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جے تسی اپنے خاندان دے بغیر ویلز آئے او تے 

تہاڈی عمر 18 سال تُوں گھٹ اے تے حقوق 

تے استحقاقات دے بارے معلومات 

چائلڈ فرسٹ
کلے پناہ گزین باالں دے 

حقوق تے استحقاقات دا اک 

ہدایت نامہ

ایہہ تہاڈی مدد لئی 

تیار تین ہدایت نامیاں 

وچوں اک اے۔ تہانوں 

ایناں تیناں نُوں پڑھنا 

چاییدا اے۔

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.
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ویلز اقوام متحدہ دے باالں دے حقوق دے 

کنونشن )UNCRC( نوں تسلیم کردا اے جیدا 

مطلب اے کہ جدوں تیکر تُسی ویلز وچ او، اک بال 

دے طور تے تہانوں زندگی تُوں لطف اندوز ہون دے 

قابل ہونا چاہیدا اے۔

▼ 

جیدوں تک تسی ویلز وچ او، تہانوں حق اے، 

بشمول:

▼ 
کدھرے محفوظ رہن دا حق ◄

تعلیم دا حق ◄

طبی نگہداشت دا حق ◄

بدسلوکی تے نظر اندازی تُوں محفوظ رہن دا حق ◄

کھیڈن تے آرام کرن دا حق ◄

تہاڈے مذہب تے ثقافت دا حق ◄

تہاڈے تُوں توقع نہیں کی جاندی کہ تسی آپے انتظام کرو گے، ایتھے تہاڈے لئی مدد 

تے حمایت موجود اے۔

‘دیکھ بھال’ کیتی جاوے

▼ 
ویلز وچ، اسی سمجھنے آں کہ ہر بال نوں ودھن تے ترقی کرن لئی بالغاں دی مدد 

دی لوڑ اے۔

جے تُسی اپنے ماں پیو نال نہیں او، تے مقامی اتھارٹی )جینوں کونسل، تنظیم دے 

طور تے وی جانیا جاندا اے جیڑی ویلز دے اونہاں عالقیاں نوں ویکھدی اے جتھے 

تسی رہندے او( تہانوں اک سوشل ورکر)باالں اتے بالغاں نُوں لوڑ دے ویلے مدد اتے 

ویلز وچ تہاڈے حقوق Your rights in Wales

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 
employed by the local authority to help and 
support children and adults when they need 
it). This is known as being looked after.
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معاونت فراہم کرن لئی مقامی انتظامیہ ولوں بھرتی کیتا شخص( دے ذریعے ایہہ 

مدد فراہم کرے گی۔ اینوں دیکھ بھال کیتا جانا کہیا جاندا اے۔

اک وکیل تہانوں سمجھن وچ مدد دے سکدا اے کہ کیی ہو رہیا اے، تے تہاڈے نال 

جو کجھ ہو رہیا اے اودے بارے تہانوں اپنے خیاالت دے اظہار وچ مدد دے سکدا 

اے۔

چائلڈ فرسٹ فیکٹ شیٹ ، کلے پناہ گزین باالں دی دیکھ بھال دے بارے ایہہ ہدایت 

نامہ ایدے بارے مزید سمجھاندا اے۔

کیتے رہن دی لوڑ اے؟

▼ 
جے تہاڈی عمر 18 سال تُوں گھٹ اے، تہانوں مقامی اتھارٹی دی طرفوں رہن دے 

لئی کیتے جگہ فراہم کیتی جاوے گی۔ ایہہ ہو سکدی اے

›فاسٹر کیئر‹ وچ - جتھے تسی اک ›خاندان‹ دے ماحول وچ رہندے او، شاید  ◄
دوجے باالں نال

اک ›باالں دے گھر‹ وچ - جتھے تسی اک چھوٹی تعداد وچ دوجے باالں نال  ◄

جیناں دی دیکھ بھال کیتی جا رہی اے اُونہاں دے نال رہو گے

جے تہانوں زیادہ آزادی دی لوڑ اے تے تہاڈے لئی اک فلیٹ یا دوجی موزوں  ◄

رہائش گاہ وچ۔ جتھے تسی اپنے ورگے دوجے نوجواناں نال رہ سکدے او۔

جے تسی مقامی اتھارٹی ولوں رہائش پذیر او، تہاڈی ›دیکھ بھال‹ اونہاں ولوں کیتی 

جاندی اے۔ تسی جتھے وی رہندے او، تہانوں بالغاں دی مدد حاصل ہوے گی، تے 

تہانوں محفوظ محسوس کرنا چاہیدا اے۔

  

