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وێڵز بەشێکە لە بەریتانیا مافی مانەوەت لە وێڵز پەیوەستە بە 

یاساکانی کۆچبەرانی بەریتانیاوە.

دەتوانیت داوای مافی پەنابەرێتی لە بەریتانیا 

بکەیت ئەگەر واڵتی خۆتت جێهێشتووە چونکە 

بە هۆی ئەوەی مامەلەی خەراپت لەگەڵ کرابێت 

بە هۆی ڕەگەزەکەت و ئایینەکەت و نەتەوەکەت 

و سەر بە گروپێکی کۆمەاڵیەتی تایبەت )وەک 

سەربازانی منداڵ یان مندااڵنی بردراو( یان هەبونی ڕای سیاسی 

مامەڵەی خراپت لەگەڵ کراوە 

یاسا دەڵێت داواکانی پەناهەندەیی پێویستە بە زووترین کات دوای 

گەیشتنی کەسێک بۆ بەریتانیا ئەنجام بدرێت

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

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

The law says that asylum claims 
should be made as soon as 
possible after someone arrives 
in the UK. 

Asylum: Means a place that is 
safe. The word is used to describe 
a process for giving people 
permission to stay in the UK 
because they are in danger in the 
country that they come from.

پەنابەرێتی 

واتە شوێنێک کە سەالمەت بێت 

ئەم وشەیە بەکاردێت بۆ باسکردنی 

پرۆسەیەک بۆ پێدانی مۆڵەتی 

مانەوەی خەڵک لە بەریتانیا چونکە 

ئەوان لە مەترسیدان لەو واڵتەی کە 

لێیەوە هاتوون

داوا کردنی مانەوە لە وێڵز 



3  |  ڕێنوێنی بۆ ئەو مندااڵنەی داوای پەنابەری دەکەن لە وێڵز

پارێزەر – ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆ داواکردنی پەنابەریەکەت. 
ئەوان دەبێ لەالیەن کۆمەڵگەی یاسا ڕێکبخرێت یان تۆمار بکرێن لەگەڵ 

 )ئۆفیسی کۆمیسیاری خزمەتگوزاری کۆچبەران( 
 OISC )Office of the Immigration Services

Commissioner()www.gov.uk( 

 لە ئاستی ڕاستدا. دەبێ دەسەاڵتی ناوخۆت دڵنیا بێت لەوەی کە 
پارێزەرت هەیە.

پارێزەرەکەت دەبێت بە ڕەوشتەوە قسەت لەگەڵ بکات و زانیاریت 
بداتێ دەربارەی ئەوەی کە چی بکەیت ئەگەر لە خزمەتگوزاریەکە 

ئەوان پێت دەدەنێ دڵخۆش نەبوویت. سکااڵ کردن لە پارێزەرێک زیان 
بە کەیسی پەنابەریەکەت ناگەیەنێت و دەتوانی پارێزەرێکی جیاواز 

بدۆزیتەوە ئەگەر پێویست بێت 

تۆ پێویست ناکات پارە بدەیت بۆ پارێزەرێک لەالیەن حکومەتەوە وەک 
نەخۆشخانە یان قوتابخانە پارە دەدرێت، بەاڵم پارێزەرەکان ڕاپۆرت بۆ 

حکومەت نادەن.

وەرگێڕ– بۆ ئەوی تۆ بتوانیت تێبگەیت کە چی ڕوودەدات و 
دڵنیابیتەوە کە تێگەیشتی. دەتوانن لە هەر چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ 

هۆم ئۆفیس و هەر چاوپێکەوتنێک لەگەڵ پارێزەرەکەت یارمەتی بدەن. 

A translator or interpreter:  
A translator or interpreter - This 
is so you can understand what’s 
happening and make sure you 
are understood. They can help 
in any interviews with the home 
office and any meetings with your 
lawyer. 

کارمەندی کۆمەاڵیەتی – کەسێکە کە لە الیەن دەسەاڵتی ناوخۆوە 
دامەزراوە بۆ یارمەتیدان و پشتگیری مندااڵن و گەورەکان کاتێک 

پێویستیان پێیە. ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆ چوونە ژورەوەی 
ئەو خزمەتانەی کە مافیان هەیە و پێویستە بە باشرتین شێوە کار 

بیکەن بۆ پاراستنی باشرتین بەرژەوەندی تۆ،. 

A Social Worker – Someone 
employed by the local authority 
to help and support children and 
adults when they need it. They 
can help you access services you 
are entitled to and should act in 
your ‘best interest’. 

Best Interest: Please see Being 
‘looked after’ on page 16 for more 
information. 

A lawyer – They can help you 
with your asylum claim. They 
must be regulated by the Law 
Society or registered with the 
OISC (Office of the Immigration 
Services Commissioner) at the 
right level. Your local authority 
should make sure you have a 
lawyer.

Your lawyer should talk to 
you politely and should give 
you information about what 
to do if you are not happy 
with the service they give you. 
Complaining about a lawyer will 
not harm your asylum case and 
you can find a different lawyer if 
you need to. 

You do not have to pay for 
a lawyer. It is paid for by the 
government, like hospitals or 
schools, but the lawyers do not 
report to the government. 

Local Authority: also known as 
the council, the organisation that 
looks after the area of Wales where 
you live.

  Who can helpکێ دەتوانێت یارمەتی بدات 

دەسەاڵتی ناوخۆت 

هەروەها نارساوە بە ئەنجومەن، ئەو 

ڕێکخراوەی کە خزمەتی ناوچەی وێڵز 

دەکات کە تێیدا دەژیت

باشرتین بەرژەوەندی 

تکایە بۆ زانیاری زیاتر سەیری “بەخێو کردن” بکە لە الپەڕە ١٥

https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-immigration-services-commissioner
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-immigration-services-commissioner
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-immigration-services-commissioner
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پەرستار یان دکتۆر – پسپۆڕی پزیشکین کە دەتوانن پشتگیری 
هەموو پێداویستیەکانی چاودێری تەندروستیتان بکەن. ئەوان لەگەڵ 
کارمەندی کۆمەاڵیەتی تۆ کار دەکەن بۆ ئەوەی دڵنیا بن کە تۆ باشی. 

خزمەتی تەندروستی وێڵز ئازادە. 

داکۆکیکار – کەسێکی سەربەخۆیە و پشتگیری پێشکەش بە 
منداڵێک یان گەنجێک دەکات کە چاودێری دەکات لە خۆگرتنی 

پارێزەری چاودێری. ئەوان قسەتان بۆ دەکەن، یارمەتیتان بدەن کە 
گوێ لە بۆچوونەکانتان بگرن و لە الیەن بڕیاردەرانەوە بە جدی 
وەربگیرێن، مافەکانتان ڕێز لێگیراون و کارتان لەگەڵ بکەن بۆ 

چارەسەرکردنی کێشەکان

A Nurse or Doctor – These are 
medical professionals that can 
support all your health care 
needs. They will work with your 
social worker to make sure you 
are well. Healthcare is Wales 
is free.

مامۆستا –  ئەو کەسانەن کە هەموو ڕۆژێک لە قوتابخانە یان 
کۆلێژ لەگەڵتان دەبن و بەرپرسیارن لە فێربوونت.

A Teacher – These are the 
people you will be with every 
day at school or college and are 
responsible for your learning.

Advocate – is independent 
and offers support to a child 
or young person who is looked 
after including a care leaver. 
They speak up for you, help 
ensure your views are listened to 
and taken seriously by decision 
makers, your rights are respected 
and work with you to resolve 
issues.

فۆستەر کێرەر– ئەو کەسی منداڵی خەڵکی بەخێو دەکات- ، 
لەوانەیە لەگەڵ ئەوان بژیت، وە ئەوان بە دابینکردنی خواردن، جل 

و بەرگ و پشتگیری سۆزداری، ڕۆژ بە ڕۆژ بە دوای تۆدا دەگەن. 

