
 [روی سربرگ قرار گیرد]

  

 [تاریخ درج شود]

 

 اعضای عزیز جامعه،
 

ها جهت آماده شدن در مواقعی که یکی از والدین یا سایر اعضای ایم که خانوادههایی جهت اطالعاتی در این زمینه داشتهما درخواست
این بسته حاوی اطالعات تهیه  .نند انجام دهندتواگردند، چه کارهایی میخانواده بازداشت شده و توسط مأموران مهاجرت اخراج می

کننده با مهاجران در سراسر های غیرانتفاعی است که به ارائه کمک به وکال و وکالی مدافع اجتماعی همکاریشده توسط سازمان
کاری انجام دهید، باید این بسته شامل اطالعاتی از این قبیل است که اگر مأموران مهاجرت به سراغ شما آمدند چه  .پردازندکشور می

این بسته همچنین شامل  .سازی خانواده تهیه کنیدچه مدارکی را با خود همراه داشته باشید چطور یک طرح مراقب از کودکان و آماده
توانند در امور است که می( بخش سانتا کالرا) Santa Clara Countyدهندگان خدمات حقوقی در اطالعاتی در مورد ارائه

 .کمک کنندمهاجرت 

 

توانند ترتیبی بدهند عالوه بر موارد توضیح داده شده در باال، این بسته شامل اطالعاتی خاص در این زمینه است که والدین چگونه می
  .تا در صورت بازداشت یا اخراجشان توسط مأموران مهاجرت از فرزندانشان مراقبت گردد

 

اگر در مورد هر  .کندهای مجوز مراقب را فراهم میها، و اظهارنامهنامهی، وکالتاین بسته همچنین کلیات مربوط به انواع سرپرست

خواهیم های مجوز مراقب سؤالی دارید، از شما میها یا اظهارنامهنامهها، وکالتها یا اطالعات مربوط به انواع سرپرستییک از فرم
دهندگان خدمات این اسناد همچنین شامل اطالعاتی در مورد ارائه .دهنده خدمات حقوقی دیگر مشورت نماییدبا یک وکیل یا ارائه
یا /ها، ونامهتوانند به سؤاالت پاسخ داده و مشاوره رایگان یا با هزینه اندکی را در مورد انواع سرپرستی، وکالتحقوقی است که می

 .های مجوز مراقب فراهم نماینداظهارنامه

 

ا کیفیت مشاوره ارائه شده در این مطالب را تضمین کنیم، اما امیدواریم این موارد برایتان مفید توانیم دقت و صحت اطالعات یما نمی
 .باشد

 

 با تقدیم احترام،
 

 

 [نام را درج کنید]
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 تاناطالعاتی برای محافظت از خود و خانواده
 

 
 تان محافظت کنیدیاد بگیرید چگونه در طی یورش مأموران مهاجرت از خود و خانواده !آگاه باشید از حقوقتان

 Nationalو ( بان بازداشتشبکه دیده) Detention Watch Network، (مریلند) CASA of Marylandتهیه شده توسط 
Immigration Project of the National Lawyer’s Guild (به زبان انگلیسی و ( )ی انجمن وکالی ملیپروژه مهاجرت مل

 (در دسترس است https://www.nationalimmigrationproject.org/tools.htmlاسپانیایی در 

حقوق شما؛ اگر پلیس از شما بازجویی کرد باید چه کاری انجام دهید؛ اگر : این منبع شامل اطالعاتی در خصوص موارد زیر است

ه خانه یا محل کار شما آمدند یا شما را در یک مکان عمومی متوقف کردند، باید چه کاری انجام دهید؛ پلیس یا مأموران مهاجرت ب
این منبع  .اگر دستگیر شدید باید چه کار کنید؛ اگر به جرمی متهم شدید باید چه کاری انجام دهید؛ و چگونه یک طرح ایمنی تهیه نمایید

ورت دستگیر شدن به مأموران مهاجرت یا پلیس ارائه کنید؛ این کارت به مأموران توانید در صهمچنین شامل کارتی است که می
خواهید بالفاصله با یک وکیل تماس بگیرید و تا زمانی که با وکیل مشورت خواهید سکوت کنید، میگوید که میمهاجرت یا پلیس می

