
Child first - A Guide to Being Looked After for 
Unaccompanied Asylum Seeking Children

Information about ‘being looked after’ if you’ve come 
to Wales without your family and you’re under 18

معلومات عن »تلقي الرعاية« في 

حال أتيت إىل ويلز دون عائلتك و 

أنت تحت سن الثامنة عشر

الطفل أوالً 
دليل تقديم الرعاية لألطفال 

طالبي اللجوء الذين ليس 

معهم مرافق

هذا دليل واحد 

من ثالثة مصممة 

لمساعدتك. ينبغي 

عليك أن تقرأ 

الثالثة معاً.

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.

Canolfan
Gyfreithiol 
y Plant
Children’s 
Legal 
Centre
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حقوقي عندما تتم العناية بي 

▼ 
كافة األطفال في ويلز لديهم حقوق وفق معاهدة األمم المتحدة لحقوق الطفل 

)UNCRC(. و هذه الحقوق تنطبق عليك في حال كنت تحت العناية من قبل سلطة 
محلية )المنظمة التي تعنى بمنطقة ويلز حيث تعيش(.

القرارات التي يتخذها البالغون بخصوصك ينبغي أن تكون »في صالحك  ◄

المطلق«

ينبغي االستماع إىل وجهات نظرك و أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات ◄

ينبغي احترام لغتك و ثقافتك و دينك ◄

ينبغي إبقاؤك سالماً من األذى ◄

القرار الذي يكون »في صالحك المطلق« هو قرار يتخذه البالغون بحيث يأخذ 

بالحسبان كل الظروف ذات الصلة, بما فيها وجهات نظرك. يمكن أن ال يكون هذا 

القرار دوماً  القرار الذي تريد.

كونك »تحت الرعاية« – ماذا يعني ذلك؟

▼ 
أنت تكون »تحت الرعاية« في حال كنت تحت الثامنة عشر من العمر و قامت 

السلطة المحلية بتنظيم مكان لك لتعيش فيه و يتم العناية بك.

حالما تبدأ العناية بك فإن السلطة المحلية ستقوم بكافة الترتيبات لك ليكون لديك 

عامل اجتماعي »social worker« و الذي يقع عىل عاتقه توفير السالمة لك و 

العمل عىل أن تكون بصحة جيدة. و يجب عىل السلطة المحلية أن:

تضمن أن يكون لديك طعام تأكله و مالبس ترتديها ◄

تكتشف ما هنالك من أمور تحتاجها لصحتك و تعليمك و رعايتك. ◄

في حال كنت تحت سن الثامنة 

عشر و أتيت إىل ويلز دون 

عائلتك فسوف يتم العناية بك 

من قبل السلطة المحلية, و التي 

تعرف أيضاً بالمجلس.

If you’re under 18 
and you’ve come 
to Wales without 
your family, you will 
be looked after by 
the local authority, 
also known as the 
council.

My rights when I’m being 
looked after

All children in Wales have rights under the 
United Nations Convention on the Rights of 
the Child. These rights apply to you if you’re 
being ‘looked after’ by a local authority (the 
organisation that looks after the area of Wales 
where you live). 

 ► Decisions taken by adults about you 
should be made in your ‘best interests’

 ► Your views should be listened to and taken 
into account when decisions are made

 ► Your language, culture and religion should 
be respected

 ► You should be kept safe from harm

A decision that is ‘in your best interests’ is a 
decision taken by adults which takes into 
account all the relevant circumstances, 
including your views. It may not always be the 
decision you want.

Being ‘looked after’ –  
what does it mean?

You are ‘looked after’ if you’re under 18 and 
the local authority organises a place for you to 
live and be cared for.

Once you are ‘looked after’, the local authority 
will arrange for you to have a social worker. 
A social worker is employed by the local 
authority and is there to support you while you 
are being looked after, and to make sure you 
are safe and that your well-being is being taken 
care of. Your social worker can’t make decisions 
about whether you can stay in the UK, but they 
can help you with things like getting medical 
treatment, organising education or training, or 
with finding community support for you while 
you’re living in Wales.
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في حال كنت تحت سن الثمانية عشر فإن هنالك بعض القرارات التي ينبغي 

اتخاذها من قبل أي شخص لديه مسؤولية رعايتك. و لكن ينبغي أن تتم مشاركتك 

في كافة القرارات التي تخصك. 

ستتم العناية بك حتى تبلغ الثامنة عشر من العمر. في حال كان من المسموح لك 

أن تبقى في المملكة المتحدة و تمت »العناية بك« لمدة 13 أسبوعاً أو أكثر, فإن 

بإمكانك الحصول عىل دعم مستمر بعد تجاوز الثامنة عشر من العمر.