A Foster Carer – You may live 
with them and they will look 
after you on a day-to-day basis 
by providing food, clothes and 
emotional support. 
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ڕاوێژکاری کەسی گەنج – هەموو ئەو کەسانەی کە “چاودێرییە بەجێ 
بهێڵن” تەمەن ١٦-١٨ ساڵیان ڕاوێژکاریان پێدەدرێت، لە الیان ئێل ئەی 

کە لەگەڵ تۆ کار دەکات بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات بۆ فێربوونی ئەو 
لێهاتووییەی و کارامەییانەی کە پێویستە بە سەربەخۆیی بژیت.

Young Person’s Advisor (YPA) – 
all those “leaving care” aged 16-18 
will be given an advisor, by the LA, 
who works with you to help you 
learn the skills you need to live 
independently. 

کارمەندی سەرەکی – پشت دەبەستێت بە ئەو شوێنەی کە لە کوێ 
دەژیت لەوانەیە کارمەندێک هەبێت لە شوێنی نیشتەجێبوونت بۆ 

یارمەتیدان لە چاودێری کردنت. یەکێک لە ئەندامانی ستافەکە لەوانەیە 
داوای کرد کە لە نزیکەوە لەگەڵ تۆ کار بکات و ئەو کەسە بە کارمەندە 

سەرەکیەکەت ناودەبرێت. 

Key Worker – depending on 
where you live you may have staff 
at your accommodation to help 
with your care. One member of 
staff maybe asked to work closely 
with you and that person is called 
your key worker. 
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 The Asylum پرۆسەی پەناهەندەیی
processes

 Welfare (small)چاوپێکەوتنی  بچووک )خۆشگوزەرانی(
interview

Statement of 
Evidence Form بەیاننامەی فۆرمی بەڵگە )سێف(

تۆ لە الیەن هۆم ئۆفیس بانگێشت دەکرێت بۆ ئامادەبوون لە 
چاوپێکەوتنێکی خۆشگوزەرانی )چاوپێکەوتنێکی بچووک( بۆ 

پشکنینی ئەوی بزانن تۆ باشی.

کارمەندی کۆمەاڵیەتی یان کارمەندی بەخێوکەر دەتوانی یارمەتیت 
بدات بۆ ژوانێک لەگەڵ دەزگای ڤیزا و کۆچبەرانی شانشینی 

یەکگرتوو. هەندێک پرسیاری بنەڕەتیت لێ دەکرێت، وەک ناوت، 
بەرواری لەدایکبوونت، خەڵکی کوێت، نەتەوەکەت، ئایینەکەت، 

سەبارەت بە ئەندامانی خێزانەکەت. پێویست ناکات ئێستا بڕۆیتە 
ناو وردەکاری دەربارەی داوای پەنابەریەکەت. هەروەها ئەوان 

وێنەی تۆ دەگرن و پەنجەمۆرەکانت تۆمار دەکەن.

You will be invited by the Home 
Office to attend a welfare (small 
interview) to check you’re ok. 

Your social worker or foster 
carer can help you make an 
appointment with United 
Kingdom Visas and Immigration. 
You will be asked some basic 
questions, such as your 
name, your date of birth, your 
nationality, your ethnicity, your 
religion, and about your family 
members. You don’t need to go 
into details about your asylum 
claim right now. They will also 
take your photograph and record 
your fingerprints. 

Home Office – a government 
department that deals with 
immigration, which includes 
asylum.

Home Office Caseworkers - are 
the people who will look into your 
reasons for wanting asylum and 
make a decision on whether you 
can stay.

After your short interview you 
will get a form. This is called a 
Statement of Evidence Form (SEF). 
You should get help from a lawyer 
to fill this in. 

The SEF has to be completed in 
English and be must sent to the 
Home Office within 60 working 
days from the date your claim for 
asylum was made (normally the 
day of your Welfare Interview but 
may be longer as it is the date 
you receive the paperwork). This 
deadline can be extended.

The SEF asks questions about 
your family and your journey 
to the UK. It also asks for a 
statement. This is a piece of 

دوای چاوپێکەوتنە کورتەکەت فۆرمێک وەردەگریت. ئەمە پێی دەوترێت بەیاننامەی فۆرمی بەڵگە 
)سێف( پێویستە یارمەتی پارێزەرێک وەربگریت بۆ پڕکردنەوەی ئەمە.

ئێس ئی ئێف )سێف( دەبێت بە ئینگلیزی تەواو پڕ بکرێت و دەبێت بنێردرێت بۆ هۆم ئۆفیس لە 
ماوەی 60 ڕۆژی کارکردن لەو بەروارەی کە داوای پەنابەریەکەت کراوە )بە شێوەیەکی ئاسایی ڕۆژی 

چاوپێکەوتنی خۆشگوزەرانیت بەاڵم لەوانەیە درێژتر بێت وەک ئەو بەروارەی کە پەڕەی کارەکەت 
وەردەگریت(. ئەم دوا وادەیە دەتوانرێ درێژ بکرێتەوە.

ئێس ئی ئێف پرسیار دەکات دەربارەی خێزانەکەت و گەشتەکەت بۆ بەریتانیا. هەروەها داوای 
بەیاننامەیەک دەکات ئەمە پارچەیەکە لە نووسین کە ڕوونی دەکاتەوە کە چیت بەسەر هاتووە و 

ئەوەی کە تۆ دەترسیت بەسەرتاندا دێت ئەگەر پێویست بوو بەریتانیا بەجێ بهێڵیت

هۆم ئۆفیس - بەشیکە لە 

دەزگاکانی حکومەت کە مامەڵە 

لەگەڵ کۆچبەران دەکات، کە مافی 

پەنابەرێتی تێدایە

کارکەرانی کەیسی هۆم ئۆفیس- ئەو 

کەسانەن کە سەیری هۆکارەکانی تۆ 

دەکەن بۆ ئەوەی داوای پەنابەری 

دەکەیت و بڕیارێک بدەن لەسەر 

ئەوەی کە ئایا تۆ دەتوانیت 

مبێنیتەوە
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ئەگەر پارێزەرت نییە کاتێک ئەم فۆرمەت دەست دەکەوێت، کارمەندی بەخێوکەر، کارمەندی 
سەرەکی یان کارمەندی کۆمەاڵیەتی یارمەتیت دەدات بۆ دۆزینەوەی یەکێک. پارێزەرەکەت لێت 

دەپرسێت ئەگەر بەڵگەیەکت هەیە )زانیاری/نامەکان( بۆ پشتگیریکردن لەو شتانەی کە وتت 
دەربارەی ئەوەی کە پێت وایە چیت بەسەر دێت ئەگەر بگەڕێیتەوە بۆ واڵتەکەت. زۆر لە خەڵک 

هیچ بەڵگەیەکیان لەسەر کاغەز نییە و ئەمە ڕێگر نیە لە مانەوەت لە بەریتانیا ئەگەر تۆ نەت بو.  

هەر شتێک کە تۆ بڵێی نهێنییە - ئەمە مانای ئەوەیە کە پارێزەرەکەت ناتوانێت هیچ شتێک دووبارە 
بکاتەوە کە پێیان بڵێیت بەبێ ڕەزامەندی تۆ )ئەگەر ناتەوێت. تەنیا کاتەکان ئەوان دەتوانن بە 
کەسێکی تر بڵێن کە وتت ئەوەیە ئەگەر وا بیر بکەنەوە کە تۆ زیان بە خۆت یان کەسێکی تر 

ئەدەیت یان ئەگەر تۆ هەڕەشە لە تیرۆر دەکەیت تۆ دەتوانیت کەسێکت هەبێت کە پشتگیریت 
بکات لە کۆبوونەوەکان لەگەڵ پارێزەرەکەت ئەگەر دەتەوێت، بەاڵم پێویست ناکات. پێویستە 

پرسیارت لێبکرێت کە ئایا دڵخۆشی بە و کەسیەی لە ژوورەکە لەگەڵ تۆیە.

