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ሓበሬታ ብዛዕባ ንስኻ ናብ 

ዌልስ ብዘይ ስድራቤትካ 

እንተመጺእካን ከምኡ ድማ 

ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካን 

መሰልካን ብዛዕባ ክትረኽቦም 

ዝግብኣካ ረብሓታትን 

ቀዳምነት ንህጻን  
መምርሒ ወይ ሓበሬታ 
ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓተቱ 
ህጻናት መሰልን ረብሓታትን 
ዝረኽብሉ ኩነታት

እዚ ሓደ ካብቶም 
ሰለስተ ክሕግዙኻ 

ዝተነድፉ መምርሕታት 
ኢዩ። ነዞም ሰለስተ 

መምርሕታት ከተንብቦም 
ኣለካ።



ቀዳምነት ንህጻን   
መምርሒ ወይ ሓበሬታ ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓተቱ ህጻናት መሰልን ረብሓታትን ዝረኽብሉ ኩነታት

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

ዌልስ ነቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ስምምዕ 

ንመሰል ህጻናት (UNCRC) ተፈላጥነት 

ትህብ። እዚ ማለት ድማ ንስኻ ኣብ 

ዌልስ እንተለኻ ወይ ናብ ዌልስ 

እንተኣቲኻ ሂወት ከም ቆልዓ ወይ ህጻን 

ክትሕጎሰሉ ወይ ክትዓግበሉ ይግብኣካ 

ማለት ኢዩ።

 ▼

ኣብ ዌልስ እንተለኻ፡ ነዞም ዝስዕቡ 

ዘጠቃልል መሰል ኣለካ፡

 ▼
 ► ኣብ ዝኾነ ዝኣተኻዮ ቦታ ብውሕስነት ክትነብር

 ► ናይ ምምሃር መሰል

 ► መሰል ሕክምናዊ ክንክን

 ► መሰል ምክልኻል ካብ ዓመጽን ሸለልትነትን 

 ► መሰል ንምጽዋትን ምዝንጋዕን

 ► መሰል ኣብ ሃይማኖትካን ባህልኻን

ነብስኻ በይንኻ ጥራይ ከተማሓድር ትጽቢት ኣይግበረልካን – 
ኣብዚ ንዓኻ ዝኸውን ሓገዝን ደገፍን ኣሎ።

ኣብ ትሕቲ ‘ክንክን ወይ ሓለዋ’ 

ምጽናሕ 

 ▼
ኣብ ዌልስ፡ ነብስወከፍ ህጻን ወይ ቆልዓ ንክዓቢን ክምዕብልን ናይ 
ሓደ እኹል ወይ ዓብዪ ሰብ ሓገዝ ከምዘድልዮ እምነትና ኢዩ።

ምስ ስድራቤትካ ወይ ወለድኻ እንተዘይኮንካ፡ እቲ (ብካውንስል 
ዝፍለጥ) ከባብያዊ ምምሕዳር፡ ኣብቲ ንስኻ እትነብረሉ ከባቢ 
ዌልስ ዝሕሉን ዝከናኸንን ማሕበር እቲ ንስኻ እትደልዮ ሓገዝ 
ብሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት ከቕርበልካ ኢዩ። (ሰራሕተኛ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓደ ብከባብያዊ ምምሕዳር ዝተቆጽረን 
ህጻናትን ዓበይትን ከም ኣድላይነቱ ንምሕጋዝን ንምድጋፍን 
ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ኢዩ)። እዚ ዓይነት መስርሕ’ዚ ኣብ ትሕቲ 
ክንክን ወይ ሓለዋ ምጽናሕ ይብሃል። 

ጠበቓ ብዛዕባ እንታይ ይካየድ ወይ ይግበር ኣሎ ክትርዳእ 
ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ኢዩ፡ ከምኡ ድማ ብዛዕባኻ እንታይ 
ይግበር ኣሎ ክትፈልጥን ርእይቶታትካ ንኽትገልጽ ወይ ከተስምዕ 
ይሕግዘካ።

ንቀዳንበት ህጻን ዝሓዘለ ዝርዝራዊ ገጽ – መምርሒ 
ንብዘይመሰነይታ ዑቕባ ዝሓቱ ህጻናት ወይ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ 
ክንክን ወይ ሓለዋ ዝጸንሕሉ ኣገባብ ብዛዕባዚ ብዝያዳ ይገልጽ።

ኣብ ገለ ክትነብረሉ ዘድልየካ ቦታ?

