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این یکی از سه 
بروشوری است که 
برای کمک به شما 
طراحی شده است. 

شما باید هر سه آنها 
را مطالعه کنید.

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.

نخست کودک
راهنمای ویژه حقوق کودکان 

پناهجوی بدون همراه

اطالعاتی درباره حقوق افرادی که سن 
آنها کمتر از 18 سال است و بدون 
اعضای خانواده خود به ویلز آمده اند

Child first - A Guide to Rights and Entitlements for 
Unaccompanied Asylum Seeking Children

Information about rights and entitlements if you’ve come 
to Wales without your family and you’re under 18
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ــل  ــازمان مل ــودکان س ــوق ک ــیون حق ــز کنوانس ویل
متحــد )UNCRC( را بــه رســمیت می شناســد؛ 
ایــن بــدان معنــا اســت کــه طــی مدتــی کــه در ویلــز 
هســتید، بایــد بتوانیــد از زندگــی خــود »بــه عنــوان 

ــذت ببریــد. یــک کــودک« ل
▼ 

حقوقــی  از  هســتید،  ویلــز  در  کــه  مدتــی  طــی 
ــه  ــا ب ــن آنه ــه مهم تری ــود، ک ــد ب ــوردار خواهی برخ

شــرح زیــر اســت:
▼ 
حق برخورداری از مسکن ایمن و مناسب ◄

حق برخورداری از آموزش و پرورش ◄

حق برخورداری از مراقبت های پزشکی ◄

حق محافظت در برابر خشونت و بی توجهی ◄

حق برخورداری از بازی و استراحت ◄

حق عمل به آداب دینی و فرهنگی خود ◄

 از شــما انتظــار نمــی رود کــه بــه تنهایــی همــه امــور را مدیریــت کنیــد – در اینجــا، 
ــود دارد. ــما وج ــرای ش ــی ب ــا و حمایت های کمک ه

»تحت مراقبت« قرار گرفتن
▼ 

در ویلــز، مــا اعتقــاد داریــم کــه هــر کودکــی بــرای رشــد و نمــو، بــه کمــک و حمایــت 
بزرگترهــا نیــاز دارد.

ــز  ــام »شــورا« نی ــه ن ــه ب ــی )ک ــن محل ــید، انجم ــود نباش ــن خ ــا والدی ــراه ب ــر هم  اگ
شــناخته می شــود، و مســئولیت مدیریــت آن ناحیــه از ویلــز کــه محــل ســکونت شــما 

Your rights in Wales حقوق شما در ویلز

Wales recognises the United 
Nations Convention on the 
Rights of the Child which 
means that while you’re in 
Wales, you should be able to 
enjoy life ‘as a child’.

While you are in Wales, you 
have rights, including:

 ► The right to somewhere safe to live

 ► The right to education 

 ► The right to medical care

 ► The right to be protected from abuse and 
neglect

 ► The right to play and relax

 ► The right to your religion and culture

You’re not expected to manage on your own – 
there’s help and support here for you.

Being ‘Looked After’

In Wales, we believe that every child needs 
the support of adults to help them grow and 
develop. 

If you’re not with your parents, the local 
authority (also known as the council, the 
organisation that looks after the area of Wales 
where you live) will provide that support 
for you through a social worker (someone 
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ــق یــک مــددکار اجتماعــی )شــخصی کــه انجمــن  ــر عهــده دارد( از طری اســت را ب
محلــی اســتخدام کــرده تــا در مواقــع لــزوم بــه کــودکان و بزرگســاالن کمــک کنــد(، 
ــد اصطالحــاً  ــن فراین ــه خواهــد داد. ای ــه شــما ارائ کمک هــا و حمایت هــای الزم را ب

ــده می شــود. ــن« نامی ــرار گرفت ــت ق »تحــت مراقب

یــک حامــی می توانــد در درک ایــن فراینــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بتوانیــد نظــرات 
خــود را دربــاره تصمیماتــی کــه راجــع بــه شــما گرفتــه می شــود بیــان کنیــد.

در بروشــور دیگــر مــا بــا عنــوان »نخســت کــودک – راهنمــای مراقبــت ویــژه 
کــودکان پناهجــوی بــدون همــراه«، توضیحــات بیشــتری دربــاره ایــن موضــوع ارائــه 

شــده اســت.

