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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

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.
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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

مافەکانت لە وەیڵز 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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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 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

 

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

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.
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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  

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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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

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

دەتوانی یارمەتی وەربگری لەم ڕێکخراوانەی خوارەوە

▼ 
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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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 

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

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


