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نخست کودک
راهنمای مراقبت ویژه کودکان 

پناهجوی بدون همراه

اطالعاتی درباره »تحت 
مراقبت قرار گرفتن« افرادی 
که سن آنها کمتر از 18 سال 
است و بدون اعضای 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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»تحــت مراقبــت قــرار گرفتــن« – 
مفهــوم آن چیســت؟

▼ 
ــی  ــن محل ــد و انجم ــال باش ــر از 18 س ــما کمت ــن ش ــر س اگ
ــد،  مکانــی را بــرای ســکونت و مراقبــت از شــما تعییــن کن

ــد«. ــرار گرفته ای ــت ق ــت مراقب ــما »تح ش

 بــه محــض اینکــه »تحــت مراقبــت قــرار بگیریــد«، انجمــن 
محلــی یــک مــددکار اجتماعــی را بــرای شــما تعییــن خواهــد 
ــل  ــان حاص ــت اطمین ــف اس ــی موظ ــددکار اجتماع ــرد. م ک
کنــد کــه نیازهــای امنیتــی و رفاهــی شــما بــه خوبــی بــرآورده 

ــد: می شــود. انجمــن محلــی بای

ــاک  ◄ ــذا و پوش ــما از غ ــه ش ــد ک ــل کن ــان حاص اطمین
ــتید ــوردار هس ــب برخ ــی و مناس کاف

ســایر نیازهایــی کــه بــرای بهداشــت، تحصیــل، و  ◄
ــد ــع کن ــایی و رف ــد را شناس ــاز داری ــت نی مراقب

 اگــر ســن شــما زیــر 18 ســال باشــد، تصمیماتــی هســتند کــه 
بایــد توســط هــر شــخصی کــه سرپرســتی قانونــی شــما را بــر 
ــد در  ــه شــود. امــا شــما بای ــن، گرفت ــل والدی عهــده دارد، مث

همــه تصمیمــات مشــارکت داده شــوید.

 تــا زمانــی کــه ســن شــما بــه 18 ســال برســد، از شــما 
مراقبــت خواهــد شــد. اگــر بــه شــما اجــازه اقامــت در بریتانیا 
داده شــده و بــه مــدت 13 هفتــه یــا بیشــتر »تحــت مراقبــت« 
قــرار گرفتــه باشــید، می توانیــد حمایت هــای مســتمر را 

ــد. ــت کنی ــد از 18 ســالگی هــم دریاف ــی بع حت

ــت  ــه تح ــی ک ــی مدت ــن ط ــوق م حق
مراقبــت هســتم

▼ 
کــودکان  حقــوق  کنوانســیون  اســاس  بــر  کــودکان  کلیــه 
ــی برخــوردار  ــل متحــد )UNCRC(، از حقوق ســازمان مل
هســتند. اگــر شــما »تحــت مراقبــت« یــک انجمــن محلــی )که 
ــه محــل ســکونت  ــز ک ــه از ویل ــت آن ناحی مســئولیت مدیری
ــامل  ــوق ش ــن حق ــید، ای ــده دارد( باش ــر عه ــما اســت را ب ش

حــال شــما خواهــد شــد.

ــد  ◄ ــاره شــما می گیرن ــا درب ــه بزرگتره ــی ک  تصمیمات
ــما«  ــالح ش ــه ص ــن ب ــه ممک ــن وج ــه بهتری ــد »ب بای

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 ◄

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

اگر سن شما کمتر از 18 سال است و بدون 
خانواده خود به ویلز آمده اید، انجمن محلی، که 

به نام »شورا« نیز شناخته می شود، شما را تحت 
مراقبت قرار خواهد داد.
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محل سکونت شما
▼ 

ــط  ــک محی ــی در ی ــک سرپرســت رضاع ــزد ی ــد ن می توانی
»خانوادگــی« زندگــی کنیــد، یــا در یــک خانــه و نــزد ســایر 
ــاکن  ــتند س ــما هس ــود ش ــل خ ــه مث ــی ک ــودکان و نوجوانان ک
شــوید. اگــر ســن شــما 16 یــا 17 ســال باشــد، ممکــن اســت 
بــه شــما محــل ســکونتی داده شــود کــه از اســتقالل بیشــتری 

برخــوردار باشــد.

 هــر جایــی کــه زندگــی کنیــد، آن مــکان بایــد بــرای  ◄
شــما ایمــن باشــد. 

از شــما انتظــار مــی رود بــه مقــررات محــل ســکونت  ◄
ــت  ــت رعای ــه دق ــا را ب ــد و آنه ــرام بگذاری ــود احت خ

کنیــد تــا امنیــت همــه تضمیــن گــردد

ــن  ◄ ــرای شــما تعیی ــوع محــل ســکونتی کــه ب در هــر ن
ــود ــد ب ــوردار خواهی ــا برخ ــت بزرگتره ــردد، از حمای گ

طرح مراقبت و حمایت از شما
▼ 

خدماتــی کــه انجمــن محلــی بــرای شــما ســازماندهی می کنــد 
در یــک »طــرح مراقبــت و حمایــت« گنجانــده خواهــد شــد. 

