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معلومات عن الحقوق و 

االستحقاقات في حال أتيت 

إىل ويلز بدون عائلتك و أنت 

تحت سن الثامنة عشر

الطفل أوالً 
 دليل التقدم للبقاء في ويلز 

لألطفال طالبي اللجوء الذين 

ليس معهم مرافق

هذا دليل واحد 

من ثالثة مصممة 

لمساعدتك. ينبغي 

عليك أن تقرأ 

الثالثة معاً.
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ويلز تعترف بميثاق األمم المتحدة 

 )UNCRC( بخصوص حقوق الطفل

و التي تعني أنه طالما أنت في ويلز 

ينبغي أن تتمتع بالحياة »كطفل«.

▼ 

طالما أنت في ويلز فلديك حقوق 

تتضمن

▼ 
الحق في أن يكون لديك مكان آمن تعيش فيه ◄

الحق في التعليم ◄

الحق في العناية الطبية ◄

الحق في تقديم الحماية لك من سوء المعاملة و  ◄

اإلهمال

الحق في اللعب و االسترخاء ◄

الحق في دينك و ثقافتك ◄

ليس متوقعاً منك أن تدير أمورك بنفسك – يوجد مساعدة 

و دعم هنا من أجلك

حقوقك في ويلز

كونك »تحت الرعاية«

▼ 
في ويلز نعتقد أن كل طفل يحتاج إىل دعم البالغين 

لمساعدته كي ينمو و يتطور

إن لم تكن مع والديك, فإن السلطة المحلية )أيضاً معروفة 

باسم المجلس, و هو المنظمة التي تعنى بمنطقة ويلز 

حيث تعيش( سوف تقوم بتزويد ذلك الدعم لك من خالل 

عامل اجتماعي )social worker( و هو شخص موظف 

من قبل السلطة المحلية لمساعدة و دعم األطفال و 

البالغين عند الحاجة لها. هذا هو معنى كونهم تحت الرعاية

ممثل قانوني بإمكانه أن يساعدك في فهم ما يحدث و 

يساعدك عىل التعبير عن وجهات نظرك بخصوص ما 

يحدث لك.

النشرة بعنوان الطفل أوالً – دليل الرعاية لألطفال طالبي 

اللجوء الذين ليس معهم مرافق تشرح أكثر عن هذا 

الموضوع.

تحتاج مكاناً ما لتعيش فيه؟

▼ 
في حال كنت تحت سن الثامنة عشر سيم تزويدك بمكان 

لتعيش فيه من قبل السلطة المحلية. و هذا من الممكن 

أن يكون

في الحضانة – حيث تعيش في بيئة »عائلية«  ◄

ربما مع أطفال آخرين في »بيت لألطفال« – حيث 

تعيش مع عدد صغير من األطفال تحت الرعاية

في شقة أو نوع آخر من اإلقامة المناسبة لك في  ◄

حال كنت ترغب في استقاللية أكبر. يمكن لك أن 

تعيش مع أطفال صغار آخرين مثلك.

في حال كان لديك إقامة من السلطة المحلية فإنه  ◄

سيتم العناية بك من قبلهم. و حيثما تعيش فإنه 

سيكون لديك دعم من البالغين و ينبغي أن تشعر 

باألمان.
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الرعاية الطبية في ويلز

▼ 
أنت مخول لرعاية صحية مجانية من خدمة الصحة الوطنية 

)NHS(. فأنت تستطيع 

أن ترى طبيباً في مستوصف محلي أو أن تعالج  ◄

أسنانك

أن تذهب إىل المستشفى في حالة الطوارئ )بما  ◄

فيها مستشفى سنية(

أن تحصل عىل أي دواء يراه الطبيب ضرورياً  ◄

بالنسبة لك, دون الحاجة إىل دفع ثمنه.

التعليم في ويلز

▼ 
في حال أردت أن تواصل تعليمك فسيكون بإمكانك أن 

تفعل التالي.

أنت مخول للتعليم المجاني في ويلز حتى بلوغك  ◄

سن الثامنة عشر.

يتوجب عليك أن تذهب إىل المدرسة أو أن تكون  ◄

في نوع آخر من التعليم حتى بلوغ سن السادسة 

عشر.

