني؟
بإمكانك الوصول إلى ألبوم التبني
من خالل الدخول إلى اإلنترنت على
العنوان:

www.ocfs.state.ny.us/adopt

3البحث باستخدام أوصاف معينة
حول األطفال المتاح تبنيهم.

3معرفة المزيد حول عملية التبني.
3معرفة المزيد حول العائالت التي
ً
أطفاال بنجاح.
تبنت

ما هي فو ا ئد أ لبو م
التبني للعائالت الراغبة
في التبني؟
يفيد ألبوم التبني العائالت الراغبة بالتبني
في عدة طرق .بشكل رئيسي ،يمكن
األلبوم العائالت من تصفح المعلومات
والبحث فيه خالل األوقات المالئمة لهم.
كذلك فإن األلبوم سهل االستخدام
ويمكن األشخاص الذين يرغبون في
تبني األطفال من الوصول إلى معلومات
كثيرة من خالل الكمبيوتر .كذلك فإن
ألبوم التبني يمكن العائلة بأكملها من
تصفح األلبوم ً
معا.

من هم األطفال في
ألبوم التبني؟
كافة األطفال الموجودون في ألبوم
التبني متاح تبنيهم ،وهم بحاجة إلى
عائلة ودودة وآمنة ودائمة .أعمار الكثير
منهم بين السابعة والثالثة عشرة ،كما
أن الكثير منهم لهم أخوة أو أخوات وقد
يحتاجون إلى التبني ً
معا.

هل ترغب في التبني؟
إذا كنت ترغب في التبني فبإمكانك:
3زيارتنا أو زيارة موقعنا على اإلنترنت:
 www.ocfs.state.ny.us/adoptلتتصفح
صور األطفال وتقرأ أوصاف األطفال
المتاح تبنيهم.
3اتصل بخدمات التبني التابعة لوالية
نيويورك على1-800-345-5437 :
3اتصل بدائرة الخدمات االجتماعية
التابعة للمقاطعة (في مدينة نيويورك
عليك االتصال بإدارة خدمات األطفال)
أو بوكالة لخدمات التبني.
3سجل نفسك في سجل عائالت
ا لتبني  .و من خال ل ا لسجل يتم
التوفيق بين العائالت الراغبة في
التبني وبين األطفال المتاحين للتبني
والمدرجين في ألبوم التبني .ويمكن
لمواطني والية نيويورك التسجيل
في السجل من خالل مخاطبة دائرة
الخدمات االجتماعية المحلية أو
بوكالة معتمدة للتبني .أما مواطني
الواليات األخرى فبإمكانهم التسجيل
من خالل مخاطبة خدمة التبني
التابعة لوالية نيويورك مباشرة على
الرقم:

1-800-345-5437

ما هي ا لمعلو ما ت
األخرى المتوفرة على
موقع اإلنترنت؟
باإلضافة إلى الصور وأوصاف األطفال
المتاح تبنيهم فإن موقع ألبوم التبني
يوفر معلومات إضافية بما فيها:
3قائمة بوكاالت التبني المعتمدة.
3معلومات حول عملية التبني
3معلومات حول خدمات التبني التي
توفرها والية نيويورك.
3روابط توصلك لمواقع تحتوي على
معلومات إضافية حول التبني.

ما العمل إذا لم يكن
لدي كمبيوتر؟
إذا لم يكن لديك كمبيوتر:
3اتصل بالرقم 1-800-345-5437
للحصول على معلومات حول
األماكن المحلية التي تتوفر فيها
نسخ مطبوعة من ألبوم التبني.
3خاطب مكتبتك المحلية العامة
أو المدرسة أو الجامعة أو مركز
الجالية للتحقق من إمكانية وجود
كمبيوتر وخدمة إنترنت يمكنك
استخدامها.

مكتب والية
نيويورك لخدمات
األطفال والعائالت
Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت:

www.ocfs.state.ny.us
لإلبالغ عن إساءة معاملة الطفل أو إهماله
يرجى اإلتصال بالرقم التالي:

1-800-342-3720
للمزيد من المعلومات حول قانون حماية الرضيع
المهمل يرجى اإلتصال بالرقم التالي:

1-866-505-7233
للمزيد من المعلومات حول رعاية الطفل أو
التبني المؤقت أو التبني إتصلوا على:

1-800-345-5437
للمزيد من المعلومات حول الخدمات للمكفوفين
يرجى اإلتصال بالرقم التالي:

1-866-871-3000
1-866-871-6000 TDD
خدمة التبني التابعة لوالية نيويورك
للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال
بالرقم التالي1-800-345-5437 :

" ...نعمل لتحسين أمان وظروف
معيشة أطفالنا وعائالتنا وجالياتنا"...

والية نيويورك
تبعا لقانون (« )Americans with Disabilitiesاألمريكيون المقعدون» ،يقوم
مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال والعائالت بتزويد هذه النشرة بأحرف
كبيرة أو على شريط مسجل عند الطلب.
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