خدمات ُمراقب األطفال

استيضاح األبوة واألمومة
االتفاقات المتعلقة بالوصاية عىل الطفل ورعايته وسكنه والحق يف ُمقابلته وإعاشته

أمور األبوة واألمومة
من ضمن مهام ُمراقب األطفال استيضاح أبوة وأمومة الطفل المولود خارج نطاق الزواج.
ً
وفقا لقانون األبوة فإن زوج األم هو والد الطفل الذي ُيولد أثناء العالقة الزوجية .يف الحاالت األخرى بإمكان
ر
ُ
الوالدين رعاية عملية االعتاف باألبوة أما لدى استشارات األمومة قبل والدة الطفل أو لدى مراقب األطفال بعد
والدة الطفل.
من الممكن أخذ عينة الحامض النووي ( )DNAعند ُمراقب األطفال أثناء استيضاح األبوة.
ً
ً
ر
ر
االعتاف بأمومة المرأة األخرى
الت ولدت الطفل .يتوجب دائما
ه
تلك ي
وفقا لقانون األمومة فإن والدة الطفل ي
ر
بشكل منفصل ،عىل الرغم من أن الوالدين متوجان فيما بينهما عند والدة الطفل .من الممكن رعاية عملية
ر
االعتاف أما لدى استشارات األمومة قبل والدة الطفل أو لدى ُمراقب األطفال بعد والدة الطفل.
ر
االعتاف.
دائرة تسجيل األنفس تؤكد عىل األبوة أو األمومة من خالل
ً
بإمكان ُمراقب األطفال أيضا عند الحاجة رفع دعوة من أجل التأكيد عىل األبوة/األمومة يف
المحكمة.

االتفاقات المتعلقة بالوصاية عىل
الطفل ورعايته وإعاشته
ُيساعد ُمراقب األطفال ف إعداد االتفاقات ُ
ويؤكد عىل االتفاقات المتعلقة بالوصاية عىل الطفل ورعايته وسكنه
ي
والحق يف مقابلته وإعاشته ،أثناء استيضاح األبوة/األمومة أو يف حالة طالق الوالدين ،إذا كانت من مصلحة
الطفل.

الصور المرسومة :ماري هوهتاني Mari Huhtanen

يف حاالت الطالق يتوجب عىل الوالدين
االتفاق
ً
• هل الوالدان وصيان معا عىل الطفل ،أم أن
الوص عىل
أحد الوالدين بمفرده هو
ي
الطفل.
• عند َمن يسكن الطفل
•

كيف سيكون الطفل عند الوالد أو الوالدة
الذي يسكن بشكل منفصل أثناء الحياة
اليومية أو أثناء األعياد أو أثناء ر
فتات
اإلجازات

•

كيف يتم تقسيم حاجة الطفل إىل
اإلعاشة فيما بي الوالدين

من الممكن تغيت االتفاق الساري المفعول أو
قرار المحكمة ،أو االستمرار من خالل اتفاق
جديد يتم إعداده عند مراقب األطفال.

:معلومات إضافية
:األبوة
www.thl.fi/isyys
www.thl.fi/faderskap

:األمومة
www.thl.fi/aitiys
www.thl.fi/moderskap

:خدمات ُمراقب األطفال
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheid/en-palvelut/perheoikeudelliset-asiat

:إرشادات وزارة العدل لتقييم قدر مساعدة اإلعاشة للطفل
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76043

:11 - 2015/1/13 قانون األبوة
www.finlex.fi

:253 - 2018/4/20 قانون األمومة
www.finlex.fi

:361 - 1983/4/8 القانون بشأن رعاية الطفل والوصاية عليه والحق يف مقابلته

www.finlex.fi

ّ
ُ من
:المتوجب تذكر

حجز المواعيد(09) 31044 999 :
االستشارات(09) 31043 447 :

ً
التعامل فقط من خالل الموعد المحجوز ُمسبقا.
موقع المكان:
 4الطابق Vironkatu 2 ،
00170HELSINKI

البيدي:
العنوان ر
Lastenvalvojat, PL 8620
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

مجال الخدمات االجتماعية والصحية
الخدمات العائلية واالجتماعية األمور الحقوقية العائلية
https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perho/lastenvalvojat/
Facebook:Helsingin perheoikeudelliset asiat

