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زانیاری دەربارەی ئەو کەسانی کەوا سۆشیال 

سێرفس بەخێویان دەکات  ئەگەر تۆ هاتوی بۆ 

ژیان لەوەیڵز بە تەنها بەبێ کەسوکار و خانەوادە 

و ئەگەر تەمەنت لە خوار ۱۸ ساڵ بێت

منداڵ یەکەم
ڕاهنیامی بۆ ئەو کەسانی کەوا 

سۆشیال سێرفس بەخێویان 
دەکات و لەهەمان کاتدا منداڵی 
بێکەسن وەکو داواکەری پەنابەر 

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 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

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 

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

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 
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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 ◄

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 ◄

are being looked after, and to make sure you 
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

 ► Help you may need to develop 
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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

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

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.

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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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

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.
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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 

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 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