به جایی برای سکونت نیاز دارید؟
▼ 

ــی مکانــی را بــرای ســکونت  ــر از 18 ســال باشــد، انجمــن محل اگــر ســن شــما کمت
شــما تأمیــن خواهــد کــرد. ایــن محــل ســکونت می توانــد یکــی از مــوارد زیــر باشــد

»مراقبــت رضاعــی« – کــه طــی آن در یــک محیــط »خانوادگــی«، و شــاید بــا  ◄
ســایر کــودکان، زندگــی خواهیــد کــرد

ــت  ◄ ــت مراقب ــودکان تح ــی از ک ــداد کم ــا تع ــه در آن ب ــودکان« – ک ــه ک »خان
ــرد ــد ک ــی خواه زندگ

ــه  ◄ ــه ب ــما، چنانچ ــرای ش ــب ب ــکونی مناس ــای مس ــایر واحده ــا س ــان ی آپارتم
اســتقالل بیشــتری نیــاز داشــته باشــید. ممکــن اســت بــا ســایر کــودکان و 

ــد. ــی کنی ــتند زندگ ــما هس ــود ش ــل خ ــه مث ــی ک نوجوانان

اگــر انجمــن محلــی مســکن شــما را تأمیــن کنــد، »تحــت مراقبــت« ایــن انجمــن قــرار 
ــا برخــوردار  ــت بزرگتره ــد، از حمای ــی کنی ــه زندگ ــی ک ــر جای ــت.  ه ــد گرف خواهی

خواهیــد بــود، و بایــد احســاس امنیــت کنیــد.

مراقبت های پزشکی در ویلز
▼ 

شــما حــق داریــد در ویلــز از مراقبت هــای بهداشــتی رایــگان »اداره خدمــات بهداشــت 
ملــی« )NHS( برخــوردار شــوید. می توانیــد

بــه یــک پزشــک در مرکــز »پزشــکان عمومــی« )GP( راجعــه کنیــد و نیــز  ◄
خدمــات دندانپزشــکی را دریافــت نماییــد.

در وضعیت هــای اورژانســی بــه بیمارســتان )شــامل بیمارســتان دندانپزشــکی(  ◄
بروید

کلیــه داروهایــی کــه پزشــک بــرای شــما تجویــز می کنــد را بــه صــورت  ◄
رایــگان دریافــت نماییــد

employed by the local authority to help and 
support children and adults when they need 
it). This is known as being looked after.

An advocate can help you understand what’s 
going on, and help you express your views 
about what’s happening to you.

The guide Child First – A Guide to Being 
Looked After for Unaccompanied Asylum 
Seeking Children explains more about this.

Need somewhere to live?

If you’re under 18, you will be provided with 
somewhere to live by the local authority. This 
could be:

 ► In  ‘foster care’ – where you’ll live in a 
‘family’ environment, maybe with other 
children

 ► In a ‘children’s home’ – where you will live 
with a small number of other looked after 
children

 ► In a flat or other accommodation that 
is suitable for you if you need more 
independence. You may live with other 
young people like yourself.

If you have accommodation from the local 
authority, you are ‘looked after’ by them. 
Wherever you live, you will have support from 
adults, and should feel safe.

Medical care in Wales

You‘re entitled to free healthcare from the 
National Health Service (NHS) in Wales. You 
can:

 ► See a doctor at a local ‘GP’ surgery, or have 
dental treatment.

 ► Go to hospital in an emergency (including 
a dental hospital)

 ► Get any medicines a doctor thinks you 
need, without having to pay
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تحصیل در ویلز
▼ 

اگر مایل به ادامه تحصیل باشید، می توانید این کار را انجام دهید.

تــا ســن 18 ســالگی، حــق داریــد از آمــوزش و پــرورش رایــگان برخــوردار  ◄
شــوید.

ــالت  ◄ ــه تحصی ــا ب ــد، ی ــه بروی ــه مدرس ــتید ب ــالگی موظــف هس ــا ســن 16 س ت
ــد.  ــر بپردازی ــابه دیگ مش

ــل باشــید، در  ◄ ــه تحصی ــز مشــغول ب ــدارس ویل ــه در یکــی از م ــی ک طــی مدت
ــد. ــد ش ــت خواه ــما حمای ــزی از ش ــی و ویل ــای انگلیس ــری زبان ه ــت یادگی جه

 کار کردن در ویلز
▼ 

اگــر علــت آمــدن شــما بــه ویلــز ایــن بــوده کــه شــغلی را پیــدا کنیــد، بــرای ایــن منظــور 
ــا  ــی بریتانی ــررات مهاجرت ــد داشــت. مق ــاز خواهی ــزا( نی ــی وی ــازه کار )نوع ــه اج ب
بســیار ســختگیرانه هســتند و ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســید کــه تــا زمانــی کــه 

وضعیــت پناهجــو بــه شــما اعطــا نگــردد، نمی توانیــد شــغلی را بیابیــد.

 اقامت در بریتانیا و ویلز
▼ 

اگــر مایــل بــه اقامــت در ویلــز باشــید، بایــد برای اجــازه اقامــت در بریتانیا درخواســت 
دهید.

مقــررات مربــوط بــه اقامــت در ویلــز ماننــد مقــررات مربــوط بــه اقامــت در  ◄
بریتانیــا اســت.

