
Canolfan
Gyfreithiol 
y Plant
Children’s 
Legal 
Centre

نخست کودک
راهنمای درخواست اقامت در 

ویلز ویژه کودکان پناهجوی 
بدون همراه

اطالعاتی درباره درخواست 
پناهندگی و اقامت در ویلز 
برای کودکانی که سن آنها 

کمتر از 18 سال است و بدون 
خانواده خود به ویلز آمده اند

این یکی از سه 
بروشوری است که 
برای کمک به شما 
طراحی شده است. 

شما باید هر سه آنها 
را مطالعه کنید.
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درخواست برای اقامت در بریتانیا
▼ 

چنانچــه علــت خــروج شــما از کشــور زادگاه تــان ایــن باشــد 
ــق  ــژاد، مذهــب، ملیــت، تعل ــل ن ــی مث ــه دالیل کــه در آنجــا ب
بــه یــک گــروه اجتماعــی خــاص یــا داشــتن عقایــد سیاســی 
ــرار  ــه ق ــه و ناعادالن ــار بی رحمان خــاص، در معــرض رفت
ــل  ــن دالی ــی از ای ــه یک ــه ب ــد ک ــم آن را داری ــا بی ــتید )ی داش
می توانیــد  شــوید(،  بی عدالتــی  و  بی رحمــی  قربانــی 

درخواســت پناهندگــی در بریتانیــا را بدهیــد

بایــد درخواســت پناهندگــی خــود را بــه محــض ورود  ◄
بــه بریتانیــا تســلیم کنیــد. شــاید الزم باشــد بــرای ایــن 
منظــور، بــه »اداره ویــزا و مهاجــرت بریتانیــا« 
ــد – مــددکار اجتماعــی شــما  )UKVI( مراجعــه کنی

ــد. ــه شــما کمــک کن ــن خصــوص ب ــد در ای می توان

 بــرای درخواســت پناهندگــی خــود، بــه مشــاوره  ◄
ــما  ــی ش ــن محل ــت. انجم ــد داش ــاز خواهی ــی نی حقوق
)ســازمانی کــه مســئولیت مدیریــت آن ناحیــه از ویلــز 
ــده دارد(  ــر عه ــت را ب ــما اس ــکونت ش ــل س ــه مح ک
ــی  ــاوره های حقوق ــه مش ــد ک ــاذ کن ــی اتخ ــد ترتیب بای

الزم را دریافــت کنیــد.

ــفاهی  ◄ ــم ش ــک مترج ــد ی ــما، بای ــاز ش در صــورت نی
در کلیــه جلســات مصاحبــه حضــور داشــته باشــد تــا 
بتوانیــد آنچــه گفتــه می شــود را بفهمیــد و مطمئــن 
ــود. ــی درک می ش ــه خوب ــما ب ــور ش ــه منظ ــوید ک ش

موفقیت آمیــز  ◄ شــما  پناهندگــی  درخواســت  اگــر 
باشــد، بــه شــما وضعیــت پناهجــو اعطــا خواهــد شــد 
و می توانیــد در بریتانیــا بمانیــد. بعــد از گذشــت 5 
ســال، ایــن وضعیــت مــورد بازنگــری قــرار خواهــد 
اجــازه  بــرای  می توانیــد  زمــان  ایــن  در  گرفــت. 

اقامــت نامحــدود در بریتانیــا درخواســت دهیــد.

 حقــوق مــن طــی روندهــای ارزیابی 
مهاجرت و ســن

▼ 
اگــر ســن شــما کمتــر از 18 ســال باشــد، بــا شــما »بــه عنوان 
یــک کــودک« و مطابــق بــا کنوانســیون حقــوق کــودکان 
ســازمان ملــل متحــد )UNCRC( رفتــار خواهــد شــد. ایــن 

بــدان معنــا اســت کــه:

ــد  ◄ ــما می گیرن ــاره ش ــا درب ــه بزرگتره ــی ک تصمیمات
ــه صــالح  ــن وجــه ممکــن ب ــه بهتری ــد »ب همیشــه بای

شــما« باشــد

هنــگام اتخــاذ تصمیمــات، بایــد بــه نظــرات شــما  ◄
گــوش بدهنــد و آنهــا را در نظــر بگیرنــد

بایــد بــه زبــان، فرهنــگ، و دیــن شــما احتــرام گذاشــته  ◄
د شو

باید از شما در برابر آسیب ها محافظت گردد ◄

نباید بازداشت شوید ◄

ــه  ــه ب ــی، ک ــا انجمــن محل ــدان اداره مهاجــرت ی ــر کارمن اگ
ــه ســن  ــد ک ــر کنن ــناخته می شــود، فک ــز ش ــام »شــورا« نی ن
ــاید  ــد، ش ــر می رس ــه نظ ــال ب ــتر از 17 س ــی بیش ــما خیل ش

