
  ارائه خدمات به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست +

 ثٌب ثِ دالیلی ثِ طَز دائن یب هَقت اش ٍجَد سسپسستی هؤثس ٍ ثب صالحیت سبل ّستٌد کِ 18کَدکبى ثی سسپسست، کَدکبى شیس 
ثس اسبس تفکیک سي ٍ جٌس تب فساّن آهدى  هحسٍهٌد؛ ایي کَدکبى دز خبًِ کَدک ٍ ًَجَاى پریسش شدُ، ثِ صَزت شجبًِ زٍشی

  .خبًَادُ ٍ جبهعِ هَزد هساقجت ٍ پسٍزش قساز هی گیسًد شهیٌِ اًتقبل هَقت یب دائن ثِ

شًدگی هَقت کَدکبى دز هحیط . خبًَادُ هی ثبشد سیبست ثٌیبدیي سبشهبى ثْصیستی ایجبد شهیٌِ شًدگی سبلن ثسای کَدک، دز هحیط
  .صسفبً ثِ صَزت هَقت صَزت هی پریسد( ًَشاداى، کَدکبى ٍ ًَجَاًبى خبًِ)ّبی غیس اش خبًَادُ 

شهیٌِ ّبی اًتقبل سبلن کَدکبى ثِ شًدگی دز خبًَادُ  یسٍی کبزشٌبسی هٌبست،کبزشٌبسبى ٍ هسئَلیي هسثَطِ هَظفٌد تب ثب ثکبز گیسی ى
شًدگی کَدک ٍ ًَجَاى دز خبًِ  ثس زًٍد شًدگی آًبى دز خبًَادُ زا پیگیسی ًوبیٌد؛ ثٌبثسایي دز طَل هدت شهبى زا فساّن ًوَدُ ٍ ًظبزت

 ای هبدی ٍ هعٌَی ثِ هٌظَز اجتٌبة اش اقبهت دزاش هدت ٍفساّن آٍزدى شهیٌِ ُ ّبی کَدکبى هی ثبیست ّوَازُ پیگیسی الشم جْت
  .اًتقبل هَفق کَدک ثِ خبًَادُ یب شجِ خبًَادُ اًجبم پریسد

 

  :شرایط و مدارک مورد نیاز

 

  گَاّی اش هساجع ذیصالح ٍ حکن هسجع قضبیی ثسای یکی اش آًْب -

 

  فَت، شًداًی ثَدى یب هفقَداالثس ثَدى ٍالدیي یب یکی اش آًْب -

 

یب ثی تَجْی ٍ غفلت ( جسوی، زٍحی یب جٌسی)ٍجَد شسایط خبص آسیت پریسی کَدک دز خبًَادُ اش قجیل ٍجَد سَء زفتبز شدید  -
  شدید اش کَدک

 

  دز خبًَادُ ای کِ ثِ کَدک آسیت ثسسبًد... گَاّی ٍجَد اعتیبد، ثیوبزیْبی زٍاًی یب صعت العالج ٍ  -

 

ثبشید هی تَاًید کوک ّبی ًقدی خَد زا ثب ٍازیص  یي کَدکبى ًیستید ٍ هبیلید دز ایي اهس شسیکشوب عصیصاى اگس قبدز ثِ پریسش ا
توبهی شعت ثبًک  قبثل پسداخت دز)جبم، ًصد ثبًک هلت، شعجِ دکتس قسیت  90190هسدهی ثِ شوبزُ  ثْحسبة ٍیژُ هشبزکت ّبی

  .است آهبدُ دزیبفت هشبزکت ّبی هسدی ٍ خیسیي سبشهبى ثْصیستی( هلت

 

آهبدُ دزیبفت ّدایب، ًرٍزات ٍ کوک ّبی  ثبًک هلت شعجِ قسیت، ثِ عٌَاى حسبة ازشی سبشهبى،270007ّوچٌیي شوبزُ حسبة 
  .عصیصاى هقین خبزج اش کشَز است

 