ــما  ◄ ــت ش ــا درخواس ــر ب ــد. اگ ــت دهی ــی درخواس ــرای پناهندگ ــد ب ــاید بتوانی ش
موافقــت شــود، وضعیــت پناهجــو بــه شــما اعطــا خواهــد شــد و می توانیــد در 

ــد. ــز( اقامــت کنی ــا )و در نتیجــه در ویل بریتانی

اگــر بــرای پناهندگــی درخواســت دهیــد امــا درخواســت شــما پذیرفتــه نشــود،  ◄
ــد  ــت کنی ــد مراقبت هــای انسان دوســتانه را دریاف ــان بتوانی ممکــن اســت همچن
ــا  ــا اجــازه s.67 بــرای اقامــت در بریتانی ــا شــاید بــه شــما اجــازه UASC ی ی

داده شــود.

بســته بــه اینکــه والدیــن شــما کجــا باشــند، و بازگشــت نــزد آنهــا چقــدر ایمــن  ◄
باشــد، ممکــن اســت دولــت بریتانیــا تصمیــم بگیــرد کــه بهتــر اســت شــما نــزد 

خانــواده خــود برگردیــد.

 بروشــور دیگــر مــا بــا عنــوان »نخســت کــودک – راهنمــای درخواســت اقامــت در 
ــاره  ــدون همــراه« حــاوی اطالعــات بیشــتری درب ــژه کــودکان پناهجــوی ب ــز وی ویل

ایــن موضــوع اســت.

Education in Wales

If you want to continue your education, you 
will be able to do this.

 ► You’re entitled to free education in Wales 
until you’re 18. 

 ► You have to go to school, or be in some 
other kind of education, until you are 16. 

 ► You will be supported to learn English and 
Welsh while you’re at school in Wales.

Working in Wales

If you’ve come to Wales because you want to 
find work, you will need permission (a visa) to 
do this. The UK’s immigration rules are quite 
strict and you may find that you can’t work 
unless you’ve been given refugee status. 

Staying in the UK and Wales

You will need to ask for permission to stay in 
the UK if you want to stay in Wales.

 ► The rules about staying in Wales are the 
same as the rules for staying in the UK 

 ► You may be able to claim asylum. If you 
are successful, you will have refugee status 
and you will be able to stay in Wales. 

 ► If you claim asylum but your claim is 
rejected, you may still get humanitarian 
protection or be given UASC leave or s.67 
leave to remain in the UK.

 ► Depending on where your parents are, and 
how safe it is for you, the UK Government 
may decide that it’s better for you to be 
reunited with your family.

Our guide Child First – A Guide to applying 
to Stay Wales for Unaccompanied Asylum 
Seeking Children has more information 
about this.
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مددکار اجتماعی شما و سرپرست رضاعی شما )اگر داشته باشید(

 انجمن پناهجویان ویلز
 welshrefugeecouncil.org.uk 

800 20489 029

 TGP Cymru 
 www.trosgynnal.org.uk 

6974 2039 029

)EYST( تیم حمایت از جوانان اقوام مختلف 
eyst.org.uk 

1/466980 01792 

 اداره ملی حمایت از جوانان
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 

1001 808 0808 

 ایمنگاه شهر کاردیف
cardiff.cityofsanctuary.org 

2478 2048 029 

 ایمنگاه شهر سوان سی
swansea.cityofsanctuary.org 

172895 07496

 کمیسیون کودکان ویلز
www.childcomwales.org.uk 

1000 801 0808 

 دادگاه پناهندگی
asylumjustice.org.uk 

9421 2049 029

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه پلیــس ویلــز همیشــه آمــاده کمــک بــه شــما اســت. از 
تمــاس گرفتــن بــا پلیــس نترســید. در صــورت بــروز یــک وضعیــت اضطــراری، بــا 
شــماره 999 تمــاس بگیریــد. در ســایر مــوارد، می توانیــد از طریــق شــماره 101 

بــا پلیــس تمــاس بگیریــد.

سازمان هایی که می توانند به شما کمک کنند:
▼ 

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.
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Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  

phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales

Other guides in this series:

 ► Child First – A Guide to Being Looked 
After 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

سایر بروشورهای این سری:
▼ 
ــدون  ◄ ــودکان پناهجــوی ب ــژه ک ــت وی ــای مراقب ــودک – راهنم نخســت ک

همــراه

نخســت کــودک – راهنمــای درخواســت اقامــت در ویلــز ویــژه کــودکان  ◄
پناهجــوی بــدون همــراه

ــن  ــودکان و آگاهــی از قوانی ــوق ک ــاره حق ــرای کســب اطالعــات بیشــتر درب ب
مربــوط بــه کــودکان، از وب ســایت »مرکــز حقوقــی کــودکان ویلــز« بــه نشــانی 

www.childrenslegalcentre.wales :ــد ــدن کنی ــر دی زی


