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مافەکانت لە ڕێگای پرۆسەی کۆچ و 
هەڵسەنگاندنی تەمەن 

▼ 
 ئەگەر تەمەنت لە ۱۸ ساڵ کەمرت بێت ئیرت تۆ وەکو منداڵ 

مامەلەت لەگەڵ دەکرێت  و بەگوێرەی پەیامنی وواڵتە 
یەکگرتوەکان لەسەر  مافەکانی منداڵ   ئەمە مانای ئەوەیە کەوا   

هەر بریارێک بدرێت لە الیان کەسی هەڕاش دەربارەی  ◄
تۆ پێویستە هەمیشە بریارەکە بکرێت بۆ باشرتین 

بەرژەوەندی تۆ

لە کاتێ بریار کردن پێویستە هەمیشە گوێ بگیرێت لە  ◄
بۆچون و قسەی تۆ و دەبێت حسابی بۆ بکرێت

پێویستە ڕێز بگیرێت لە زمان و کەلتور و ئایەنت ◄

پێویستە تۆ بپارێزرێت لە زیانپێگەیشنت ◄

نابێت دەستبەسەر بکرێیت ◄

ئەگەر کارمەندانی کۆچ یاخود حکومەتی ناوخۆ کەوا هەروەها 
نارساوە بە کانسل لەو باوەرە بن کە تەمەنت لە ۱۷ ساڵ زیاترە 

ئیرت ئەوکاتە لەوانەیە پێویست بکات هەڵسەنگاندنی تەمەنت بۆ 
بکرێت 

بریارێک کەوا لە باشرتین بەرژەوەندی تۆ بێت بریتیە لە بریارێک 
کەوا دەکرێت لەالیان کەسانی گەورەوهەڕاش ، بریارەکە ئەکرێت 

دوای حساب کردن بۆ هەموو بارودۆخەکە و هەروەها بۆچونی تۆ 
بەاڵم لەوانەیە هەندێک جار ئەو بریارە نەدەن کە تۆ بتەوێت

وەیڵز بەشێکە لە بەریتانیا 
مانەوەت لە وەیڵز پشتبەستە بە 

یاساکانی کۆچی بەریتانیا

وەیڵز بەشێکە لە بەریتانیا 
مانەوەت لە وەیڵز پشتبەستە بە 

یاساکانی کۆچی بەریتانیا

داواکردن بۆ مانەوە لە بەریتانیا

▼ 
تۆ دەتوانی داوای پەنابەری بکەیت لە بەریتانیا ئەگەر وواڵتەکی 

خۆتت بەجێ هێشتبێ لەبەر ئەوەی مامەلەی ناڕەوا و توندوتیژت 
لەگەڵ  کرابێت لە بەر هۆی ڕەگەز، ئایەن، نەژاد، الیەنگری کردنی 

گروپی کۆمەاڵیەتی تایبەت یاخود هەبونی بیروبۆچونی سیاسی 
)یاخود تۆ  ترسی ئەوەت هەبێت کەوا لەوانیە مامەلەی ناڕەوا و 

توندوتیژت لەگەڵ بکرێت لە بەر یەک لەو هۆیانەی باس کرا(

پێویستە داوای پەنابەری بکەیت بە زووترین کات دوای  ◄
گەیشتنت بۆ بەریتانیا لەوانەیە پێویست بکات مەوعید 

بکەیت لەگەل دەزگای کۆچی بەریتانیا خزمەتگوزاری 
کۆچ لە بەریتانیا بۆ کردنی مەوعید کارمەندی کۆمەاڵیەتی 

 )UKVI( دەتوانێت یارمەتیت بدات

پێویستیت بە ئامۆژگاری یاسای دەبێت بۆ یارمەتی دان  ◄
لەگەڵ داواکەت پێویستە کانسلی ناوچەکەت وەکو 

ڕێکخراوی بەرپرسی بەخێوکردنی تۆ کارێکی ئەوها بکەن 
کە دڵنیا بن لەوی تۆ پارێزەرت هەبێت بۆ وەرگرتنی 

ئامۆژگاری یاسای

پێویستە وەرگێر/موتەرجم دابین بکرێت لە کاتی هەر  ◄
چاوپێکەوتن لەگەڵ تۆ بکرێت، ئەگەر پێویستت پێ 
هەبێت بۆ ئەوی دڵنیا بین لەوی تۆ لەهەموو شتێک 

تێبگەیت و ئەوانی تریش لە تۆ تێبگەن

ئەگەر داواکەت بۆ پەنابەری سەرکەوتو بێت ئیرت ئەو  ◄
کاتە مافی پەنابەری وەردەگریت کەواتا دەتوانیت لە 

بەریتانیا مبینێیتەوە دوای پێنج ساڵ ئەم جوابە دووبارە 
سەیردەکرێتەوە ئیرت ئەو کاتە دەتوانی داوای مافی مانەوەی 

هەمیشەی لە بەریتانیا بکەیت

ئەگەر داواکەت بۆ پەنابەری سەرکەوتو نەبێت ئیرت لەوانەیە  ◄
جوابی مافی پاراستنی مڕۆیی وەربگریت ئیرت ئەو کاتە 
بە ئاسایی  ئینجا دەتوانیت بۆ ماوەی تاکو پێنج سال لە 
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بەریتانیا مبێنێتەوە ئینجا دوای ئەوە دەتوانی داوای مافی 
مانەوەی هەمیشەیی بکەیت لە بەریتانیا

ئەگەر جوابی مانەوەی پەنابەری سیاسی یاخود مافی  ◄
پاراستنی مڕۆیی پێنەدرێت و مافی مۆڵەتی ٦۷س نەبێت 
ئەو کاتە ئیرت مافی   مانەوەی داواکاری پەنابەری منداڵی 
بێکەس وەردەگریت کەواتا بە ئاسایی دەتوانی بۆ ماوەی 

۳٠ مانگ یاخود تاکو تەمەنی ۱۷ ساڵ و نیو لە وەیڵز\
بەریتانیا مبینێتەوە. دەتوانی داوا بکەیت بۆ درێژە پێدانی 

ئەم مانەوەیە ئەگەر حەزبکەیت بۆ ماوەی زیاتر لە 
بەریتانیا مبینێتەوە

  لە هەندێک بارودۆخدا ئەگەر هاتو تۆ لە واڵتێکی تری  ◄
ئەوروپای یەکگرتو هاتبی بۆ ئێرە و بەگوێرەی ماددەی 
٦۷ س لە یاسای کۆچ و ئەگەر جوابی پەنابەری سیاسی 

وەرنەگرتبێت ئیرت لەوانەیە مافی مۆڵەتی مانەوە وەربگریت 
بە گۆێرەی ماددەی ٦۷ س کەواتا تۆ دەتوانی لەبەریتانیا 

مبینێیتەوە بۆ ماوی پێنج ساڵ و ئیرت مافی وەرگرتنی 
یارمەتی دارایی دەبێت لەالیان حکومەتی بەریتانیا و 

دەتوانی دەزگای خزمەتگوزاری گشتی بەکاربهێنیت لە 
ماوەی ئەو کاتەدا. دوای پێنج ساڵ دەتوانی داوای مافی 

مانەوەی هەمیشەیی بکەیت لە بەریتانیا

ئەکەر تۆ رازی نەبیت بەم بریارەی کەوا کراوە دەربارەی داواکەت 
ئیرت ئەو کاتە دەتوانی داوای پێداچونەوە ی بریار بکەیت کەواتا 

ئەپیل کردن تۆ دەتوانی یارمەتی دارایی کەوا پێیدەگووترێت لیگال 
ئەید وەربگریت ئەوەش پارەی پارێزەرە  بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری 

یاسای دەربارەی داواکەت بۆ مانەوە لە بەریتانیا

ئەگەر من نەتوانم لە بەریتانیا 
مبینمەوە

▼  
پرۆسەی داواکردنی پەنابەری لەوانەیە کاتێکی زۆر بخاێنێت  و 

لەوانەشە مۆڵەتی مانەوەت پێنەدرێت بۆ مانەوە لە بەریتانیا ئەگەر 
ئەمە  ڕووبدات ئیرت ئەو کاتە  ڕێکخسنت دەکرێت بۆ ئەوەی دڵنیا 

بین کەوا بەسەالمەتی بگەرێتەوە بۆ وواڵتەکەت 

داواکردن بۆ مانەوەی زیاتر 

▼ 
ئەگەر تۆ بتەوێت داوای مۆڵەتی مانەوەی هەمیشەی  بکەیت لە 

بەریتانیا یاخود ویستت درێژە بدەیت بە مۆڵەتی مانەوەت وەکو  
داواکاری پەنابەری منداڵی بێکەس ئیرت پێویستە داواکەت تۆمار 

بکەیت پێش ئەوەی جوابەکەی ئێستات کۆتای بێت

خانەوادەکەم

▼ 
تەنانەت ئەگەر هاتو جوابی سیاسییش وەربگریت و مافی 

مانەوەت هەبێت لە بەریتانیا ئیرت ناتوانیت داوای ڕاکێشانی 
خوشک و برا و دایک و باوک بکەیت بۆ ئەوەی لێرە لەگەڵت بژێن

 ئەگەر تۆ لە وەیڵز بژیت بەاڵم دایک وباوکت لە وواڵتێکی تری 
ئەوروپای یەکگرتوو بن ئیرت حکومەت لەوانەیە بریار بدات کەوا 

لەوانەیە لە باشرتین بەرژەوەندی تۆ بیت ئەگەر تۆ بڕۆیت بۆ ئەو 
وواڵتەی تر بۆ یەکگرتنەوە لەگەڵ خانەوادەکەت

ئەگەر تۆ هاتوی بۆ بەریتانیا بۆ یەکگرتنەوە لەگەڵ ئەندامانی 
خانەوادەکەت لێرە ئیرت ئەو کاتە هێشتا پێویستە لەسەرت باری 

کۆچت یەکالبکەیتەوە

تەمەن هەڵسەنگاندن

▼ 
ئەگەر کارمەندانی حکومەت لەو باوەرە بن کەوا تۆ زۆر گەورەتر 
دیاری )یاخود منداڵرت( لەو تەمەنی کەوا دەڵێی عومری خۆتە ئیرت 

ئەو  کاتە لەوانەیە پێویست بکات هەڵسەنگاندنی تەمەنت بۆ 
بکرێت

لەوێ پرسیاری زۆرت لێدەکرێت هەندێکی زۆر کەسیە و باسی 
هەموو شتێک دەکەن بۆ ئەوەی هەوڵ بدەن بزانن تەمەنت چەند 
ساڵە تۆ دەتوانی کەسێکی گەورەو هەڕاش کەوا خۆت باوەری پێ 

بکەیت لەگەڵ خۆت بەریت بۆ پرۆسەی هەڵسەنگاندنەکە بۆئەوی 
دڵنیا بیت کەوا مافەکانت ڕێزی لێدەگیرێت 

هەروەها لێتدەپرسن ئەگەر گوایە هیچ بەڵگەنامەیەکت پێیە لەگەڵ 
خۆت بۆ ئەوەی بیسەملێنی تەمەنت چەند ساڵە یاخود تۆ کێیت

پێویستە وەکو منداڵ مامەلەت لەگەڵ بکرێت تاکو بریار دەربچێت 
دەربارەی تەمەنکەت  

 ئەگەر بریارەکە گووتی کەوا تەمەنت لەخوار ۱۸ ساڵە ئیرت  ◄
ئەو کاتە بەردەوام دەبین لە مامەلە کردن لەگەڵت وەکو 

منداڵ

ئەگەر بریارەکە گووتی کەوا تەمەنت ۱۸ ساڵە یان زیاتر ئیرت ئەو  ◄
کاتە مامەلەت لەگەڵ دەکرێت وەکو کەسی گەورەی هەڕاش



منداڵ یەکەم  ڕاهنیامی بۆ داواکردنی مانەوە لە وەیڵز بۆ منداڵی بێکەس وەکو داواکەری پەنابەر
Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

کاغەزی زانیاری دیکەی لەم جۆرە

▼ 
 منداڵ یەکەمـ  ڕاهنیامی دەربارەی مافەکانی مندااڵنی بێکەس وەکو  ◄

داواکەری پەنابەر

منداڵ یەکەمـ  ڕاهنیامی بۆ ئەو کەسانی کەوا سۆشیال سێرفس بەخێویان  ◄
دەکات و لەهەمان کاتدا منداڵی بێکەسن وەکو داواکەری پەنابەر 

کارمەندی کۆمەاڵیەتی کەواتا سۆشیال یاخود فۆستەر کێرە کەواتا 
ئەو کەسەی بەخێوت دەکات )ئەگەر دانەیەکت هەبێت(

 دەزگای ئەنجومەنی پەنابەرانی وەیڵز
welshrefugeecouncil.org.uk 

 8٠٠ 2٠489 ٠29 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

٦974 2٠39 ٠29 

)EYST(T 1تیمی هاوکاری گەنجانی کەمایەتی 
eyst.org.uk 

/4٦٦98٠ ٠1792 /

 دەزگای نیشتامنی نوێنەرایەتی گەنجان
nyas.net/services/our-services-in-wales 

1٠٠1 8٠8 ٠8٠8 

 پەناگای شاری کاردیف
cardiff.cityofsanctuary.org 

2478 2٠48 ٠29 

 پەناگای شاری سوانزی
swansea.cityofsanctuary.org 

 172895 ٠749٦ 

 کۆمسێۆنی مندااڵن لە وەیڵز
swansea.cityofsanctuary.org 

172895 ٠749٦

 عەدالەت بۆ پەنابەری
asylumjustice.org.uk 

9421 2٠49 ٠29

دەتوانی یارمەتی وەربگری لەم ڕێکخراوانەی خوارەوە

▼ 

لەبیرت بێت کەوا پۆلیس لە وەێڵز هەیە بۆ یارمەتی دانی تۆ مەترسە لە 
پەیوەندی کردن لە گەڵ پۆلیس، لە کاتی فریا کەوتن تەلەفۆن بکە بۆ ۹۹۹ لە 

کاتی تردا تەلەفۆن بکە بۆ ۱٠۱ بۆ قسە کردن لەگەڵ پۆلیس

زانیاری زیاتر دەست دەکەوێت دەربارەی مافەکانی منداڵ و 
 یاسا هەروەکو کاریگەری لەسەر منداڵ لە وەیڵز ئەو زانیاریە 
www.childrenslegalcentre.wales هەیە لە سەر 

ماڵپەری ناوەندی یاسای مندااڵن لە وەیڵز 