ئه گه ر زەحمەتە ئه وه ی که قسەی له سه ر بکەیت لەسەر ئه و شته ی که رووی دا زۆر شت هه 
یه که ده توانن بۆ یارمەتیدانی تۆ ئه نجام بدەن. 

ئەگەر بکرێت، کەسێکی پێگەیشتوو بدۆزەوە کە متامنەت پێیەتی بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات  	
بۆت بنوسێت. و پرسیارت لێ بکە ئەگەر هەندێک شت ڕوون نەبوو.  

هەروەها لەوانەیە ئاسانرتبێت  وێنە بکێشیت  یان دۆزینەوەی وێنە لەسەر ئینتەرنێت بۆ  	
یارمەتیدان لە ڕوونکردنەوەی ئەو شتانەی دەتەوێت بیڵێیت. 

دەتوانیت هەوڵ بدەیت دەنگی خۆت تۆمار بکەیت بۆ قسەکردن  	

لە مەوعیدەکانت لەگەڵ پارێزەرەکەت، داوای وەرگێڕێک بکە ئەگەر پێویستت بە یەکێک بوو.  	
تەنانەت ئەگەر ئینگلیزیەکەت باش بێت زۆر جار قورسرتە کە بە زمانێکی جیاواز قسە لەسەر 
شتە قورسەکان بکەیت. ئەگەر لەگەڵ وەرگێڕەکە ئاسوودە نیت، گرینگە کە بە کەسێک بڵێیت.

دڵنیابە لەوەی کە داوا لە پارێزەرەکەت دەکەیت کاتت بداتێ بۆ ئەوەی خۆت ڕوون بکەیتەوە  	
و ئەگەر لە قسەی ئەوان تێنەگەیشتی، داوایان لێ بکە دووبارەی بکەنەوە یان بە شێوەیەکی 

تر ڕوونی بکەنەوە. 

هەندێ جار ئەگەر کەسێک بە خراپی ئازار دراوە پێویستە بڕۆن و پزیشک ببینن، بۆ ئەوەی پشکنین 
بکەن بۆ ئەوەی بزانن  کە باشە، هەم لە ڕووی جەستەیی و هەم لە ڕووی دەروونییەوە ئەمە 

دەتوانێت یارمەتی ڕوون کردنەوەی ئەو شتانە بدات کە بەسەریاندا هاتووە بۆ هۆم ئۆفیس بۆ 
ئەوەی پێویست ناکات. شتێکی خراپ نییە ئەگەر پێویست بکات دکتۆرێک ببینیت سەبارەت بە 

تەندروستی دەروونیت، ئەوە گرنگە بۆ تۆ گونجاو و تەندروست بیت. 

writing that explains what has 
happened to you and what you 
are afraid will happen to you if 
you had to leave the UK. 

If you don’t have a lawyer when 
you get this form, your foster 
carer, key worker or social worker 
will help you find one. Your 
lawyer will ask you if you have any 
evidence (information/letters) to 
support what you have said about 
what you think would happen to 
you if you are returned to your 
country. Lots of people do not 
have any evidence on paper and it 
will not stop you being allowed to 
stay in the UK if you do not.  

Anything you say is confidential 
– this means your lawyer cannot 
repeat anything you tell them 
without your consent (if you do 
not want them to). The only times 
they can tell someone else what 
you have said is if they think that 
you are going to harm yourself, 
someone else, or if you are 
threatening terrorism. You can 
have someone to support you in 
meetings with your lawyer if you 
want, but you do not have to. You 
should be asked if you are happy 
with who is in the room with you. 

If it is difficult to speak about 
what has happened there are 
lots of things that can be done 
to help. 

 ► If possible, find an adult you 
trust to help write it down for 
you and ask you questions if 
some things are not clear.  

 ► You may also find it easier to 
draw pictures or find pictures 
on the internet to help explain 
what you want to say. 

 ► You could try recording yourself 
speaking 

 ► In your appointments with your 
lawyer, ask for an interpreter 
if you need one. Even if your 
English is good it is often harder 
to talk about difficult things 
in a different language. If you 
are not comfortable with the 
interpreter, it is important that 
you tell someone.

 ► Make sure you ask your lawyer 
to give you time to explain 
yourself and if you don’t 
understand what they say, ask 
them to repeat or to explain it 
another way. 

Sometimes if a person has been 
hurt badly they will need to go 
and see a doctor, to check that 
they are OK, both physically and 
mentally. This can help explain 
what has happened to them to 
the Home Office so that they 
don’t have to. It is not a bad thing 
if you have to see a doctor about 
your mental health, it is important 
for you to be fit and healthy. 
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چاوپێکەوتنی سەرەکی )گەورە(

ئەگەر تەمەنت زیاتر لە 12 ساڵ بێت، بە شێوەیەکی ئاسایی چاوپێکەوتنێکی گەورەت دەبێت لەو 
شوێنەی کە کارکەری کەیسی هۆم ئۆفیس پرسیارت لێ دەکات دەربارەی ئەوەی بۆچی هاتیتە بۆ 

بەریتانیا، گەشتەکەت، ژیانی خۆت پێش بەریتانیا. ئەگەر پارێزەرەکەت وا بیر نەکاتەوە کە تۆ بە تەواوی 
گونجاویت، لە ڕووی جەستەیی، دەروونی یان سۆزدارییەوە چاوپێکەوتنی لەگەڵ بکەیت، ئەوا دەتوانن 

بۆ هۆم ئۆفیس بنووسن و داوایان لێ بکەن کە بە شێوەیەکی تر بڕیار لەسەر کەیسەکەت بدەن.

چاوپێکەوتنەکە بۆ ئەوەیە کە هۆم ئۆفیس هەوڵ دەدات زیاتر بزانیت کە چی ئەوەندە تۆی ترساندووە 
کە پێویست بوو واڵتی خۆت بەجێ بهێڵیت، یان ئەو شتەی کە خێزانەکەت وتی لەوانەیە بۆت ڕووبدات 

ئەگەر مبێنیتەوە. ئەوان پێشرت زانیاریان لە فۆرمی ئێس ئی ئێف و لێدوانەکەتدا هەیە. ئەوان نابێت 
پرسیارتان لێ بکەن دەربارەی ئەو شتانەی کە پێشرت پێیان وتوون مەگەر ئەوان لە شتێک تێنەگەن. 

ئەگەر بێ پاسپۆرت یان بەڵگەنامەی تر هاتیتە بۆ بەریتانیا بۆ ئەوەی نیشانی بدەیت خەڵکی چ واڵتێکن، 
لەوانەیە هەندێک پرسیارت لێ بکەن دەربارەی واڵتی خۆت )بۆ منوونە شوێنە گرنگەکان، ئەو پارەیەی 

کە بەکاردێت یان تیمی وەرزشی(. لەوانەیە ئەوان داواتان لێ بکەن کە بە تەلەفۆن قسە لەگەڵ کەسێک 
بکەیت بۆ ئەوەی بتوانن زیاتر فێر بن دەربارەی ئەو شوێنەی کە تۆ لە کوێی قسە دەکەیت، ئەمە پێی 

دەوترێت ‚هەڵسەنگاندنی زمان‘.

If you are over 12 years old, 
you will normally have a big 
interview where the Home Office 
caseworker will ask you questions 
about why you came to the UK, 
your journey, your life before the 
UK. If your lawyer does not think 
you are fit enough, physically, 
mentally or emotionally to be 
interviewed then they can write to 
the Home Office and ask them to 
decide your case in another way. 