 ▼
ንስኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ፡ እትነብረሉ ቦታ ብከባቢያዊ 
ምምሕዳር ክዳለወልካ ወይ ክወሃበካ ኢዩ። እዚ ድማ ከምዚ 
ዝስዕብ ክኸውን ኢዩ።

 ► ኣብ ትሕቲ ‘ምእላይ ምግዚትነት’ – ንስኻ ኣብ ከባቢ 
‘ስድራቤት’ እትነብረሉ ኩነታት፡ ምናልባት’ ውን ምስ 
ካልኦ ቆልዑ

 ► ኣብ ‘ገዛ ህጻናት’ ወይ እንዳ ቆልዑ – ኣብዚ ምስ ካልኦት 
ብቁጽሪ ውሕድ ዝበሉ ካልኦት ኣብ ትሕቲ ክንክን ወይ 
ሓለዋ ዝርከቡ ቆልዑ እትነብረሉ ኣገባብ

መሰልካ ኣብ ዌልስ



ቀዳምነት ንህጻን   
መምርሒ ወይ ሓበሬታ ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓተቱ ህጻናት መሰልን ረብሓታትን ዝረኽብሉ ኩነታት
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 ► ኣብ ንዓኻ ዝሰማማዕ ሓደ ገዛ ወይ ካልእ መንበሪ ገዛ 
ንስኻ ተወሳኺ ናጽነት እንተድለየካ። ኣብዚ ንስኻን ካልኦት 
ሰባትን ብሓባር እትነብርሉ ኢዩ።

ካብ ከባብያዊ ምምሕዳር መንበሪ ገዛ እንተተዋሂቡካ፡ ንስኻ ኣብ 
ትሕቲ ናቶም ክንክን ወይ ሓለዋ ክትጸንሕ ኢኻ።

ኣብ ዝኾነ እትነብረሉ ቦታ፡ ካብ ዓበይቲ ወይ እኹላት ሰባት 
ሓገዝ ክህልወካ ኢዩ፡ ስለዚ ውሕስነት ኣለካ።

ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ዌልስ 

 ▼
ኣብ ዌልስ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና (NHS) ነጻ ዝኾነ 
ሕክምናዊ ወይ ጥዕናዊ ክንክን ክትረክብ መሰል ኣለካ። ስለዚ

 ► ኣብ ከባቢያዊ ማእከል ጥዕና ‘GP’ ሓኪም ወይ ዶክተር 
ክትርአ፡ ወይ ሕክምና ወይ ክንክን ስኒ ክትረክብ

 ► ኣብ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ናብ ሆስፒታል ክትከይድ (ናይ 
ስኒ ሆስፒታል ዘጥቃል)

 ► ዶክተር የድልየካ ኢዩ ኢሉ ዝእዝዘልካ ኣፋውስ ብዘይ 
ክፍሊት ክትረክብ ከኽእለካ ኢዩ።

ትምህርቲ ኣብ ዌልስ

 ▼
ንስኻ ትምህርትኻ ክትቅጽሎ ትደሊ እንተኾንካ፡ ኣብዚ ክትገብሮ 
ትኽእል ኢኻ። 

 ► ንስኻ ክሳብ 18 ዓመት ዝመልኣካ ኣብ ዌልስ ትምህርቲ 
ብነጻ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። 

 ►  ክሳብ 16 ዓመት ዝመልኣካ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ 
ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ክትከይድ ኣለካ።

 ► ኣብ ዌልስ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተለኻ ቋንቋታት 
እንግሊዝን ዌልስን ክትምሃር ሓገዝ ክግበረልካ ኢዩ።

ኩነታት ስራሕ ኣብ ዌልስ

 ▼
ናብ ዌልስ ምኽንያት መምጽኢኻ ስራሕ ክትደሊ እንተኾይኑ፡ 
ነዚ ንምፍጻም ንዓኻ ፍቃድ (ቪዛ) ከድልየካ ኢዩ። ናይ ዩናይትድ 
ኪንግዶም ሕጊ ስደተኛታት ወይ ኢሚግረሽን ኣዝዩ ጽኑዕ ኢዩ፡ 
ስለዚ ተቐባልነት መዓርግ ስደተኛ ከይረኸብካ ክትሰርሕ ዘኽእለካ 
ኣይኮነን።

ኣብ ሃገረ እንግሊዝን ኣብ ዌልስን 

ንምጽናሕ 

 ▼
ኣብ ዌልስ ክትጸንሕ እንተደሊኻ ኣብ ዩናይትድ ኪንግዶም 
ዘጽንሓካ ፍቓድ ንምርካብ ምሕታት ከድልየካ ኢዩ። 

 ► ኣብ ዌልስ ክትጸንሕ ዘድልዩኻ ሕግታት ከምቶም ኣብ ዩኬ 
ክትጸንሕ ዘድልዩኻ ሕግታት ሓደ ኢዩም። 

 ► ዑቕባ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሕቶኻ 
እንተተዓዊትካ፡ ናይ ስደተኛ መዓርግ ክወሃበካ ኢዩ፡ ከምኡ     
ድማ ኣብ ዩኬ ክትጸንሕ ከኽእለካ ኢዩ (ከምኡ ውን ኣብ 
ዌልስ)።

 ► ዑቕባ እንተሓቲትካ እንተኾነ ግን እቲ ሕቶኻ 
እንተተነጺጉ፡ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ 
ወይ ድማ ናይ ብዘይ መሰነይታ ንዝመጽኡ ህጻናት ዝወሃብ 
መጽንሒ ወይ UASC መጽንሒ ወይ መጽንሒ ክፍሊ 67 
ኣብ ዩኬ ክትጸንሕ ክሕግዘካ ኢዩ።

 ► ስድራቤትካ ኣበይ ከምዘለዉ ኣብ ዝሙርኮስ፡ ንዓኻ ማዕረ 
ክንደይ ውሑስ ኢዩ ብዝምልከት መንግስቲ ዩናይትድ 
ኪንግዶም ንዓኻ ዝሓሸን ዝበለጸን ኩነታት ምስ ስድራቤትካ 
ምጽንባር ወይ ምትእኽኻብ ዝሓሸ ኢሉ ክውስን ይኽእል 
ኢዩ።

ናትና ሓበሬታ ቀዳምነት ንቆልዓ – መምርሒ ኣብ ዌልስ 
ንምጽናሕ ንምምልካት ብዘይ መሰነይታ ዑቕባ ንዝሓቱ ህጻናት፡ 
ብዛዕባ’ዚ ዝያዳ ሓበሬታ ይርከቦ።



ኣብዚ ተኸታታሊ ካልኦት ቀንዲ ዝርዝራት፡                                     

 ▼
 ► ቀዳምነት ንህጻን – መምርሒ ወይ ሓበሬታ ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓቱ 
ህጻናት ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ወይ ክንክን ዝእለይሉ ኩነታት                                                                  

 ► ቀዳምነት ንህጻን – መምርሒ ወይ ሓበሬታ ምልክታ ኣብ ዌልስ ንምጽናሕ 
ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓቱ ህጻናት 

ብዛዕባ መሰል ህጻናትን እቲ ሕጊ ኣብ ዌልስ ንህጻናት ክጸልዎም ከምዝኽእል ኣብ 
ናይ ዌልስ ማእከል ሕጊ ህጻናት ዌብሳይት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ  
www.childrenslegalcentre.wales  

ክሕግዛኻ ዝኽእላ ማሕበራት፡

 ▼
ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ወይ ሶሻል ወርከር ከምኡ ድማ ናትካ ኣላዪ 
ወይ ሞግዚት (ሓደ እንተ ኣለካ)

ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ዌልስ  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
www.trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥብቅና መንእሰያት  
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

ጉጅለ ደገፍ ንውሑዳት መንእሰያት (EYST) 
eyst.org.uk 
01792 466980/1

ቤት ዑቕባ ከተማ ካርዲፍ    
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

ቤት ዑቕባ ከተማ ስዋንሲ   
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

ኮምሽን ህጻናት ዌልስ  
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

ፍትሒ ንሓተቲ ዑቕባ  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421

ኣብ ዌልስ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ኣብዚ ጉዳይካ ክሕግዘካ ከምዝኽእል ዘክር። 

ንኽትውከሶም ወይ ክትረኽቦም ኣይትፍራሕ። ኣብ ናይ ሓደጋ እዋን ብቁጽሪ ስልኪ 

999 ደውል። እንተዘይኮይኑ፡ ምስ ፖሊስ ንምዝርራብ ብቁጽሪ ስልኪ 101 ክትድውል 

ትኽእል ኢኻ። 

ቀዳምነት ንህጻን   
መምርሒ ወይ ሓበሬታ ብዘይመሰነይታ ዑቕባ ንዝሓተቱ ህጻናት መሰልን ረብሓታትን ዝረኽብሉ ኩነታት

Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre


