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دیکھ بھال کرن بارے نالے جے 

کر تسی اٹھارہ )18( ورھیاں 

توں گھٹ عمر دے ہو تے 

خاندان توں بغیر ویلز وچ رہن 

لئی معلومات

چائلڈ فرسٹ
پناہ حاصل کرن والے بے سہارہ 

بچیاں دی دیکھ بھال واسطے 

رہنمائی

ایہہ تہاڈی مدد لئی 

تیار تین ہدایت نامیاں 

وچوں اک اے۔ تہانوں 

ایناں تیناں نُوں پڑھنا 

چاییدا اے۔
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دیکھ بھال دوران میرے حق

▼ 
ویلز وچ رہن والے سارے بچے اقوام متحدہ دے بچیاں بارے 

حقاں )UNCRC(دے کنونشن دے مطابق حق رکھدے 

نیں۔ تہاڈے اُتے وی ایہہ حق الگو ہوندے نیں جے کر تہاڈی 

مقامی انتظامیہ )اوہ ادارہ جیہڑا ویلز دے عالقے وچ رہن 

والیاں دی دیکھ بھال کردا ہے جتھے تسی رہندے ہو( ولوں 

دیکھ بھال کیتی جا رہی ہووے۔

وڈیاں َولّوں تہاڈے متعلق کیتے گئے فیصلے ہمیشہ  ◄

›تہاڈے بہترین مفاد‹ وچ کیتے جانے چاہیدے نیں۔

فیصلے کرن ویلے تہاڈی رائے پُچھی جانی چاہیدی اے  ◄

تے ایہنوں مکھ رکھنا ضروری اے۔

تہاڈی زبان، ثقافت تے مذہب نوں آدرمان ِدتا جانا  ◄

چاہیدا اے۔

تہانوں نقصان کولوں بچایا جانا چاہیدا اے۔ ◄

اوہ فیصلہ جیہڑا ›تہاڈے بہترین مفاد‹ وچ کیتا جاوے گا، 

اوہ ہووے گا جیہڑا سارے متعلقہ حاالت بشمول تہاڈی 

رائے، نوں مکھ رکھ کے کتیا جاوے گا۔ ممکن اے ایہہ اوہ 

فیصلہ ہووے جیہڑا تہاڈی منشا مطابق نہ ہووے۔

‘دیکھ بھال کرن’ توں کیی مراد اے؟

▼ 
جے کر تہاڈی عمر 18 ورھیاں توں گھٹ ہے تے مقامی 

انتظامیہ تہاڈے رہن لئی جگہ دا بندوبست کرے گی تے 

تہاڈی دیکھ بھال کرے گی۔

جے کر تسی 18 ورھیاں توں گھٹ عمر دے ہو 

تے ویلز وچ خاندان توں بغیر آئے ہو تے تہاڈی 

مقامی انتظامیہ، جنہوں کونسل کہیا جاندا 

ہے، ولوں دیکھ بھال کیتی جاوے گی۔

اِک وار جدوں تہاڈی دیکھ بھال شروع ہو جاوے گی 

تے مقامی انتظامیہ تہاڈے واسطے سماجی کارکن دا 

بندوبست کرے گی جیہڑا ایس گل نوں یقینی بناوے گا کہ 

تسی محفوظ ہو تے تہاڈی دیکھ بھال چنگی طراں کیتی جا 

رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ نوں چاہیدا اے کہ اوہ:

ایس گل نوں یقینی بناوے کہ تہانوں کھان واسطے  ◄

خوراک تے پان واسطے کپڑے ملن۔

ایس گل دا پتہ الون کہ تہاڈی صحت، تعلیم تے  ◄

دیکھ بھال واسطے ہور کیہڑی شے چاہیدی اے۔

جے کر تہاڈی عمر 18 ورھیاں توں گھٹ ہے تے کجھ فیصلے 

اوہ لوگ کرن گے جنہاں اُپر تہاڈے ماں پیاں ورگی ذمہ 

داری ہے۔ پر تسی ایہناں ساریاں فیصلیاں وچ شامل ہوؤ 

گے۔

تہاڈی 18 ورھیاں تیکر دیکھ بھال کیتی جاوے گی۔ جے کر 

تہانوں برطانیہ وچ رہن دی اجازت مل جاندی ہے اور تہانوں 

مزید 13 ہفتے یا زیادہ عرصے لئی دیکھ بھال کیتی جاندی 

ہے تے فیر تہانوں 18 ورھیاں توں اُپر وی پہلوں توں جاری 

مدد ملدی رہوے گی۔

تہاڈی رہائش دی جگہ

▼ 
تسی خاندانی ماحول وچ رضاکارانہ دیکھ بھال کرن 

والے نال یا اجیہے گھر وچ جتھے دوجے جوان لوگ رہندے 

ہوون، رہ سکدے ہو۔ جے کر تہاڈی عمر 16 یا 17 ورھے ہے 

تاں کسے اجیہی جگہ رکھیا جا سکدا جیہڑی کجھ زیادہ 

خودمختار ہووے گی۔

جتھے تسی رہوؤ اوہ تھاں تہاڈے لئی محفوظ ہونی  ◄

چاہیدی اے۔
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تہاڈے کولوں آدر مان تے اصوالں دی پاسداری دی  ◄

امید رکھی جاندی ہے تاں جو تہاڈے نال رہندے لوک 

محفوظ رہ سکن۔

تہانوں وڈکیاں دی مدد ملے گی بھاویں جس طراں  ◄

دی وی جگہ دا تہاڈے لئی انتظام کیتا جاوے۔

تہاڈی دیکھ بھال تے مدد دا منصوبہ

▼ 
جیہڑیاں خدمتاں دا مقامی انتظامیہ تہاڈے لئی بندوبست 

کرے گی اوہ دیکھ بھال تے مدد دے منصوبے وچ شامل 

ہوون گئیاں۔ ایہناں وچ شامل ہوون گئیاں:

پناہ منگن دے دعوے یا امیگریشن دے مسئلیاں  ◄

نال نبڑن لئی ضروری مدد

تہاڈی تعلیم دی تفصیالت تے تسی کس طراں ترقی  ◄

نالے اگے ودھنا چاہوندے ہو۔

کوئی وی صحت دا مسئلہ جیہدے لئی ڈاکٹر یا  ◄

ڈینٹسٹ یا کسے صحت نال جڑے پروفیشنل دی 

لوڑ ہووے۔

تہاڈی پچھان یا ثقافت دے متعلقہ کوئی ضرورت ◄

تہاڈے لئی کیہ نتیجہ ہونا چاہیدا اے۔ ◄

جوان ہون لئی خودمختار زندگی دیاں مہارتاں وچ  ◄

مدد دی ضرورت

تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں ہو رہیاں نیں کہ نہیں  ◄

ایہدے واسطے کون ذمہ دار ہے نالے نتیجیاں نوں 

حاصل کرن وچ تہاڈی مدد 

جوان بندے دی زندگی بارے وچار

▼ 
تہاڈی دیکھ بھال جے کر 18 ورھیاں دا ہوون توں پہلے 13 

ہفتیاں توں ہو رہی اے تے مقامی انتظامیہ تہانوں جوان 

ہون تیکر، جے کر تہانوں ایہہ منظور ہووے تے، ایہہ مدد 

جاری رکھے گی۔ 

تہاڈا سماجی کارکن تہاڈے نال مل 

کے رہنما منصوبہ تیار کرے گا۔

▼ 
جے کر تسی 18 ورھیاں دے ہو گئے ہو تے تسی کسے مدد 

دے حقدار نہیں ہو یا تہانوں ایہدی ضرورت نہیں، تسی 

فیر وی کجھ مدد لین دے حقدار ہو پر ایہہ تہاڈے برطانیہ 

وچ رہن دے حق نال مشروط ہووے گا۔

تہاڈی شنوائی 

▼ 
جدوں تسی دیکھ بھال دے اہل ہو جاؤ، تہانوں تہاڈی 

›وکالت‹ دے حق بارے دسنا ہووے گا۔ ایہہ اِک خودمختار 
خدمت اے جیہڑی تہانوں تہاڈے مسئلیاں نوں اِک 

