
 
 
 ترويسة[ضع ]
 

 [ا  تاريخادرج ]

 

 أفراد المجتمع األعزاء،

 

أفراد  أحد الوالدين أو أحد اعتقالفي حالة  كن للعائالت القيام به للحصول على معلومات حول ما يم عديدة تلقينا طلباتقد 

م يتقدبهدف منظمات غير ربحية  وفرتها من قبل وكالء الهجرة. تحتوي هذه الحزمة على معلومات نفيهماألسرة اآلخرين أو 

تتضمن أنحاء البالد. ووالمدافعين عن المجتمع المحلي الذين يعملون مع المهاجرين في جميع  المهاجرين محاميالمساعدة ل

ما هي الوثائق التي يجب أن و االتصال بك من قبل وكالء الهجرةما يمكنك القيام به إذا تم تشرح معلومات هذه الحزمة 

معلومات عن مقدمي لالحزمة تضمن  هذا باإلضافة إلي. األسرةاستعداد وكيفية إعداد خطة رعاية الطفل و معك هاتحمل

 .الهجرةتتعلق  التي ، والذين يمكن أن يوفروا المساعدة في األمورقانونية في مقاطعة سانتا كالراالخدمات ال
 

ة رعاية أطفالهم في حالل القيام به آلباءل يمكنما ة حول معلومات محدد على الحزمةتحتوي أعاله،  مبينباإلضافة إلى ال

  .وكالء الهجرة ترحيلهم من قبلالوالدين أو  اعتقال
 

ا توفر  أي استفسارات  إذا كان لديكمقدمي الرعاية.  شهادات اإلذن منو توكيالتوال لمحة عامة عن الوصايةالحزمة أيض 

مع محام  لتشاورابك نصحنف ة،يمقدم الرعا قدمهايأو التي  ليبالوصاية أو التوكحول أي من النماذج أو المعلومات المتعلقة 

تشمل الوثائق أيضا معلومات عن مقدمي الخدمات القانونية الذين يمكنهم اإلجابة على األسئلة آخر.  ةيقانونأو موفر خدمات 

  .مقدم الرعايةشهادات اإلذن من أو و/ القانونية الوصاية والتوكيالتب فيما يتعلقمنخفضة  بتكاليف أو شورة مجانا  وتقديم الم
 
 .أمل استفادتك منهافي هذه المواد ولكن ن المقدمة أو نوعية المشورة يمكننا ضمان دقة المعلومات ال
 

 ، تحياتنا

 

  ]إدراج اإلسم[

  



 

 

 حماية نفسك وعائلتكمعلومات خاصة ب
 
 
 الهجرة شرطة مداهمات أثناءوعائلتك  نفسكتعلم كيف تحمي ! عرف حقوقكإ

 Detention watch Networkميريالند، ب (المحامون الخصوصييون المعينون من المحكمة) CASA هذه المعلومات أعد
مشروع الهجرة ) National Immigration Project of the National Lawyer’s Guild و (عتقالمنظمة مراقبة اال)

 علي الموقع االلكتروني )متوفر باللغتين االنكليزية واالسبانية  (لمحامينللنقابة األهلية لالوطني 
https://www.nationalimmigrationproject.org/tools.html)  

 
الشرطة أو وكالء أو أتت  قبل الشرطة بك مناستجوا إذا تمماذا تفعل و حقوقكب المتعلقةالمعلومات  صدرالم يتضمن هذا

أو تم اتهامك تفعل إذا تم القبض عليك  وكذلك ماذا ،في مكان عامقفوك أو مكان العمل أوإلي إلى منزلك أو  الهجرة
لهجرة أو تقدم إلدارة اأيضا بطاقة  صدرسالمة. ويشمل هذا المخطة  وضعكيفية ، باإلضافة لشرح رتكاب جريمةإب

ت حتي اإلتصال الصم أنك ترغب بالتزامالهجرة أو الشرطة  فمن هذه البطاقة يدرك وكالءا تم القبض عليك. الشرطة إذ
 .تستشيرهأي شيء حتى  علي ، ولن توقعمحامفوًرا ب

 
 حماية نفسك من مداهمات شرطة الهجرة! عرف حقوقكإ

علي الموقع واإلسبانية  والصينية واإلنجليزية والكوريةباللغات العربية متوفر )( منظمة نحلم معًا) United We Dream هأعدت
 االلكتروني التالي

 phone/-handy-card-defense-deportation-http://unitedwedream.org/thank ) 

 إلى منزلك.جاءت دائرة الهجرة والجمارك إذا  ما عليك فعله  ملخصهي بطاقة المصدر هذه 
 
  دعم هجرة متوفرلى أفضل حمي نفسك! تعلم كيفية الحصول عا

)متوفر باللغتين االنكليزية واالسبانية  (لمهاجرينلالقانونية  المصادر  مركز) Immigrant Legal Resource Centerأعدها 

 (https://www.ilrc.org/anti-fraud-flyersعلي الموقع االلكتروني 
 .هجرةلليقدم دعم من قبل شخص هجرة وماذا تفعل إذا كنت قد تعرضت لألذى خاصة  بطلب دعم  معلوماتبها 

 
 الخدمات القانونية الخاصة بالهجرة  إحالةقائمة 

  (سانتا كالرامكتب شئون المهاجرين في مقاطعة ) County of Santa Clara’s Office of Immigrant Relations أعده
 علي الموقع االلكتروني)متوفر باللغة اإلنجليزية 

https://www.sccgov.org/sites/oir/documents/immigration٪20legal٪20services٪20flyer.pdf) 
  االتصال بهم. وبيانات تفاصيل خدماتهمو مقدمي الخدمات القانونيةوثيقة معلومات حول تتضمن هذه ال

 
 ستعداد العائلة خطة ا
)متوفر باللغتين االنكليزية واالسبانية ( لمهاجرينلالقانونية  صادرمركز الم) Immigrant Legal Resource Centerأعدها 

 (https://www.ilrc.org/family-preparedness-plan علي الموقع االلكترونى
 .استعداد للعائلة لتطبق عند احتجاز أو ترحيل أي من أفرادهاتقدم هذه الوثيقة المشورة حول كيفية إنشاء خطة 

  
 معروفة الالحماية  خطة 
علي الموقع )متوفر باللغة اإلسبانية ( القانونية المهاجرين مصادرمركز ال) Immigrant Legal Resource Centerأعدها 

 (https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar االلكتروني
 ضبط النفس لحمايتها واالستعداد للترحيل وسط جو آمن. ح ألفراد المجتمع اللتزام الهدوء ونصائ مصدرويشمل هذا ال

  

https://www.nationalimmigrationproject.org/tools.html
http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/


 (ثبات صحة الوصيةالمعروف أيضا باسم االوصاية القانونية )
 
 ؟قانونيالوصي ال ن هوم
لتوفير الرعاية للطفل )بما في ذلك الحضانة القانونية والمادية للطفل(،  شخص بالغ تسمح به المحكمةهو الوصي القانوني • 

لمحكمة لتقديم التماس  هيمكن أخر معني لعائلة، أو أي شخصلأي قريب أو صديق هو أو إلدارة أصول الطفل أو كليهما. 

 القانوني للطفل. ليكون هو الواصىتي سيتم اختيارها ال
 العقارات أو كليهما.أو  لشخصأمر ا يةأن تكون الوصاية القانونية لوال يمكن• 

o هو المسؤول و. مثل الوالد رعاية الطفلب الخاصةجميع القرارات  اتخاذولي األمر يستطيع  :شخصالوالية على ال

 :فيما يلي عن رعاية الطفل
 الغذاء والكساء والمأوى 
 السالمة والحماية 
 النمو البدني والعاطفي 
  األسنانبصحة  الطبية والعنايةالرعاية 
  احتياجات خاصةالتعليم وأي 

  
 الطفل. اإلهمال في اإلشراف علي بسببالطفل وتسبب فيه عن أي ضرر متعمد  ي مسؤوال  صاقد يكون الو

 

 :يجب علي الواصي علي العقارات: الوصاية علي العقارات
  الطفل. أموالإدارة 
 ،و القيام باالستثمارات الذكية 
  ممتلكات الطفل بعناية.إدارة 

 

من المال.  ا  كبير ا  أو مبلغ إذا ورث الطفل منزال   ، مثال  ه الثمينةممتلكات عندما يملك الطفل أو يتلقى  ة وصايال باإلضافة إلي