ویلز وچ طبی نگہداشت

▼ 
تسی ویلز وچ نیشنل ہیلتھ سروس )NHS( دی طرفوں مفت نگہداشِت صحت 

دے حقدار او۔ تہانوں حق اے کہ تسی

مقامی ›GP‹ سرجری وچ اک ڈاکٹر کول جاؤ، یا دنداں دا عالج کراو۔ ◄

ہنگامی حالت وچ ہسپتال جاؤ )دنداں دے ہسپتال سمیت( ◄

قیمت ادا کرن توں بغیر کوئی وی دوایاں حاصل کرو جیدی ڈاکٹر دے خیال  ◄

وچ تہانوں لوڑ اے

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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ویلز وچ تعلیم

▼ 
جے تُسی اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہندے او تے، تسی ایہہ کرن دے قابل ہو جاؤ گے۔

تسی 18 سال دی عمر تک ویلز وچ مفت تعلیم دے حقدار او۔ ◄

جدوں تک تسی 16 سال دے نہیں ہو جاوندے، تہانوں اسکول یا کسی  ◄

دوسرے قسم دے تعلیمی نظام وچ رہنا ہووے گا۔

جیدوں تسی ویلز وچ اسکول وچ ہوو گے تے انگریزی تے ویلش سکھن لئی  ◄

تہاڈی مدد کیتی جاوے گی۔

ویلز وچ کم کرنا

▼ 
جے تسی ویلز آئے او کیوں جے تُسی کم تالش کرنا چاہندے او، تے تہانوں ایہہ کرن 

دی اجازت )ویزا( دی لوڑ ہوے گی. برطانیہ دے امیگریشن دے قوانین بہت سخت 

نیں تے ہو سکدا اے کہ تہانوں پتہ لگے کہ جیدوں تیکر تہانوں پناہ گزین دی حیثیت 

نہیں دتی جاندی تُسی کم نہیں کر سکدے۔

برطانیہ تے ویلز وچ قیام

▼ 
جے تسی ویلز وچ قیام چاہندے او تے تہانوں برطانیہ وچ رہن دی اجازت لین دی لوڑ 

ہووے گی۔

ویلز وچ قیام دے قوانین برطانیہ وچ قیام دے قوانین ورگے ہی نیں۔ ◄

تسی پناہ دا دعوی کرن دے قابل ہوسکدے او۔ جے تسی کامیاب ہوندے او،  ◄

تے تہانوں پناہ گزین دی حیثیت مل جاوے گی تے تسی برطانیہ )تے ایداں ہی 

ویلز وچ( رہ سکو گے۔

جے تسی پناہ دا دعوی کر دے او لیکن دعوی مسترد کر دتا جاندا اے، تسی  ◄

فیر وی انسانی تحفظ حاصل کرسکدے او یا برطانیہ وچ رہن دے لئی تہانوں 

UASC دی چھٹی یا ایس s.67 دی چھٹی دتی جا سکدی اے۔

برطانیہ حکومت فیصلہ کرسکدی اے کہ تہاڈا تہاڈے خاندان دے نال دوبارہ  ◄

ملنا بہتر ہووے گا، پر ایہہ اس گل تے منحصر ہووے گا کہ تہاڈے ماں پیو 

کیتھے نیں، تے ایہہ تہاڈے لئی کینا محفوظ اے۔

ساڈی چائلڈ فرسٹ  فیکٹ شیٹ ، کلے پناہ گزین باالں ولوں ویلز وچ قیام دی 

درخواست دے بارے ہدایت نامے وچ مزید معلومات موجود نیں۔

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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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

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۔

تنظیماں جیڑیاں تہاڈی مدد کرسکدیاں نے:

▼ 
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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اس سلسلے وچ دیگر فیکٹ شیٹس

▼ 
چائلڈ فرسٹ ، کلے پناہ گزین باالں دی دیکھ بھال دے لئی 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

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

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  

phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales


