
 

 

 محرمیت فرزند خواندهاولیه سواالت  فرم

  :ملی کد                        :پدر نام                                   :خانوادگی نام و نام

              :تماس شماره                                          :از نامه معرفی

 : آدرس

 آنان، بستگان و فرزندپذيران و فرزندخوانده بين محرميت راه ترينكامل و ترينصحيح تعيين منظور به ذيل سؤاالت به پاسخ

 بسته يا گردد تر سخت يا محرميت راه است ممکن نشود داده پاسخ دقت به اگر زيرا شود داده پاسخ دقت با بايست ومی ضروري

 :شود

 پسر؟ يا است دختر چيست؟ فرزندخوانده جنسيت. 1

 دارد؟ سال چند فرزندخوانده. 2

 .كنيد مشخص دقيق طور به فرزندپذير با را او نسبت دارد؟ وجود بدهد شير خود فرزند به كه زنی مادرخوانده، بستگان بين آيا. 3

 . كنيد مشخص پدرخوانده با را وي نسبت دارد؟ وجود دهد شير خود فرزند به كه زنی پدرخوانده، بستگان بين آيا. 4

 .كنيد مشخص را آن جنسيت و فرزند سنّ نوع، بودن، دارا صورت در دارند؟ رضاعی يا نسبی فرزند فرزندپذيران، آيا. 5

 پدرخوانده با نسبتی چه دارد؟ مادرخوانده با نسبتی چه شيردهنده زن است؟ خورده شير ديگري زن از تاكنون فرزندخوانده آيا. 6

 دارد؟

 است؟( فرزندپذيران) زوجين بستگان از يك كدام با است، شده خوانده محرميت عقد فرزندخوانده با كه صورتی در. 7

 دارند؟ يکديگر با نسبتی چه هستند؟ فاميل يکديگر با فرزندپذيران آيا. 8

 است؟ حيات قيد در او مادري پدر يا پدري پدر يا پدرخوانده پدر آيا. 9

 است؟ حيات قيد در پدرخوانده مادر آيا. 10

 است؟ حيات قيد در فرزندپذيران مادري و پدري اجداد يا مادرخوانده مادر پدر يا پدر پدر مادرخوانده، پدر آيا. 11

 است؟ حيات قيد در فرزندخوانده مادري و پدري اجداد يا مادر يا و پدر آيا. 12

 آن بستگان يا(سرپرست بی) نيست معلوم آن بستگان ايد كرده انتخاب خواندگی فرزند يا پذيري فرزند به كه كودكی آيا.13

 است؟(بدسرپرست)است معلوم

 .فرماييد ارسال زير نشانی به نبوی مهر پرتوی آشیانه هنری فرهنگی موسسه به سپس نموده تکميل دقت به را فرم اين


