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ئاگەهی دەربارەی ماف و 
تەڤڵیبونێ ئەگەر هون هاتنە 

هەرێام وێڵز Wales کو هون بتەنێ 
بن و بێ ماڵباتا خۆ هاتنب و هون ژ 

تەمەنی  18 ساڵیێ بچۆکرت بن. 

چایڵد فێڕست 
ڕێ نیشاندەرێ ماف و 

تەڤلێبونا ژبو زاڕۆکێن بێ 
سەمیان یێن پەنابەر

 ئەڤە یێك ژ
 سێ ڕێ نیشاندەرێت 

 هاتینە چێکرن ژبو 
 ئالیکاریا وە. پێویستە 

هون هەر سێ ڕێ 
نیشاندەرا بخوینن. 
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هەرێام وێڵز گرنگیێ ب یاسا 
نەتەوێن یێکگريت ژبو مافێن 

زاڕۆکي )UNCRC( ددەت واتە دەمێ 
تو ل هەرێام وێڵز دمیني، تو دکاري 

ژیاناخو بخويش دەربازکەي ‘مینا 
زاڕۆکەك’.

▼ 

دەما کۆ هون ل هەرێام وێڵز دمینن، 
هون خودي مافن، مینا:

▼ 
مافێ پەروەردەیێ ◄

مافێ چاڤدێریا ساخلەمیێ )تەندرۆستێێ( ◄

مافێ پاراستنێ ژ بنپێکرنێ و گۆهنەدانێ ◄

مافێ لیستنێ و خوشکردنێ ◄

مافێن ژبو ئوڵي و کەلتورێ ژتەڕا ◄

ناهێ چاڤەڕێکرن کۆ هون بخو کارێ خو بڕێڤە ببەن – ئالیکاري و 
پاڵپشتي ژوەڕا ئامادەیە.

Wales مافێن وە ل هەرێام وێڵز

مینا کەسەکێ 'تێ پاراسنت'

▼ 
ل هەرێام وێڵز، ئەم باوەردکن کو هەر زاڕۆکەك پێویستي ب 

پشتگیریێ ژ کەسێن گەهشتي یان مەزن هەیە ژبوي ئالیکاریا وان 
وەرە کرن حەیا مەزن بنب و پێشڤە بچن. 

گەر تو تەڤ دیو باڤێ خۆ ڕا نەيب ، دەستەاڵتا خۆجهي )کۆ مینا 
جڤاتا هەرێـمي تێ ناسکرن، کو ڕیکخراوەکا چاڤدێریا هەرێام 
وێڵز دکە ئەو هەرێام تۆ لێ دژي دکەت( کۆ پشتەڤانیێ ژتەڕا 

پێش کێش دکەت بڕێیا کارمەندەکێ جڤاکي )کۆ کەسەکە ژ ئالیێ 
دەستهەاڵتداریا هەرێمي ڤە تێ داین ژبو پشتەڤانیا تە و پشتەڤانیا 

زاڕوك و مەزنێن پێویست(. ئەڤە تێ ناسین مینا بن چاڤدێریکرن.

پارێزگەرەك دکارە ئالیکاریە تە بکە ژبوي فێم بکەي کو چ چێ دبە، 
و دکارە ئالیکاریا تە بکە کو دەربڕینا نێڕینا خو بکەي سەبارەت چ 

تێ ڕۆیدان. 

الپەڕێ ڕاستیا چایڵد فڕست )Child First( – کۆ ڕێ نیشاندەرە ژبو 
هەبونا چاڤدێریا زاڕۆکێن پەنابەرێن بێ مالبات و یێن پێتڤي کو پرت 

لڤڕ تێ زەاڵڵکرن.

ئەرێ تە پێویستي ب جهەکێ ژیانێ 
هەیە؟

▼ 
ئەگەر تو دبن 18 ساڵیێ يب، وێ جهەك ژتەڕا وەرە دابین کرن ژبو 

ژیانا تە ژئالیێ دەستهەاڵتداریا هەرێمي ڤە. ئەڤ دبە:

د ناف 'ماال بخودي کرنێ' – کۆ تۆ ل ' ژینگەهەکا مالبايت'  ◄
دژي، کو دبە تەڤ زاڕۆکێن دن بژي

دناڤ 'مااڵ زاڕۆکا' – کۆ تۆ تەڤ ژمارەکا بچۆك ئا زاڕۆکێن  ◄
دن یێت بن چاڤدێر دژي

د ناڤا فالتەکێ دا یان خانیەکێ دن دا کۆ باش بە ژبو کۆ تە  ◄
پێرت پێویستي بسەربخۆیێ هەبە. دبە تۆ تەڤ جوانێن دن 

ئێن مینا تە بژي.
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ئەگەر تە خاين هەبە کۆ ژئالیێ دەستهەاڵتداریا هەرێمي ڤەیە، تو 
کەسەکێ 'بن چاڤدێري' ژ ئالیێ وان ڤە. 

