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مافەکانت کاتێک کەوا لەالیان کانسل 
بەخێو دەکرێیت

▼ 
 بۆ مافەکانی منداڵ UNCRC هەموو منداڵێك لەوەێڵز مافی 

هەیە بەگوێرەی پەیامنی وواڵتە یەکگرتوەکان  

 ئەم مافانە تۆش ئەگرێتەوە ئەگەر تۆ بەخێو کراوبیت لەالیان 
حکومەتی ناوچەکە کەوا هەروەها نارساوە بە کانسل کە ئەو 

ڕێکخراوەیە خزمەتی ناوچەی وەیڵز دەکات ئەو شوێنەی کە تۆ 
لێیدەژیت 

هەر بریارێک بدرێت لە الیان کەسی هەڕاش دەربارەی تۆ  ◄
پێویستە هەمیشە بریارەکە بکرێت بۆ باشرتین بەرژەوەندی 

تۆ

لە کاتێ بریار کردن پێویستە هەمیشە گوێ بگیرێت لە  ◄
بۆچون و قسەی تۆ و دەبێت حسابی بۆ بکرێت

پێویستە ڕێز بگیرێت لە زمان و کەلتور و زمانت ◄

پێویستە تۆ بپارێزرێت لە زیانپێگەیشنت ◄

بریارێک کەوا لە باشرتین بەرژەوەندی تۆ بێت بریتیە لە بریارێک 
کەوا دەکرێت لەالیان کەسانی گەورەوهەڕاش بریارەکە ئەکرێت 

دوای حساب کردن بۆ هەموو بارودۆخەکە و هەروەها بۆچونی تۆ 
بەاڵم لەوانەیە هەندێک جار ئەو بریارە نەدەن کە تۆ بتەوێت

ماناکەی چیە کە دەڵێن کەسێک 
لەالیان کانسل بەخێو دەکرێیت

▼   
پێتدەگووترێت کەسی بەخێوکراو لەالیان کانسل ئەگەر تەمەنت 
لە خوار ۱۸ ساڵ بێت و سۆشیال ماڵت بۆ دابین  بکات و ئاگای 

لێت بێت

ئەگەر تەمەنت لە خوار ۱۸ ساڵ بێت و هاتوی بۆ وەێڵز 
بەبێ دایک وباوک و خانەوادە ئیرت حکومەتی ناوچەکە 

کەوا  هەروەها نارساوە بە کانسل بەخێوت دەکات

کاتێک کە سۆشیال تۆ بەخێو دەکات ئەو کاتە سۆشیال کەواتە 
کانسل دەبێت کارمەندی کۆمەاڵیەتیت بۆ دابنات کارمەندی 

کۆمەاڵیەتی ئەو کەسەیە کە پێویستە دڵنیا بێت لەسەالمەتی تۆ و 
ئاگای لە بەرژەوەندی بونت بێت حکومەتی ناوچەکەت پێویستە 

دڵنیا بێت لەوەی تۆ نان وخواردنت هەبێت بۆ خواردن و  ◄
جلوبەرگت هەبێت بۆ لەبەرکردن

زانیاری وەربگرێت دەربارەی پێویستیەکانی ترت بۆ  ◄
تەندروستیت و خوێندن و بەخێوکردنت

ئەگەر تۆ لە خوار ۱۸ ساڵ بیت ئیرت ئەو کاتە هەندێک بڕیار 
دەرئەچێت لەالیان ئەو کەسەی کەوا بەرپرسیارێتی دایک وباوکی 
تۆ هەیە بەاڵم پێویستە تۆ بەشدار بیت لە هەموو ئەو بریاڕانەی 

دەرئەچێت دەربارەی تۆ

 تۆ بەخێو دەکرێیت لەالیان سۆشیال تاکو تەمەنی ۱۸ ساڵ ، ئەگەر 
مافی مانەوە وەربگریت لە بەریتانیا و تۆ بەخێو کرابیت لە الیان 

سۆشیال بۆ ماوەی ۱۳ حەفتە یان زیاتر ئیرت ئەو کاتە دەتوانی 
هاوکاری بەردەوام وەربگری لەدوای تەمەنی ۱۸ ساڵ

شوێنی ژیانت

▼ 
   لەوانیە بژێیت لە الی فۆستەر کەێرە کەوا لە ماڵێکی خێزانی 

دەژێیت ، لەوانەیە لە ماڵێک لەگەڵ کەسی گەنجی تر ئەگەر 
تەمەنت ۱٦ یان ۱۷ ساڵ بێت ئیرت لەوانیە شوێنێکت پێبدەن کەوا 

سەربەخۆیی زیاتری هەبێت 

لە هەر شوێنێک بژیت پێویستە سەالمەت بێت بۆ تۆ ◄

چاوەڕوان دەکرێت تۆ ڕێز لە یاساومەرجەکانی شوێن  ◄
وماڵەکەت بگریت بۆ ئەوی هەموو کەسێک لەوی 

سەالمەت بێت

کەسی هەڕاش وگەورە هاوکاری تۆ دەکات ئەگەر هەر  ◄
جۆرە  ماڵ وشوێنێکت پێدرابێت
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پیالنی هاوکاری و ئاگاداربونت

▼ 
ئەو خزمەتانەی کەوا سۆشیال کەواتا حکومەتی ناوچەکەت ئامادەی 

دەکات بۆ پێویستە لە ناو پیالنی هاوکار ئاگاداربونت هەبێت ، و 
کاغەزەکە ئەم خااڵنە دەگرێتەوە

هاوکاری بۆ تۆ بۆ ئەوەی داوای پەنابەری تۆماربکەیەت  ◄
یاخود مامەلە کردن لەگەڵ هەر کێشەیەکی تری کۆچ

زانیاری و ووردەکاری دەربارەی خوێندن و چۆنێتی حەزی  ◄
تۆ لەسەر گەشەپێدان وپەرەسەندن

هەر کێشەیەکی تەندروستی کەوا پێویستی بە دوکتۆر  ◄
و دانساز یاخود هەر کارمەندێکی تەندروستی پزیشکی 

هەبێت

هەر پێویستیەک کەوا پەیوەندی هەبێت بە کەلتور و  ◄
ناسنامەی تۆ

ئایا ئاکامەکان چۆن بێت بۆ تۆ ◄

یارمەتی کەوا تۆ پێویستت پێ هەبێت بۆ پەرەپێدانی  ◄
بەهرەی ژیانی سەربەخۆیی لە ئامادەکردنی خۆت بۆ 

گەورەبون وەکو کەسی هەڕاش

کێ بەرپرسبێت لە دڵنیا بون لە جێ بەجێ کردنی  ◄
پێویستیەکانت و یارمەتی دانت لە بە ئەنجام دانی 

ئاکامەکانت

بیر کردنەوە لەژیان وەکو کەسێکی 
گەورە و هەڕاش

▼ 
ئەگەر تۆ بەخێو کرابیت لە الیان سۆشیال بۆ ماوەی ۱۳ حەفتە 

پێش بونت بە ۱۸ ساڵ  ئیرت ئەو کاتە دەتوانی  هاوکاری بەردەوام 
وەربگری لەدوای تەمەنی ۱۸ ساڵ لەالیان حکومەتی ناوچەکەت 

ئەگەر خۆت حەز بکەیت

کارمەندی کۆمەاڵیەتی کەواتا سۆشیال وێرکەر ئیشت لەگەڵ دەکات 
بۆ ئامادەکردنی پاسوەی پالن

ئەگەر تۆ مافی هاوکاری نەبێت دوای تەمەن ۱۸ ساڵ ، یان خۆت 
نەتەوێ ، تۆ لەوانەئە هێشتا مافی وەرگرتنی هەندێک یارمەتی 

هەبێت ئەمە پشتبەستە بە مافی مانەوەت لە بەریتانیا

گوێگرتن لە دەنگ و پیروبۆچونی تۆ

▼ 
کاتێک کە تۆ بەخێو دەکرێیت لە الیان سۆشیال ئیرت ئەو کاتە 

پێویستە پێت بگوترێت زانیاری دەربارەی مافەکانت بۆ هەبونی 
نوێنەر ، ئەمە خزمەتگوزاریەکی بێ الیەنە کەوا یارمەتیت ئەدات 
لە ڕوون کردنەوەی کێشەکانت بە هاوکاری کارمەندی لێزان کەوا 

کەسێکە دابین کراوە بۆ نوێنەرایەتی بیروبۆچونت 

کاتێک کە تۆ بەخێو دەکرێیت لە الیان سۆشیال ئیرت ئەو  ◄
کاتە پێویستە تۆ بتوانی خزمەتی نوێنەرایەتی وەربگریت لە 

هەر کاتێک خۆت بتەوێ

خزمەتی نوێنەرایەتی یارمەتیت ئەدات لە هەر کێشەیەک  ◄
هەتبێت و هەوڵ ئەدات یارمەتیت بدات لە چارەسەرکردنی 

کێشەکانت

ئەگەر شتەکان بەدڵی تۆ نەچێتە سەر

▼ 
ئەگەر تۆ ڕازی نەبیت لە گەڵ ئەو شێوەیەی تۆ بەخێو دەکرێیت لە 
الیان سۆشیاڵەوە یاخود شتێک بە دڵی تۆ نەچێتە سەر ئیرت ئەو کاتە 
دەتوانی سکااڵ بکەیەت ، خزمەتی نوێنەرایەتی دەتوانێت یارمەتیت 

بدات لە گەڵ سکااڵ کەت

هەموو حکومەتێکی ناوخۆی ناوچەکەت پرۆسەی سکااڵ  ◄
کردنیان هەیە ، بپرسە لە سؤشیال وێرکەرەکەت بۆ زانیاری 

دەربارەی ئەمە

 ئەگەر حکومەتی ناوخۆی ناوچەکەت بە جوانی مامەلە  ◄
نەکات لە گەڵ سکااڵکەت ئیرت ئەو کاتە دەتوانی سکااڵ 

بکەیت لەالیان دەزگای ئۆبدسامنی حکومەتەکانی ناوخۆی 
ناوچەکان ، بپرسە لە سؤشیال وێرکەرەکەت بۆ زانیاری 

دەربارەی ئەمە
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کاغەزی زانیاری دیکەی لەم جۆرە

▼ 
منداڵ یەکەم ـ ڕاهنیامی دەربارەی مافەکانی مندااڵنی بێکەس وەکو  ◄

داواکەری پەنابەر

  منداڵ یەکەم  ـ ڕاهنیامی بۆ داواکردنی مانەوە لە وەیڵز بۆ منداڵی  ◄
بێکەس وەکو داواکەری پەنابەر 

کارمەندی کۆمەاڵیەتی کەواتا سۆشیال یاخود فۆستەر کێرە کەواتا 
ئەو کەسەی بەخێوت دەکات )ئەگەر دانەیەکت هەبێت(

 دەزگای ئەنجومەنی پەنابەرانی وەیڵز
welshrefugeecouncil.org.uk 

 800 20489 029 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

٦974 2039 029 

)EYST(T 1تیمی هاوکاری گەنجانی کەمایەتی 
eyst.org.uk 

/4٦٦980 01792 /

 دەزگای نیشتامنی نوێنەرایەتی گەنجان
nyas.net/services/our-services-in-wales 

1001 808 0808 

 پەناگای شاری کاردیف
cardiff.cityofsanctuary.org 

2478 2048 029 

 پەناگای شاری سوانزی
swansea.cityofsanctuary.org 

 172895 0749٦ 

 کۆمسێۆنی مندااڵن لە وەیڵز
swansea.cityofsanctuary.org 

172895 0749٦

 عەدالەت بۆ پەنابەری
asylumjustice.org.uk 

9421 2049 029

دەتوانی یارمەتی وەربگری لەم ڕێکخراوانەی خوارەوە

▼ 

زانیاری زیاتر دەست دەکەوێت دەربارەی مافەکانی منداڵ و 
 یاسا هەروەکو کاریگەری لەسەر منداڵ لە وەیڵز ئەو زانیاریە 
www.childrenslegalcentre.wales هەیە لە سەر 

ماڵپەری ناوەندی یاسای مندااڵن لە وەیڵز 

لەبیرت بێت کەوا پۆلیس لە وەێڵز هەیە بۆ یارمەتی دانی تۆ مەترسە لە 
پەیوەندی کردن لە گەڵ پۆلیس، لە کاتی فریا کەوتن تەلەفۆن بکە بۆ ۹۹۹ لە 

کاتی تردا تەلەفۆن بکە بۆ ۱٠۱ بۆ قسە کردن لەگەڵ پۆلیس


