فرم 437
بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دیسی
EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23RD STREET N.W. SUITE # 200, WASHINGTON, DC 20037
TEL: (202) 965-4990 FAX: (202) 965-1073 WWW.DAFTAR.ORG

شرایط مربوط به فرزند خواندگی
متقاضیان عالقمند به فرزند خواندگی میتوانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات قانونی سرپرستی نمایند.

مدارک مورد نیاز:
 -1برای ایرانیان مقیم آمریکا ،ارائه مجموعه  Home Studyاز طریق سازمان امور اجتماعی ایالت مربوطه
 -2برای ایرانیان مقیم کانادا ،ارائه مجموعه  Home Studyاز طریق سازمان امور اجتماعی ایالت مربوطه
 -3تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )001
 -4نکمیل فرم پیوست شماره یک ،برگ مصاحبه اولیه با متقاضیان
 -5تکمیل فرم پیوست شماره دو ،برای افرادی که از تاریخ ازدواج آنها مدت پنج سال تمام گذشته ،صاحب فرزند نشده ،و سن یکی از آنها حداقل
 30سال تمام میباشد
 -6تکمیل فرم پیوست شماره سه ،برای زن و شوهر دارای فرزند ،مشروط به اینکه سن یکی از آنها حداقل  30سال تمام باشد
 -7تکمیل فرم پیوست شماره چهار ،برای دختران و زنان بدون شوهر ،در صورتیکه حداقل  30سال داشته باشند (که منحصراً حق سرپرستی اناث را
خواهند داشت)
 -8اصل شناسنامه زوجین
 -9اصل کارت ملی زوجین
 -10ارسال هزینه طبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی600-

شرایط متقاضیان:
•

دارا بودن تابعیت ایرانی (زوجین)

•

حداقل یکی از زوجین دارای امکان مالی باشد.

•

گرفتن سرپرستی کودک وکالتا انجام شدنی نیست.

•

زوجین دارای سالمتی روحی و جسمی ،و همچنین صالحیت اخالقی باشند.

•

هیچیک از زوجین دارای محکومیت جزائی موثر بعلت ارتکاب جرائم عمومی نباشد .

•

هیچیک از زوجین مبتال به بیماری های واگیر صعب العالج ،اعتیاد به الکل ،مواد مخدر ... ،نباشد.

•

برای انجام مراحل گرفتن سرپرستی  ،زوج و زوجه باید در ایران حضور داشته و پس از طی مراحل قانونی ،یکی از آنان حداقل به مدت  6ماه
در ایران اقامت کند( .مدت اقامت یکی از والدین ممکن است با نظر دادگاه صالحه داخل کشور ،به کمتر از  6ماه تقلیل یابد)

•

حداقل  5سال از تاریخ ثبت ازدواج گذشته باشد.

توجه:

• این مدارک پس از تایید ،جهت اقدامات آتی به ایران فرستاده شده تا به اداره بهزیستی ،دادگاه ،و سایر مراکز ذیربط ارائه شوند .در صورت
موافقت با درخواست متقاضی ،مراتب به این نمایندگی اعالم ،و نهایتاً با متقاضی جهت تهیه و ارسال مدارک الزم تماس برقرار خواهد شد.
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