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زانیاری دەربارەی داواکردنی پەنابەری 

و مانەوە لە وەیڵز بۆ کەسانی تەمەن 

خوار ۱۸ ساڵ و بێ خانەوادە

منداڵ یەکەم
ڕاهنیامی بۆ داواکردنی 

مانەوە لە وەیڵز بۆ منداڵی 
بێکەس وەکو داواکەری 

زانیاری دەربارەی 
مافەکانت ئەگەر تۆ هاتوی 
بۆ ژیان لەوەیڵز بە تەنها 

بەبێ کەسوکار و خانەوادە 
و ئەگەر تەمەنت لە خوار 

۱۸ ساڵ بێت

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.
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مافەکانت لە ڕێگای پرۆسەی کۆچ و هەڵسەنگاندنی 
تەمەن 

▼ 
 ئەگەر تەمەنت لە ۱۸ ساڵ کەمرت بێت ئیرت تۆ وەکو منداڵ مامەلەت لەگەڵ دەکرێت  و 

بەگوێرەی پەیامنی وواڵتە یەکگرتوەکان لەسەر  مافەکانی منداڵ   ئەمە مانای ئەوەیە کەوا   

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 ئایەنت ◄

پێویستە تۆ بپارێزرێت لە زیانپێگەیشنت ◄

نابێت دەستبەسەر بکرێیت ◄

ئەگەر کارمەندانی کۆچ یاخود حکومەتی ناوخۆ کەوا هەروەها نارساوە بە کانسل لەو باوەرە بن 
کە تەمەنت لە ۱۷ ساڵ زیاترە ئیرت ئەوکاتە لەوانەیە پێویست بکات هەڵسەنگاندنی تەمەنت بۆ 

بکرێت 

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

وەیڵز بەشێکە لە بەریتانیا 
مانەوەت لە وەیڵز پشتبەستە 

بە یاساکانی کۆچی بەریتانیا

Wales is part of 
the UK. Your right 
to stay in Wales 
depends on the UK’s 
immigration rules. 

My rights through the 
Immigration and Age 
Assessment processes

If you are under 18, you are treated ‘as a 
child’, and in accordance with the United 
Nations Convention on the Rights of the Child 
(UNCRC). This means:

 ► Decisions taken by adults about you 
should always 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

 ► You shouldn’t be detained

If immigration officials or the local 
authority, also known as the council, think 
you look a lot older than 17, you may have to 
have an ‘age assessment’. 

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.
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داواکردن بۆ مانەوە لە بەریتانیا

▼ 
تۆ دەتوانی داوای پەنابەری بکەیت لە بەریتانیا ئەگەر وواڵتەکی خۆتت بەجێ هێشتبێ لەبەر 

ئەوەی مامەلەی ناڕەوا و توندوتیژت لەگەڵ  کرابێت لە بەر هۆی ڕەگەز، ئایەن، نەژاد، الیەنگری 
کردنی گروپی کۆمەاڵیەتی تایبەت یاخود هەبونی بیروبۆچونی سیاسی )یاخود تۆ  ترسی ئەوەت 

هەبێت کەوا لەوانیە مامەلەی ناڕەوا و توندوتیژت لەگەڵ بکرێت لە بەر یەک لەو هۆیانەی 
باس کرا(

پێویستە داوای پەنابەری بکەیت بە زووترین کات دوای گەیشتنت بۆ بەریتانیا لەوانەیە  ◄
پێویست بکات مەوعید بکەیت لەگەل دەزگای کۆچی بەریتانیا خزمەتگوزاری کۆچ لە 
 (UKVI) بەریتانیا بۆ کردنی مەوعید کارمەندی کۆمەاڵیەتی دەتوانێت یارمەتیت بدات

پێویستیت بە ئامۆژگاری یاسای دەبێت بۆ یارمەتی دان لەگەڵ داواکەت پێویستە  ◄
کانسلی ناوچەکەت وەکو ڕێکخراوی بەرپرسی بەخێوکردنی تۆ کارێکی ئەوها بکەن کە 

دڵنیا بن لەوی تۆ پارێزەرت هەبێت بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری یاسای

پێویستە وەرگێر/موتەرجم دابین بکرێت لە کاتی هەر چاوپێکەوتن لەگەڵ تۆ بکرێت،  ◄
ئەگەر پێویستت پێ هەبێت بۆ ئەوی دڵنیا بین لەوی تۆ لەهەموو شتێک تێبگەیت و 

ئەوانی تریش لە تۆ تێبگەن

ئەگەر داواکەت بۆ پەنابەری سەرکەوتو بێت ئیرت ئەو کاتە مافی پەنابەری وەردەگریت  ◄
کەواتا دەتوانیت لە بەریتانیا مبینێیتەوە دوای پێنج ساڵ ئەم جوابە دووبارە 

سەیردەکرێتەوە ئیرت ئەو کاتە دەتوانی داوای مافی مانەوەی هەمیشەی لە بەریتانیا 
بکەیت

ئەگەر داواکەت بۆ پەنابەری سەرکەوتو نەبێت ئیرت لەوانەیە جوابی مافی پاراستنی  ◄
مڕۆیی وەربگریت ئیرت ئەو کاتە بە ئاسایی  ئینجا دەتوانیت بۆ ماوەی تاکو پێنج سال لە 
بەریتانیا مبێنێتەوە ئینجا دوای ئەوە دەتوانی داوای مافی مانەوەی هەمیشەیی بکەیت 

لە بەریتانیا

ئەگەر جوابی مانەوەی پەنابەری سیاسی یاخود مافی پاراستنی مڕۆیی پێنەدرێت و  ◄
مافی مۆڵەتی ٦۷س نەبێت ئەو کاتە ئیرت مافی   مانەوەی داواکاری پەنابەری منداڵی 

بێکەس وەردەگریت کەواتا بە ئاسایی دەتوانی بۆ ماوەی ۳٠ مانگ یاخود تاکو تەمەنی 
۱۷ ساڵ و نیو لە وەیڵز\بەریتانیا مبینێتەوە. دەتوانی داوا بکەیت بۆ درێژە پێدانی ئەم 

مانەوەیە ئەگەر حەزبکەیت بۆ ماوەی زیاتر لە بەریتانیا مبینێتەوە

  لە هەندێک بارودۆخدا ئەگەر هاتو تۆ لە واڵتێکی تری ئەوروپای یەکگرتو هاتبی  ◄
بۆ ئێرە و بەگوێرەی ماددەی ٦۷ س لە یاسای کۆچ و ئەگەر جوابی پەنابەری سیاسی 
وەرنەگرتبێت ئیرت لەوانەیە مافی مۆڵەتی مانەوە وەربگریت بە گۆێرەی ماددەی ٦۷ 

س کەواتا تۆ دەتوانی لەبەریتانیا مبینێیتەوە بۆ ماوی پێنج ساڵ و ئیرت مافی وەرگرتنی 
یارمەتی دارایی دەبێت لەالیان حکومەتی بەریتانیا و دەتوانی دەزگای خزمەتگوزاری 

گشتی بەکاربهێنیت لە ماوەی ئەو کاتەدا. دوای پێنج ساڵ دەتوانی داوای مافی مانەوەی 
هەمیشەیی بکەیت لە بەریتانیا

ئەکەر تۆ رازی نەبیت بەم بریارەی کەوا کراوە دەربارەی داواکەت ئیرت ئەو کاتە دەتوانی داوای 
پێداچونەوە ی بریار بکەیت کەواتا ئەپیل کردن تۆ دەتوانی یارمەتی دارایی کەوا پێیدەگووترێت 

لیگال ئەید وەربگریت ئەوەش پارەی پارێزەرە  بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری یاسای دەربارەی 
داواکەت بۆ مانەوە لە بەریتانیا

Applying to stay in the UK

You can claim asylum in the UK if you’ve left 
your own country because you were treated 
unfairly or cruelly for a reason including your 
race, your religion, your nationality, belonging 
to a particular social group or holding a 
political opinion (or you’re scared that you will 
be treated unfairly or cruelly for one of these 
reasons).  ‘A particular social group’ could 
include child soldiers or trafficked children. 

 ► You need to make your asylum claim as 
soon as possible after you arrive in the UK. 
You may need to make an appointment 
with United Kingdom Visas and 
Immigration (UKVI), the UK’s immigration 
service, to do this – your social worker can 
help you with this. 

 ► You will need legal advice to help with 
your claim. Your local authority (the 
organisation which will be looking after 
you where you live in Wales) should make 
sure you receive this.

 ►  A translator or  interpreter should 
be available , if you need one, for any 
interviews you have to attend so you can 
understand what’s happening and make 
sure you are understood.

 ► If your asylum claim is successful, you will 
be given refugee status and can stay in the 
UK. After 5 years, this is reviewed. You can 
apply for indefinite leave to remain in the 
UK at this point.

