يحتاج طفلك إلى شهادة ميالد
األطفال المولودون هنا هم مواطنون أمريكيون.
لن يتم تفحص معلومات األب واألم من قبل وكالء الهجرة (إدارة
الهجرة والجمارك األمريكية).

شهادة الميالد هي وثيقة قانونية.
▪
▪
▪
▪

تحقق منها قبل التوقيع.
حاول إكمال شهادة الميالد قبل مغادرة المستشفى .بهذه الطريقة
لن تضطر إلى تسليمها إلى وزارة الصحة في أوكالند.
إلصالحها فيما بعد ،ستحتاج إلى دفع رسوم وإضافة صفحة
ثانية .قد تضطر إلى الذهاب إلى المحكمة.
لها استخدامان .الجزء العلوي مخصص لألسرة .يستخدم الباقي
للتخطيط للمدارس وبرامج الصحة العامة ،بحيث يمكن لألسر
الحصول على الخدمات للتمتع بصحة جيدة.

ما هي األسئلة التي سيطرحها موظفوا المستشفى على
والدة الطفل (المرأة التي أنجبت الطفل)؟
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

االسم الكامل ،تاريخ الميالد
عنوان المنزل ،مع الرمز البريدي
رقم الضمان االجتماعي – إذا كان لديكي واحد
الوالية األمريكية أو أي بلد آخر ُولدتي به
إذا كنتي عزباء أو متزوجة
إذا كنتي من أصل إسباني؟ نعم ،أو ال
عرقك ،إختاري حتى  3من هذه
 أبيض أسود أو أفريقي أمريكي الهنود األمريكيون أو سكان أالسكا األصليين آسيوي (أمثلة  --صيني ،فلبيني،فيتنامي ،هندي آسيوي ،وما إلى ذلك).
 سكان هاواي أألصليين أو غيرها من جزر المحيط الهادئ(أمثلة  --فيجي ،تونغان ،ساموا ،وما إلى ذلك).

▪
▪
▪
▪
▪

عملكي ومستوى التعليم (السنة أو الشهادة التي اكملتيها)
تاريخ أول زيارة للرعاية السابقة للوالدة
عدد المرات التي ذهبت فيها للرعاية السابقة للوالدة
تاريخ أخر فترة حيض
هل تلقيت خدمات برنامج النساء والرضع واألطفال؟

بالنسبة السم الطفل
الترتيب المطلوب لالسم هو
▪ اإلسم األول – حتى  30حرفاً
▪ ثم ،اإلسم األوسط ،إذا أردت – حتى  24حرفًا
▪ ثم ،االسم األخير (العائلة) – حتى  34حرفًا
وجود اسمين اثنين من األسماء األخيرة هو أمر مقبول ،مع أو بدون
شرطة .أمثلة على الشرطة  --بيريز-لي.

كيف سأقوم بإستخدام شهادة ميالد الطفل؟
▪
▪
▪
▪
▪

الحصول على رقم الضمان االجتماعي
الحصول على تأمين صحي
التسجيل في المدرسة
الحصول على رخصة القيادة
الحصول على تصريح عمل

ما هي األسئلة التي سيطرحها موظفو المستشفى على والد
الطفل (الرجل الذي تسبب في الحمل)؟
▪
▪
▪
▪
▪

▪

االسم الكامل ،تاريخ الميالد
عنوان المنزل ،مع الرمز البريدي
الوالية األمريكية أو أي بلد آخر هو ُولد به
إذا كنت من أصل أسباني؟ نعم ،أو ال
عرقه ،إختر حتى  3من هذه
 أبيض أسود أو أفريقي أمريكي آسيوي (أمثلة  --صيني ،فلبيني،آسيوي هندي ،فيتنامي ،وما إلى ذلك).
 الهنود األمريكيون أو سكان أالسكا األصليين سكان هاواي أألصليين أو غيرها من جزر المحيط الهادئ(أمثلة  --فيجي ،تونغان ،ساموا ،وما إلى ذلك).
عمله ومستوى تعليمه (السنة أو الشهادة التي اكملها)

فيما يتعلق باألزواج المثليين وآباء الرحم البديل ،ما هي األسئلة التي سيطرحها موظفو المستشفى؟
الوالدة التي لم تلد الطفل
▪
▪
▪
▪

االسم الكامل ،تاريخ الميالد
رقم الضمان االجتماعي – إذا كان لديكي واحد
الوالية األمريكية أو أي بلد آخر ُولدتي به
صلة القرابة بالطفل – أم أو أب أو والدة

مانح الحيوانات المنوية
▪ يجوز لموظفي المستشفى توجيه أسئلة بشأن مانح الحيوانات
المنوية
▪ إذا كان من أصل أسباني؟ نعم ،أو ال
▪ عرقه ،اختر لغاية  3من هذه
 أبيض أسود أو أفريقي أمريكي آسيوي (أمثلة  --صيني ،فلبيني،آسيوي هندي ،فيتنامي ،وما إلى ذلك).
 الهنود األمريكيين أو سكان أالسكا األصليين سكان هاواي األصليين أو غيرها من جزر المحيط الهادئ(أمثلة  --فيجي ،تونغان ،ساموا ،وما إلى ذلك).
▪ عمله ومستوى تعليمه (السنة أو الشهادة التي اكملها)

المتبرعة بالبويضة (الشخص البديل)
إذا اختلفت المرأة التي أنجبت الطفل عن المرأة المتبرعة بالبويضة،
فيجوز لموظفي المستشفى توجيه أسئلة بشأن المتبرعة بالبويضة
▪ هل هي من أصل إسباني؟ نعم و ال
▪ عرقك ،إختاري لغاية  3من هذه
 أبيض أسود أو أفريقي أمريكي الهنود األمريكيون أو سكان أالسكا األصليين آسيوي (أمثلة  --صيني ،فلبيني،فيتنامي ،هندي آسيوي ،وما إلى ذلك).
 سكان هاواي أألصليين أو غيرها من جزر المحيط الهادئ(أمثلة  --فيجي ،تونغان ،ساموا ،وما إلى ذلك).
▪ عملها ومستوى تعليمها (السنة أو الشهادة التي اكملتها)
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