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اطالعاتی درباره حقوق 
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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»تحت مراقبت« قرار گرفتن
▼ 

در ویلــز، مــا اعتقــاد داریــم کــه هــر کودکــی بــرای رشــد و 
نمــو، بــه کمــک و حمایــت بزرگترهــا نیــاز دارد.

ــی )کــه  ــن خــود نباشــید، انجمــن محل ــا والدی  اگــر همــراه ب
مســئولیت  و  می شــود،  شــناخته  نیــز  »شــورا«  نــام  بــه 
مدیریــت آن ناحیــه از ویلــز کــه محــل ســکونت شــما اســت 
را بــر عهــده دارد( از طریــق یــک مــددکار اجتماعــی 
ــا در مواقــع  ــی اســتخدام کــرده ت )شــخصی کــه انجمــن محل
ــد(، کمک هــا و  ــه کــودکان و بزرگســاالن کمــک کن ــزوم ب ل
حمایت هــای الزم را بــه شــما ارائــه خواهــد داد. ایــن فراینــد 
اصطالحــاً »تحــت مراقبــت قــرار گرفتــن« نامیــده می شــود.

یــک حامــی می توانــد در درک ایــن فراینــد بــه شــما کمــک 
ــه  ــی ک ــاره تصمیمات ــود را درب ــرات خ ــد نظ ــا بتوانی ــد ت کن

ــد. ــان کنی ــه می شــود بی ــه شــما گرفت راجــع ب

در بروشــور دیگــر مــا بــا عنــوان »نخســت کــودک – 
راهنمــای مراقبــت ویــژه کــودکان پناهجــوی بــدون همــراه«، 
توضیحــات بیشــتری دربــاره ایــن موضــوع ارائــه شــده 

اســت.

نیــاز  ســکونت  بــرای  جایــی  بــه 
داریــد؟
▼ 

ــی  ــن محل ــد، انجم ــر از 18 ســال باش ــن شــما کمت ــر س اگ
ــن  ــرد. ای ــد ک ــن خواه ــما تأمی ــرای ســکونت ش ــی را ب مکان

محــل ســکونت می توانــد یکــی از مــوارد زیــر باشــد

»مراقبــت رضاعــی« – کــه طــی آن در یــک محیــط  ◄
ــی  ــودکان، زندگ ــایر ک ــا س ــاید ب ــی«، و ش »خانوادگ

خواهیــد کــرد

»خانــه کــودکان« – کــه در آن بــا تعــداد کمــی از  ◄
کــودکان تحــت مراقبــت زندگــی خواهــد کــرد

ــودکان  ــوق ک ــز کنوانســیون حق ویل
 )UNCRC( ــل متحــد ســازمان مل
ایــن  بــه رســمیت می شناســد؛  را 
بــدان معنــا اســت کــه طــی مدتــی 
ــد  ــد بتوانی ــز هســتید، بای کــه در ویل
ــک  ــوان ی ــه عن ــی خــود »ب از زندگ

ــد. ــذت ببری ــودک« ل ک
▼ 

طــی مدتــی کــه در ویلــز هســتید، از 
ــود،  ــد ب ــوردار خواهی ــی برخ حقوق
کــه مهم تریــن آنهــا بــه شــرح زیــر 

اســت:
▼ 
حق برخورداری از مسکن ایمن و مناسب ◄

حق برخورداری از آموزش و پرورش ◄

حق برخورداری از مراقبت های پزشکی ◄

حق محافظت در برابر خشونت و بی توجهی ◄

حق برخورداری از بازی و استراحت ◄

حق عمل به آداب دینی و فرهنگی خود ◄

ــور را  ــه ام ــی هم ــه تنهای ــه ب ــی رود ک ــار نم ــما انتظ  از ش
مدیریــت کنیــد – در اینجــا، کمک هــا و حمایت هایــی بــرای 

شــما وجــود دارد.

 حقوق شما در ویلز
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آپارتمــان یــا ســایر واحدهــای مســکونی مناســب برای  ◄
شــما، چنانچــه بــه اســتقالل بیشــتری نیــاز داشــته 
باشــید. ممکــن اســت بــا ســایر کــودکان و نوجوانانــی 

کــه مثــل خــود شــما هســتند زندگــی کنیــد.

ــت  ــد، »تح ــن کن ــما را تأمی ــکن ش ــی مس ــن محل ــر انجم اگ
مراقبــت« ایــن انجمــن قــرار خواهیــد گرفــت.

بزرگترهــا  از حمایــت  کنیــد،  زندگــی  کــه  جایــی  هــر   
برخــوردار خواهیــد بــود، و بایــد احســاس امنیــت کنیــد.

مراقبت های پزشکی در ویلز
▼ 

شــما حــق داریــد در ویلــز از مراقبت هــای بهداشــتی رایــگان 
»اداره خدمــات بهداشــت ملــی« )NHS( برخــوردار شــوید. 

ــد می توانی

بــه یــک پزشــک در مرکــز »پزشــکان عمومــی«  ◄
)GP( راجعــه کنیــد و نیــز خدمــات دندانپزشــکی را 

ــد. ــت نمایی دریاف

در وضعیت هــای اورژانســی بــه بیمارســتان )شــامل  ◄
بیمارســتان دندانپزشــکی( برویــد

کلیــه داروهایــی کــه پزشــک بــرای شــما تجویــز  ◄
نماییــد بــه صــورت رایــگان دریافــت  می کنــد را 

تحصیل در ویلز
▼ 

اگــر مایــل بــه ادامــه تحصیــل باشــید، می توانیــد ایــن کار را 
انجــام دهیــد.

آمــوزش و  ◄ تــا ســن 18 ســالگی، حــق داریــد از 
شــوید. برخــوردار  رایــگان  پــرورش 

تــا ســن 16 ســالگی موظــف هســتید بــه مدرســه  ◄
برویــد، یــا بــه تحصیــالت مشــابه دیگــر بپردازیــد. 

ــز مشــغول  ◄ ــی کــه در یکــی از مــدارس ویل طــی مدت
ــای  ــری زبان ه ــت یادگی ــید، در جه ــل باش ــه تحصی ب

ــت خواهــد شــد. ــزی از شــما حمای انگلیســی و ویل

 کار کردن در ویلز
▼ 

ــغلی را  ــه ش ــوده ک ــن ب ــز ای ــه ویل ــما ب ــدن ش ــت آم ــر عل اگ
پیــدا کنیــد، بــرای ایــن منظــور بــه اجــازه کار )نوعــی ویــزا( 
ــا بســیار  ــی بریتانی ــررات مهاجرت ــد داشــت. مق ــاز خواهی نی
ــن نتیجــه برســید  ــه ای ســختگیرانه هســتند و ممکــن اســت ب
کــه تــا زمانــی کــه وضعیــت پناهجــو بــه شــما اعطــا نگــردد، 

ــد. ــغلی را بیابی ــد ش نمی توانی

 اقامت در بریتانیا و ویلز
▼ 

ــرای اجــازه  ــد ب ــز باشــید، بای ــت در ویل ــه اقام ــل ب ــر مای اگ
ــد. ــت دهی ــا درخواس ــت در بریتانی اقام

مقــررات مربــوط بــه اقامــت در ویلــز ماننــد مقــررات  ◄
مربــوط بــه اقامــت در بریتانیــا اســت.

شــاید بتوانیــد بــرای پناهندگــی درخواســت دهیــد. اگــر  ◄
بــا درخواســت شــما موافقــت شــود، وضعیــت پناهجــو 
ــا  ــد در بریتانی ــه شــما اعطــا خواهــد شــد و می توانی ب

)و در نتیجــه در ویلــز( اقامــت کنیــد.

امــا  ◄ دهیــد  درخواســت  پناهندگــی  بــرای  اگــر 
اســت  ممکــن  نشــود،  پذیرفتــه  شــما  درخواســت 
را  انسان دوســتانه  مراقبت هــای  بتوانیــد  همچنــان 
ــا  ــه شــما اجــازه UASC ی ــا شــاید ب ــد ی دریافــت کنی
شــود. داده  بریتانیــا  در  اقامــت  بــرای   67.s اجــازه 

بســته بــه اینکــه والدیــن شــما کجــا باشــند، و بازگشــت  ◄
ــت  ــت دول ــن اس ــد، ممک ــن باش ــدر ایم ــا چق ــزد آنه ن
ــزد  ــما ن ــت ش ــر اس ــه بهت ــرد ک ــم بگی ــا تصمی بریتانی

ــد. ــواده خــود برگردی خان

 بروشــور دیگــر مــا بــا عنــوان »نخســت کــودک – راهنمــای 
درخواســت اقامــت در ویلــز ویــژه کــودکان پناهجــوی بــدون 
همــراه« حــاوی اطالعــات بیشــتری دربــاره ایــن موضــوع 

است.
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سایر بروشورهای این سری:
▼ 
نخســت کــودک – راهنمــای مراقبــت ویــژه کــودکان پناهجــوی بــدون  ◄

ه همرا

نخســت کــودک – راهنمــای درخواســت اقامــت در ویلــز 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

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://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/