ل هەر جهەکێ تو دژي، پشتگیري ژئالیێ کەسێن مەزن ڤە وێ ژتەڕ 
بهێ دان وگەرەکە هەست ب ئارامیێ بکەي.

چاڤدێریا تەندرۆستي ل هەرێام وێڵز

▼ 
تۆ دکاري چاڤدێریا تەندرۆستي ئا بێ بەرامبەر ژ خزمەتگەها 

تەندرۆستیا نیشتیامين )NHS( ئا هەرێام وێڵز بدەستڤە بیني. تۆ 
دکاري:

نۆژدارەکي ل بنگەهێ ساخلەمي ئا ناڤچا خو )GP( ببیني،  ◄
و دیسا دکاري نوژدارێ ددانا ژي ببیني.

سەرەدانا نەخۆشخانێ بکەي د بارۆدۆخەکێ ئاجیل  ◄
دا )دیسا تو دکاري بچیە نەخۆشخانەیا ددانا ئەگەر تە 

پێویست بە(

هەر دەرمانەکي پەیداکەي کۆ بباوەریا نۆژداري تە پێویستە،  ◄
بێ کۆ تۆ پارا بدەي

پەروەردە ل هەرێام وێڵز

▼ 
ئەگەر تە خواست خواندنا خۆب بەردەوام بکەي، تو دکاري ڤێ 

یەکێ بکەي.

تە مافێ پەروەردەیا بێ بەرامبەر هەیە ل هەرێام وێڵز حەیا  ◄
ژیێ 18 ساڵیێ.

دڤێ تۆ ئامادەي دبستانێ ببي یان بچیە جۆرەکێ دن ئێ  ◄
پەروەردێ حەتا تو دبیە16  ساڵ.

وێ پشتەڤانیا تە بهێ کرن ژبو فێربونا زمانێ ئنگلیزي و  ◄
زماين وێليس لدەمێ کو تۆ ل دبستانا هەرێام وێڵز دمیني.

کارکرن ل هەرێام وێڵز

▼ 
ئەگەر تو هاتیە هەرێام وێڵز ژبو کۆ تۆ دخوازي کاربکەي، دەستورا 
کاري )یان ڤیزا( ژتەڕا گەرەکە ژبوي بکاري کاربکەي. یاسا کۆچبەریا 

بەریاتني پڕ زەحمەتە و دبە تو بزاين کو تۆ نکاري کارکەي حەتا 
مافێ پەنابەریێ ژتەڕ بهێ دان.

مان ل بەریتانیا و ل هەرێام وێڵز

▼ 
پێویستە داخوازا دەستوریێ بۆ ماناێ ل بەریتانیا بکەي ئەگەر تە 

خواست ل هەرێام وێڵز مبیني.

یاسایێن مانێ ل هەرێام وێڵز وەك یاسایێن مانێ ل بەریتانیا  ◄
نە.

تۆ دکاري داخوازیا پەنابەریێ بکەي. ئەگەر داخوازناما تە ئا  ◄
پەنابەریێ سەرکەت وێ مافێ پەنابەریێ وێ ژتەڕ بهێ دان 

و تۆ دکاري ل بەریتانیا مبیني )دیسا تۆ دکاري ل هەرێام 
وێڵز ژي مبیني(. 

ئەگەر تە داخازا پەنابەریێ کر و داخازناما تە سەرنەکەفت،  ◄
بەلکي مافەکێ دن یێ پەنابەریێ ژتەڕ بهێتە دان مینا 

پەنابەریا مرۆڤي یان مافێ پەنابەریا دەمکي UASC یان 
ژي مافێ پەنابەري ئا لگوري یاسا s.67 ل بەریاتنیا. 

ل گۆري کا ديوباڤێ تە لکو نە و دیسا ل گوري کا چەند  ◄
پاراسنت ژتەڕ هەیە، حکومەتا بەریتاين دکارە بریاري بدەت 

گەر باشرت بە ژتەڕا تۆ و مالباتا خۆ بهەڤڕا بژین.

الپەڕێ ڕاستیا چایڵد فێڕست )Child First( – کۆ ڕێ نیشاندەرە 
ژبو داخازکرنا مانا تە ل هەرێام وێڵز ژبۆ خزمتگەها زاڕۆکێن 

پەنابەرێت بێ سەمیان، کو ئاگەهیێن پرت سەبارەت ڤێ مژارێ 
پێشکێش دکەت.  
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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