The interview is where the Home 
Office tries to find out more 
about what scared you so much 
that you had to leave your own 
country, or what your family 
said might happen to you if you 
stayed. They will already have the 
information in your SEF form and 
statement. They should not ask 
you questions about what you 
have already told them unless 
they don’t understand something. 
If you came to the UK without 
a passport or other documents 
to show what country you are 
from, they might ask you some 
questions about your home 
country (for example important 
places, the money that is used or 
sports teams). They might also 
ask you to speak to someone on 
the telephone so they can learn 
more about where you are from 
the way you speak; this is called a 
‘language assessment’. 

Substantive (big) 
interview
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کێ لە چاوپێکەوتنەکەدایە و بۆچی؟ 

کارمەندی کۆمەاڵیەتیت )یان کەسێکی پێگەیشتوو( لەوێیە، بۆ ئەوەی دڵنیابیتەوە کە تۆ  	
بە باشی دەمێنیتەوە، و داوای کاتی پشوو بکە ئەگەر پێویستت پێی بوو،

پارێزەرەکەت لەوێیە بۆ چاودێریکردن و وەرگرتنی تێبینی، ناتوانن وەاڵمی پرسیارەکانتان  	
بدەنەوە،

وەرگێڕێک لە هۆم ئۆفیس- ئەگەر تۆ بە ئاسانرتی دەزانی بۆ هەبوونی وەرگێڕێکی پیاو  	
یان ئافرەت دەتوانیت داوای ئەوە بکەیت. تۆ ناتوانیت داوا لە وەرگێڕەکە بکەیت کە 

خەڵکی واڵتێکی دیاریکراو بێت. 

ئەمە لەوانەیە چاوپێکەوتنێکی درێژ و ماندوو کەر بێت، بەاڵم دەتوانیت داوای پشوو بکەیت 
ئەگەر ماندوو بیت یان نیگەران بیت. کارمەندی کۆمەاڵیەتی یان کەسی گەورە بەرپرسەکەت 

دەتوانێت داوای ئەو پشووانە بکات بۆ تۆ.

Who’s in the 
Interview and 
why? 

 ► Your social worker (or a 
responsible adult) – are there to 
make sure that you are staying 
well, and to ask for breaks if you 
need them;

 ► Your lawyer - are there to 
observe and take notes, they 
cannot answer questions for 
you;

 ► An interpreter from the Home 
Office -If you would find it 
easier to have a man or a 
woman interpreter you can ask 
for that. You cannot ask for the 
interpreter to be from a specific 
country. 

It can be a long and tiring 
interview, but you can ask for 
breaks if you are tired or upset. 
Your social worker or responsible 
adult can ask for these breaks 
for you.
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کاتێک داواکەت کرد

هۆم ئۆفیس لەوانەیە و دەتوانێت چەند مانگێک بخایەنێت بۆ بڕیاردان لەسەر داوای پەنابەریەکەت. 
ئەگەر تۆ نیگەران بیت کە زۆر چاوەڕێت کردووە بۆ بڕیارێک، دەتوانیت داوا لە پارێزەرەکەت بکەیت 

کە پەیوەندی بە هۆم ئۆفیس بکات. 

یەکەم شت کە هۆم ئۆفیس بڕیار دەدات ئەوەیە کە ئایا داواکەت دەکرێت لە بەریتانیا جێبەجێ 
بکرێت، نابێت پێتان بوترێت کە داواکەت ناتوانرێت بڕیار بدرێت لە بەریتانیا چونکە گەشتت کردووە 

بە واڵتێکی تر، بەاڵم هۆم  ئۆفیس ڕەچاوی ئەوە دەکات کە ئایا هیچ ئەندامێکی خێزانی هەیە لە 
واڵتیێکی تربۆ ئەوەی تۆ لەگەڵ ئەوان بژیت ، ئەمە تەنها دەنێرن بۆ ئەوێ لە گەڵ ئەوان بژێیت تەنها 
ئەگەر تۆ و ئەوان  ڕازی بن و دەسەاڵتی ناوخۆش ئەوە لە بەرژەوەندی تۆدا بێت کە لەگەڵیان بژیت.

کاتێک هۆم ئۆفیس بڕیارێکی دەرکرد دەبێت بە کارمەندی کۆمەاڵیەتی و پارێزەرەکەت بڵێن کە ئەوان 
بریاری چییان داوە هەموو حاڵەتەکان جیاوازن بەاڵم چەند دەرەنجامێکی جیاواز هەیە ئەگەر پێگەی 

پەنابەرت پێ بدرێت، ئەوا تا چەند دەتوانیت لە بەریتانیا مبێنیتەوە، ئەوە پشت دەبەستێت بەوەی کە 
چۆن گەشتت کردووە بۆ بەریتانیا:

ئەگەر لە واڵتی خۆتەوە ڕاستەوخۆ هاتیتە بەریتانیا بۆ ماوەی ٥ ساڵ مۆڵەتت پێدەدرێت  	
لە بەریتانیا مبێنیتەوە و دەتوانیت داوای مۆڵەتی مانەوەی هەمیشەی بکەیت بۆ مانەوە لە 

کۆتایی ئەو کاتە )ئەمە بە پەنابەری گروپی ١ ناودەبرێت(

ئەگەر گەشتت کرد بەناو واڵتانی تردا کە هۆم ئۆفیس قبوڵی ناکات کە تۆ لە مەترسیدا بوویت،  	
ئەوا بە پەنابەری ‚گروپی ٢‘ دەژمێردرێت. تۆ مۆڵەتت پێدەدرێت بۆ مانەوەی ٣٠ مانگ )٢ 

ساڵ و نیو( وە دەتوانیت داوا بکەیت بۆ ئەوەی ئەمە درێژ بکەیتەوە پێش ئەوەی تەواو بێت. 
تۆ پێویستت بە ئامۆژگاری تایبەت هەیە کە ئایا داوای مۆڵەتی مانەوەی هەمیشەی دەکەیت 

بۆ مانەوە دوای ٥ یان ١٠ ساڵ.

ئەگەر لە بارودۆخێکی مەترسیدار هەڵهاتویت نەک چەوساندنەوەی تایبەت بە تۆ، لەوانەیە “پاراستنی 
مرۆیی” پێ بدرێت. یاساکانی ئەم جۆرە پاراستنە هەمان یاسای پەنابەری  “گروپی 2” ە و مۆڵەتی 

مانەوەیان پێدەدرێت لە خانەی 30 مانگدا.  لە هەندێ بارودۆخدا، ئەگەر لە شوێنێکی تر لە یەکێتی 
ئەوروپا لە ژێر یاسای کۆچکردندا هاتیتە بەریتانیا و مافی پەنابەرێتیت پێ نەدراوە، لەوانەیە مۆڵەتی 

ئێس.67 وەربگریت کە ئەوە مانای ئەوەیە کە دەتوانیت بۆ ماوەی 5 ساڵ لە بەریتانیا مبێنیتەوە، 

When you’ve made 
your claim

The Home Office can take many 
months to make a decision on 
your asylum claim. If you are 
worried you’ve been waiting too 
long for a decision, you can ask 
your lawyer to contact the Home 
Office. 

The first thing the Home Office 
will decide is whether your claim 
can be processed in the UK, you 
should not be told that your 
claim cannot be decided in the 
UK because you have travelled 
through another country, but 
the Home Office will consider 
whether there are any family 
members in another country 
that could look after you. You will 
only be sent to live with them if 
both you and  they agree and the 
Local Authority consider that it is 
in your best interests to live with 
them. 

When the Home Office has made 
a decision, they must tell your 
social worker and lawyer what 
they have decided. Every case is 
different. but there are a number 
of different outcomes. If you are 
granted refugee status then how 
long you can stay in the UK will 
depend on how you travelled to 
the UK:

 ► If you came directly to the UK 
from your home country you 
will be granted permission to 
stay in the UK for 5 years and 
you will be able to apply for 
indefinite leave to remain at the 
end of that time (this is called 
being a ‘Group 1’ refugee)

 ► If you travelled through other 
countries where the Home Office 
does not accept that you were 
in danger then you would be 
considered a ‘Group 2’ refugee. 
You will be granted permission 

تۆ دەبێت دوای چاوپێکەوتنی پەنابەریت لەگەڵ پارێزەرەکەت کۆببیتەوە بۆ ئەوەی بپشکنیت کە 
چاوپێکەوتنەکە چۆن بو ئایا بە باشی بەڕێوەچوو. ئەوان دەبێت تۆماری نوورساوی چاوپێکەوتنی 

پەنابەریەکەت بۆ تۆ بخوێننەوە، بۆ ئەوەی دڵنیا بن کە هەمووی بە دروستی نوورساوە. ئه وان ده 
توانن بۆ هۆم ئۆفیس بنوسن ئه گه ر هه ر شتێک که پێویستی به زیاد کردن یان گۆرینی هەیە.

دوای چاوپێکەوتنی پەنابەریت
After your Asylum 
interview

You should have a meeting with 
your lawyer after your asylum 
interview to check that you are 
ok with how it went. They should 
read the written record of your 
asylum interview back to you, to 
make sure that it was all written 
down correctly. They will be able 
to write to the Home Office if 
there is anything you need to add 
or change. 
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هەڵسەنگاندنی تەمەن 

ئەگــەر هــۆم ئۆفیس وا بیر بکاتەوە کە تۆ بەتەمەنــرت دەردەکەویت )یان گەنجرت( لەو تەمەنەی 
کە تۆ دەیڵێیت، لەوانەیە پێویســت بکات هەڵســەنگاندنێکی تەمەنت بۆ بکرێت. ئەمە لە الیەن 

کارمەندانــی کۆمەاڵیەتیــەوە تــەواو دەبێت و دەبێت لە ماوەی 28 ڕۆژدا ئەنجام بدرێت 

پرســیارت لێ دەکرێت لە چەند دانیشــتنێکی جیاوازدا – هەندێک لە پرســیارەکان لەوانەیە زۆر 
کەســی بن و زۆر شــت دادەپۆشــن بۆ هەوڵدان و دامەزراندنی تەمەنت. پرسیارت لێ دەکرێت کە 
ئایــا هیــچ بەڵگەنامەیەکت هەیە لەگەڵت کە پشتڕاســتی دەکاتــەوە کە تۆ کێیت و تەمەنت چەندە. 

Age assessment 

If the Home Office thinks you look 
older (or younger) than the age you 
say you are, you may have to have 
an age assessment. This will be 
completed by social workers and 
should be done within 28 days. 

You will be asked lots of questions 
across some different meetings – 
some may be quite personal and 
will cover lots of things to try and 
establish your age. You’ll be asked 
if you have any documents with 
you that confirm who you are and 
your age. 

to stay 30 months (2 and a half 
years) and you can apply to have 
this extended before it finishes. 
You will need to take specialist 
advice as to whether you apply 
for indefinite leave to remain 
after 5 or 10 years. 

If you are fleeing a dangerous 
situation rather than persecution 
specific to you, you may be given 
‘humanitarian protection’. The 
rules for this type of protection 
are the same as for ‘Group 2’ 
refugees and you will be given 
permission to stay in blocks of 30 
months.  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.

Your case may be different to the 
above, and your lawyer will be 
able to explain more. If you aren’t 
given asylum or humanitarian 
protection, and are not entitled 
to s.67 leave, you cannot be 
removed from the UK until you 
are 18 years old. If you are under 
17 and a half years old when 
you are refused you will be given 
permission to stay either for 30 
months or until you are 17 and a 
half years old. 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 usually 
appeal. Your lawyer will talk to 
you about whether they can 
represent you for free in your 
appeal. Sometimes lawyers 
cannot do appeals for free 
because the chances of winning 
are not high enough.

پشتگیری دارایی لە دوای ٥ ساڵ دەتوانیت داوا بکەیت بۆ مۆڵەتی مانەوەی هەمیشەی بۆ مانەوە‘ لە 
بەریتانیا بەاڵم هیچ گەرەنتییەک نیە کە ئەمەت پێ دەگات.

کەیسەکەت لەوانەیە جیاواز بێت لەوەی سەرەوە، وە پارێزەرەکەت دەتوانێت زیاتر ڕوون بکاتەوە. 
ئەگەر مافی پەنابەری و پاراستنی مرۆییت پێنەدراوە، و مافی مانەوی ئێس.67ت نییە، ناتوانرێت لە 
بەریتانیا دوور بخرێیتەوە هەتا تەمەنی 18 ساڵت بێت. ئەگەر تەمەنت لە خوار 17 ساڵ و نیو بێت 

کاتێک ڕەت دەکرێتەوە مۆڵەتی مانەوەت پێدەدرێت یان بۆ ماوەی 30 مانگ یان هەتا تەمەنی 17 ساڵ 
و نیو. دەتوانیت داوا بکەیت بۆ درێژکردنەوەی ئەمە، ئەگەر دەتەوێت زیاتر لە بەریتانیا مبێنیتەوە. 

ئەگەر تۆ لەگەڵ ئەو بڕیارەی کە دەربارەی داواکاریەکەت دراوە ڕازی نەبوویت، زۆر جار دەتوانیت 
داوای تێهەڵچوونەوە بکەیت. پارێزەرەکەت قسەت لەگەڵ دەکات دەربارەی ئەوەی کە ئایا ئەوان 
دەتوانن بە خۆڕایی نوێنەرایەتی تۆ بکەن لە داواکارییەکەتدا. هەندێ جار پارێزەرەکان ناتوانن بە 

خۆڕایی داوای تێهەڵچوونەوە بکەن چونکە چانسی بردنەوە بە ڕادەی پێویست بەرز نییە.
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لە ماوەی ئەم چاوپێکەوتنانەدا، کەســێکی گەورەی پێگەیشــتووی 
گونجــاو دەتوانێت لەوێ بێت بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هەموو شــتێک 

باشــە لە کاتی هەڵســەنگاندنەکە و بۆ پاراستنی تۆ.

پێویســتە وەک منداڵێــک مامەڵەت لەگەڵ بکرێت تا ئەو کاتەی 
بڕیارەکە دەربــارەی تەمەنت دەدرێت. ئەگەر بڕیارەکە ئەوە 

بێت کە تۆ لە خوار ١٨ ســاڵیت، بەردەوام دەبیت لە مامەڵەکردن 
لەگەڵــت وەکو منداڵێــک. ئەگەر بڕیارەکە ئەوە بێت کە تۆ 18 

ســاڵ یان گەورەتریت، ئەوا وەک کەســێکی پێگەیشــتوو مامەڵەت لەگەڵدا دەکرێت و سیستەمی 
پەنابەرێتــی جیــاواز جێبەجێ دەکرێت. ئەگەر ئەمــە ڕووبدات، دەتوانیت داوای یارمەتی بکەیت 
بــۆ ئــەوەی تەمەنت بنارسێتەوە و وەک منداڵ مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت. دەتوانیت قســە لەگەڵ 

پارێزەرێــک بکەیــت بۆ ئامۆژگاری و نوێنەرایەتی کردن. 

ئەنجامی هەڵســەنگاندنی تەمەن دەبێت بە شــێوەیەک پەیوەندیت پێوە بکرێت کە تێی دەگەیت، 
وە تــۆ ٣ مانگت هەیە کــە بەرەنگاری ئەم دەرەنجامە ببیتەوە.

بڕیار ســەبارەت بە داوای پەنابەریەکەت نابێت دەربکرێت تا هەموو کەس ڕازی نەبێت لەســەر 
ئەوەی کە تەمەنی تۆ چەندە. ئەگەر بڕیارەکە بدرێت کە تۆ ســەرووی 18 ســاڵیت، هۆم ئۆفیس 

لەوانەیــە بڕیــار بــدات کە داواکانی پەنابەریت نابێت لە بەریتانیــا جێبەجێ بکرێت و لەوانەیە 
بربیــت بــۆ واڵتێکی تر )ڕواندا، کە لە ئەفریقایە( بۆ ئــەوەی داواکەت جێبەجێ بکرێت. ئەگەر 

لــەوێ مافــی پەنابەرێتیت پێ بدرێت، ڕێگەت پێدەدرێت لە ڕوانــدا مبێنیتەوە، بەاڵم ناهێرنێنەوە بۆ 
بەریتانیا. 

زۆر گرنگــە کە بە خێرایی ئامۆژگاری یاســایی تایبــەت وەربگریت ئەگەر خەماڵندنی تەمەن 
تەمەنێــک بــۆ دابنات کە جیاواز بێــت لەگەڵ ئەو تەمەنەی کە تۆ داتبێت.

کەسێکی گەورەی  

کەسێکی گەورەی پێگەیشتوی 

گونجاو - پێویستە پێگەیشتووانی 

گونجاوی تۆ پشتگیری، ئامۆژگاری 

و یارمەتیت بکات و ببیت بە 

کارمەندی کۆمەاڵیەتی، کارمەندی 

سەرەکی یان پێگەیشتووێکی تر کە 

دەتوانێت پشتگیریت بکات

During these meetings, an 
Appropriate Adult can be there 
to make sure everything is okay 
during the assessment and to look 
out for you.

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 this happens, you can ask for 
help to have your age recognised 
and be treated as a child. You can 
talk to a lawyer for advice and 
representation. 

The outcome of the age 
assessment must be 
communicated to you in a way 
you understand, and you have 3 
months to challenge this outcome. 

A decision about your asylum 
claim should not be made until 
everyone has agreed on how old 
you are. If the decision is taken that 
you are over 18, the Home Office 
may decide that your asylum claim 
should not be processed in the UK 
and you may be taken to another 
country (Rwanda, which is in Africa) 
for your claim to be processed. If 
you are granted asylum there you 
will be granted permission to stay 
in Rwanda, but will not be brought 
back to the UK. 

It is very important that you get 
specialist legal advice as quickly 
as possible if an age assessment 
states an age that is different to the 
one you have given. . 

Your Appropriate Adult should 
support, advise and assist and can 
be your social worker, key worker 
or another adult that can support 
you.
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ئەگەر من نەمتوانی لە بەریتانیا مبێنمەوە

پرۆسەی داواکردنی مافی پەنابەری دەتوانێت کاتێکی زۆر بخایەنێت و لەوانەیە بڕیار بدرێت 
کە ناتوانیت لە بەریتانیا مبێنیتەوە. حکومەتی بەریتانیا دەبێت ڕەچاوی یاساکانی خۆی بکات 

سەبارەت بە گەڕانەوەی خەڵک بۆ ئەو واڵتانەی کە بە ناسەالمەت دانراون. پارێزەرەکەت 
ئامۆژگاریت دەکات ئەگەر پێویست بکات بگەڕێیتەوە بۆ واڵتی خۆت، رێکخستنەکانی گەشت 

لەالیەن حکومەتی بەریتانیاوە ئەنجام دەدرێت. لەوانەیە ئەمە ڕاستەوخۆ ڕوو نەدات، و لەوانەیە 
کاتێکی زۆر بێت دوای ئەوەی پەناهەندەت ڕەت کرایەوە.

لە هەر کاتێک دوای ئەوەی تۆتەمەنت  ١٨ ساڵیت بێت هۆم ئۆفیس دەتوانیت دەستبەسەرت 
بکات ئەمە تەنها دەبێت ڕووبدات ئەگەر ئەوان بە خێرایی تۆ لە بەریتانیا الببەن دوای ئەوەی 

تۆیان دەستبەسەر کرد. 

تۆیان دەستبەسەر کرد

ئەمە مانای ئەوەیە کە تۆ لە ناوەندێک بهێڵیتەوە کە ناتوانیت لێی بڕۆیت

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. This might not 
happen straight away, and can 
be a very long time after you are 
refused asylum. 

At any time after you are 18 the 
Home Office can ‘detain’ you. This 
should only happen if they are 
going to remove you from the UK 
quickly after they detain you. 

Detain - This means to keep you in 
a centre where you cannot leave.

My Rights

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 in your 
‘best interests’. However, the 
decision about whether you are 
allowed to stay in the UK can 
take into consideration other 
things. 

 ► 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 

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. 
If you disagree with a decision 
that has been made about you, 
there are lawyers that can help 
advise you on whether you can 
challenge the decision. Your 
immigration lawyer might be 
able to help you to contact one of 
those lawyers. 

مافەکانی من 

ئەگەر لە ژێر تەمەنی 18 ساڵیدا بیت ، ئەوا  ‚وەک منداڵ‘ 
مامەڵەت لەگەڵ دەکرێت و بەپێی پەیامننامەی نەتەوە 

یەکگرتووەکان لەسەر مافەکانی منداڵ ئەمە مانای ئەوەیە:

• ئەو بڕیارانەی لە الیەن گەورەکانەوە دەرکراون دەربارەی 
تۆ پێویستە هەمیشە لە ‚باشرتین بەرژەوەندیەکانت‘ دا بن. 

هەرچۆنێک بێت، بڕیارەکە سەبارەت بەوەی کە ئایا تۆ ڕێگەت 
پێدراوە لە بەریتانیا مبێنیتەوە دەتوانێت ڕەچاوی شتی تر 

بکرێت. 

دەبێت لە کاتی بڕیارداندا گوێ لە بۆچوونەکانت بگریت و ڕەچاوی بکرێت 	

پێویستە ڕێز لە زمان و کلتور و ئایینەکەت بگیرێت  	

پێویستە لە زیان پارێزراو بیت  	

نابێت دەستگیر بکرێن  	

بڕیارێک کە لە ‚بەرژەوەندیە باشەکانی تۆ‘ دایە، بڕیارێکە کە لە الیەن گەورەکانەوە وەرگیراوە 
کە ڕەچاوی هەموو هەلومەرجە پەیوەندیدارەکان دەکات، بە تێڕوانینەکانتیشەوە. لەوانەیە 

هەمیشە ئەو بڕیارە نەبێت کە تۆ دەتەوێت.

 ئەگەر تۆ لەگەڵ بڕیارێک کە سەبارەت بە تۆ دەرکراوە ناڕازی بیت، پارێزەر هەیە کە 
دەتوانێت یارمەتیت بدات ئامۆژگاریت بکات لەسەر ئەوەی کە ئایا دەتوانیت بەرەنگاری 

بڕیارەکە ببیتەوە. پارێزەری کۆچ کردنت لەوانەیە بتوانێت یارمەتیت بدات بۆ پەیوەندی کردن 
بە یەکێک لەو پارێزەرانەوە. .

The United Nations

Convention on the 

Rights of the Child
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خێزانەکەم 

ئەگەر مافی پەنابەرت پێدرابێت و بتوانیت لە بەریتانیا مبێنیتەوە، چەند حاڵەتێکی سنوردار هەیە 
کە بتوانیت داوا بکەیت بۆ هێنانی دایک و باوک و خوشک و برایان بۆ ئەوەی بگنە کای تۆ بۆ 

ژیان لەگەڵت، بەاڵم زۆر پێناچێت کە بتوانن. پارێزەرەکەت ئامۆژگاریت دەکات ئەگەر هاتوویت 
بۆ وێڵز بەاڵم دایک و باوکت لە واڵتێکی تری یەکێتی ئەوروپان، لەوانەیە دەسەاڵت بڕیار بدات کە 

ئەوە لە بەرژەوەندیە باشەکانی تۆیە بۆ ئەوەی لەگەڵ خێزانەکەت یەکبخرێنەوە لەو واڵتەی تر. 