ان يتلقى إعانات الضم كان أوالبس الغير مكلفة إذا امتلك الطفل بعض األلعاب أو المعلي الممتلكات  للوصايةال حاجة و

األسر المحتاجة المؤقتة مساعدة الإعانات نظام فرص العمل بكاليفورنيا والمسئولية نحو األطفال/برنامج  االجتماعي أو

"TANF/CalWorks "(جمعية خيرية.) 
محكمة، يجب على ولي األمر إذا وافقت الوطفل من والية كاليفورنيا دون إذن من المحكمة.  نقللوصي القانوني اليمكن ل• 

 .الطفل/الطفلةإليها البلد التي ينتقل وصاية في ال بإجراء أيضا   يقومأن 
، يجب على ولي األمر تقديم تقرير حالة إلى عامفي العلى األقل مرة واحدة  الوصي القانوني تشرف المحكمة علي• 

مع الذهاب إلي هذه المحكمة  همالذين ترسلخصائيين االجتماعيين المحكمة أو األ أن يقابل الواصى محققيمحكمة. يجب ال

 ، إذا لزم األمر.أن تلزمه بشروط خاصة للواليةمهام أخرى أو بصي كذلك للمحكمة أن تعهد للو. المحكمة عند طلب ذلك

 المناسب طلب التواصل لهم الحق فيالحقوق األبوية. و بعض يظل لوالدي الطفلالقانوني للطفل،  حتى بعد تعيين الوصي• 

 .الطفل مع

 
 ؟الواصى القانونيتم تعيين كيف 
: فهي علي الموقع االلكتروني الوصاية القانونية إقامةونماذج  للحصول على معلومات• 

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

 ؟تنتهي الوصاية القانونيةكيف 
       ل الجيشدخيتزوج أو ي وأعام 18 لسنالطفل  أن يصل وصاية أوالالمحكمة  هيالوصاية القانونية عندما تنتنتهي • 

 إنهاء الوصاية طلب يتم يمكن أنعام. و18بلوغة قبل  الطفل أن يتوفىأو  بأمر من المحكمةالسن القانوني  بلوغه علني   وأ

 أكثر. لمزيد من المعلومات والنماذجأو  ا  عام 12 بلغكان قد نفسة إذا  الطفلمن أو  والدي الطفلأو من صي الومن 

 .http://www.courts.ca.gov/1213.htm: ، إليك الموقع االلكتروني التاليإنهاء الوصاية القانونيةب الخاصة

 

  

 من المعلومات؟الحصول علي المزيد ين يمكنني أ
علي  الوصاية القانونية لألطفالب الخاصةلمعلومات األساسية الوصاية المتضمن ل كتيبوضعت محاكم كاليفورنيا • 

 . http://www.courts.ca.gov/documents/gc205.pdf: الموقع االلكتروني األتي 

 :علي الموقع بلغات أخرى أيضا   الكتيب يتوفر هذا
o  االسبانية:اللغة http://www.courts.ca.gov/documents/gc205s.pdf 
o  الصينية: اللغةhttp://www.courts.ca.gov/documents/gc205c.pdf 
o  الكورية: اللغةhttp://www.courts.ca.gov/documents/gc205k.pdf 
o  الفيتنامية: اللغةhttp://www.courts.ca.gov/documents/gc205v.pdf 

http://www.courts.ca.gov/1212.htm
http://www.courts.ca.gov/1213.htm
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205s.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205c.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205k.pdf


ولياء األمور أل القانونية سؤولياتمالواجبات والو ،إجراءات المحاكمب الخاصةالمعلومات األساسية الكتيب  يتضمن هذا كما

ا بموقعقانوني. الوصي الالتزامات  حولمفيدة  أخري ومعلومات تتعلق معلومات اكم والية كاليفورنيا مح متوفر أيض 

علي: ( وغيرها من األسئلة المتداولة http://www.courts.ca.gov/1211.htmصي القانوني )اواجبات الوب

(http://www.courts.ca.gov/1215.htm.) 
 

