
Instructions for Filling Out Temporary Delegation of Parental Powers, DC 6:10.1a تعلیمات لملء نموذج اإلیفاد المؤقت لصالحیات الوالدین،

INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT  
TEMPORARY DELEGATION OF PARENTAL POWERS  

  يندالمؤقت لصالحيات الوال التفويضتعليمات لملء نموذج 

First Paragraph 
• In the first blank enter your full name.
• In the second blank enter the city where you live.
• In the third blank enter the full name of the person to whom you are appointing parental

powers.
• In the fourth blank enter the address, city and state where the person you are appointing resides.
• In the fifth blank enter the full name of the child for whom you are delegating your parental

powers.
• In the sixth blank enter the child’s date of birth (month, day, and year).
• In the seventh, eighth and ninth blanks enter the full name of the person to whom you are

appointing parental powers.

  الفقرة األولى

 .ك الكاملأدخل اسمفي الخانة األولى  •
 . اسم المدينة التي تعيش فيها أدخلفي الخانة الثانية  •
 .له صالحيات الوالدين تفوضاالسم الكامل للشخص الذي في الخانة الثالثة أدخل  •
.عيينهتتقوم بلذي الشخص احيث يسكن  في الخانة الرابعة أدخل عنوان محل اإلقامة مع ذآر المدينة والوالية •
 .من أجله صالحيات الوالدين وضفي الخانة الخامسة أدخل االسم الكامل للطفل الذي تف •
 ).الشهر، اليوم، والسنة(في الخانة السادسة أدخل تاريخ ميالد الطفل  •
 .له صالحيات الوالدين فوضتالذي االسم الكامل للشخص في الخانات السابعة والثامنة والتاسعة أدخل  •

Final Paragraph:  Enter the month, day, and year you are signing the Temporary Delegation. 

  .أدخل الشهر، اليوم، والسنة التي تقوم فيها بالتوقيع على اإليفاد المؤقت  :  األخيرة رةقفال
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VERIFICATION 
 
In the presence of a Notary Public, sign your name.  DO NOT SIGN THE TEMPORARY 
DELEGATION UNTIL YOU ARE BEFORE A NOTARY PUBLIC.  
 
 

  تحققال
  

  .موثـِّق معتمد إال في حضورال توقــِّع اإليفاد المؤقت  . في حضور موثـِّق معتمد قم بتوقيع اسمك
  
 