ئەگەر تۆ هاتوویتە بەریتانیا بۆ ئەوەی بژێیت لەگەڵ ئەندامانی خێزان، ئەوا هێشتا پێویستە 
دۆخی کۆچکردنەکەت ڕێکبخەیت. پارێزەرەکەت ئامۆژگاریت دەکات

My Family

If you have been granted refugee 
status and can stay in the UK, 
there are 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’ 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. 

داواکردن بۆ مانەوە بۆ ماوەی درێژتر 

ئەگەر دەتەوێت داوا بکەیت بۆ ‘مۆڵەتی مانەوەی هەمەیشەیی بۆ مانەوە‘ لە بەریتانیا، یان 
دەتەوێت مۆڵەتەکەت درێژ بکەیتەوە بۆ مانەوەت لە بەریتانیا، پێویستە پێش ئەوەی مۆڵەتی 

مانەوەی بەردەستت تەواو بێت، داواکاریەکەت ئەنجام بدەیت.

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.
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خزمەتی چاودێری پزیشکی لە وێڵز 

وێڵز پەیامننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافەکانی منداڵ قبوڵ دەکات واتە کاتێک تۆ لە وێڵزیت، 
دەبێت بتوانیت چێژ لە ژیان ببینیت ‚وەک منداڵ‘.

لە کاتێکدا تۆ لە وێڵزیت، مافت هەیە، لەوانە:  

مافی چاودێری پزیشکی 	

مافی پەروەردە و خوێندن 	

مافی ئەوەی کە لە شوێنێکی سەالمەتدا بژیت  	

مافی پاراسنت لە پێشێلکاری و پشتگوێخسنت 	

مافی یاریکردن و پشوودان 	

مافی ئایین و کەلتووری خۆت   	

تۆ چاوەڕێت لێناکرێت کە بەتەنها خۆت بەڕێوەببەیت - لێرە یارمەتی و پشتگیریت هەیە.

تۆ مافی خۆڕایی خزمەتی تەندروستیت هەیە لە خزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیی )ئێن ئێچ 
ئێس( لە وێڵز. تۆ دەتوانیت:   

 پزیشکێک لە عیادەی پزیشکی ناوخۆییدا ببینیت، یان چارەسەری ددانیان هەبێت  	

چوون بۆ نەخۆشخانە لە فریاکەوتندا )لەوانە نەخۆشخانەی ددان(  	

وەرگرتنی هەر دەرمانێک پزیشک پێی وایە پێویستت پێیە 	

مافەکانت کاتێک تۆ لە 
وێڵز دەبیت

Your rights when 
you are in Wales

Wales recognises the United 
Nations Convention on the Rights 
of the Child (UNCRC) which 
means that while you’re in Wales, 
you should be able to enjoy life 
‘as a child’.

While you are in Wales, you have 
rights, including:  

 ► The right to medical care

 ► The right to education

 ► The right to somewhere safe 
to live 

 ► The right to be protected from 
abuse and neglect

 ► The right to play and relax

 ► The right to your religion and 
culture 

You’re not expected to manage 
on your own – there’s help and 
support here for you.

Medical care in 
Wales

You are entitled to free 
healthcare from the National 
Health Service (NHS) in Wales. 
You can: 

 ► See a doctor at a local surgery, 
or have dental treatment 

 ► Go to hospital in an emergency 
(including a dental hospital) 

 ► Get any medicines a doctor 
thinks you need
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پەروەردە و خوێندن  لە وێڵز 

دۆزینەوەی شوێنێک بۆ ژیان 

ئەگەر دەتەوێت بەردەوام بیت لە خوێندنەکەت، دەتوانیت ئەمە بکەیت.  	

تۆ مافی خوێندنی خۆڕاییت هەیە لە وێڵز تا ١٨ ساڵیت. 	

دەبێت بچیت بۆ قوتابخانە، یان لە جۆرێکی تر لە خوێندن بیت، هەتاکو ١٦ سالت دەبێت. 	

تۆ پشتگیریت لێ دەکرێت بۆ فێربوونی ئینگلیزی و وێڵزی لە کاتێکدا لە قوتابخانە لە وێڵز. 	

ئەگەر تەمەنت لە خوار 18 ساڵیش بیت، لە شوێنێکدا بۆ ژیان لە الیەن دەسەاڵتی خۆجێیەوە دابین 
دەکرێت. ئەمە دەتوانێ: 

لە ‚چاودێری بەخێوکردن‘ - کە تۆ لە ژینگەی ‚خێزان‘ دەژیت، لەوانەیە لەگەڵ منداڵەکانی تر 	

لە ‚ماڵی مندااڵن‘ - کە تۆ لەگەڵ ژمارەیەکی کەم لە منداڵەکان دەژیت 	

لە فالت یان شوێنی نیشتەجێبوونی تر کە گونجاوە بۆ تۆ ئەگەر پێویستیت بە سەربەخۆیی  	
زیاترە. لەوانەیە لەگەڵ گەنجەکانی تری وەک خۆت بژیت. 

ئەگەر شوێنی نیشتەجێبوونت هەیە لە دەسەاڵتی خۆجێیەوە، لەالیەن ئەوانەوە چاودێریت دەکرێت.

Education in Wales 
 ► If you want to continue your 
education, you will be able to 
do this. 

 ► You’re entitled to free education 
in Wales until you’re 18.

 ► You have to go to school, 
or be in some other kind of 
education, until you are 16.

 ► You will be supported to learn 
English and Welsh while you’re 
at school in Wales. 

Finding 
somewhere to live 

If you’re under 18, you will be 
provided with somewhere to live 
by the local authority. This could 
be: 

 ► In ‘foster care’ – where you’ll live 
in a ‘family’ environment, maybe 
with other children

 ► In a ‘children’s home’ – where you 
will live with a small number of 
other looked after children

 ► In a flat or other accommodation 
that is suitable for you if you 
need more independence. You 
may live with other young people 
like yourself. 

If you have accommodation from 
the local authority, you are ‘looked 
after’ by them. 
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لە وێڵز، ئێمە باوەڕمان وایە کە هەموو منداڵێک پێویستی بە پشتگیری 
گەورەکان هەیە بۆ یارمەتیدانیان بۆ گەشەکردن و گەشەپێدان. ئەگەر 

لەگەڵ دایک و باوکت نیت، دەسەاڵتی ناوخۆ لە ڕێگەی کارمەندی 
کۆمەاڵیەتیەوە پشتگیریت بۆ دابین دەکات ئەمە بە “بەخێوکردن” نارساوە. 

کرسمەندی کۆمەاڵیەتیت ناتوانێت بڕیار بدات دەربارەی ئەوەی کە ئایا 
دەتوانیت لە بەریتانیا مبێنیتەوە، بەاڵم ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆ 

ئەو شتانەی وەک وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی، ڕێکخستنی پەروەردە یان 
ڕاهێنان، یان دۆزینەوەی پشتگیری کۆمەڵگا بۆ تۆ کاتێک لە وێڵز دەژیت 

دەسەاڵتی خۆجێی دەبێت: 

خۆراک دابین بکە بۆ خواردن؛  	

جلوبەرگ دابین بکە بۆ لەبەرکردن؛  	

بزانێت چ شتێکی ترتان پێویستە بۆ تەندروستی، پەروەردە، و بایەخدانتان. 	

ئەگەر تۆ لە خوار ١٨ ساڵیت، هەندێک بڕیار هەیە کە دەبێت لە الیەن هەرکەسێک کە 
بەرپرسیارەتی دایک و باوکت لەسەرە، بدرێت. بەاڵم تۆ دەبێت بەشدار بیت لە هەموو بڕیارەکان 

دەربارەی خۆت.

تا 18 ساڵیش بەخێو دەکرێت. ئەگەر تۆ ڕێگەت پێدرا لە بەریتانیا مبێنیتەوە و بۆ ماوەی ١٣ هەفتە 
یان زیاتر چاودێری کرابیت، دەتوانیت پشتگیری بەردەوام بەدەست بهێنیت لە سەرووی تەمەنی ١٨ 

ساڵییەوە.