 ► If your claim for asylum is unsuccessful you 
may be given ‘humanitarian protection’. 
You can usually stay in the UK for up to 5 
years. You can then apply for indefinite 
leave to remain in the UK.

 ► In some circumstances, if you came to the 
UK from somewhere else in the EU under 
s.67 of the Immigration Act and you are 
not granted asylum, you may get s.67 
leave which means you will be able to 
stay in the UK for 5 years, receive financial 
support from the UK Government and 
access public services during that time. 
After 5 years you will be able to apply for 
Indefinite Leave to Remain in the UK but 
there is no guarantee you will receive this.

 ► If you aren’t given asylum or humanitarian 
protection, and are not entitled to s.67 
leave, you will get Unaccompanied 
Asylum Seeker (UASC) leave to remain. 
You can usually stay in Wales/the UK for 30 
months or until you are 17.5. You can apply 
to extend this, if you’d like to stay longer 
in the UK

If you don’t agree with the decision that 
is made about your application you can 
appeal. You will be able to get Legal Aid to 
pay for any legal advice you need about your 
immigration status.
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ئەگەر من نەتوانم لە بەریتانیا مبینمەوە

▼  
پرۆسەی داواکردنی پەنابەری لەوانەیە کاتێکی زۆر بخاێنێت  و لەوانەشە مۆڵەتی مانەوەت 

پێنەدرێت بۆ مانەوە لە بەریتانیا ئەگەر ئەمە  ڕووبدات ئیرت ئەو کاتە  ڕێکخسنت دەکرێت بۆ 
ئەوەی دڵنیا بین کەوا بەسەالمەتی بگەرێتەوە بۆ وواڵتەکەت 

داواکردن بۆ مانەوەی زیاتر 

▼ 
ئەگەر تۆ بتەوێت داوای مۆڵەتی مانەوەی هەمیشەی  بکەیت لە بەریتانیا یاخود ویستت درێژە 

بدەیت بە مۆڵەتی مانەوەت وەکو  داواکاری پەنابەری منداڵی بێکەس ئیرت پێویستە داواکەت 
تۆمار بکەیت پێش ئەوەی جوابەکەی ئێستات کۆتای بێت

خانەوادەکەم

▼ 
تەنانەت ئەگەر هاتو جوابی سیاسییش وەربگریت و مافی مانەوەت هەبێت لە بەریتانیا ئیرت 
ناتوانیت داوای ڕاکێشانی خوشک و برا و دایک و باوک بکەیت بۆ ئەوەی لێرە لەگەڵت بژێن

 ئەگەر تۆ لە وەیڵز بژیت بەاڵم دایک وباوکت لە وواڵتێکی تری ئەوروپای یەکگرتوو بن ئیرت 
حکومەت لەوانەیە بریار بدات کەوا لەوانەیە لە باشرتین بەرژەوەندی تۆ بیت ئەگەر تۆ بڕۆیت 

بۆ ئەو وواڵتەی تر بۆ یەکگرتنەوە لەگەڵ خانەوادەکەت

ئەگەر تۆ هاتوی بۆ بەریتانیا بۆ یەکگرتنەوە لەگەڵ ئەندامانی خانەوادەکەت لێرە ئیرت ئەو کاتە 
هێشتا پێویستە لەسەرت باری کۆچت یەکالبکەیتەوە

تەمەن هەڵسەنگاندن

▼ 
ئەگەر کارمەندانی حکومەت لەو باوەرە بن کەوا تۆ زۆر گەورەتر دیاری (یاخود منداڵرت) لەو تەمەنی 
کەوا دەڵێی عومری خۆتە ئیرت ئەو  کاتە لەوانەیە پێویست بکات هەڵسەنگاندنی تەمەنت بۆ بکرێت

لەوێ پرسیاری زۆرت لێدەکرێت هەندێکی زۆر کەسیە و باسی هەموو شتێک دەکەن بۆ 
ئەوەی هەوڵ بدەن بزانن تەمەنت چەند ساڵە تۆ دەتوانی کەسێکی گەورەو هەڕاش کەوا خۆت 

باوەری پێ بکەیت لەگەڵ خۆت بەریت بۆ پرۆسەی هەڵسەنگاندنەکە بۆئەوی دڵنیا بیت کەوا 
مافەکانت ڕێزی لێدەگیرێت 

