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ئاگەهي دۆري 'کەسەکێ بن 
چاڤدێري تێ بخودي کرن' 

ئەگەر تو هاتبیە هەرێام وێڵز 
بێ کو مالباتا تە بتەڕا بە و ژیێ 

تە ژ 18 ساڵیێ کێمرتبە

چایڵد فێڕست 
ڕێ نیشاندەرەك ژبو هەبونا 
چاڤدێریا 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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مافێت من ل دەما ئەز تێمە 
چاڤدێریکرن ژ ئالیێ دەستهەاڵتداریا 

هەرێمي ڤە

▼ 
تەڤ زاڕۆكێن تێنە هەرێام وێڵز مافێت خۆ یێت هەین لگۆري 

پەیامنا مافێن زاڕۆکا ئا نەتەوێن یەکگريت )UNCRC(. ئەڤ مافێن 
کۆ ژتەڕا تێن دابینکرن، ئەگەر تۆ ژ ئالیێ دەستهەاڵتداریا هەرێمي 
ڤە 'تێي چاڤدێریکرن' )دەستهەاڵتداریا هەرێمي ئەو رێکخستنە ئا 

چاڤدێریا هەرێام وێڵز کۆ تۆ لێ دژي دکەت(.

ئەو بریارێن تێنە دان ژ ئالیێ مەزنا ڤە پێویستە  ◄
'دبەژەوەندیا 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 ◄

بریارا کۆ 'د باشرتین بەرژەوەندیا تە دا' ئەو بریارە کۆ ژ ئالیێ کەسێن 
مەزن ڤە تێ دان کۆ تەڤ ڕەوشێن تێکەلیدار تێن بەرچاڤکرن، دیسا 

نێڕینێن تەژي تێن بەرچاڤکرن. لێ بەلکي ئەو بریارە هەردەم د خواستا 
تەدا نەبە.

دەما مینا کەسەکێ بن چاڤدێري 
دژي' – واتەیا وێ چیە؟

▼ 
تۆ کەسەکێ 'بن چاڤدێري دژي' ئەگەر ژیێ تە ژ 18 ساڵیێ کێمرت 
بۆ و دەستهەاڵتداریا هەرێمي جهەك ژبو ژیان و چاڤدێریێ ژتەڕا 

دابین کر.

ئەگەر تۆ کەسەکێ ژ 18 ساڵ کێمرت يب و تۆ بێ ماڵباتا 
خۆ هاتبیە هەرێام وێڵز، دەستهەاڵتداریا هەرێمي کۆ 

دیسا ژێڕ دبێژن شارەواين وێ چاڤدێریا تە بکە. 

گاڤا تۆ ' بن چاڤدێري دژي' دەستهەاڵتداریا هەرێمي وێ 
کارکەرەکێ جڤاکي ژتەڕا تەرخان کەت کۆ پێویستە ئەو کەسە 
مسۆگەریا ساخلەمي وسالمەتیا تە بکەت و باش چاڤدێریا تە 

بکەت. پێویستە دەستهەاڵتداریا هەرێمي:

دابینکرنا خوارن و ڤەخوارن و دیسا جالن ژتەڕا دابین کەت ◄

ئاگەداربیت لسەر پێداویستیێن تەندرۆستي، پەروەردەي و  ◄
چاڤدێري ئێ تایبەت بتە.

گەر تۆ ژ 18 ساڵیێ بچۆکرت يب، چەند بریار هەنە کۆ تێن دان ژئالیێ 
وان کەسێن ئەرکێ بەرپرسیارەتیا دێوباڤي ژتەڕا هەیە. لێ پێوسیتە 

تۆژي ئاگەهداري بریارێن تایبەت تێن بتە يب. 

حەتا تۆ دگەهیە ژیێ 18 ساڵیێ دێ بەردەوام وەکۆ کەسەکێ بن 
چاڤدێر دژي میني. گەر دەستور ژتەڕ هاتە دان بۆ مانێ ل بەریتانیا 
و وەکۆ کەسەکێ 'بن چاڤدێري دژیاي« بۆ 13 حافتیا ئان پرت يب، تۆ 

دکاري پشتگیریا بەردەوام پشتي ژیێ 18 بدەستڤە بیني.

جهێ کۆ تۆ لێ دژي

▼ 
تۆ دکاري ل ژینگەهەکا 'مالبايت' تەڤ چاڤدێرەکێ تایبەت ب 

خودیکرنێ بژي یان ل ماڵەکێ تەڤ جوانێن دن بژي. گەر ژیێ تە 
16 یان 17 ساڵبیت، تۆ دکاري ل جهەکێ پرت سەربخو بژي.

ل هەر جهەکێ تۆ بژي، دڤێ مسۆگەریا ساڵمەتیێ ژتەڕ  ◄
بێت کرن.

تێ چاڤەڕێکرن کۆ تۆ لگوري یاسایێن ئەو جهێ تۆ لێ دژي  ◄
سەرەدەريێ بکەي و ڕێزێ بگري ژبوي پاراستنا ئەولەهیا 

هەرکەسەکي.

کەسەکێ مەزن وێ پشتگیریا تە بکە، کۆ تۆ ل هەر جهەکي  ◄
بژي.