 قاصراللطفل ا بشأن التوكيل الرسمي
 

 ؟طفل قاصرخاص بالتوكيل الما هو 
 هنا، قت يرغبون بمن يرعي شئون أبنائهمهم في ذات الوولكن الق صرقانوني ألطفالهم صى في تعيين واآلباء يرغب إذا لم • 

لشخص بتمثيل شخص أخر واإلنابه يسمح  . والتوكيل هو وثيقةموقع عليه التوكيل هم التفويض بموجب توكيل رسمييمكن

 .عنه
 : يقوم الموكل بــبموجب هذا التوكيل فهذا و• 

o توفير الرعاية الفعلية للطفل. 
o .اتخاذ قرارات حول تعليم الطفل والرعاية الطبية 

لمؤمن ل ا  ابن الطفل الذي ليس تقوم بتأمين لن عظم شركات التأمين الصحيبدون وصاية قانونية بأمر من المحكمة، فإن م• 

 عليه.
 

 رعاية طفلك؟بشخص  توكيل وتفويضكيف يمكنك 
 تاريخ توقيعوإظهار  ومهام التوكيل المسموح له بها مع توقيع الوالدين  الموكلاسم الشخص  أن يتضمن التوكيل يجب•  

نموذج التوكيل متوفر بالموقع التالي عينة من  الوثيقة. الوالدين علي

http://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.
pdf قاصر.اللطفل الخاص باالتوكيل من نفس الغرض ه ل إال أنوصاية يطلق عليه نموذج ى الرغم من أن النموذج علو(؛ 
اثنين على األقل من البالغين الذين  بتوقيعمن قبل كاتب العدل أو  مستند التوكيلإلقرار واإلعتراف الخطي في ال بد من ا• 

 .يمكن اعتبار الشخص الموكل كشاهد ال. لتوكيلا علىيشهدون توقيع الوالدين 
 

 ؟ينتهي سريان التوكيلكيف 
ل التوكي بالغاء ينبغي االعترافو. م وكلالشخص الإلى  وبإخطار مكتيم تقد عن طريقالوالد التوكيل في أي وقت يلغي  قد• 

ينبغي توفير كما . علي المستندوقيع الوالد اثنين على األقل من البالغين الذين يشهدون تبتوقيع من قبل كاتب العدل أو  خطيا  

      طفلك المثال، مدرسةعلى نسخة من التوكيل )على سبيل حصل  قد لتوكيل ألي شخص أو كياننسخة من وثيقة إلغاء ا

 الرعاية الصحية(.موفر أو 
 

 ؟اإلضافية المعلوماتالحصول علي أين يمكنني 
 :، إليك الموقع االلكتروني التاليعموما لمزيد من المعلومات حول التوكيل• 

 eol/poa.html-financial-help/probate/medical-http://www.occourts.org/self  

  

http://www.courts.ca.gov/1211.htm
http://www.courts.ca.gov/1215.htm
http://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.pdf
http://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.pdf
http://www.occourts.org/self-help/probate/medical-financial-eol/poa.html


 مقدم الرعاية تفويض إفادة
 

  ؟تفويض مقدم الرعايةإفادة  يما ه
بدال من  الطفل يعيش مع لشخص البالغ الذيلطفل )اا راعي يقوملتوكيل، في حالة عدم وجود والدى الطفل للقيام با• 

 .بإالفادة بتفويض مقدم الرعايةوالديها( /والديه
 :بالتالي يسمح هذا التفويض لمقدم الرعاية• 

o الحاق األطفال بالمدارس. 
o لسعي للحصول علي الرعاية الصحية من المدرسة. ا 
o  عالج الالمؤهلين(، بما في ذلك و أحد األقارب كان مقدم الرعاية ه اذافقط ) لهم لرعاية الطبية األخرىا التماس

 . النفسي
  األخ أو األخت أو أو أحد أبناء  أوزوجة األب أو  زوج األم ،بويناأل أو أحد الزوجين"القريب المؤهل" هو

ابن  أو عمةأو ال عمال شقيقة أوالغير  ختاأل أو شقيقالغير  األخ زوج األم أو أو أحد أبناء زوجة األب أو

، من األشخاص السابقينأي  أزواجأو  ألجدادمن ا أو أي العمة أو ابن الخال/الخالة/عمالابن أو  األخت/خاأل

