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dưới 18 tuổi

Đây là một  
trong ba hướng dẫn 
được soạn ra để giúp 

bạn. Bạn nên đọc  
cả ba.

Trẻ Con là Quan 
Trọng Nhất
Hướng Dẫn Về việc Được Chăm sóc 
Đối với Trẻ Em Xin Tị Nạn Không Có 
Người Đi Cùng

Information about ‘being looked after’ if you’ve come 
to Wales without your family and you’re under 18

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.
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Quyền của tôi khi tôi được chăm sóc
 ▼  

Tất cả trẻ em ở Wales đều có quyền theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền 
trẻ em (UNCRC). Những quyền này áp dụng cho bạn nếu bạn đang ‘được 
chăm sóc’ bởi chính quyền địa phương (tổ chức này quản lý khu vực xứ 
Wales nơi bạn sinh sống). 

 ► Quyết định của người lớn liên quan đến bạn nên được đưa ra ‘vì lợi ích 
tốt nhất của bạn’

 ► Quan điểm của bạn nên được lắng nghe và xem xét khi đưa ra quyết 
định

 ► Ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của bạn cần được tôn trọng

 ► Bạn nên được giữ an toàn khỏi các mối nguy hại

Một quyết định mang lại ‘lợi ích tốt nhất cho bạn’ đó là quyết định của người 
lớn mà có xem xét đến tất cả các yếu tố có liên quan, bao gồm cả quan điểm 
của bạn. Nó có thể không phải luôn luôn là quyết định bạn muốn.

‘Được chăm sóc’ - có nghĩa là gì?
 ▼

Bạn sẽ ‘được chăm sóc’ nếu bạn ở độ tuổi dưới 18 và chính quyền địa 
phương sắp xếp một nơi để bạn sống và được chăm sóc.

Một khi bạn ‘được chăm sóc’, chính quyền địa phương sẽ sắp xếp để bạn có một 
nhân viên xã hội. Một nhân viên xã hội được chính quyền địa phương thuê và 
có mặt để hỗ trợ bạn trong khi bạn đang được chăm sóc, và để đảm bảo rằng 
bạn được an toàn và lợi ích của bạn đang được quan tâm. Nhân viên xã hội của 

Nếu bạn dưới 18 tuổi và bạn đến 
Wales mà không có gia đình, 
bạn sẽ được chính quyền địa 
phương chăm sóc, còn được gọi 
là hội đồng.

If you’re under 18 and 
you’ve come to Wales 
without your family, 
you will be looked 
after by the local 
authority, also known 
as the council.

My rights when I’m being 
looked after

All children in Wales have rights under the 
United Nations Convention on the Rights of 
the Child. These rights apply to you if you’re 
being ‘looked after’ by a local authority (the 
organisation that looks after the area of Wales 
where you live). 

 ► Decisions taken by adults about you 
should be made in your ‘best interests’

 ► Your views should be listened to and taken 
into account when decisions are made

 ► Your language, culture and religion should 
be respected

 ► You should be kept safe from harm

A decision that is ‘in your best interests’ is a 
decision taken by adults which takes into 
account all the relevant circumstances, 
including your views. It may not always be the 
decision you want.

Being ‘looked after’ –  
what does it mean?

You are ‘looked after’ if you’re under 18 and 
the local authority organises a place for you to 
live and be cared for.

Once you are ‘looked after’, the local authority 
will arrange for you to have a social worker. 
A social worker is employed by the local 
authority and is there to support you while you 
are being looked after, and to make sure you 
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bạn không thể đưa ra quyết định về việc bạn có thể ở lại Vương quốc Anh hay 
không, và không đảm nhận vai trò 'phụ huynh' cho bạn, nhưng họ có thể giúp 
bạn trong việc có được điều trị y tế, tổ chức giáo dục hoặc đào tạo, hoặc tìm 
kiếm sự hỗ trợ cộng đồng cho bạn khi bạn sống ở xứ Wales.

Chính quyền địa phương phải:

 ► Chắc chắn rằng bạn có thức ăn để ăn và quần áo để mặc

 ► Tìm hiểu những thứ khác bạn cần cho sức khỏe, giáo dục và sự chăm 
sóc của bạn

Nếu bạn dưới 18 tuổi, có một số quyết định nên được đưa ra bởi bất cứ ai 
có trách nhiệm như là cha mẹ đối với bạn. Nhưng bạn nên tham gia vào tất 
cả các quyết định về bạn.

Bạn sẽ được chăm sóc cho đến khi bạn 18. Nếu bạn được phép ở lại Vương 
quốc Anh và đã ‘được chăm sóc’ sau 13 tuần trở lên, bạn có thể nhận được 
hỗ trợ liên tục ngoài 18 tuổi.

Nơi bạn sống
 ▼

Bạn có thể sống trong một môi trường ‘gia đình’ với người nuôi dưỡng, 
hoặc ở trong nhà với những người trẻ tuổi khác. Nếu bạn 16 hoặc 17 tuổi, 
bạn có thể được cho một nơi nào đó để sống độc lập hơn. 

 ► Bất cứ nơi nào bạn sống, nó phải an toàn cho bạn.

 ► Bạn sẽ được yêu cầu phải tôn trọng và tuân theo các quy tắc nơi bạn 
đang sống để giữ an toàn cho mọi người

 ► Bạn sẽ được hỗ trợ bởi những người lớn dù bất kỳ loại chỗ ở nào được 
sắp xếp cho bạn

Kế hoạch chăm sóc và hỗ trợ của bạn
 ▼

Các dịch vụ mà chính quyền địa phương sẽ sắp xếp cho bạn sẽ được bao 
gồm trong Kế hoạch Chăm sóc và Hỗ trợ. Tài liệu này sẽ bao gồm:

 ► Sự hỗ trợ mà bạn cần để xin tị nạn hoặc giải quyết các vấn đề nhập cư 
khác

 ► Chi tiết về giáo dục của bạn và cách bạn muốn tiến bộ và phát triển

 ► Bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cần liên quan đến bác sĩ hoặc nha sĩ hoặc 
chuyên gia y tế khác

 ► Bất kỳ nhu cầu nào bạn có liên quan đến bản sắc và văn hóa của bạn

 ► Kết quả sẽ như thế nào đối với bạn

are safe and that your well-being is being taken 
care of. Your social worker can’t make decisions 
about whether you can stay in the UK, but they 
can help you with things like getting medical 
treatment, organising education or training, or 
with finding community support for you while 
you’re living in Wales.

The local authority must:

 ► Make sure you have food to eat and 
clothes to wear

 ► Find out what other things you need for 
your health, education and care 

If you are under 18, there are some decisions 
that should be made by whoever has parental 
responsibility for you. But you should be 
involved in all decisions about you. 

You will be looked after until you are 18. If you 
are allowed to stay in the UK and have been 
‘looked after’ for 13 weeks or more, you can 
get ongoing support beyond the age of 18. 

Your place to live

You could live in a ‘family’ environment with a 
foster carer, or in a children’s home with other 
young people. If you are 16 or 17, you might 
be given somewhere to live that is more 
independent. 

 ► Wherever you live, it must be safe for you. 

 ► You will be expected to respect and follow 
the rules where you are living to keep 
everyone safe

 ► You will be supported by adults whichever 
type of accommodation is arranged for you

Your Care and Support Plan

The services that the local authority will 
organise for you will be included in a Care and 
Support plan. This document will include:

 ► The support you need to make your 
asylum claim or deal with other 
immigration issues

 ► Details about your education and how you 
would like to progress and develop

 ► Any health problems that need to involve 
a doctor or dentist or other health 
professional

 ► Any needs you have in relation to your 
identity and culture

 ► What the outcomes should be for you
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 ► Sự giúp đỡ mà bạn có thể cần để phát triển kỹ năng sống độc lập để 
chuẩn bị trở thành người lớn

 ► Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo nhu cầu của bạn được đáp ứng và 
giúp bạn đạt được kết quả của mình

Suy nghĩ về cuộc sống khi trở thành 
người lớn

 ▼
Nếu bạn đã được chăm sóc trong 13 tuần trước khi bạn 18 tuổi, chính 
quyền địa phương có thể tiếp tục hỗ trợ bạn khi bạn trở thành người lớn, 
nếu bạn muốn điều này.

Nhân viên xã hội của bạn sẽ làm việc với bạn để chuẩn bị Kế hoạch Lộ trình 
Tương lai và sẽ giải thích cho bạn Kế hoạch này là gì và nó sẽ giúp bạn như 
thế nào.

Nếu bạn không được hỗ trợ khi bạn 18 tuổi, hoặc bạn không muốn điều 
đó, bạn vẫn có thể nhận được một số hỗ trợ nhưng điều này phụ thuộc vào 
quyền ở lại Vương quốc Anh của bạn.

Nêu ý kiến của bạn
 ▼

Khi bạn được chăm sóc, bạn sẽ được nói về quyền được ‘‘bảo trợ’ (bênh vực). 
Đây là một dịch vụ độc lập có thể giúp bạn giải thích các vấn đề của mình với 
sự giúp đỡ của một chuyên gia có mặt để thể hiện quan điểm của bạn.

 ► Khi bạn được chăm sóc, bạn sẽ có thể sử dụng dịch vụ bảo trợ bất cứ 
lúc nào

 ► Người bảo trợ có thể giúp đỡ với bất kỳ vấn đề nào bạn có và nhằm 
mục đích giúp bạn giải quyết vấn đề của mình.