المكان الذي تعيش فيه

▼ 
بإمكانك العيش في بيئة »عائلية« مع مربية »foster carer«, أو في بيت مع صغار 

آخرين. في حال كان عمرك 16 أو 17 عاماً فمن الممكن إعطاؤك مكاناً تعيش فيه 

بحيث يكون فيه استقاللية أكثر.

أينما كنت تعيش فيجب أن يكون المكان آمناً بالنسبة لك ◄

من المتوقع منك أن تحترم و تلتزم بالقواعد الموجودة في المكان الذي  ◄

تعيش فيه و ذلك لتأمين السالمة للجميع.

سيتم تأمين الدعم لك من قبل البالغين مهما كان نوع اإلقامة التي تم ترتيبها لك. ◄

خطة الدعم و الرعاية المقدمة لك

▼ 
الخدمات التي سوف تنظمها السلطة المحلية لك ستكون متضمنة في خطة الدعم 

و الرعاية. هذه الوثيقة سوف تتضمن:

الدعم الذي تحتاجه لتقديم طلب اللجوء أو التعامل مع قضايا أخرى تخص  ◄

الهجرة.

 عن تعليمك و كيف تود أن تتقدم و تتطور. ◄

أي مشاكل صحية تحتاج إىل تدخل طبيب أو طبيب أسنان أو أي مختص  ◄

صحة.

أي احتياجات لديك في خصوص هويتك و ثقافتك. ◄

ما ينبغي أن تكون المخرجات بالنسبة لك. ◄

المساعدة التي من الممكن أن تحتاجها لكي تطور العيش المستقل  ◄

استعداداً لتصبح بالغاً.

من هو المسؤول عن ضمان تلبية احتياجاتك و مساعدتك لتحقيق  ◄

مخرجاتك.

The local authority must:

 ► Make sure you have food to eat and 
clothes to wear

 ► Find out what other things you need for 
your health, education and care 

If you are under 18, there are some decisions 
that should be made by whoever has parental 
responsibility for you. But you should be 
involved in all decisions about you. 

You will be looked after until you are 18. If you 
are allowed to stay in the UK and have been 
‘looked after’ for 13 weeks or more, you can 
get ongoing support beyond the age of 18. 

Your place to live

You could live in a ‘family’ environment with a 
foster carer, or in a children’s home with other 
young people. If you are 16 or 17, you might 
be given somewhere to live that is more 
independent. 

 ► Wherever you live, it must be safe for you. 

 ► You will be expected to respect and follow 
the rules where you are living to keep 
everyone safe

 ► You will be supported by adults whichever 
type of accommodation is arranged for you

Your Care and Support Plan

The services that the local authority will 
organise for you will be included in a Care and 
Support plan. This document will include:

 ► The support you need to make your 
asylum claim or deal with other 
immigration issues

 ► Details about your education and how you 
would like to progress and develop

 ► Any health problems that need to involve 
a doctor or dentist or other health 
professional

 ► Any needs you have in relation to your 
identity and culture

 ► What the outcomes should be for you

 ► Help you may need to develop 
independent living skills in preparation for 
becoming an adult

 ► Who is responsible for making sure your 
needs are met, and helping you to achieve 
your outcomes
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التفكير بالحياة مثل شخص بالغ

▼ 
في حال تمت العناية بك لمدة 13 أسبوعاً قبل أن تبلغ الثامنة عشر من العمر, 

فبإمكان السلطة المحلية أن تستمر في دعمك عندما تصبح بالغاً, في حال كانت 

لديك الرغبة في ذلك.

عاملك االجتماعي »social worker« سوف يعمل معك للقيام بتجهيز خطة طريق. 

في حال لم تكن مخوالً للدعم حالما كنت في الثامنة عشر من العمر, أو في حال 

لم تكن تريده, فيمكن لك أن تحصل عىل بعض المساعدة و لكن ذلك يعتمد عىل 

حقك في البقاء في المملكة المتحدة

االستماع إىل صوتك

▼ 
عندما تتم العناية بك, ينبغي أن يتم إخبارك عن حقك في »تمثيلك قانونياً« 

»advocacy«. هذه خدمة مستقلة يمكن أن تساعدك في شرح مشاكلك بمساعدة 

مختص يكون موجوداً ليمثل آراءك.

عندما تتم العناية بك, ينبغي أن تكون قادراً عىل الوصول إىل خدمات  ◄

التمثيل القانوني »advocacy« في أي وقت.

التمثيل القانوني يمكن أن يساعد في أي قضية لديك و يهدف إىل  ◄

مساعدتك في حل مشكلتك.

في حال لم تمش األمور عىل ما يرام

▼ 
في حال لم تكن موافقاً عىل الطريقة التي يتم بها العناية بك أو أن شيء ال يسير 

عىل ما يرام, فبإمكانك أن تقدم شكوى. يمكن للتمثيل القانوني أن يساعدك في 

التقدم بشكواك.

كل سلطة محلية لديها معالجة للشكاوي. اطلب من عاملك االجتماعي أن  ◄

يخبرك عنها.

في حال لم تتعامل السلطة المحلية مع شكواك عىل نحو مناسب فإن  ◄  -

 Local« بإمكانك أن تتقدم بشكوى إىل أمين المظالم في الحكومة المحلية

 social« اطلب من عاملك االجتماعي »Government Ombudsman
worker« أن يخبرك عنها.

Thinking about life as an 
adult

If you’ve been looked after for 13 weeks 
before you are 18, the local authority can 
continue to support you as you become an 
adult, if you would like this.

Your social worker will work with you to 
prepare a Pathway Plan, and will explain to 
you what this Plan is and how it will help you.

If you aren’t entitled to support once you are 
18, or you don’t want it, you may still be able 
to get some assistance but this will depend on 
your right to stay in the UK.

Getting your voice heard

When you become looked after, you should 
be told about your right to ‘advocacy’.  This 
is an independent service that can help you 
explain your problems with the help of a 
professional who is there to represent your 
views.

 ► When you are looked after, you should be 
able to access advocacy services at any 
time

 ► Advocacy can help with any issue you have 
and aims to help you resolve your problem.

If things don’t go well

If you don’t agree with the way you are being 
looked after or something isn’t going well, you 
can complain. Advocacy may help you make 
your complaint. 

 ► Every local authority has a complaints 
process. Ask your social worker or foster 
carer to tell you about it.

 ► If the local authority doesn’t deal with 
your complaint properly, you may be able 
to complain to the Local Government 
Ombudsman. Ask your social worker to tell 
you about it.
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عاملك االجتماعي و مربيتك )في حال كان لديك أحدهما

  مجلس اللجوء في ويلز

welshrefugeecouncil.org.uk 
800 20489 029 - / 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

6974 2039 029 /

 فريق دعم الشباب العرقي

eyst.org.uk 
1/466980 01792 /

 الخدمة الوطنية لتمثيل الشباب

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

 مدينة كارديف للمأوى

cardiff.cityofsanctuary.org 
2478 2048 029 /

 مدينة سوانزي للمأوى

swansea.cityofsanctuary.org 
172895 07496 /

 مفوض األطفال في ويلز

www.childcomwales.org.uk 
1000 801 0808 /

 عدالة اللجوء

asylumjustice.org.uk 
9421 2049 029 /

تدكر أن الشرطة في ويلز موجودون لمساعدتك. ال تكن خائفاً من االتصال 

بهم. في حالة الطوارئ اتصل ب 999. و إال فإن بإمكانك أن تتصل ب 101 

للتحدث مع الشرطة.

Organisations that can  
help you:

Your social worker and your foster carer (if 
you have one)

Welsh Refugee Council  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
www.trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

National Youth Advocacy Service  
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Ethnic Youth Support Team (EYST)  
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Cardiff City of Sanctuary  
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Swansea City of Sanctuary  
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Children’s Commissioner for Wales  
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Asylum Justice  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421

Remember that the police in Wales are here to 
help you. Don’t be afraid to contact them. If it 
is an emergency, call 999. Otherwise, you can 
call 101 to speak to the police.

منظمات بإمكانها مساعدتك:

▼ 
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Other guides in this series:

 ► Child First – A Guide to Rights and 
Entitlements for Unaccompanied Asylum 
Seeking Children

 ► Child First – A Guide to applying to Stay in 
Wales for Unaccompanied Asylum Seeking 
Children

Find out more about children’s rights and 
the law as it affects children in Wales on the 
Children’s Legal Centre Wales Website  
www.childrenslegalcentre.wales

نشرات أخرى في هذه السلسلة

▼ 
الطفل أوالً – دليل الحقوق و االستحقاقات لألطفال طالبي اللجوء  ◄

الذين ليس معهم مرافق

الطفل أوالً – دليل التقدم للبقاء في ويلز لألطفال طالبي اللجوء الذين  ◄

ليس معهم مرافق

اكتشف أكثر عن حقوق األطفال و القانون الذي يحكم األطفال في ويلز عىل 

 صفحة المركز القانوني في ويلز لألطفال: 

 www.childrenslegalcentre.wales

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  

phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales


