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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.

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.

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.
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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.

 ► 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.

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.
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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

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

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  
phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales

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:
 ▼