هەروەها لێتدەپرسن ئەگەر گوایە هیچ بەڵگەنامەیەکت پێیە لەگەڵ خۆت بۆ ئەوەی بیسەملێنی 
تەمەنت چەند ساڵە یاخود تۆ کێیت

پێویستە وەکو منداڵ مامەلەت لەگەڵ بکرێت تاکو بریار دەربچێت دەربارەی تەمەنکەت  

 ئەگەر بریارەکە گووتی کەوا تەمەنت لەخوار ۱۸ ساڵە ئیرت ئەو کاتە بەردەوام دەبین لە  ◄
مامەلە کردن لەگەڵت وەکو منداڵ

ئەگەر بریارەکە گووتی کەوا تەمەنت ۱۸ ساڵە یان زیاتر ئیرت ئەو کاتە مامەلەت لەگەڵ  ◄
دەکرێت وەکو کەسی گەورەی هەڕاش

Age assessment

If the authorities think you look older (or 
younger) than the age you say you are, you 
may have to have an age assessment. 

You will be asked lots of questions – some 
may be quite personal and will cover lots 
of things to try and establish your age. You 
can have an adult that you trust with you 
through this process to make sure your rights 
are respected. You’ll be asked if you have any 
documents with you that confirm who you 
are and your age. 

You should be treated as a child until the 
decision is made about your age.

 ► If the decision is that you are under 18, you 
will continue to be treated as a child

 ► If the decision is that you are 18 or older, 
you will be treated as an adult and a 
different asylum system applies.

If I can’t stay in the UK

The process of applying for asylum can take 
a long time and it might be decided that you 
cannot stay in the UK. The UK Government 
has to consider its own rules about returning 
people to countries that it judges to be 
unsafe. Your lawyer will advise you. If you do 
have to return home, travel arrangements will 
be made by the UK Government. 

Applying to stay for longer

If you want to apply for indefinite leave to 
remain in the UK, OR want to extend your 
leave to remain in the UK, you must make 
your application before your existing leave 
runs out.

My family 

 ► If you have been granted refugee status 
and can stay in the UK, there are very 
limited situations where you can apply 
for parents and siblings to join you, but it 
is very unlikely that they will be able to. 
Your lawyer will advise you. If you’ve come 
to Wales but your parents are in another 
EU country, the authorities may decide 
that it is in your best interests for you to 
be reunited with your family in that other 
country.

 ► If you have come to the UK to join family 
members here, you will still need to sort 
out your immigration status. Your lawyer 
will advise you.
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کارمەندی کۆمەاڵیەتی کەواتا سۆشیال یاخود فۆستەر کێرە کەواتا ئەو کەسەی بەخێوت 
دەکات (ئەگەر دانەیەکت هەبێت)

 دەزگای ئەنجومەنی پەنابەرانی وەیڵز
welshrefugeecouncil.org.uk 

 8٠٠ 2٠489 ٠29 

 TGP Cymru 
www.trosgynnal.org.uk 

٦974 2٠39 ٠29 

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

/4٦٦98٠ ٠1792 /

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

1٠٠1 8٠8 ٠8٠8 

 پەناگای شاری کاردیف
cardiff.cityofsanctuary.org 

2478 2٠48 ٠29 

 پەناگای شاری سوانزی
swansea.cityofsanctuary.org 

 172895 ٠749٦ 

 کۆمسێۆنی مندااڵن لە وەیڵز
swansea.cityofsanctuary.org 

172895 ٠749٦

 عەدالەت بۆ پەنابەری
asylumjustice.org.uk 

9421 2٠49 ٠29

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

دەتوانی یارمەتی وەربگری لەم ڕێکخراوانەی خوارەوە

▼ 
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.



منداڵ یەکەم  ڕاهنیامی بۆ داواکردنی مانەوە لە وەیڵز بۆ منداڵی بێکەس وەکو داواکەری پەنابەر
Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

کاغەزی زانیاری دیکەی لەم جۆرە

▼ 
 منداڵ یەکەمـ  ڕاهنیامی دەربارەی مافەکانی مندااڵنی بێکەس وەکو  ◄

داواکەری پەنابەر

منداڵ یەکەمـ  ڕاهنیامی بۆ ئەو کەسانی کەوا سۆشیال سێرفس بەخێویان  ◄
دەکات و لەهەمان کاتدا منداڵی بێکەسن وەکو داواکەری پەنابەر 

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

Other guides in this series:

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

 ► Child First – A Guide to Being Looked 
After 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


