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Thông tin về việc xin tị nạn và 
ở lại Wales mà không có gia 
đình và bạn dưới 18 tuổi

Đây là một  
trong ba hướng dẫn 
được soạn ra để giúp 

bạn. Bạn nên đọc  
cả ba.

Trẻ Con là Quan 
Trọng Nhất
Hướng Dẫn Về việc Xin Ở Lại Wales 
Đối với Trẻ Em Xin Tị Nạn Không Có 
Người Đi Cùng

Child first - A Guide to Applying to Stay in Wales for 
Unaccompanied Asylum Seeking Children

Information about claiming asylum and staying in 
Wales without your family if you’re under 18

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.
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Quyền của tôi thông qua các quy trình 
Đánh giá Tuổi và Nhập cư

 ▼
Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn được đối xử như ‘một đứa trẻ’, và theo Công ước 
Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC). Điều này có nghĩa là:

 ► Những quyết định của người lớn liên quan đến bạn, phải luôn được 
đưa ra ‘vì lợi ích tốt nhất của bạn’

 ► Quan điểm của bạn nên được lắng nghe và xem xét khi đưa ra quyết 
định

 ► Ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của bạn cần được tôn trọng

 ► Bạn nên giữ an toàn khỏi các mối nguy hại

 ► Bạn không nên bị giam giữ

Nếu các nhân viên nhập cư hoặc chính quyền địa phương, còn được gọi 
là hội đồng, nghĩ rằng bạn trông lớn hơn 17 tuổi, bạn có thể phải có một 
‘sự đánh giá tuổi’. 

Một quyết định mà mang lại ‘lợi ích tốt nhất cho bạn’ đó là quyết định của 
người lớn, có xem xét đến tất cả các yếu tố có liên quan, bao gồm cả quan 
điểm của bạn. Nó có thể không phải luôn luôn là quyết định bạn muốn.

Wales là một phần của Vương 
quốc Anh. Quyền ở lại xứ Wales 
của bạn phụ thuộc vào các quy 
tắc nhập cư của Vương quốc Anh.

Wales is part of 
the UK. Your right 
to stay in Wales 
depends on the UK’s 
immigration rules. 

My rights through the 
Immigration and Age 
Assessment processes

If you are under 18, you are treated ‘as a 
child’, and in accordance with the United 
Nations Convention on the Rights of the Child 
(UNCRC). This means:

 ► Decisions taken by adults about you 
should always 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

 ► You shouldn’t be detained

If immigration officials or the local 
authority, also known as the council, think 
you look a lot older than 17, you may have to 
have an ‘age assessment’. 

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.
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Xin ở lại Vương quốc Anh
 ▼

Bạn có thể xin tị nạn ở Vương quốc Anh nếu bạn rời khỏi đất nước của mình 
vì bạn bị đối xử bất công hoặc tàn nhẫn vì một lý do bao gồm chủng tộc, tôn 
giáo, quốc tịch của bạn, thuộc một nhóm xã hội cụ thể hoặc có quan điểm 
chính trị (hoặc bạn sợ rằng bạn sẽ bị đối xử bất công hoặc tàn nhẫn vì một 
trong những lý do này). 

 ► Bạn cần xin tị nạn càng sớm càng tốt ngay sau khi bạn đến Vương quốc 
Anh. Bạn có thể cần một cuộc hẹn với cơ quan Thị thực và Di trú Vương 
quốc Anh (UKVI), Dịch vụ nhập cư Vương quốc Anh, để làm điều này - 
nhân viên xã hội của bạn có thể giúp bạn điều này.

 ► Bạn sẽ cần có sự tư vấn pháp lý để giúp đỡ với việc xin tị nạn của bạn. 
Chính quyền địa phương của bạn (tổ chức sẽ chăm sóc bạn nơi bạn sống 
ở xứ Wales) sẽ đảm bảo bạn nhận được điều này.

 ► Một biên dịch viên hoặc thông dịch viên sẽ sẵn có, nếu bạn cần một 
người, cho bất kỳ cuộc phỏng vấn nào bạn phải tham gia để bạn có 
thể hiểu những gì xảy ra và đảm bảo rằng họ hiểu bạn.

 ► Nếu việc xin tị nạn của bạn thành công, bạn sẽ được cho phép tị nạn và 
có thể ở lại Vương quốc Anh. Sau 5 năm, điều này được xem xét lại. Bạn 
có thể nộp đơn xin ở lại vĩnh viễn ở Vương quốc Anh vào thời điểm này.

 ► Nếu yêu cầu xin tị nạn của bạn không thành công, bạn có thể được ‘bảo 
vệ nhân đạo’. Thông thường thì bạn có thể ở lại Vương quốc Anh tới 5 
năm. Sau đó, bạn có thể nộp đơn xin ở lại vĩnh viễn ở Vương quốc Anh.

 ► Nếu bạn không được tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo và không được ở 
lại theo điều khoản 67, bạn sẽ được ở lại theo diện Người Xin Tị Nạn 
Không Có Người Đi Cùng (UASC). Thông thường thì bạn có thể ở lại 
Wales /Vương quốc Anh trong 30 tháng hoặc cho đến khi bạn được 
17,5  tuổi. Bạn có thể nộp đơn xin gia hạn, nếu bạn muốn ở lại Anh lâu 
hơn.

 ► Trong một số trường hợp, nếu bạn đến Vương quốc Anh từ một nơi 
khác ở Châu Âu theo Điều khoản 67 của Đạo luật Di trú và bạn không 
được cho phép tị nạn, bạn có thể được ở lại theo điều khoản 67, điều 
đó có nghĩa là bạn sẽ có thể ở lại Vương quốc Anh trong 5 năm, nhận 
được hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Vương quốc Anh và sử dụng các dịch 
vụ công trong thời gian đó. Sau 5 năm, bạn sẽ có thể nộp đơn xin ở lại 
vĩnh viễn ở Vương quốc Anh nhưng không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận 
được điều này.

Nếu bạn không đồng ý với quyết định đưa ra đối với yêu cầu của mình, bạn 
có thể kháng cáo. Bạn sẽ có thể nhận được Trợ giúp Pháp lý để thanh toán 
cho bất kỳ sự tư vấn pháp lý nào bạn cần về việc nhập cư của mình.

Applying to stay in the UK

You can claim asylum in the UK if you’ve left 
your own country because you were treated 
unfairly or cruelly for a reason including your 
race, your religion, your nationality, belonging 
to a particular social group or holding a 
political opinion (or you’re scared that you will 
be treated unfairly or cruelly for one of these 
reasons).  ‘A particular social group’ could 
include child soldiers or trafficked children. 

 ► You need to make your asylum claim as 
soon as possible after you arrive in the UK. 
You may need to make an appointment 
with United Kingdom Visas and 
Immigration (UKVI), the UK’s immigration 
service, to do this – your social worker can 
help you with this. 

 ► You will need legal advice to help with 
your claim. Your local authority (the 
organisation which will be looking after 
you where you live in Wales) should make 
sure you receive this.

 ►  A translator or  interpreter should 
be available , if you need one, for any 
interviews you have to attend so you can 
understand what’s happening and make 
sure you are understood.

 ► If your asylum claim is successful, you will 
be given refugee status and can stay in the 
UK. After 5 years, this is reviewed. You can 
apply for indefinite leave to remain in the 
UK at this point.

 ► If your claim for asylum is unsuccessful you 
may be given ‘humanitarian protection’. 
You can usually stay in the UK for up to 5 
years. You can then apply for indefinite 
leave to remain in the UK.

 ► In some circumstances, if you came to the 
UK from somewhere else in the EU under 
s.67 of the Immigration Act and you are 
not granted asylum, you may get s.67 
leave which means you will be able to 
stay in the UK for 5 years, receive financial 
support from the UK Government and 
access public services during that time. 
After 5 years you will be able to apply for 
Indefinite Leave to Remain in the UK but 
there is no guarantee you will receive this.

 ►  If you aren’t given asylum or humanitarian 
protection, and are not entitled to s.67 
leave, you will get Unaccompanied 
Asylum Seeker (UASC) leave to remain. 
You can usually stay in Wales/the UK for 30 
months or until you are 17.5. You can apply 
to extend this, if you’d like to stay longer 
in the UK

If you don’t agree with the decision that 
is made about your application you can 
appeal. You will be able to get Legal Aid to 
pay for any legal advice you need about your 
immigration status.
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Nếu tôi không thể ở lại Vương quốc Anh
 ▼

Quá trình xin tị nạn có thể mất nhiều thời gian và có thể được quyết định 
rằng bạn không thể ở lại Vương quốc Anh. Chính phủ Anh phải xem xét các 
quy tắc riêng của mình về việc đưa người trở lại các quốc gia mà họ đánh 
giá là không an toàn. Luật sư của bạn sẽ tư vấn cho bạn. Nếu bạn phải trở về 
nước, việc sắp xếp đi lại sẽ được Chính phủ Anh thực hiện. 

Xin ở lại lâu hơn
 ▼

Nếu bạn muốn nộp đơn xin ở lại vĩnh viễn ở Vương quốc Anh, HOẶC muốn 
gia hạn thời gian ở lại theo diện UASC (người xin tị nạn không có người đi 
kèm), bạn phải nộp đơn trước khi thời gian được phép ở lại hiện tại hết hạn.

Gia đình tôi
 ▼  

Nếu bạn đã được cho phép tị nạn và có thể ở lại Vương quốc Anh, có một 
số trường hợp rất hạn chế là bạn có thể nộp đơn xin cho cha mẹ và anh chị 
em đoàn tụ với bạn. Nhưng rất khó có khả năng họ sẽ được phép. Luật sư 
của bạn sẽ tư vấn cho bạn.

Nếu bạn đến Wales nhưng bố mẹ bạn ở một quốc gia Châu Âu khác, chính 
quyền có thể quyết định rằng vì lợi ích tốt nhất của bạn, bạn nên được 
đoàn tụ với gia đình ở quốc gia khác đó.

Nếu bạn đã đến Vương quốc Anh để đoàn tụ gia đình ở đây, bạn sẽ vẫn cần 
phải giải quyết vấn đề nhập cư của mình. Luật sư của bạn sẽ tư vấn cho bạn.

Đánh giá tuổi
 ▼

Nếu nhà chức trách nghĩ rằng bạn trông lớn hơn (hoặc trẻ hơn) so với tuổi 
bạn nói, bạn có thể phải có sự đánh giá tuổi.

Bạn sẽ được hỏi rất nhiều câu hỏi - một số có thể khá cá nhân và sẽ bao 
gồm rất nhiều điều để thử và xác định tuổi của bạn. Bạn có thể có một 
người lớn mà bạn tin tưởng đi cùng với bạn trong suốt quá trình này để 
đảm bảo quyền lợi của bạn được tôn trọng. Bạn cũng sẽ được hỏi nếu bạn 
có bất kỳ tài liệu nào với bạn để xác nhận bạn là ai và tuổi của bạn.

Bạn nên được đối xử như một đứa trẻ cho đến khi quyết định được đưa ra 
về tuổi của bạn.

 ► Nếu quyết định là bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ tiếp tục được đối xử như 
một đứa trẻ

 ► Nếu quyết định là bạn từ 18 tuổi trở lên, bạn sẽ được đối xử như một 
người trưởng thành và áp dụng một hệ thống tị nạn khác.

Age assessment

If the authorities think you look older (or 
younger) than the age you say you are, you 
may have to have an age assessment. 

You will be asked lots of questions – some 
may be quite personal and will cover lots 
of things to try and establish your age. You 
can have an adult that you trust with you 
through this process to make sure your rights 
are respected. You’ll be asked if you have any 
documents with you that confirm who you 
are and your age. 

You should be treated as a child until the 
decision is made about your age.

 ► If the decision is that you are under 18, you 
will continue to be treated as a child

 ► If the decision is that you are 18 or older, 
you will be treated as an adult and a 
different asylum system applies.

If I can’t stay in the UK

The process of applying for asylum can take 
a long time and it might be decided that you 
cannot stay in the UK. The UK Government 
has to consider its own rules about returning 
people to countries that it judges to be 
unsafe. Your lawyer will advise you. If you do 
have to return home, travel arrangements will 
be made by the UK Government. 

Applying to stay for longer

If you want to apply for indefinite leave to 
remain in the UK, OR want to extend your 
leave to remain in the UK, you must make 
your application before your existing leave 
runs out.

My family 

 ► If you have been granted refugee status 
and can stay in the UK, there are very 
limited situations where you can apply 
for parents and siblings to join you, but it 
is very unlikely that they will be able to. 
Your lawyer will advise you. If you’ve come 
to Wales but your parents are in another 
EU country, the authorities may decide 
that it is in your best interests for you to 
be reunited with your family in that other 
country.

 ► If you have come to the UK to join family 
members here, you will still need to sort 
out your immigration status. Your lawyer 
will advise you.



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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Nhân viên xã hội và người nuôi dưỡng của bạn (nếu bạn có)

Hội đồng tị nạn xứ Wales (Welsh Refugee Council)  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

Đội Hỗ trợ Thanh niên Dân tộc - Ethnic Youth Support Team (EYST)   
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Dịch vụ Tư vấn Thanh niên Quốc gia -  
National Youth Advocacy Service   
nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Thành phố thánh địa Cardiff -  
Cardiff City of Sanctuary   
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Thành phố thánh địa Swansea -  
Swansea City of Sanctuary   
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Ủy viên Trẻ em của Wales - Children’s Commissioner for Wales  
childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Công lý tị nạn - Asylum Justice 
asylumjustice.org.uk 
029 2049 9421

Hãy nhớ rằng cảnh sát ở Wales đang ở đây để giúp bạn. Đừng ngại liên hệ với họ. 
Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 999. Nếu không, bạn có thể gọi 101 để nói 
chuyện với cảnh sát.

Các tổ chức có thể giúp bạn:
 ▼
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Các tờ thông tin khác trong loạt bài này:

 ▼
 ► Child First (Trẻ con là Quan Trọng Nhất) - Hướng dẫn Về Các 

Quyền và Quyền Lợi Đối Với Trẻ Em Xin Tị Nạn Không Có Người Đi 
Cùng

 ► Child First (Trẻ con là Quan Trọng Nhất) - Hướng dẫn Về việc 
Được Chăm Sóc Đối Với Trẻ Em Xin Tị nạn Không Có Người Đi 
Cùng

Tìm hiểu thêm về quyền trẻ em và luật pháp có ảnh hưởng đến trẻ em 
ở Wales trên Website Trung tâm Pháp lý Trẻ em Wales   
www.childrenslegalcentre.wales

Other guides in this series:

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

 ► Child First – A Guide to Being Looked 
After 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


