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ئاگەهی دەربارەی داخوازکرنا 
پەنابەریێ و مانێ ل هەرێام 
وێڵز ژبۆ کەسێن کۆ تەمەنێ 
وان ژ 18 ساڵیێ بچۆکرتن و 

کەسەکێن بتەنێ و بێ ماڵباتن

چایڵد فێڕست 
ڕێ نیشاندەرەك ئا 

داخوازیکرنا مانێ ل هەرێام 
وێڵز ژبۆ زاڕۆکێن پەنابەرێن 

بێ مالبات و یێن پێتڤي

 ئەڤە یێك ژ
 سێ ڕێ نیشاندەرێت 
 هاتینە چێکرن ژبو 

 ئالیکاریا وە. پێویستە 
هون هەر سێ ڕێ 
نیشاندەرا بخوینن. 
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مافێن من دناڤا پڕۆسەیێن کۆچبەري 
و نرخاندنا تەمەين دا

▼ 
گەر تۆ ژ 18 ساڵیێ بچۆکرت يب،  تۆ ›وەك زاڕٶك‹ تێي بەرچاڤکرن 
 . )UNCRC( و لگوري پەیامنا نەتەوێن یەکبۆیي ئا مافێن زاڕۆکا

ئەڤ واتە: 

ئەو بریارێن تێنە دان ژ ئالیێ مەزنا ڤە پێویستە ›ژبوي  ◄
بەڕژەوەندیا تە بن‹

پێویستە پێشنیارێن تە بهێن بیسنت و بەرچاڤکرن دەمێ  ◄
بریار تێن دان

پێویستە ڕێز ل زمان و چاند و ئۆلێ تە بهێن گرتن ◄

پێویستە تۆ ژ زیانێ بهێیە پاراسنت ◄

نابیت تو بهێیە بن چاڤکرن ◄

گەر کاربەدەستێن کۆچبەریێ یان دەستهەاڵتداریا هەرێمي کۆ تێ 
ناسکرن وەکۆ جڤات هەستکر کۆ تۆ پڕ ژ ژیێ 17 ساڵیێ مەزنرتي، 

وي چاخي ›نرخاندنا تەمەين‹ وێ ژتەڕا تێ ئەنجامدان.

بریارا کۆ ›د باشرتین بەرژەوەندیا تە دا‹ ئەو بریارە ژ ئالیێ کەسێن 
مەزن ڤە تێ دان کۆ تەڤ ڕەوشێن تێکەلیدار تێن بەرچاڤکرن، دیسا 
نێڕینێن تەژي تێن بەرچاڤکرن. بەلکي ئەو بریارە هەردەم د خواستا 

تەدا نەبە. 

هەرێام وێڵز بەشەکە ژ وەاڵتێ بەریتانیا. 
مافێ مانا تە ل هەرێام وێڵز لگۆري یاسایێن 

کۆچبەریێ ل وەاڵتێ بەریتانیا دبە.

داخوازکرنا مافێ مانێ ل وەالتێ 
بەریتانیا

▼ 
تۆ دکاري داخوازا پەنابەریێ ل وەاڵتێ بەریتانیا بکەي گەر تۆ 

ژوەالتێ خۆ دەرچۆيب ژبەر کۆ ڕەفتارا چەۆت تەڤ تە هاتیە کرن 
یان ژبەر ئەگەرا نەحەقیێ بەرامبەر وەك هەڤیا تە، ئۆلێ تە و 
نەتەوا تە و تایبەتیا گرێدایي ب گڕۆپەکا جڤاکي ڤە یان ژبەر 

تێکەلیا تە تەڤ هزرەکا سیايس )یان تۆ دتريس کۆ نەدادپەروەري 
بەرامبەر تە بهێتە کرن ژبەر یێك ژوان ئەگەرا(

دڤێ تۆ داخوازا خۆ ئا پەنابەریێ بزۆترین وەخت تۆمارکەي  ◄
ئێکسەر پشتي هاتنا تە بۆ ناڤا بەریتانیا. دبە کۆ پێویست 
بیت ژڤانەکێ تەڤ دەزگەهێ ڤیزێ و کۆچبەریا بەرتانیا 

)UKVI( ڕا چێکەي، کۆ ئەڤ کارە لجەم خزمەتکاریا 
کۆچبەریا بەریتاين تێ ئەنجام دان – کارکەرێ تە ئێ جڤاکي 

دکارە بڤێ یەکێ ڕا ئالیکاریا تەبکەت. 

تۆ دێ پێویستي ب شێوەدارێ یاسایي يب ژبۆ ئالیکاریکرنا  ◄
داخوازناما تە ئا پەنابەریێ. دەستهەاڵتداریا هەرێمي ئا تە 
)ئەو ڕێخستنا کۆ چاڤدێریا تە دکە ل جهێ تٶ لێ دژي ل 

هەرێام وێڵز( پێویستە شێوەدارێ یاسایي ژتەڕا پەیداکەت. 

پێویستە وەرگێڕەکێ زمان ژتەڕ بهێ دەستنیشانکرن، ئەگەر  ◄
تە پێویستي پێ هەبە ژبۆ جڤینا چاڤپێکەفتنێ کۆ هۆن 
ژهەڤ دوو فێمکەن دەمێ هەڤپەیڤین تێ ئەنجام دان.

گەر داخوازیا تە ئا پەنابەریێ سەرکەفتي بە، وێ مافێ  ◄
پەنابەریا سیايس ژتەڕ بێ دان و تۆ دکاري ل بریتانیا مبیني. 
پشتي 5 سااڵ پێ داچۆن وێ بهێ کرن لسەر مافێ پەنابەریا 
تە. ل وێ چاخي تۆ دکاري داخوازیا مافێ مانا بەردەوام ل 

بریتانیا بکەي 
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گەر داخوازناما تە ئا پەنابەریي سەرنەکەت، دبە مافێ  ◄
پەنابەریا ›پاراستنا مرۆڤي‹ ژتەڕ بێ دان. تۆ دکاري ل 

بریتانیا مبیني بۆ دەمێ 5 سااڵ. دویڕا تۆ دکاري داخوازا 
مافێ مانا بەردەوام ل بریتانیا بکەي.

گەر مافێ پەنابەریا سیايس یان ئا پاراستنا مرۆڤي ژتەڕ نەها  ◄
دان وگەر تە مافێ پەنابەریا s.67 ژي ژتەڕ نەدا، مافێ 

 )UASC( مانا زاڕۆکێن پەنابەرێن بێ سەمیان )پەنابەریا(
وێ ژتەڕ وە دان. وي چاخي تۆ دکاري ل هەرێام وێڵز یان 

هەرێمێن دن ئێ بریتانیا مبیني بۆ دەمێ 30 مەها ئانکو 
حەتا تەمەنێ تە دبە 17.5 ساڵ. دۆیڕا تۆ دکاري داخوازا 

درێژکرنا مافێ مانا خۆ بکەي، ئەگەر تە هینا خواست هەبە 
تۆ ل بریتانیا مبیني. 

د هن ڕەوشا دا گەر تۆ ژ وەاڵتێ دن ئێ ئەۆڕۆپي هاتیە  ◄
بەریتانیا ل گۆر مادا s.67 ئا یاسا کۆچبەریي و مافێ 

پەنابەریی ژتەڕ نەهاتبە داین، دبە مافێ مانێ ئا مادێ 
s.67 ژتەڕ بێ دان، کۆ واتە تۆ دکاري بۆ دەمێ 5 سااڵ ل 

بریتانیا مبیني، و دکاري ئالیکاریا ئابۆري ژ حکۆمەتا بەریتانیا 
بگري و دیسا دکاري خزمەتێن گشتي د وي دەمي دا بگري. 

پشتي  5 سااڵ تۆ دکاري داخوازا مافێ نیشتەجێ ئا درێژ 
دەم ل بریتانیا بکەي. 

گەر تۆ ڕازي نەيب تەڤ بریارا تێ دان ژبۆي داخوازیا تە، تۆ دکاري 
دژي بریارێ دەرکەڤي. تۆ دکاي ئالیکایا یاسایي پەیداکەي ژبۆ 

خەرجیا شێوەرداریا یاسایي ئا ژتەڕا پێویست ژبۆي ڕەوشا کۆچبەریا 
تە بدەن. 

گەر ئەز نکارم ل بریتانیا مبینم

▼ 
دبە پڕۆسا داخوازکرنا پەنابەریێ چەند دەمەکي بکشینە، و دبە 

دەستۆر ژ تەڕ نەهێ دان کۆ بکاري ل بریتانیا مبیني. ئەگەر ئەڤ 
چەند چێ بۆ، دێ ئامادەکاري هێن بەرهەڤکرن ژبۆ زڤڕاندنا تە ئا 

ب سەالمەت بۆ وەاڵتێ تە. 

داخوازکرن بۆ درێژکرنا مافێ مانا تە

▼ 
ئەگەر تۆ بخوازي داخوازیا مافێ مانا بەردەوام ل بریتانیا بکەي، 

یان تۆ بخوازي مافێ پەنابەریا خۆ ئا دەمکي )UASC( درێژکەي، 
پێویستە داخوازناما خۆ بشیني بەري مافێ مانا تە ئا نۆها ب داوي 

بهێت. 

مالباتا من

▼ 
دیسا گەر مافێ پەنابەریا سیايس ژتەڕ هاتە دان ل بریتانیا، تۆ 

نکاري داخوازایا تەڤ لێهەڤبۆنا تەڤ خۆشك و برا و دیوباڤێ خۆ 
بکەي کۆ بکارن بهێن بۆ بریتانیا. 

گەر تۆ هاتیە هەرێام وێڵز ل دەما دیوباڤێ تە ل وەاڵتەکێ دنێ 
ئەوڕۆپا بن، دەستهەاڵتدار وێ بریارێ بدەن کۆ ژبۆ بەڕژەوەندیا تە 

ئا باش تەڤ مالباتا تە تەڤ لێهەڤ بکەن ل وەالتێ ئەو دژین.

گەر تۆ هاتیە بریتانیا ژبۆ بگەهیە ئەندامێت مالباتا خۆ، دیسا 
پێویستە چارەسەریا ستاتۆیا پەنابەریا خۆ بکەي. 

نرخاندنا تەمەين

▼ 
گەر دەستهەاڵتا )حکۆمەتێ( گۆمان هەبۆ ژبۆ تەمەنێ تە کۆ 

هزردکەن تۆ پڕ ب تەمەن تريب )یان پڕ بچۆکرت يب( ژ تەمەنێ کۆ تۆ 
دبێژي، وي چاخي بەلکي نرخاندنا تەمەين ژتەڕ بهێ ئەنجام دان.

پڕ پرس وێ ژتە بێن کرن – دبە هن ژوان پرسا تایبەت و کەيس 
بن و ئالۆگاریا پڕ الیەنا دێ هێتە قالکرن ژبۆ نرخاندنا تەمەنێ 
تە. تۆ دکاري کەسەکێ مەزن کۆ باوەریا تە پێ هەبە ئامادەي 

جڤینا تایبەت ژبۆ نرخاندنا تەمەنێ تە بکەي حەتا مافێن تە بهێنە 
بەرچاڤکرن. دیسا وێ داخواز ژتەڕ بێ کرن ئەگەر بەلگەنامێ تە 

هەبن کۆ دۆپاتا تەمەنێ تە بکەن.

پێویستە سەرەدەریا گۆنجاو وەك زاڕۆكەك تەڤ تە بێ کرن حەتا 
بریار لسەر تەمەنێ تە بێ دان.

گەر بریار هاتە دان کۆ تەمەنێ تە ژ 18 ساڵیێ بچۆکرتە، وێ  ◄
بەردەوام سەرەدەري وەکۆ زاڕۆك تەڤ تە هێتە کرن

گەر بریار هات دان کۆ تەمەنێ تە ژ 18 ساڵیێ مەزنرتە، وێ  ◄
سەرەدەریا مەزنا تەڤ تە بێ کرن.
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الپەڕێن دن کۆ دناف ڤان ڕێزا هەنە

▼ 
چایڵد فێڕست )Child First( - ڕێ نیشاندەرەك ژبو هەبونا چاڤدێریا  ◄

زاڕۆکێن پەنابەرێن بێ مالبات و یێن پێتڤي

چایڵد فێڕست )Child First( – ڕێ نیشادەرەك ژبۆ داخازکرنا ماناێ ل  ◄
هەرێام وێڵز ژبۆ زاڕۆکێن پەنابەرێن بێ مالبات و یێن پێتڤي

 کارکەرێ تە ئێ کاروبارێن جڤاکي و چاڤدێرێ تە
)ئەگەر تە یێك هەبیت( 

 جڤاتا پەنابەرا ئا وێڵز
welshrefugeecouncil.org.uk 

  کۆ منارا تێلەفۆنا وان
800 20489 029 

 TGP Cymru 
 www.trosgynnal.org.uk 

6974 2039 029

 تیام پشتەڤانیا جوانێن تەڤ نەتەوەیي
 )EYST( 

eyst.org.uk 
 کۆ منارا تێلەفۆنا وان
 1/466980 01792 

 خزمەتگەها پارێزەریا جوانێن نیشتیامين
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 

  کۆ منارا تێلەفۆنا وان
 1001 808 0808 

 سانکتوريا باژاڕێ کاریف
cardiff.cityofsanctuary.org 

  کۆ منارا تێلەفۆنا وان
2478 2048 029 

 سانکتۆريا باژێڕێ سوانزي
swansea.cityofsanctuary.org 

  کۆ منارا تێلەفۆنا وان
 172895 07496 

 کۆمیسیونا زاڕۆکێن وێڵز
www.childcomwales.org.uk 

 کو منارا تێلەفۆنا وان
 1000 801 0808

 دادپەروەریا پەنابەرا
asylumjustice.org.uk 

 کو منارا تێلەفۆنا وان
9421 2049 029 

ڕێخستنێن کۆ دکارن ئالیکاریا تە بکەن:

▼ 

باوەربکە کۆ پۆلیسێ هەرێام وێڵزێ ژبۆ ئالیکاریا تە ئامادەیە. هیڤیدکەین نەترسە گەر تە 
خواست تێکەلیێ تەڤ وان بکەي. گەر تە پێویستي ب پۆلیس هەبە د دەمەکێ بلەزدا، 
ژکەرەما خۆ تێلەفۆنا منارە 999 بکە، تۆ دیسا دکاري تێلەفۆنا منارە 101 بکەي، تۆ دکاري 

تێلەفۆنا منارە 101 بکەي گەر تە خواست تەڤ پۆلیيس بپەیڤي. 

ژبۆ ئاگەهیێن پرت دۆر مافێن زاڕۆکا و یاسایێ کۆ کارتێکرن لسەر زاڕۆکا 
ل هەرێام وێڵزێ تێکرن، ئەو ئاگەهیە ل سەر مالپەڕێ ناڤەندا یاسایی ئا 

 زاڕۆکان ل هەرێام وێڵز تێن پەیداکرن
www.childrenslegalcentre.wales