چایڵد فێڕست ڕێ نیشاندەرەك ژبو هەبونا چاڤدێریا زاڕۆکێن پەنابەرێن بێ مالبات و یێن پێتڤي

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

پالنا چاڤدێري و پشتگیریا تە

▼ 
خزمەتێن کۆ دەستهەاڵتداریا هەرێمي ژتەڕا تێ ئۆڕگەنیزەکرن، مینا 

پالنا چاڤدێریێ و پشتگیرێ یە. ئەڤ بەلگەیە مینا:

پشتگیریا کۆ تە پێویستە ژبۆ داخازناما تە یا پەنابەریێ یان  ◄
پەیوەندي ب پرسگرێکێت دن ئێ کۆچبەریێ هەبە

ئاگەهداریێت دۆر پەروەردا تە و چاوانیا کۆ تۆ دخوازي  ◄
پێشڤە بچي وپێشبکەڤي

پرسگرێکێن تەندرۆستي کۆ پێویستي ب نۆژدارێ تایبەت  ◄
یان نۆژدارێ ددانا هەبە یان پێویستي بکارمەندێ بسپۆرێ 

تەندرۆستي هەبە

هەر پێویستیەکا تە هەبە کۆ تێکەلداري ب ناسنامە و چاندا  ◄
تە هەبە 

ئەو ئەنجامێن کۆ پێویستە ژوەڕا هەبن ◄

ئالیکاریا کۆ تە پێویستە ژبۆ شیانێت پێشخستنا ژیانەکا  ◄
سەربەخۆ ژتەڕا  ژ بۆ ئامادەکاریا بۆ مەزن بۆنا تە

کي بەرپرسیارە ژبۆ دابینکرنا پێداویستیێت تە و پشتەڤانیا  ◄
تە کۆ بکاري ئەنجاما دەستکەفە بیني 

هزرکرن لسەر ژیانێ وەك کەسەکێ 
مەزن

▼ 
ئەگەر تۆ بۆ ماوێ 13 حەفتیا بەري ژیێ 18 هاتبیە بخودي کردن، 

دەستهەاڵداریا هەرێمي دکارە بەردەوامیێ ب پشتەڤانیا تە بدە 
حەتا مەزن ديب، ئەگەر تە خواست.

کارکەرێ خزمەتێن جڤاکي ئێ تایبەت ب تە وێ تەڤ تە کارکەت ژبۆ 
.)Pathway Plan( ئامادەکرنا پالنا داهايت

ئەگەر تە مافێ پشتەڤانیێ نەبو دەما تۆ بۆیە 18 ساڵ، یان ئەگەر 
تە پشتەڤاين نە خواست، دیسا تۆ دکاري چەند ئالیکاریێ دەست 

ڤەبیني لێ ئەڤ لگۆر مافێ مانا تە ل بریتانیا دبە.

بەرا دەنگێ تە وەرە بیسنت

▼ 
دەما کۆ تۆ دبیتە کەسەکێ بن چاڤدێر ژبۆ خۆدێکرنێ، پێویستە 

تۆ بهێیە ئاگەهدارکردن کا مافێن تە چنە ب ڕێیا 'پارێزڤاين'. ئەڤ 
خزمەتگەکا سەربخۆیە کۆ دکارە ئالیکاریا تە بکە ژبۆ زەاڵلکرنا 
پرسگرێکێن تە ب ئالیکاریا بسپۆرەکێ بەرهەڤ ژبۆ نۆێنەراتیا 

نێڕینێت تە. 

دەما تۆ دبیە کەسەکێ بن چاڤدێر ژبۆ خۆدێکرنێ، تۆ  ◄
دکاري تێکەلیێ تەڤ خزمەتگەها پارێزەڤانیێ بکەي هەر 

دەمەکێ تە خواست.

پارێزەڤاين دکارە ئالیکاریا تە بکە ژبۆ چارەسەرکرنا هەر  ◄
پرسگرێکەکا تە هەبە و مەبەستا وان ئەوە کۆ ئالیکاریا تە 

بکەن ژبۆ چارەسەریکرنا پرسگرێکێن تە. 

ئەگەر تە دي خزمەتداري باش 
نامەشە

▼ 
ئەگەر تۆ ڕازي نەيب لسەر چاوانیا چاڤدێریا تە یان تە پرسگرێك 

هەبن، تۆ دکاري گلەیێ بکەي. کارکەرێ پارێزەڤان دکارە ئالیکاریا 
تە بکە ژبۆ تۆمارکرنا شکیاتێ.

هەر دەستهەاڵتداریەکا هەرێمي پرۆسەیا تایبەت ب شکیاتا  ◄
هەیە. ژ کارکەرێ خۆ ئێ خزمەتگەها جڤاکي بپرسە وێ 
ئاگەهیا ژتەر پەیداکە لدۆروي بابەتێ پڕۆسەیا شکیاتێ. 

ئەگەر دەستهەاڵتداریا هەرێمي ب بايش گلەیا تە بڕێڤە  ◄
نەبر، تۆ دکاري گلەیا خۆ بگەهینیە ئۆمبدسامنێ دەولەتێ 

ئێ هەرێمي. پرس ژ کارکەرێ خزمەتگەها جڤاکي ئێ 
تایبەت بتە بکە ژبۆ وێ پرسێ.
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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