 النفصال. تم إنهاء الزواج بالوفاة أو ا إنحتى 
 .للطفل تفويض مقدم الرعاية بقبولبموجب القانون مطالبة مرافق الطبية المدارس وال • 
 لمؤمن عليه.ل ليس ابنا   بتأمين طفلمعظم شركات التأمين الصحي  تقوم لناية قانونية بأمر من المحكمة، وص وجود بدون• 
الوصي القانوني بشأن الرعاية والحضانة والسيطرة علي حقوق الوالدين أو علي مقدمي الرعاية تؤثر اإلفادة بتفويض ال • 

 القانوني للطفل.االحتفاظ حق له  الرعايةمقدم على الطفل، وهذا ال يعني أن 
 

 ؟افادة تفويض مقدم الرعايةأين  تجد 
هذا  توثيق( ويجب http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf) لكترونيعبر الموقع اال• 

http://kids-: علي الموقع االلكتروني متاح  لنموذج التفويض الترجمة االسبانية .بمجرد تعبئتهالتفويض 
Spanish2.pdf-Affidavit-content/uploads/2013/01/Caregivers-alliance.org/wp. 

 
 ؟يتم انهاء إفادة بالتفويض لمقدم الرعايةكيف 

 .االرعاية بعد سنة واحدة من تاريخ التوقيع عليهمقدم تنتهي إفادة تفويض • 
مع ، بهذا االلغاء خطيا  مقدم الرعاية  اخطارالوالد ويجب علي الرعاية في أي وقت.  مقدمالوالد إفادة تفويض  يلغيقد • 

 علي علم بالتفويض.  ةالصحيمقدمة للخدمات  أي جهه أخرى، أو الرعاية الصحية ومقدم المدرسة اخطار

الرعاية ومقدم المدرسة، إخطار ويجب عليه  ،فيبطل سريان تفويض مقدم الرعايةمع مقدم الرعاية، إذ لم يعد يقيم الطفل • 

 علي علم بالتفويض. لرعاية الصحيةخدمات ال أي جهه أخري مقدمة أو الصحية
 

 ؟المقدمة من المدرسةغير تلك الرعاية على الرعاية الطبية للموافقة  رعاية ليس قريب لكمقدمي تفوض كيف 
للطفل الرعاية للموافقة على العالج الطبي  تفويض مقدميمكن للوالدين التوقيع على ف، ليس من األقارب إذا كان مقدم الرعاية

بهذه المدرسة. تقدمها التي  حيث أن هذا التفويض يسمح لمقدم الرعاية باتخاذ قرارات الرعاية الطبية غير تلكلقاصر. ا

 .من نموذج التفويض عينة الحزمة

 
 
  

  

http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf


  

 الخدمات المقدمة من مقدم الخدمة تكاليف مجانية أو منخفضة مقابل 
 

 
المشورة والمعلومات  قد تقدمالوصاية. ويمكن للمنظمات التالية تقديم المشورة والمعلومات واألجوبة على األسئلة حول 

  :لمقدم الرعايةالتفويض  بإفاداتأو و/للقاصر التوكيل ب الخاصةاألسئلة  واألجوبة على
 

( لتوفير المعلومات محامينالغير من ) طاقم محكمة المحكمة العليابمقاطعة سانتا كالرا فى  مركز الدعم الذاتييتوفر لدى 

 أي من نماذجيمكنهم أيضا مراجعة كما الوصاية. نماذج المتعلقة بحاالت ضائي، فضال عن المعلومات والحول النظام الق

نورث  N. First Street in San Jose (201 201هو الدعم الذاتى مركز  . عنوان باكمالها التي قمت بهاالوصاية 

عليك . ساءا  م 3ي حت باحا  ص 8:30ين والثالثاء والخميس من االثن هي أيام العمل بهو .(فيرست ستريت في سان خوسيه

أوال. إذا قدم المساعدة لمن حضر حيث ت  يطلبون المساعدة.  منعدد كبير مبسبب وجود صباحا   8:00 الساعة لوصول قبلا

. رقم لك بالغ ليترجمصديق أو قريب  احضاريجب عليك أن ف، كتابة باللغة اإلنجليزية الة أو تجيد التحدث أو القراء كنت ال

  .2926-882 (408) هو دعم الذاتيهاتف مركز ال
 

 تفويضب (سانتا كالرافي مقاطعة نقابة المحامين  )جمعية  Santa Clara County Bar Association تقوم

مع تقديم الخدمة وقانون األسرة.  حول الوصاية والهجرةالمطلوبة تقديم المشورة  ممن يستطيعون ي أهلية وكفاءةذو محامين

اتصل علي رقم إلسبانية، غة اإلنجليزية أو ا. لمزيد من المعلومات باللارد المالية المحدودةلألفراد ذوي المو سعار مخفضةبأ

(408) 971-6822.   