ایــن طــرح شــامل مــوارد زیــر خواهــد بــود:

حمایت هایــی کــه بــرای تســلیم درخواســت پناهندگــی  ◄
و حــل ســایر مشــکالت مهاجرتــی نیــاز خواهیــد 

داشــت

جزئیــات مربــوط بــه تحصیــل شــما و برنامــه مــورد  ◄
نظــر شــما بــرای رشــد و پیشــرفت

پزشــک،  ◄ مداخلــه  بــه  کــه  بیمــاری  گونــه  هــر 
ــاز  ــا ســایر متخصصــان بهداشــتی نی دندانپزشــک، ی

داشــته باشــد

کلیــه نیازهایــی کــه در رابطــه بــا هویــت و فرهنــگ  ◄
خــود داریــد

دستاوردهایی که باید برای شما حاصل گردد ◄

فراگیــری  ◄ بــرای  اســت  ممکــن  کــه  کمک هایــی 
مهارت هــای زندگــی مســتقل و آمادگــی جهــت ورود 

بــه دوران بزرگســالی نیــاز داشــته باشــید

شــخصی کــه مســئول اســت اطمینــان حاصــل کنــد کــه  ◄
نیازهــای شــما رفــع می گــردد و بــه شــما کمــک کنــد 

تــا بــه دســتاوردهای مــورد نظــر برســید

ــوان  ــه عن ــی ب ــاره زندگ ــر درب تفک
یــک بزرگســال

▼ 
اگــر قبــل از آنکــه ســن شــما 18 ســال شــود، بــه مــدت حداقل 
13 هفتــه تحــت مراقبــت قــرار گرفتــه باشــید، انجمــن محلــی 
ــای  ــان حمایت ه ــما، همچن ــل ش ــد، در صــورت تمای می توان
ــی دوران  ــما وارد زندگ ــا ش ــد ت ــه ده ــما ارائ ــه ش الزم را ب

بزرگســالی شــوید.

همــکاری  بــا  اجتماعــی  مــددکار 
شــما یــک »نقشــه مســیر« را تهیــه 

ــرد. ــد ک خواه
▼ 

ــرایط  ــد ش ــالگی واج ــن 18 س ــه س ــیدن ب ــد از رس ــر بع اگ
دریافــت حمایــت و یــا مایــل بــه دریافــت آن نباشــید، ممکــن 
ــا  ــد، ام ــت کنی ــی را دریاف ــد کمک های ــان بتوانی اســت همچن
ایــن امــر بــه اجــازه شــما بــرای اقامــت در بریتانیــا بســتگی 

دارد.

ابراز نظرات خود
▼ 

ــق  ــاره ح ــد درب ــد، بای ــرار می گیری ــت ق ــی تحــت مراقب وقت
ــح داده شــود.  ــل« توضی ــرای برخــورداری از »وکی شــما ب
ایــن خدمتــی مســتقل اســت کــه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد 
تــا مشــکالتتان را بــا کمــک یــک متخصــص توضیــح دهیــد. 
ایــن متخصــص بــه نمایندگــی از شــما نظــرات شــما را ابــراز 

خواهــد کــرد.

ــد همــواره  ◄ ــد بتوانی ــت هســتید، بای ــی تحــت مراقب وقت
ــل دسترســی داشــته باشــید ــه خدمــات وکی ب

وکیــل می توانــد دربــاره کلیــه مشــکالتی کــه داریــد و  ◄
نیــز حــل آنهــا بــه شــما کمــک کنــد.

اگر کارها خوب پیش نرود
▼ 

اگــر بــا شــیوه ای کــه از شــما مراقبــت می شــود موافــق 
ــد  ــرود، می توانی ــا برخــی از کارهــا خــوب پیــش ن نباشــید ی



Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre نخست کودک  راهنمای مراقبت ویژه کودکان پناهجوی بدون همراه

سایر بروشورهای این سری:
▼ 
نخســت کــودک – راهنمــای ویــژه حقــوق کــودکان پناهجــوی بــدون  ◄

همــراه

نخســت کــودک – راهنمــای درخواســت اقامــت در ویلــز ویــژه حقــوق  ◄
کــودکان پناهجــوی بــدون همراه

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

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

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.

سازمان هایی که می توانند به شما کمک کنند:
▼ 

http://www.childrenslegalcentre.wales
http://www.childrenslegalcentre.wales
https://welshrefugeecouncil.org.uk/
http://www.trosgynnal.org.uk/
http://eyst.org.uk/
https://www.nyas.net/services/our-services-in-wales/
https://www.nyas.net/services/our-services-in-wales/
http://cardiff.cityofsanctuary.org/
http://cardiff.cityofsanctuary.org/
https://swansea.cityofsanctuary.org/
https://swansea.cityofsanctuary.org/
https://www.childcomwales.org.uk/
http://asylumjustice.org.uk/