سوف يتم دعمك لتعلم اللغة اإلنكليزية و الويلزية  ◄

لدى وجودك في المدرسة في ويلز

العمل في ويلز

▼ 
في حال أتيت إىل ويلز ألنك تريد  أن تجد عمالً فإنك سوف 

تكون بحاجة للموافقة )تأشيرة( للقيام بذلك. قوانين الهجرة 

في المملكة المتحدة صارمة حيال ذلك, و ربما تجد أنه 

ليس بإمكانك العمل إال إذا تم إعطاؤك حالة الجئ.

البقاء في المملكة المتحدة و ويلز

▼ 
تحتاج إىل أن تطلب إذناً للبقاء في المملكة المتحدة في 

حال أردت أن تبقى في ويلز.

قوانين البقاء في ويلز هي نفسها قوانين البقاء في  ◄

المملكة المتحدة. 

يمكن أن تكون قادراً عىل طلب اللجوء. إذا كتب  ◄

لك النجاح فسوف يكون لديك حالة الجئ و ستكون 

قادراً عىل البقاء في المملكة المتحدة )و كذلك األمر 

في ويلز(.

في حال تقدمت بطلب اللجوء و تم رفض طلبك,  ◄

ما زال بإمكانك الحصول عىل الحماية اإلنسانية أو 

 )67 .s( أو إذن 67 س )UASC( الحصول عىل إذن

للبقاء في المملكة المتحدة. 

وفقاً للمكان الذي يتواجد فيه أبواك, و تبعاً  ◄

لسالمتك, فإن حكومة المملكة المتحدة يمكن أن 

تقرر فيما إذا كان من األفضل لك أن يتم لم شملك 

مع عائلتك.

منشورنا بعنوان الطفل أوالً -  دليل طلب اإلقامة في ويلز 

لألطفال طالبي اللجوء الذين ليس معهم مرافق تحتوي 

عىل معلومات أكثر عن هذا الموضوع. 
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عاملك االجتماعي و مربيتك )في حال كان لديك 

أحدهما(

  Welsh Refugee Council )مجلس اللجوء في ويلز(
welshrefugeecouncil.org.uk 

800 20489 029 - / 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

6974 2039 029 /

 ))Ethnic Youth Support Team )EYST 
 )فريق دعم الشباب العرقي(

eyst.org.uk 
1/466980 01792 /

 National Youth Advocacy Service 
 )الخدمة الوطنية لتمثيل الشباب(

www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
1001 808 0808 /

 Cardiff City of Sanctuary 
 )مدينة كارديف للمأوى( 

cardiff.cityofsanctuary.org 
2478 2048 029 /

 Swansea City of Sanctuary 
 )مدينة سوانزي للمأوى(

swansea.cityofsanctuary.org 
172895 07496 /

 Children’s Commissioner for Wales 
 )مفوض األطفال في ويلز( 

www.childcomwales.org.uk 
1000 801 0808 /

 Asylum Justice )عدالة اللجوء(
asylumjustice.org.uk 

9421 2049 029 /

منظمات بإمكانها مساعدتك:

▼ 

نشرات أخرى في هذه السلسلة

▼ 
◄  Child First – A Guide to Being Looked After for Unaccompanied

Asylum Seeking Children  )الطفل أوالً – دليل تقديم الرعاية لألطفال طالبي 
اللجوء الذين ليس معهم مرافق(

◄  Child First – A Guide to applying to Stay in Wales for
Unaccompanied Asylum Seeking Children )الطفل أوالً – دليل التقدم 

للبقاء في ويلز لألطفال طالبي اللجوء الذين ليس معهم مرافق(

اكتشف أكثر عن حقوق األطفال و القانون الذي يحكم األطفال في 

 ويلز عىل صفحة المركز القانوني في ويلز لألطفال: 

 www.childrenslegalcentre.wales

تدكر أن الشرطة في ويلز موجودون لمساعدتك. ال تكن خائفاً من االتصال 

بهم. في حالة الطوارئ اتصل ب 999. و إال فإن بإمكانك أن تتصل ب 101 

للتحدث مع الشرطة.