 

 

 

  



 األخرين تفويض 

 القُصر عالج  في
 

 
 

 أنا: 
 أب  □
  وصي □
 _____________________________________________شخص أخر له الوصاية القانونية □

 )مع وصف العالقة القانونية للقاصر(   
 _______________________________ ____________________________________للقاصر

 قاصر(ال)اسم                                                                     
 
 

 ______________________________________________________________________أفوض 
 )اسم الوكيل(          

التشخيص الطبي  وأ  التخدير أو األشعة السينيةوصات بفحص القيام بإجراء أي  الموافقة على فيليكون بمثابة وكيل أعمالي 

حيث تقدم هذه الخدمات  المستشفيات التي أوصى بها،لرعاية الصحية في باالضافة ل الجراحة أو طب األسنان أو العالجأو 

ديم مثل هذا التشخيص أو العالج طبيب مرخص أو طبيب األسنان سواء يتم تق أليتحت اإلشراف العام أو الخاص الطبية 

 في عيادة الطبيب أو في المستشفى.
 
 

لكن ، والمستشفىب صحية مطلوبةرعاية أي أي تشخيص أو عالج أو  مسبق ا قبل يتم إعطاؤه هذا التفويض أنو أدرك 

في رعاية الصحية أو  اتعالجأو خيصات أي تشو كلموافقة على لالمذكور أعاله با صالحية التوكيل هي تفويض الوكيل

ا معتمدسنان أأو طبيب معتمد طبيب المستشفي وفق توصيات   .أيض 
 
 
 قانون األسرة.من  6910 المادة ألحكامطبق ا عطى هذا التفويض ي  

أن تعطي وصاية القاصر  قانون األسرةمن  6910 للمادةج القاصر السابق ذكره طبق ا قوم بعالتمستشفى أي  بهذا أفوض

من  1283 المادة عطي هذا التفويض بموجبالج. ي  العاستكمال خطوات  أعاله فور المذكور اسمه يللوص سابق الذكر

 .لصحة والسالمةقانون ا
 
 
 _____،20حتى _____________________________،  ارية تظل هذه التفويضات سو

  )الشهر واليوم(                                                     

 .مالم قريبا  ي عدل كتابه إلى وكيل المذكورين أعالهي سلم 
 

 م ص/_____________________________الوقت:__________________________التاريخ:

  
 ___________________________________________________________________اإلسم : 

 : أب/ممثل قانوني/ شخص له الوصاية القانونية( القرابة صلةضع دائرة على )         

 

 ___________________________________________________________________ التوقيع:

 

 ___________________________________________________________________اإلسم : 
 الوصاية القانونية( : أب/ممثل قانوني/شخص لهضع دائرة على صلة القرابة)        

 

  __________________________________________________________________ التوقيع:

 
 )انظر الجانب األخر(

 

 

 

 
 



 المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية
 

 ___________________________________________________________اسم القاصر: 

 

 ______________________________________________________تاريخ ميالد القاصر: 

 

 ______________________________________________أو أطعمة معينة:  الحساسية ألدوية

 

 _____________________________________________عالج منها القاصر حالي ا: الحالة التي ي  

 

 __________________________________________________________الحالية:  األدوية

 

 ________________________________________________________القيود علي النشاط: 

 

 _______________________________الهاتف(:رقم الطبيب األساسي مقدم الرعاية الصحية )اإلسم و

 

 ___________________________________________________________شركة التأمين:

 

 _______________________________________________________________اسم األم:

 

 _____________________________________________________________عنوان األم: 

 

 _______ ______________________________________ ___________أرقام هواتف األم: 
 أرقام أخري(  ة)أي                                   )المنزل(           )العمل(                                           

 

 ______________________________________________________________اسم األب: 

 

 ____________________________________________________________عنوان األب: 

 

 _________________ ___________________ ___________________أرقام هواتف األب: 
 )أي أرقام أخري(            )المنزل(                          )العمل(                              

 

  