ــد. ــل آی ــه عم ــی ســن« از شــما ب ــک »ارزیاب الزم باشــد ی

 تصمیمــی کــه »بــه بهتریــن وجــه ممکــن بــه صــالح شــما« 
باشــد تصمیمــی اســت کــه توســط بزرگترهــا و بــا در نظــر 
گرفتــن کلیــه شــرایط مربوطــه، شــامل نظــرات خــود شــما، 
ــه می شــود. ممکــن اســت همیشــه آن تصمیمــی نباشــد  گرفت

ــد. ــما می خواهی ــه ش ک

ویلز بخشی از بریتانیا است. اجازه 
اقامت شما در ویلز به مقررات 
مهاجرتی بریتانیا بستگی دارد.
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اگــر بــا درخواســت پناهندگــی شــما مخالفــت گــردد،  ◄
شــاید »مراقبت هــای انسان دوســتانه« بــه شــما داده 
ــر 5 ســال  ــه مــدت حداکث ــد ب شــود. معمــوالً می توانی
ــازه  ــرای اج ــد ب ــپس می توانی ــد. س ــا بمانی در بریتانی

ــد. ــا درخواســت دهی ــت نامحــدود در بریتانی اقام

مراقبت هــای  ◄ یــا  پناهندگــی  شــما  بــه  اگــر 
انسان دوســتانه داده نشــود و واجــد شــرایط اجــازه 
اقامــت s.67 هــم نباشــید، بــه شــما اجــازه اقامــت 
ویــژه پناهجــوی بــدون همــراه )UASC( داده خواهد 
شــد. معمــوالً می توانیــد بــه مــدت 30 مــاه یــا تــا ســن 
17.5 ســالگی در بریتانیــا بمانیــد. اگــر مایــل باشــید 
ــد بــرای  ــد، می توانی ــا بمانی مــدت بیشــتری در بریتانی

ــد. ــت بدهی ــدت درخواس ــن م ــد ای تمدی

در برخــی شــرایط، اگــر از یکــی دیگر از کشــورهای  ◄
ــمت s(  67.67(از  ــاس »قس ــر اس ــا ب ــه اروپ اتحادی
قانــون مهاجــرت« بــه بریتانیــا آمــده باشــید و بــه شــما 
 »67.s پناهندگــی داده نشــود، شــاید بتوانیــد »اجــازه
را دریافــت کنیــد؛ و ایــن یعنــی می توانیــد 5 ســال 
ــن مــدت، حمایت هــای  ــد، و طــی ای ــا بمانی در بریتانی
بــه  مالــی را از دولــت بریتانیــا دریافــت کنیــد و 
خدمــات عمومــی دسترســی داشــته باشــید. بعــد از 
گذشــت 5 ســال، می توانیــد بــرای »اجــازه اقامــت 

ــد. ــت دهی ــا درخواس ــدود« در بریتانی نامح

اگــر بــا تصمیمــی کــه دربــاره درخواســت شــما گرفتــه 
می شــود موافــق نباشــید، می توانیــد نســبت بــه آن اعتــراض 
کنیــد. می توانیــد »کمــک   هزینه هــای حقوقــی« را بــرای 
ــوص  ــی الزم در خص ــاوره های حقوق ــه مش ــت هزین پرداخ

ــد. ــت کنی ــی خــود دریاف ــت پناهندگ وضعی

اگر نتوانم در بریتانیا بمانم
▼ 

رونــد درخواســت بــرای پناهندگــی در بریتانیــا ممکــن اســت 
مدتــی طــول بکشــد، و شــاید در نهایــت بــه شــما اجــازه 
اقامــت در ایــن کشــور داده نشــود. در ایــن صــورت، ترتیبــی 
ــه کشــور  ــل ب ــت کام ــد در امنی ــا بتوانی ــد شــد ت اتخــاذ خواه

ــد. ــاز گردی زادگاه خــود ب

درخواست برای اقامت طوالنی تر
▼ 

ــدود  ــت نامح ــازه اقام ــرای اج ــت ب ــدد درخواس ــر در ص اگ
ــود  ــازه UASC خ ــد اج ــا می خواهی ــتید، ی ــا هس در بریتانی

ــد درخواســت خــود را قبــل از انقضــای  ــد، بای ــد کنی را تمدی
ــد. ــی تســلیم کنی اجــازه اقامــت فعل

خانواده من
▼ 

حتــی اگــر بــه شــما وضعیــت پناهجــو داده شــود، و بتوانیــد 
بــرای آوردن خواهــر و  بمانیــد، نمی توانیــد  در بریتانیــا 

ــد. ــا درخواســت بدهی ــه بریتانی ــن خــود ب ــا والدی ــرادر ی ب

اگــر شــما بــه ویلــز آمده ایــد، امــا والدین تــان در یکــی دیگــر 
از کشــورهای اتحادیــه اروپــا هســتند، ممکــن اســت مقامــات 
ذیصــالح بــه ایــن نتیجــه برســند کــه بهتــر اســت شــما نــزد 

خانــواده خــود در آن کشــور دیگــر برگردیــد.

