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ما الذي يحدث عندما يبلغ طفلي 18 عاًما؟
بعد عيد الميالد الثامن عشر لطفلك، فإنك لم تعد وصيه القانوني. وفقًا للقانون، يُفترض أن جميع األشخاص 

الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما وأكثر مؤهلين. قانونيًا، يتم تحديد األهلية بأنها القدرة على اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالرعاية الصحية واألمور المالية وغير ذلك من المجاالت المهمة في الحياة. 

في الرعاية الصحية، يتم تحديد األهلية من خالل القدرة على إعطاء موافقة مستنيرة على العالج الطبي. 
الموافقة المستنيرة هي القدرة على فهم كل المزايا والمخاطر المرتبطة بالعالج الطبي. إذا شعرت أن طفلك 

غير قادر على تقديم الموافقة المستنيرة، فقد ترغب في التفكير في طلب الوصاية بعد عيد ميالده الثامن عشر. 
ويمكن أن يحمي هذا طفلك البالغ ويساعده عند تلقيه الرعاية الطبية.

ما المقصود بالوصاية؟
تُمنح الوصاية قانونيًا إلى أحد الوالدين أو شخص بالغ موثوق به من جانب المحكمة. وهو حق قانوني التخاذ 

القرارات من أجل شخص آخر "غير قادر" على اتخاذ قرارات بنفسه تكون في مصلحته. ويتم اعتبار كل 
األشخاص مؤهلين وأكفاء بمجرد بلوغهم 18 عاًما. في الطب، يتم تحديد األهلية بأنها القدرة على إعطاء 

الموافقة المستنيرة أو قدرة الشخص على الفهم الكامل للرعاية التي يوافق على تلقيها. 

إذا بلغ طفلك 18 عاًما وكنت تعتقد أنه ما زال بحاجة للمساعدة في اتخاذ القرارات الطبية، يمكن اختيارك أنت 
أو شخص بالغ آخر موثوق به كوصي قانوني له لحمايته. ويجب إجراء التقييمات من جانب طبيب وطبيب 

نفسي لتقييم أهلية طفلك البالغ. 

من الشخص المؤهل أن يكون وصيًا قانونيًا؟
في والية نيويورك، يعد أي شخص يبلغ من العمر أكثر من 18 عاًما ويكون مواطنًا قانونيًا بالواليات المتحدة 
وصيًا مؤهالً. وعادة ما يكون الوصي القانوني للقاصر هو أحد والدي القاصر، ولكن يمكن أيًضا أن يكون أحد 
األقارب أو شخًصا بالغًا موثوقًا به. وال يجوز أن يكون الشخص صاحب السجل اإلجرامي مؤهالً ألن يصبح 

وصيًا. 

عملية التحّول إلى وصي
الوصاية على القاصر

لكي تصبح وصيًا، يتعين عليك:

تقديم التماس للمحكمة من أجل الوصاية.  	

إجراء تقييم لطفلك من جانب طبيب مرّخص وطبيب نفسي مرّخص فيما يتعلق بكفاءة طفلك بخصوص  	
القرارات الطبية.

إذا تقرر أن طفلك غير قادر على إعطاء موافقة مستنيرة على القرارات الطبية، فسيتم عقد جلسة من أجل 
اختيار وصي قانوني خاللها.

األنواع الخاصة للوصاية
الوصاية المؤقتة تُمنح في حاالت الطوارئ عندما يكون الشخص غير قادر على اتخاذ قراراته الخاصة. ويمكن 

منح الوصاية المؤقتة فوًرا وتستمر لمدة تصل إلى 60 يوًما في والية نيويورك. 

الوصاية االحتياطية تمنح الشخص وصاية مؤقتة على القاصر عندما ال يكون الوالد قادًرا على رعايته. 
ويحدث هذا عادة عندما يكون الوالد مريًضا أو قد توفي.

 New York State Courts يمكنك العثور على كل المعلومات الالزمة لتقديم التماس في موقع
NYSCEF(  Electronic Filing( على الويب أدناه:

http://www.nycourts.gov/courthelp//Guardianship/basics.shtml

مسرد المصطلحات

التماس لتعيين الوصي: المستندات الالزمة لتصبح الوصي على شخص قاصر أو شخص بالغ فاقد األهلية 
أو شخص بالغ مصاب بإعاقة نمائية. 

شخص بالغ فاقد األهلية: شخص يبلغ من العمر أكثر من 18 عاًما غير قادر على اتخاذ القرارات لنفسه. 

القاصر المكفول: الشخص الذي يتخذ الوصي القرارات من أجله. يمكن أن يكون شخًصا قاصًرا أو 
شخًصا بالغًا فاقد األهلية أو شخًصا بالغًا مصابًا بإعاقة نمائية.

اإلعاقة النمائية: حالة يمكن أن تؤدي إلى الحد من قدرة الشخص على إعطاء الموافقة المستنيرة. تظهر 
هذه الحالة في مرحلة الطفولة ويمكن أن تكون مرتبطة بالتعلم و/أو اللغة و/أو السلوك و/أو النمو البدني.

الموافقة المستنيرة: إذن يتم منحه مع الفهم الكامل لمخاطر ومزايا الخدمات التي يتم تلقيها. 

الوصاية: الحق الذي يمنحه القانون لشخص التخاذ قرارات بخصوص التعليم واألمور المالية والرعاية 
الطبية لطفل أو شخص بالغ فاقد األهلية أو شخص بالغ مصاب بإعاقة نمائية. 

الوصي: شخص يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكبر يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات بخصوص التعليم 
واألمور المالية والرعاية الطبية لطفل أو شخص بالغ فاقد األهلية أو شخص بالغ مصاب بإعاقة نمائية.

وكيل الرعاية الصحية: الشخص الذي يختاره أحد األشخاص التخاذ قرارات الرعاية الصحية له إذا كان 
غير قادر على اتخاذ القرارات لنفسه.


