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جب میرے بچے کی عمر  18  برس ہو جائے، تو کیا ہو گا؟
آپ کے بچے کی  18  ویں سالگرہ کے بعد، آپ مزید وقت کے لیے اس کے قانونی سرپرست نہیں رہیں 

گے۔ قانون کے مطابق، ایسے تمام افراد جن کی عمریں  18  برس یا اس سے زیادہ ہیں ان کو بااختیار 
تصور کیا جاتا ہے۔ قانونی طورپر، بااختیارہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد اپنی صحت کی دیکھ بھال، 

مالی معامالت اور زندگی کے دیگر اہم امور میں خود فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔

صحت کی دیکھ بھال کے سلسلے میں بااختیار ہونے کا تعین طبی عالج معالجے کے سلسلے میں ان 
کی جانب سے طبی عالج معالجے کے لیے باخبر رضامندی دینے کی اہلیت سے کیا جاتا ہے۔ باخبر 

رضامندی طبی عالج معالجے کے حوالے سے تمام فوائد اور خطرات کو سمجھنے کی صالحیت ہے۔ 
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں باخبر رضامندی دینے کی صالحیت نہیں ہے تو پھر آپ 

ان کی  18  ویں سالگرہ کے بعد ان کی سرپرستی حاصل کرنے کی بات پر غور کرنا چاہ سکتے ہیں۔ اس 
سے آپ کے بالغ بچے کو طبی دیکھ بھال حاصل کرتے وقت حفاظت اور معاونت بہم پہنچ سکتی ہے۔ 

سرپرستی کیا ہوتی ہے؟
   سرپرستی قانونی طور پر والدین    یا کسی قابِل اعتماد بالغ فرد کوعدالت کی جانب سے دی جاتی ہے۔ جو 

اپنے بہترین مفاد میں خود اپنے فیصلے کرنے کے ''قابل نہیں ہے”، ایسے فرد کی طرف سے فیصلے 
لینے کا قانونی اختیار سرپرستی کہالتا ہے۔ تمام افراد جب  18  برس کے ہوجاتے ہیں تو ان کو بااختیار 
تصور کیا جاتا ہے۔ طب میں، بااختیار ہونے کی تعریف مذکورہ شخص میں باخبر رضامندی دینے کی 

صالحیت یا اس نے جس طبی دیکھ بھال کے حصول کے لیے اتفاق کیا ہے، اس کو مکمل طور پر 
سمجھنے کی صالحیت ہے۔

اگر آپ کے بچے کی عمر 18  برس ہوگئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی بھی طبی فیصلوں 
کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے تو پھر اس کے تحفظ کے لیے آپ یا کسی دوسرے قابِل اعتماد 

بالغ فرد کا ان کے قانونی سرپرست کے طور پر انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ آپ کے بالغ بچے کی بااختیار 
ہونے کی تشخیص کے لیے ایک ڈاکٹر اور ماہِر نفسیات کی جانب سے معائنہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔

قانونی طور پر سرپرست بننے کا اہل کون ہے؟
کوئی بھی ایسا فرد جس کی عمر  18  برس ہے اور وہ قانونی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا 

شہری ہے تو وہ نیویارک کی ریاست میں سرپرست بننے کا اہل ہے۔ کسی نابالغ بجے کا قانونی سرپرست 
عام طور پر اس کا والد یا والدہ ہوتے ہیں، تاہم کوئی رشتہ دار یا پھر کوئی دوسرا قابِل اعتماد بالغ فرد 

بھی سرپرست ہو سکتا/سکتی  ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے واال فرد سرپرست ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ 

سرپرست بننے کا عمل
نابالغ کا/کی سرپرست

ایک سرپرست بننے کے لیے، آپ کو الزمی طور پر:

عدالت میں سرپرستی کی درخواست جمع کروانی ہو گی۔ 	

طبی فیصلوں کے حوالے سے آپ کے بچے کی صالحیت کے سلسلے میں آپ کو کسی الئسنس یافتہ  	
ڈاکٹر اور الئسنس یافتہ ماہِر نفسیات سے اپنے بچے کی تشخیص کروانی ہو گی۔  

اگر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کا بچہ طبی فیصلوں کے حوالے سے باخبر رضامندی دینے کا اہل نہیں ہے تو 
پھر سماعت کی جائے گی جس میں ایک قانونی سرپرست کا انتخاب کیا جائے گا۔

سرپرستی کی خصوصی اقسام
عارضی سرپرستی  ایسی ہنگامی صورتوں میں دی جاتی ہے کہ جہاں ایک فرد اپنے فیصلے آپ کرنے 

کا اہل نہیں ہوتا۔ نیویارک کی ریاست میں عارضی سرپرستی فوری طور پر دی جا سکتی ہے اور یہ  60  
یوم تک برقرار رہتی ہے۔

مستعد سرپرستی کسی فرد کو ایک نابالغ بچے کی عارضی سرپرستی ایسی صورت میں دے دیتی ہے 
جب اس کے والدین اس بچے کی دیکھ بھال نہ کر پا رہے ہوں۔ عام طور پر یہ ایسی صورت میں ہوتا 

ہے جب بچے کے والدین بیمار ہوں یا ان کا انتقال ہو چکا ہو۔

درخواست جمع کروانے کے لیے آپ کو تمام مطلوبہ معلومات نیویارک اسٹیٹ کورٹس ایلکٹرانک فائلنگ 
 (New York State Courts Electronic Filing, NYSCEF)  کی مندرجہ ذیل ویب سائیٹ پر مل 

جائیں گیں: 

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

فرہنگ

زیر تولیت: وہ شخص جس کے لیے سرپرست فیصلے کرتا ہے۔ وہ کوئی بچہ، معذور بالغ فرد یا 
نشوونما میں معذوری کا شکار کوئی بالغ فرد ہو سکتا ہے۔

باخبر رضامندی: وصول کی جانے والی خدمات کے فوائد اور خطرات کے بارے میں مکمل طور پر 
سمجھ کر اجازت دینا۔ 

سرپرست کے طور تعیناتی کے لیے درخواست: بچہ، معذور بالغ فرد یا نشوونما میں معذوری کے 
شکار کسی بالغ فرد کا سرپرست بننے کے لیے درکار دستاویزات۔

سرپرست: ایک  18  برس یا اس سے بڑی عمر کا فرد جو کسی بچے، معذور بالغ فرد یا نشوونما میں 
معذوری کے شکار کسی بالغ فرد کی جانب سے تعلیم، مالی معامالت اور طبی دیکھ بھال کے حوالے 

سے فیصلے کرتا ہے۔ 

سرپرستی: وہ حق جو قانون کی جانب سے ایک فرد کو ملتا ہے جس سے وہ کسی بچے، معذور بالغ 
فرد یا نشوونما میں معذوری کے شکار کسی بالغ فرد کی جانب سے تعلیم، مالی معامالت اور طبی 

دیکھ بھال کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے۔ 

طبی دیکھ بھال کا مختار: وہ شخص جس کو کوئی ایسا فرد اپنی طبی دیکھ بھال کے سلسلے میں 
اپنی طرف سے میصلے لینے کے لیے منتخب کرتا ہے جب مذکورہ فرد اپنے فیصلے خود لے نہ 

سکے۔  

معذور بالغ فرد: ایک  18  برس سے بڑی عمر کا کوئی فرد جو اپنے فیصلے آپ کرنے کی صالحیت 
نہ رکھتا ہو۔ 

نشوونما کی معذوری: ایسا عارضہ جس سے کسی فرد کی باخبر رضامندی دینے کی صالحیت کم 
ہو سکتی ہو۔ اس طرح کا عارضہ بچپن میں الحق ہوتا ہے اور یہ ایک فرد میں سیکھنے، زبان، 

رویوں اور/یا جسمانی نشوونما کے متعلق ہو سکتا ہے۔