اگــر بــرای پیوســتن بــه اعضــای خانــواده خــود در بریتانیــا 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــد رون ــم بای ــاز ه ــد، ب ــور آمده ای ــن کش ــه ای ب

ــد. ــت مهاجــرت خــود را طــی کنی ــن وضعی تعیی

ارزیابی سن
▼ 

اگــر مقامــات مربوطــه فکــر کننــد کــه ســن شــما خیلــی 
بیشــتر )یــا کمتــر( از ســنی اســت کــه می گوییــد، شــاید الزم 

ــد. ــه عمــل بیای ــی ســن از شــما ب ــک ارزیاب باشــد ی

 طــی ایــن ارزیابــی، ســؤاالت زیــادی از شــما پرســیده 
ــن  ــن س ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــا، ک ــی از آنه ــد – برخ ــد ش خواه
شــما پرســیده می شــود، ممکــن اســت کامــالً شــخصی باشــند 
ــد  ــد. شــما می توانی ــر بگیرن ــی را در ب و موضوعــات مختلف
ــا  ــما اســت را ب ــاد ش ــورد اعتم ــه م ــال ک ــرد بزرگس ــک ف ی
ــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــه حقــوق شــما  ــد ت خــود ببری
احتــرام گذاشــته می شــود. همچنیــن، از شــما پرســیده خواهــد 
ــما را  ــت و ســن ش ــه هوی ــد ک ــنادی را داری ــا اس ــه آی ــد ک ش

تأییــد کنــد.

 تــا زمانــی کــه دربــاره ســن شــما تصمیم گیــری شــود، بایــد 
بــه عنــوان یــک کــودک بــا شــما رفتــار شــود.

ــند  ◄ ــه برس ــن نتیج ــه ای ــی ســن، ب ــد از ارزیاب ــر بع اگ
کــه ســن شــما کمتــر از 18 ســال اســت، همچنــان بــه 

عنــوان یــک کــودک بــا شــما رفتــار خواهــد شــد

اگــر بعــد از ارزیابــی ســن، بــه ایــن نتیجــه برســند کــه  ◄
ســن شــما 18 ســال یــا بیشــتر اســت، بــه عنــوان یــک 

بزرگســال بــا شــما رفتــار خواهــد شــد.
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سازمان هایی که می توانند به شما کمک کنند:
▼ 

سایر بروشورهای این سری:
▼ 
ــدون  ◄ ــوی ب ــودکان پناهج ــوق ک ــژه حق ــای وی Child First – راهنم

همــراه

Child First – راهنمــای مراقبــت ویــژه کــودکان پناهجــوی بــدون  ◄
همــراه

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره حقــوق کــودکان و آگاهــی از قوانیــن 
ــه  ــز« ب ــودکان ویل ــی ک ــز حقوق ــایت »مرک ــودکان، از وب س ــه ک ــوط ب مرب

www.childrenslegalcentre.wales :ــد ــدن کنی ــر دی ــانی زی نش

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه پلیــس ویلــز همیشــه آمــاده کمــک بــه شــما اســت. از 
تمــاس گرفتــن بــا پلیــس نترســید. در صــورت بــروز یــک وضعیــت اضطــراری، 
بــا شــماره 999 تمــاس بگیریــد. در ســایر مــوارد، می توانیــد از طریــق شــماره 

101 بــا پلیــس تمــاس بگیریــد.

مددکار اجتماعی شما و سرپرست رضاعی شما )اگر 
داشته باشید(

 انجمن پناهجویان ویلز
 welshrefugeecouncil.org.uk 

800 20489 029

 TGP Cymru 
 www.trosgynnal.org.uk 

6974 2039 029

)EYST( تیم حمایت از جوانان اقوام مختلف 
eyst.org.uk 

1/466980 01792 

 اداره ملی حمایت از جوانان
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 

1001 808 0808 

 ایمنگاه شهر کاردیف
cardiff.cityofsanctuary.org 

2478 2048 029 

 ایمنگاه شهر سوان سی
swansea.cityofsanctuary.org 

172895 07496

 کمیسیون کودکان ویلز
www.childcomwales.org.uk 

1000 801 0808 

 دادگاه پناهندگی
asylumjustice.org.uk 

9421 2049 029
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