 .نکنید هیچ چیزی را امضا نخواهید کرد

 
 از خود در برابر یورش مأموران مهاجرت محافظت کنید !آگاه باشید از حقوقتان

ای و اسپانیایی در های عربی، چینی، انگلیسی، کرهبه زبان( )یونایتد وی دریم) United We Dreamتهیه شده توسط 
http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/ در دسترس است) 

 .به خانه شما آمد باید در نظر بگیرید ICEای از چیزهایی است که اگر این کارت منابع خالصه

 
 بیاموزید که چطور بهترین کمک مهاجرت در دسترس را دریافت نمایید !از خود محافظت کنید

به زبان انگلیسی و اسپانیایی در ( )ز منابع حقوقی مهاجرمرک) Immigrant Legal Resource Centerتهیه شده توسط 
https://www.ilrc.org/anti-fraud-flyers در دسترس است) 

های این بروشور اطالعاتی را در مورد جستجوی کمک مهاجرت و کاری که باید در صورت صدمه دیدن توسط کسی که کمک
 .کندکند انجام داد، فراهم میمهاجرت ارائه می

 
 خدمات حقوقی مهاجرت فهرست ارجاع

به ( )دفتر روابط مهاجرت بخش سانتا کالرا) County of Santa Clara’s Office of Immigrant Relationsتهیه شده توسط 

 https://www.sccgov.org/sites/oir/documents/immigration%20legal%20services%20flyer.pdfزبان انگلیسی در 
 (در دسترس است

 .دهند و اطالعات تماس آنها استدهندگان خدمات حقوقی، خدماتی که آنها ارائه میاین سند حاوی اطالعاتی در مورد ارائه

 
 طرح آمادگی خانواده

 به زبان انگلیسی و اسپانیایی در( )مرکز منابع حقوقی مهاجر) Immigrant Legal Resource Centerهیه شده توسط ت
https://www.ilrc.org/family-preparedness-plan در دسترس است) 

 .کنداین سند در مورد چگونگی تهیه طرح آمادگی خانواده در صورت بازداشت یا اخراجتان مشاوره ارائه می
  

Plan de Protección Familiar 

به زبان اسپانیایی در ( )مرکز منابع حقوقی مهاجر) Immigrant Legal Resource Centerتهیه شده توسط 
https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar در دسترس است) 

 .شدن، و ایمن ماندن در هنگام اخراج است این منبع شامل نکاتی برای اعضای جامعه جهت حفظ آرامش، مطلع بودن، آماده
  

https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
https://www.ilrc.org/family-preparedness-plan
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 (شودهمچنین با عنوان سرپرستی انحصار وراثت شناخته می)سرپرستی قانونی 
 

 سرپرست قانونی چیست؟

 از جمله )دهد تا به ارائه مراقبت از کودک بپردازد سرپرست قانونی فردی بزرگسال است که دادگاه به وی اجازه می
هر یک از بستگان، دوستان خانوادگی، یا  .های کودک را مدیریت کند یا هر دو، یا دارایی(ودکحضانت قانونی و جسمی ک

  .توانند دادخواستی را به دادگاه ارائه دهند تا به عنوان سرپرست قانونی کودک انتخاب شوندمند میسایر افراد عالقه

 مورد باشد ها، یا هر دوتواند جهت سرپرستی شخص، داراییسرپرستی قانونی می . 

o گرفتندتواند تمام تصمیماتی را در مورد مراقبت کودک بگیرد که والدینش میسرپرست می :سرپرستی شخص. 

 :سرپرست مسئول مراقبت از کودک است، از جمله

 غذا، لباس و مسکن 

 ایمنی و حفاظت 

 رشد جسمی و روحی 

 مراقبت پزشکی و دندانی 

 آموزش و نیازهای خاص 

قبال هر گونه خسارت عمدی به وجود آمده توسط کودک در اثر غفلت از نظارت بر  سرپرست ممکن است در
 .کودک مسئول تلقی شود

o ها بایدسرپرست دارایی: هاسرپرستی دارایی: 

 پول کودک را مدیریت کند؛ 

 های هوشمندانه انجام دهد؛ وگذاریسرمایه 
 های کودک را با دقت مدیریت کنددارایی. 