Nếu mọi thứ không tốt
 ▼

Nếu bạn không đồng ý với cách bạn được chăm sóc hoặc điều gì đó không 
ổn, bạn có thể khiếu nại.  Người bảo trợ có thể giúp bạn khiếu nại. 

 ► Mỗi chính quyền địa phương có một quy trình khiếu nại. Yêu cầu nhân 
viên xã hội hoặc người nuôi dưỡng của bạn nói cho bạn biết về điều đó.

 ► Nếu chính quyền địa phương không xử lý khiếu nại của bạn một cách 
hợp lý, bạn có thể khiếu nại đến Thanh tra Chính phủ Địa phương, Yêu 
cầu nhân viên xã hội của bạn nói cho bạn biết về điều đó.

Thinking about life as an 
adult

If you’ve been looked after for 13 weeks 
before you are 18, the local authority can 
continue to support you as you become an 
adult, if you would like this.

Your social worker will work with you to 
prepare a Pathway Plan, and will explain to 
you what this Plan is and how it will help you.

If you aren’t entitled to support once you are 
18, or you don’t want it, you may still be able 
to get some assistance but this will depend 
on your right to stay in the UK.

Getting your voice heard

When you become looked after, you should 
be told about your right to ‘advocacy’.  This 
is an independent service that can help you 
explain your problems with the help of a 
professional who is there to represent your 
views.

 ► When you are looked after, you should be 
able to access advocacy services at any 
time

 ► Advocacy can help with any issue you have 
and aims to help you resolve your problem.

 ► Help you may need to develop 
independent living skills in preparation for 
becoming an adult

 ► Who is responsible for making sure your 
needs are met, and helping you to achieve 
your outcomes

If things don’t go well

If you don’t agree with the way you are being 
looked after or something isn’t going well, 
you can complain. Advocacy may help you 
make your complaint. 

 ► Every local authority has a complaints 
process. Ask your social worker or foster 
carer to tell you about it.

 ► If the local authority doesn’t deal with 
your complaint properly, you may be able 
to complain to the Local Government 
Ombudsman. Ask your social worker to tell 
you about it.
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Organisations that can  
help you:

Your social worker and your foster carer (if 
you have one)

Welsh Refugee Council  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

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

National Youth Advocacy Service  
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Ethnic Youth Support Team (EYST)  
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Cardiff City of Sanctuary  
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Swansea City of Sanctuary  
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Children’s Commissioner for Wales  
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Asylum Justice  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421

Remember that the police in Wales are here to 
help you. Don’t be afraid to contact them. If it 
is an emergency, call 999. Otherwise, you can 
call 101 to speak to the police.

Nhân viên xã hội và người nuôi dưỡng của bạn (nếu bạn có)

Hội đồng tị nạn xứ Wales (Welsh Refugee Council)  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

Đội Hỗ trợ Thanh niên Dân tộc - Ethnic Youth Support Team (EYST)   
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Dịch vụ Tư vấn Thanh niên Quốc gia -  
National Youth Advocacy Service   
nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Thành phố thánh địa Cardiff -  
Cardiff City of Sanctuary   
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Thành phố thánh địa Swansea -  
Swansea City of Sanctuary   
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Ủy viên Trẻ em của Wales - Children’s Commissioner for Wales  
childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Công lý tị nạn - Asylum Justice 
asylumjustice.org.uk 
029 2049 9421

Hãy nhớ rằng cảnh sát ở Wales đang ở đây để giúp bạn. Đừng ngại liên hệ với họ. 
Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 999. Nếu không, bạn có thể gọi 101 để nói 
chuyện với cảnh sát.

Các tổ chức có thể giúp bạn:
 ▼
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Các tờ thông tin khác trong loạt bài này:

 ▼
 ► Child First (Trẻ con là Quan Trọng Nhất) - Hướng dẫn Về Các 

Quyền và Quyền Lợi Đối Với Trẻ Em Xin Tị Nạn Không Có Người Đi 
Cùng

 ► Child First (Trẻ con là Quan Trọng Nhất) - Hướng dẫn Về việc 
Xin Ở Lại Wales Đối Với Trẻ Em Xin Tị nạn Không Có Người Đi 
Cùng

Tìm hiểu thêm về quyền trẻ em và luật pháp có ảnh hưởng đến trẻ em 
ở Wales trên Website Trung tâm Pháp lý Trẻ em Wales   
www.childrenslegalcentre.wales

Other guides in this series:

 ► Child First – A Guide to Rights and 
Entitlements for Unaccompanied Asylum 
Seeking Children

 ► Child First – A Guide to applying to Stay in 
Wales for Unaccompanied Asylum Seeking 
Children

Find out more about children’s rights and 
the law as it affects children in Wales on the 
Children’s Legal Centre Wales Website  
www.childrenslegalcentre.wales

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  

phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales


