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Thông tin về các quyền và 
quyền lợi nếu bạn đến xứ 
Wales mà không có gia đình 
và bạn dưới 18 tuổi

Trẻ Con là Quan 
Trọng Nhất
Hướng Dẫn Về Quyền Và Quyền Lợi 
Đối Với Trẻ Em Xin Tị Nạn Không Có 
Người Đi Cùng

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

bạn. Bạn nên đọc  
cả ba.

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.
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Xứ Wales công nhận Công ước Liên 
hợp quốc về quyền trẻ em (UNCRC), có 
nghĩa là trong khi bạn ở xứ Wales, bạn 
sẽ có thể tận hưởng cuộc sống ‘như là 
một đứa trẻ con’.

 ▼
Khi bạn ở xứ Wales, bạn có các quyền, 
bao gồm:

 ▼
 ► Quyền được sống ở nơi an toàn

 ► Quyền được học tập

 ► Quyền được chăm sóc y tế

 ► Quyền được bảo vệ khỏi sự lạm dụng và bỏ bê

 ► Quyền được vui chơi và thư giãn

 ► Quyền đối với tôn giáo và văn hóa của bạn

Bạn không phải tự mình làm những điều này  - có sự giúp đỡ và hỗ trợ ở 
đây cho bạn.

‘Được chăm sóc’
 ▼

Ở xứ Wales, chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều cần sự hỗ trợ của người lớn 
để giúp chúng tăng trưởng và phát triển.

Nếu bạn không ở cùng bố mẹ, chính quyền địa phương (còn gọi là hội 
đồng), tổ chức này quản lý khu vực xứ Wales nơi bạn sống, sẽ cung cấp sự 

Quyền của bạn ở xứ WalesYour 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 
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hỗ trợ đó cho bạn thông qua một nhân viên xã hội (một người được chính 
quyền địa phương thuê để giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em và người lớn khi họ 
cần). Điều này được gọi là ‘được chăm sóc’.

Một người bảo trợ có thể giúp bạn hiểu những gì đang xảy ra, và giúp bạn 
bày tỏ quan điểm của mình về những gì xảy ra với bạn.

Tờ thông tin về 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 giải 
thích thêm về điều này.

Cần một nơi nào đó để sống?
 ▼

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ được chính quyền địa phương cung cấp một 
nơi nào đó để sống. Đây có thể là

 ► Trong một ‘nhà nuôi dưỡng’- nơi mà  bạn sẽ sống trong môi trường ‘gia 
đình’, có thể với những đứa trẻ khác

 ► Trong một ‘nhà trẻ em’ - nơi mà bạn sẽ sống với một số ít những trẻ em 
được chăm sóc khác.

 ► Trong một căn hộ hoặc chỗ ở khác phù hợp với bạn nếu bạn cần độc 
lập hơn. Bạn có thể sống với những người trẻ tuổi như mình.

Nếu bạn có chỗ ở từ chính quyền địa phương, bạn sẽ được họ ‘chăm sóc’.

Bất cứ nơi nào bạn sống, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ người lớn và sẽ cảm thấy 
an toàn.

Chăm sóc y tế tại Wales
 ▼

Bạn được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí từ Dịch vụ Y tế Quốc 
gia (NHS) tại Wales. Bạn có thể:

 ► Gặp bác sĩ tại một phòng khám bác sỹ gia đình GP tại địa phương, 
hoặc điều trị nha khoa.

 ► Đến bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp (bao gồm cả bệnh viện nha 
khoa)

 ► Nhận bất kỳ loại thuốc nào bác sĩ nghĩ rằng bạn cần, mà không phải 
trả tiền

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



Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

Trẻ Con là Quan Trọng Nhất 
Hướng Dẫn Về Quyền Và Quyền Lợi Đối Với Trẻ Em Xin Tị Nạn Không Có Người Đi Cùng

Giáo dục ở Wales
 ▼

Nếu bạn muốn tiếp tục việc học của mình, bạn sẽ có thể làm điều này.

 ► Bạn có quyền được giáo dục miễn phí ở xứ Wales cho đến khi bạn 18 
tuổi.

 ► Bạn phải đi học, hoặc tham gia một số loại hình giáo dục khác, cho 
đến khi bạn 16 tuổi.

 ► Bạn sẽ được hỗ trợ học tiếng Anh và tiếng Wales trong khi bạn học ở 
trường tại Wales.

Làm việc tại Wales
 ▼

Nếu bạn đến xứ Wales bởi vì bạn muốn tìm việc làm, bạn sẽ cần sự cho 
phép (thị thực) để làm điều này. Các quy tắc nhập cư của Vương quốc Anh 
khá nghiêm ngặt và bạn có thể thấy rằng bạn không thể làm việc trừ khi 
bạn đã được cho phép tị nạn. 

Ở lại Vương quốc Anh và xứ Wales
 ▼

Bạn sẽ cần phải xin phép ở lại Vương quốc Anh nếu bạn muốn ở xứ Wales.

 ► Các quy tắc về việc ở lại Wales cũng giống như các quy tắc để ở lại 
Vương quốc Anh.

 ► Bạn có thể xin tị nạn. Nếu bạn thành công, bạn sẽ được phép tị nạn và 
bạn sẽ có thể ở lại Vương quốc Anh (và cũng như ở xứ Wales).

 ► Nếu bạn xin tị nạn nhưng yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn vẫn có thể 
được bảo vệ nhân đạo hoặc được cho phép ở lại Vương quốc Anh theo 
diện trẻ con xin tị nạn không có người đi cùng (UASC) hoặc theo điều 
khoản 67.

 ► Tùy thuộc vào việc bố mẹ bạn đang ở đâu và mức độ an toàn cho bạn, 
Chính phủ Vương quốc Anh có thể quyết định rằng sẽ tốt hơn cho bạn 
nếu được đoàn tụ với gia đình.

Tờ thông tin về Child First (Trẻ con là Quan Trọng Nhất) của chúng tôi 
- Hướng dẫn Về việc Xin Ở lại Wales Cho Trẻ Em Xin Tị nạn Không Có 
Người Đi Cùng, có thêm thông tin về việc này.

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.



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:
 ▼

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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Các tờ thông tin khác trong loạt bài này:

 ▼
 ► 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

 ► Child First (Trẻ con là Quan Trọng Nhất) - Hướng dẫn Về việc 
Xin Ở Lại Wales Cho 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
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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