نگامی الزامی است که کودک مالک اموال باارزشی باشد یا آنها را دریافت کند، مثالً در ها هسرپرستی دارایی
ها در مواردی که کودک تنها سرپرستی دارایی .صورتی که کودک خانه یا مقدار زیادی پول به ارث برده باشد

یا  قیمت است یا وقتی کودک مزایای تأمین اجتماعیهای ارزانها و لباسبازیصاحب اسباب
TANF/CalWorks (رفاه )کند ضرورت ندارددریافت می. 

 تواند بدون اجازه دادگاه کودک را از سرپرست قانونی نمیCalifornia (کالیفرنیا )اگر دادگاه موافقت کند،  .منتقل کند
 .دار شودکند نیز سرپرستی را عهدهسرپرست باید در ایالتی که به آنجا نقل مکان می

 بار گزارش وضعیت را به دادگاه ارائه دهدسرپرست باید حداقل سالی یک .ت نظارت دادگاه استسرپرست قانونی تح .

سرپرست باید با بازرسان دادگاه یا مددکاران اجتماعی فرستاده شده توسط دادگاه مالقات کند و در صورت لزوم در دادگاه 
تواند در صورت نیاز دار شود یا میدیگری را عهدهتواند به سرپرست دستور دهد وظایف دادگاه همچنین می. حضور یابد
 .ای بر سرپرست تحمیل نمایدشرایط ویژه

  حتی پس از اینکه سرپرست قانونی برای یک کودک منصوب شد، والدین کودک همچنان از برخی حقوق والدین برخوردار
 .توانند خواستار تماس منطقی با کودک باشندآنها می .هستند

 

 شود؟چگونه منصوب میسرپرست قانونی 

 ها جهت تعیین سرپرستی قانونی، نگاه کنید بهبرای کسب اطالعات و فرم :

http://www.courts.ca.gov/1212.htm . 

 

 یابد؟سرپرستی قانونی چگونه خاتمه می

 واندگی پذیرفته ساله شود، به فرزندخ 18یابد که دادگاه به سرپرستی پایان دهد، یا کودک سرپرستی قانونی زمانی خاتمه می
ختم سرپرستی  .سالگی فوت کند 18شود، ازدواج کند، وارد ارتش شود، با حکم دادگاه فردی بالغ دانسته شود، یا قبل از 

برای  .سال سن داشته باشد، درخواست گردد 12تواند توسط سرپرست، والدین کودک، یا خود کودک چنانچه بیش از می
 . http://www.courts.ca.gov/1213.htm: سرپرستی قانونی، نگاه کنید بهها جهت خاتمه کسب اطالعات و فرم
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 توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟از کجا می

 های دادگاهCalifornia (کالیفرنیا )اند که در آن اطالعات عمومی درباره انواع یک جزوه سرپرستی تهیه کرده
این  .www.courts.ca.gov/documents/gc205.pdfhttp//:: های قانونی برای کودکان درج شده استسرپرستی

 : های دیگر در دسترس استجزوه همچنین به زبان

o اسپانیایی :http://www.courts.ca.gov/documents/gc205s.pdf  

o چینی :http://www.courts.ca.gov/documents/gc205c.pdf 

o ایکره :http://www.courts.ca.gov/documents/gc205k.pdf 

o تنامیوی :http://www.courts.ca.gov/documents/gc205v.pdf  

های سرپرستان قانونی، و سایر های دادگاه، وظایف و مسئولیتجزوه سرپرستی شامل اطالعات عمومی درباره رویه
همچنین واجد ( کالیفرنیا) Californiaهای وب سایت دادگاه .اطالعات مفید در مورد تعهدات سرپرست قانونی است

های متداول دیگر و پرسش( http://www.courts.ca.gov/1211.htm)طالعاتی در مورد وظایف سرپرست قانونی ا
(http://www.courts.ca.gov/1215.htm )است . 

 

 نامه برای کودک زیر سن قانونی وکالت
 

 نامه برای کودک زیر سن قانونی چیست؟وکالت

 شان سرپرست قانونی تعیین شود اما همچنان بخواهند کسی را برای نیاگر والدین نخواهند برای کودک زیر سن قانو
دهد تا فردی نامه سندی است که اجازه میوکالت .نامه امضا نمایندتوانند یک وکالتمراقبت از فرزندشان تعیین کنند، می
 .نمایندگی آنها را بر عهده داشته باشد

 دهدنامه اجازه میوکالت نامه جهت کودک زیر سن قانونی به فرد صاحبوکالت: 

o "جسمی کودک را بر عهده داشته باشد" حضانت 

o های پزشکی کودک بگیردتصمیماتی در مورد آموزش و مراقبت. 

 های بیمه بهداشتی کودکی که فرزند فرد بیمه شده نباشد با این حال، بدون حکم دادگاه جهت سرپرستی قانونی، اکثر شرکت
 .دهندرا تحت پوشش قرار نمی

 

 نامه بدهید؟توانید به شخصی برای مراقبت از کودکتان وکالتچگونه می

 نامه باید نام فردی که به وی وکالت داده شده است را مشخص کند، توضیح دهد که فرد مجاز است چه کاری انجام وکالت
طور آنالین در نمونه بهیک فرم  .دهد، توسط والدین امضا گردد و تاریخ امضای سند توسط والدین در آن قید شده باشد

دسترس است 
(ttp://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.pdf)

نامه برای کودک زیر سن قانونی ؛ اگرچه این فرم نمونه مجوز سرپرستی نام دارد، هدف آن درست مشابه هدف وکالت
  .است

 دفتر اسناد رسمی تأیید شود یا حداقل توسط دو بزرگسال که شاهد امضای سند توسط والدین طور کتبی توسط این سند باید به
 .تواند آن را به عنوان شاهد امضا کندنامه به وی اعطا شده است نمیکسی که وکالت .اند امضا گرددبوده

 

 یابد؟نامه چگونه خاتمه میوکالت

 نامه داده شده است لغو ارائه اعالمیه کتبی به هر کسی که به وی وکالتنامه را با توانند در هر زمان وکالتوالدین می
طور کتبی توسط دفتر اسناد رسمی تأیید شود یا حداقل توسط دو بزرگسال که شاهد امضای نامه باید بهسند لغو وکالت .نمایند

ه به هر شخص یا نهادی داده شود که نامهمچنین باید یک نسخه از سند لغو وکالت .اند امضا گرددسند توسط والدین بوده
 (.های بهداشتی کودکتاندهنده مراقبتبرای مثال، مدرسه یا ارائه)نامه را دریافت کرده است یک نسخه از وکالت

 

 توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟از کجا می

 نامه، نگاه کنید بهبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد وکالت :http://www.occourts.org/self-

help/probate/medical-financial-eol/poa.html 
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 اظهارنامه مجوز مراقب
 

 اظهارنامه مجوز مراقب چیست؟

 فرد بزرگسالی که کودک بجای زندگی نزد )نامه در دسترس نباشند، مراقب کودک اگر والدین کودک برای اجرای وکالت
 .مراقب را تکمیل نمایدتواند اظهارنامه مجوز می( کندوالدینش با او زندگی می

 دهد موارد زیر را برای کودک انجام دهداظهارنامه مجوز مراقب به مراقب امکان می: 

o نام کندوی را در مدرسه ثبت 

o های پزشکی مربوط به مدرسه را دریافت کندموجب شود مراقبت 
o ستگان واجد شرایط تنها در صورتی که مراقب یکی از ب)های پزشکی دیگری برای وی شود خواستار مراقبت

 ، از جمله درمان سالمت روان(باشد

 "ناپدری، برادر، خواهر، برادرخوانده، /به معنی همسر، والد، نامادری" بستگان واجد شرایط
دختر عمو، عمه، /خواهرخوانده، برادر ناتنی، خواهر ناتنی، عمو، عمه، برادرزاده، خواهرزاده، پسر

، یا همسر یکی از افراد مندرج در این تعریف "بزرگ"پسوند خاله یا دایی اول، یا هر فرد دارای 
 .است، حتی پس از اینکه ازدواج در اثر مرگ یا طالق خاتمه یافته باشد

 مدارس و مراکز پزشکی بنا به قانون ملزم به پذیرش اظهارنامه مجوز مراقب هستند. 

 کودکی که فرزند فرد بیمه شده نباشد را تحت  های بیمه بهداشتیبدون حکم دادگاه جهت سرپرستی قانونی، اکثر شرکت
 .دهندپوشش قرار نمی

 گذارد اظهارنامه مجوز مراقب بر حقوق والدین یا سرپرست قانونی در زمینه مراقبت، حضانت، و کنترل کودک تأثیری نمی
  .و به این معنا نیست که فرد مراقب حضانت قانونی کودک را بر عهده دارد

 

 ارنامه مجوز مراقب را پیدا کرد؟توان اظهاز کجا می

 طور آنالین در دسترس است این فرم به(http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf ) و پس از
-http://kids: ترجمه اسپانیایی در آدرس زیر دسترس است .تکمیل باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود

alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf  
 

 یابد؟اظهارنامه مجوز مراقب چگونه خاتمه می

 شوداظهارنامه مجوز مراقب یک سال پس از تاریخ امضای آن منقضی می. 

 طور کتبی به مراقب، همچنین به والد باید این مسئله را به .تواند اظهارنامه مجوز مراقب را در هر زمان لغو کندوالد می

های بهداشتی که اظهارنامه به آن داده شده است، های بهداشتی، یا طرح خدمات مراقبتدهنده مراقبتمدرسه، ارائههر 
 .اطالع دهد

  اگر کودک دیگر با مراقب زندگی نکند، اظهارنامه مجوز مراقب معتبر نیست، و مراقب ملزم است این مسئله را به هر
های بهداشتی که اظهارنامه به آن داده شده است، اطالع ، یا طرح خدمات مراقبتهای بهداشتیدهنده مراقبتمدرسه، ارائه

 . دهد

 

های پزشکی غیرمرتبط با توانید به مراقبی که از جمله بستگان نیست اجازه بدهید رضایت خود را نسبت به مراقبتچگونه می
 مدرسه اعالم نماید؟

د مجوزی را امضا کنند که به مراقب اجازه دهد رضایت خود را نسبت به توانناگر مراقب از جمله بستگان نیست، والدین می
این کار به مراقب اجازه خواهد داد تصمیمات پزشکی فراتر از نیازهای  .های پزشکی غیرمرتبط با مدرسه اعالم نمایدمراقبت

 .فرم مجوز نمونه در این بسته موجود است .مراقبت بهداشتی مربوط به مدرسه را اتخاذ کند
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 هزینهدهندگان خدمات حقوقی رایگان یا کمارائه
 

آنها ممکن است قادر به . هایی را به سؤاالت مربوط به سرپرستی ارائه کنندتوانند مشاوره، اطالعات، و پاسخهای زیر میسازمان
یا اظهارنامه مجوز مراقب /و نامه برای کودک زیر سن قانونی،ارائه مشاوره، اطالعات، و پاسخگویی به سؤاالت مربوط به وکالت

 :باشند

 

Santa Clara County Superior Court’s Self-Help Center (مرکز خودیاری دادگاه عالی بخش سانتا کالرا) 

های مربوط به و به ارائه اطالعاتی در مورد سیستم قضایی، و همچنین اطالعات و فرم( که وکیل نیستند)دارای کارکنانی است 
 Self-Help .کنید را بررسی کنندتوانند هر گونه فرم سرپرستی که تکمیل میها همچنین میآن. پردازندرپرستی میهای سپرونده

Center (مرکز خودیاری ) 201در آدرس N. First Street  درSan Jose (سان خوزه )در روزهای دوشنبه،  .واقع شده است
به دلیل تعداد زیادی افرادی که درخواست کمک دارند، طوری  .است بعدازظهر باز 3صبح تا  8:30شنبه و پنجشنبه از سه

صبح به آنجا برسید؛ ارائه کمک به افراد بر اساس اولین نفراتی که حضور پیدا کرده باشند  8ریزی کنید که قبل از ساعت برنامه
، باید یک دوست یا خویشاوند بزرگسال را اگر قادر نیستید به زبان انگلیسی خوب تکلم کنید، بخوانید یا بنویسید .گیردصورت می

: عبارت است از( مرکز خودیاری) Self-Help Centerشماره تلفن  .همراهتان بیاورید تا بتواند کار ترجمه را برایتان انجام دهد

(408) 882-2926. 

 

Santa Clara County Bar Association (کانون وکالی سانتا کالرا) د شرایط را که خدمات ارجاع به وکالی واج
از افرادی که منابع مالی محدودی دارند،  .کندتوانند در زمینه سرپرستی، مهاجرت، و قانون خانواده مشاوره دهند، ارائه میمی

تماس  6822-971 (408)برای کسب اطالعات بیشتر به زبان انگلیسی یا اسپانیایی، با شماره  .شودهای کمتری دریافت میهزینه
  .بگیرید
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 جوز جهت شخص ثالثم

 جهت اعالم رضایت برای درمان کودک زیر سن قانونی
 

 والد   :من

 سرپرست 

  فرد دیگر دارای حضانت قانونی  
 (رابطه حقوقی خود را با فرد زیر سن قانونی شرح دهید) 

 

 .، کودک زیر سن قانونی هستم________________________________________________________________

 (نام کودک زیر سن قانونی)

 

 

  دهم که بدین وسیله اجازه می
 (نام نماینده)  
 

به عنوان نماینده من جهت اعالم رضایت برای انجام عکسبرداری اشعه ایکس، بیهوشی، تشخیص یا درمان پزشکی، جراحی یا 
های بیمارستانی توصیه شده و تحت نظارت عمومی یا اختصاصی هر پزشک یا دندانپزشک دارای مجوز عمل انپزشکی و مراقبتدند

 .کند، اعم از اینکه تشخیص یا درمان مذکور در مطب پزشک یا در بیمارستان ارائه گردد

 

شود، اما به این ارستان خاصی مورد نیاز باشد داده میمطلع هستم که این مجوز پیش از آنکه هرگونه تشخیص، درمان، یا مراقبت بیم
های بیمارستانی که ها، یا مراقبتها، درمانالذکر بتواند رضایت خود را نسبت به همه تشخیصشود که نماینده فوقدلیل ارائه می

 .کند اعالم نمایدپزشک یا دندانپزشک دارای مجوز توصیه می

 

 .صادر شده است( قانون خانواده) Family Codeاز  6910این مجوز به موجب بخش 

از  6910دهم بر اساس مفاد بخش الذکر اجازه میکننده درمان به کودک زیر سن قانونی فوقبدین وسیله به هر بیمارستان ارائه
Family Code (قانون خانواده)ر واگذار نمایدالذک، پس از اتمام درمان حضانت جسمی کودک زیر سن قانونی را به نماینده فوق .

 .صادر شده است( قانون سالمت و ایمنی) Health and Safety Codeاز  1283این مجوز به موجب بخش 

 

 

 معتبر باقی بماند، _____ 20_____________________________, این مجوز باید تا

 (ماه و روز) 

 .لغو شودمگر اینکه زودتر از این موعد با تحویل متن کتبی به نماینده مذکور 

 

 

 بعدازظهر/صبح: ___________________________ ساعت: _______________________________ تاریخ

 

  : نام با حروف درشت و خوانا

 (فرد دارای سرپرستی قانونی/نماینده قانونی/والد: دور نسبت دایره بکشید) 

 

  : امضا

 

 

  : نام با حروف درشت و خوانا

 (فرد دارای سرپرستی قانونی/نماینده قانونی/والد: ددور نسبت دایره بکشی) 

 

  : امضا
 

 (طرف دیگر را ببینید)
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 اطالعات پزشکی مربوط
 

 

  : نام کودک زیر سن قانونی

 

 

  : تاریخ تولد کودک زیر سن قانونی

 

 

  : آلرژی به دارو یا مواد غذایی

 

 

  : ا تحت درمان استهایی که کودک زیر سن قانونی در حال حاضر به خاطر آنهبیماری

 

 

  : داروهای فعلی

 

 

  : های مربوط به فعالیتمحدودیت

 

 

  (: نام و شماره تلفن)های اولیه پزشک مراقبت

 

 

  : شرکت بیمه

 

 

  : نام مادر

 

 

  : آدرس مادر

 

 

  _________________ ________________ : ________________های مادرشماره تلفن

 (سایر) ( منزل) ( محل کار) 

 

   : نام پدر

 

 

   : آدرس پدر

 

 

  _________________ ________________ : ________________های پدرشماره تلفن

 (سایر) ( منزل) ( محل کار) 
  

 

 