پروفیشنل راہیں جیہڑا تہاڈے وچاراں دی نمائندگی کرے 

گا، بیان کرن وچ مدد کرے گا۔

جدوں تہاڈی دیکھ بھال کیتی جا رہی ہووے، تسی  ◄

کسے ویلے وی وکالت دیاں خدمتاں تیکر رسائی کر 

سکدے ہو۔

وکالت تہانوں کسے وی مسئلے وچ مدد کر سکدی  ◄

ہے تے ایہدا مقصد تہاڈے مسئلیاں نوں حل کرن وچ 

مدد دینا ہے۔

جے کر چیزاں ٹھیک نہ ہوون تے

▼ 
جے کر تسی جویں تہاڈی دیکھ بھال کیتی جا رہی ہے توں 

مطمئن نہیں ہو یا کجھ ٹھیک نہیں چل رہیا، تسی شکایت 

کر سکدے ہو۔ وکالت تہاڈی شکایت کرن وچ مدد کر 

سکدی ہے۔

ہر مقامی انتظامیہ کول شکایت دا اِک طریقۂ کار  ◄

موجود اے۔ اپنے سماجی کارکن نوں ایس بارے 

دسو۔

جے کر مقامی انتظامیہ تہاڈی شکایت بارے  ◄

مناسب قدم نہیں چکدی، تسی مقامی حکومت 

دے محتسب کول شکایت کر سکدے ہو۔ اپنے 

سماجی کارکن نوں ایس بارے دسو۔
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تنظیماں جیڑیاں تہاڈی مدد کرسکدیاں نے:

▼ 

اس سلسلے وچ دیگر فیکٹ شیٹس

▼ 
Child First – A Guide to Rights and Entitlements forچائلڈ فرسٹ -  ◄

کلے پناہ گزین باالں دے حقوق تے استحقاقات دا اک ہدایت نامہ

چائلڈ فرسٹ - کلے پناہ گزین باالں دے ویلز وچ قیام دی درخواست  ◄

دے لئی اک ہدایت نامہ 

 باالں دے قنونی مرکز ویلز دی ویب سائٹ 

www.childrenslegalcentre.wales تے باالں دے حقوق تے قنون 
دے بارے وچ مزید معلومات حاصل کرو کیونکہ ایہہ ویلز دے باالں تے اثر 

انداز ہوندا اے

یاد رکھو کہ ویلز وچ پُلس تہاڈی مدد لئی اے۔ اونہاں نال رابطہ کرن تُوں 

نہ ڈرو۔ جے کوئی ہنگامی صورت حال ہووے، تے 999 تے کال کرو۔ ورنہ، 

پُلس نال گل کرن لئی تُسی 101 تے کال کر سکدے او۔

تہاڈے سماجی کارکن تے فاسٹر کیئرر )جے تہاڈے کول اے(

Welsh Refugee Council 
  ویلش رفیوجی کونسل

welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru 
 ٹی جی پی سیمرو

www.trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

 نسلی نوجوان سپورٹ ٹیم

 Ethnic Youth Support Team EYST 
eyst.org.uk

01792 466980 / 1

 National Youth Advocacy Service 
 نیشنل یوتھ ایڈوکیسی سروس 

 www.nyas.net/services/our-services-in-wales
0808 808 1001

 Cardiff City of Sanctuary 
 کارڈف شہر دے مقدسات 

cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

 Swansea City of Sanctuary 
 سوانسی شہر دے مقدسات

swansea.cityofsanctuary.org 
07496 172895

 Children’s Commissioner for Wales 
 ویلز دے باالں دے کمشنر 

www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Asylum Justice 
 پناہ گزین جسٹس

asylumjustice.org.uk 
029 2049 9421


