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ئەمە یەکێکە لە سێ بەشی 
ڕاهنیامیی ئامادە کراوە بۆ 

یارمەتیدانی تۆ پێویستە 
هەموو الپەڕەکانی هەر سێ 

بەشەکانی بخوێنێوە

منداڵ یەکەم
  ڕاهنیامی دەربارەی 

مافەکانی مندااڵنی بێکەس 
وەکو داواکەری پەنابەر

زانیاری دەربارەی 
مافەکانت ئەگەر تۆ هاتوی 
بۆ ژیان لەوەیڵز بە تەنها 

بەبێ کەسوکار و خانەوادە 
و ئەگەر تەمەنت لە خوار 

۱۸ ساڵ بێت



 منداڵ یەکەم   ڕاهنیامی دەربارەی مافەکانی مندااڵنی بێکەس وەکو داواکەری پەنابەر
Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

ئەمە مانای ئەوەیە کاتێک کەوا  
UNCRC وەیڵز بەشداروپابەندی 

پەیامنی وواڵتە یەکگرتوەکان لەسەر  
مافەکانی منداڵ    تۆ لەویلز بژێیت 

پیویستە بتوانی ژیانێکی ئاسایت 
هەبێت وەکو منداڵ

▼ 
کاتێک کەوا تۆ لە وەیڵز دەژیت تۆ 

مافت هەیە بریتیە لەمانە؛

▼ 
مافی هەبونی شوێنێکی سەالمەت بۆ ژیان ◄

مافی هەبونی خوێندن ◄

مافی هەبونی خزمەتی تەندروستی و پزیشکی  ◄

مافی هەبونی پاراسنت لە ئەزێتدان و پشتگوێخسنت ◄

مافی هەبونی یاری کردن و پشوودان ◄

مافی هەبونی ئایەن و کەلتوری خۆت ◄

چاوەروان نەکراوە تۆ بە تەنیا هەرخۆت بتوانی ژیان بەڕێوەبەری ـ 
یارمەتی وهاوکاری هەیە بۆ تۆ

کاتێک بەخێو بکرێت لەالیان 
سۆشیال

▼ 
  لە وەیڵز ئێمە لەو باورەین کەوا هەموو منداڵێک پێویستی هەیە 

بە هاوکاری و یارمەتی کەسی گەورەی هەڕاش بۆ گەورەبون و 
گەشەپێدان

ئەگەر تۆ لەگەڵ دایک وباوکت نەبیت ئیرت حکومەتی ناوچەکە 
کەوا هەروەها نارساوە بە کانسل کە ئەو ڕێکخراوەیە خزمەتی 

ناوچەی وەیڵز دەکات ئەو شوێنەی کە تۆ لێیدەژیت هەڵدەستێت 
بە ئەرکی دابین کردنی هاوکاری بۆ تۆ لە ڕێگای سۆشیال وێرکەر 

کەواتا کارمەندی کۆمەاڵیەتی کە ئەو کەسیە ئیش دەکات بۆ کانسل 
بۆ هاوکاری و یارمەتیدانی منداڵ و   کەسی گەورە ئەگەر پێویستی 

پێ هەبێت ـ ئەمە پێیدەگووترێت  کەسی بەخێو کراو لەالیان 
کانسل

نوێنەرێک دەتوانی یارمەتی بدات لە ڕوون کردنەوەی ئەمە 
و هەروەها یارمەتیت بدات لە دەربڕینی بیروبۆچونی خۆت 

دەربارەی ئەوەی چیت بەسەر بێت

کاغەزی زانیاری منداڵ یەکەم ــ ڕاهنیامی بۆ ئەو کەسانی کەوا 
سۆشیال سێرفس بەخێویان دەکات  و لەهەمان کاتدا منداڵی 
بێکەسن وەکو داواکەری پەنابەر ڕوونکردنەوەی زیاتر ئەدات 

دەربارەی ئەمە

ئایا پێویستت هەیە بەشوێنێک بۆ 
ژیان

▼ 
ئەگەر تەمەنت لە خوار ۱۸ ساڵ بێت ئیرت سۆشیال شوێنێکت بۆ 

دابین دەکات بۆ ژیان ـ ئەمە لەوانەیە یەک لەمانە بێ؛

لە الی فۆستەر کەێر کەوا لە ماڵێکی خێزانی دەژێیت ـ  ◄
لەوانەیە لەگەڵ منداڵی تر

لە ماڵێکی تایبەت بۆ منداڵ کەوا لەوێ لەگەڵ ژمارەیەکی  ◄

مافەکانت لە وەیڵز
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کەمی منداڵی تر کەواسۆشیال سێرفس بەخێویان دەکات

لە فالتێک یاخود ماڵێک کەوا گونجاو بێت بۆ تۆ ئەگەر  ◄
پێویستت بە سەربەخۆیی زیاتر بێت لەوانەیە لەگەڵ چەند 

کەسێکی گەنجی تر وەکو خۆت بژێیت

ئەگەر تۆ ماڵ وخانو وەربگری لەالیان سۆشیال کەواتا ئەوان تۆ 
بەخێو دەکەن لە هەر شوێنێک بیت و لەوێ تۆ هاوکاری کەسانی 

گەورەو هەڕاش وەردەگری و پێویستە هەست بەسەالمەتی بکەیت 
لەوێ

 خزمەتی تەندروستی و پزیشکی لە 
وێڵز

▼ 
  تۆ مافی هەبونی خزمەتی تەندروستی بە خۆرایی هەیە لە 

خزمەتگوزاری تەندروستی نییشتامنی لە وێڵز NHS )تۆ دەتوانی

دوکتۆر ببینی لە بنکەی تەندروستی جی پی ناووچەکەت  ◄
یاخود چارەسەرکردنی دان 

دەتوانی بڕۆیت بۆ خەستەخانە لە کاتی فریاکەوتن ئەمە  ◄
دانیش دەگرێتەوە

دەتوانی دەرمان وەربگریت بە خۆرایی ئەگەر دوکتۆر لەو  ◄
باوەرەبێت پێویستت بە دەرمان هەبێت

خوێندن لە وەێڵز 

▼ 
ئەگەر تۆ حەز بکەیت بەردەوام بیت لەخوێندن ئیرت تۆ دەتوانی 

ئەمە بکەیت

مافی هەبونی خوێندن بەخۆرایی هەیە لەوەێڵز تاکو  ◄
تەمەنی ۱۸ ساڵ 

تاکو تەمەنی ۱٦ ساڵ پێویستە بچیت بۆ مەکتەب یاخود  ◄
هەر جۆرە خوێندنێکی تر بکەیت

 هاوکاری دەکرێیت بۆ فێربونی زمانی ئینگلیزی و وێڵش لە  ◄
کاتی بونت لە مەکتەب لە وەێڵز

 

ئیش کردن لە وەێڵز

▼ 
 ئەگەر تۆ هاتوی بۆ وەێڵز بۆ ئەوی ئیش بکەیت ئیرت ئەوکاتە 

پێویستت بە مۆ ڵەتی ئیش کردن دەبێت یاساکانی کۆچی بەریتانیا 
زۆر توندن لەوانەیە نەتوانی ئیش بکەیت تاکو مافی پەنابەری 

پێبدرێت

داواکردنی مانەوە لە بەریتانیا و 
وەێڵز

▼ 
ئەگەر حەز بکەیت لە وەێڵز بژێیت ئیرت دەبێت داوای مانەوە 

بکەیت بۆ مانەوە بەریتانیا

یاساکانی مانەوە لە وەێڵز بەهەمان شێوە هەروەکو  ◄
یاساکانی مانەوەیە لە بەریتانا

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

هەروەها لە وەێڵز مبینێیتەوە 

ئەگەر داواکەت بۆ پەنابەری سەرکەوتو نەبێت و رەفز  ◄
بکرێت ئیرت لەوانەیە جوابی مافی پاراستنی مڕۆیی 

وەربگریت یاخود مافی  مانەوەی داواکاری پەنابەری 
منداڵی بێکەس وەردەگریت یان مافی مانەوە لە بەریتانیا 

بەپێی مادەی ٦۷ س 

 پشتبەست بەوەی ئێستا دایک وباوکت لەکۆێ بێت  ◄
حکومەت لەوانەیە بریار بدات کەوا لەوانەیە لە باشرتین 

بەرژەوەندی تۆ بیت ئەگەر تۆ  یەکگرتنەوە لەگەڵ 
خانەوادەکەت بکەیت

 کاغەزی زانیاری منداڵ یەکەم ـ  ڕاهنیامی بۆ داواکردنی مانەوە 
لە وەیڵز بۆ منداڵی بێکەس وەکو داواکەری پەنابەر زانیاری زیاتر 

دەربارەی ئەمە دابین دەکات  
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کاغەزی زانیاری دیکەی لەم جۆرە

▼ 
منداڵ یەکەم ـ ڕاهنیامی بۆ ئەو کەسانی کەوا سۆشیال سێرفس  ◄

بەخێویان دەکات و لەهەمان کاتدا منداڵی بێکەسن وەکو داواکەری 
پەنابەر 

  منداڵ یەکەم  ـ ڕاهنیامی بۆ داواکردنی مانەوە لە وەیڵز بۆ منداڵی  ◄
بێکەس 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 

 800 20489 029 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

٦974 2039 029 

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

/4٦٦980 01792 /

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

1001 808 0808 

 پەناگای شاری کاردیف
cardiff.cityofsanctuary.org 

2478 2048 029 

 پەناگای شاری سوانزی
swansea.cityofsanctuary.org 

 172895 0749٦ 

 کۆمسێۆنی مندااڵن لە وەیڵز
swansea.cityofsanctuary.org 

172895 0749٦

 عەدالەت بۆ پەنابەری
asylumjustice.org.uk 

9421 2049 029

دەتوانی یارمەتی وەربگری لەم ڕێکخراوانەی خوارەوە

▼ 

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 

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