تۆ پشتگیریت لێ دەکرێت لەالیەن پێگەیشتووان‘ هەر جۆرە شوێنی نیشتەجێبوونێک بۆ تۆ 
ڕێکبخرێت. تۆ دەتوانیت لە ژینگەی ‚خێزان‘ بژیت لەگەڵ بەخێوکەرێک، یان لە ماڵی مندااڵن 

لەگەڵ گەنجەکانی تر. ئەگەر تۆ 16 یان 17 سااڵن بیت، لەوانەیە لە شوێنێکدا بیبەخشیت بۆ ئەوەی 
بژیت کە سەربەخۆترە. لە هەر شوێنێک بژیت، دەبێت بۆ تۆ سەالمەت بێت. تۆ چاوەرێی ئەوەت 
لێ دەکرێت کە ڕێز بگریت و پەیڕەوی ئەو یاسایانە بکەیت کە تێیدا دەژیت بۆ ئەوەی هەمووان 

سەالمەت بن.

 Being ‘Lookedکاتێک ‘بەخێودەکرێت’ 
After’ 

In Wales, we believe that every 
child needs the support of adults 
to help them grow and develop. If 
you’re not with your parents, the 
local authority will provide support 
for you through a social worker 
. This is known as being ‘looked 
after’. 

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: 

 ► Provide food to eat; 

 ► Provide 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.

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

Local authority

also known as the council, the 
organisation that looks after the 
area of Wales where you live.

Social worker

someone employed by the local 
authority to help and support 
children and adults when they 
need it

کارمەندی کۆمەاڵیەتیەوە  

هەروەها نارساوە بە ئەنجومەن، ئەو 

ڕێکخراوەی کە خزمەتی ناوچەی 

وێڵز دەکات کە تێیدا دەژیت

دەسەاڵتی ناوخۆ  

کەسێک کە لەالیەن دەسەاڵتی 

خۆجێیەوە دامەزراوە بۆ یارمەتیدان 

و پشتگیری منداڵ و پێگەیشتوو 

کاتێک پێویستیان پێیە
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پالنی بایەخدانت

ئەو خزمەتانەی کە دەسەاڵتی خۆجێی بۆ تۆ ڕێکی دەنێ، لە پالنی چاودێریدا دەخرێنە خۆ. ئەم 
دۆکیومێنتە پێکدێت لە: 

ئەو پشتیوانیەی کە پێویستە داوای پەنابەریەکەت بکەیت یان مامەڵە لەگەڵ کێشەکانی تری  	
کۆچبەران بکەیت 

وردەکاری دەربارەی پەروەردەکەت و چۆنیەتی بەرەوپێشچون و گەشەپێدان 	

هەر کێشەیەکی تەندروستی کە پێویستە دکتۆر یان پزیشکی ددان یان پسپۆڕی تەندروستی تر  	
تێوەگلێت 

هەر پێداویستییەک کە هەتبێت لە پەیوەندی بە ناسنامە  	
و کلتورەکەتەوە 

دەبێت دەرەنجامەکان بۆ تۆ چی بێت  	

یارمەتیت بدەن کە پێویستت بە پەرەپێدانی کارامەیی  	
ژیانی سەربەخۆ بێت لە ئامادەکاری بۆ پێگەیشتووبوون

کێ بەرپرسە لە دڵنیابوون لەوەی کە پێداویستیەکانت  	
بەدی دێت، و یارمەتیت دەدات بۆ گەیشنت بە 

ئەنجامەکانت. 

CARE 
PLAN

Your Care Plan 

The services that the local 
authority will organise for you will 
be included in a Care 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 
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. 



19  |  ڕێنوێنی بۆ ئەو مندااڵنەی داوای پەنابەری دەکەن لە وێڵز

بیرکردنەوە دەربارەی ژیان وەک
 کەسێکی پێگەیشتوو 

هەموو مندااڵن لە وێڵز مافیان هەیە بە پێی پەیامننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان لەسەر مافەکانی 
منداڵ. ئەم مافانە بۆ تۆ جێبەجێ دەکرێن ئەگەر تۆ سەیری بکەیت. ئەمانە بریتین لە؛

ئەو بڕیارانەی کە کەسە پێگەیشتووەکان لەبارەی تۆوە  	
وەریدەگیرێن، پێویستە لە باشرتین بەرژەوەندیەکانت 

دەربکرێن  

دەبێت لە کاتی بڕیارداندا گوێ لە بۆچوونەکانت بگریت و  	
ڕەچاوی بکرێت

پێویستە ڕێز لە زمان و کلتور و ئایینەکەت بگیرێت  	

پێویستە لە زیان پارێزراو بیت  	

بیرکردنەوە دەربارەی ژیان وەک
کەسێکی پێگەیشتوو 

ئەگەر بۆ ماوەی ١٣ هەفتە بەخێو کرربیت پێش ئەوەی ١٨ ساڵ بیت، دەسەاڵتی خۆجێی دەتوانێت 
بەردەوام بێت لە پشتگیری کردنت وەک ئەوەی کە پێگەیشتوویت، ئەگەر ئەمەت پێ خۆش بوو. 
کارمەندی کۆمەاڵیەتیت لەگەڵت کار دەکات بۆ ئامادەکردنی پالنی ڕێگا )پاث وەی پالن( و بۆت 

ڕوون دەکاتەوە کە ئەم پالنە چییە و چۆن یارمەتیت دەدات.

کاتێک  تەمەنت دەبێتە ١٨ ساڵ )یان کەمێک زووتر، هەندێک جار لە ١٦ ساڵ( دەگۆڕیت، کەسێکی 
تری گرنگ شوێنی کارمەندی کۆمەاڵیەتیت دەکاتەوە و یارمەتیت دەدات  - ڕاوێژکاری گەنجی کەسی. 

ئەوان هەموو ئەو شتانە دەنووسن کە پالنیان هەیە بۆ ئەوەی یارمەتیتان بدەن لە پالنی ڕێگا، دوای 
ئەوەی لەگەڵ ئێوە ڕازی بوون.

ئەگەر تۆ مافی پشتگیریت نییە کاتێک ١٨ ساڵیت، یان ناتەوێت، لەوانەیە هێشتا بتوانیت هەندێک 
یارمەتی بەدەست بهێنیت، بەاڵم ئەمە پشت دەبەستێت بە مافی مانەوەت لە بەریتانیا. 

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 (UNCRC). These rights apply 
to you if you’re being ‘looked 
after’. These include; 

 ► 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 

Best interests

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.

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.

When you turn 18 (or slightly 
earlier at 16 sometimes), another 
important person will replace your 
social worker and help you out – a 
Young Person Advisor. They will 
write everything they plan to do to 
help you in a Pathway Plan, after 
agreeing it with 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. 

 باشرتین بەرژەوەندیەکانت 

بڕیارێک کە لە الیەن گەورەکانەوە 

وەرگیراوە کە ڕەچاوی هەموو 

بارودۆخەکانی پەیوەندیدار دەکات، بە 

تێڕوانینەکانتیشەوە ڕەنگە هەمیشە ئەو 

بڕیارە نەبێت کە دەتەوێت
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گەیاندنی دەنگی تۆ بە بیسرتاوی 

ئەگەر شتەکان بە باشی نەڕۆن 

کاتێک کە تۆ ‘بەخێو دەکرێیت’، دەبێت دەربارەی مافی داکۆکی )ئەدڤۆکەسی( کردنتان پێ بوترێت. 
ئەمە خزمەتێکی سەربەخۆیە کە ئەتوانێت یارمەتیت بدات کێشەکانت ڕوون بکەیتەوە بە یارمەتی 

پیشەگەرێک کە لەوێیە بۆ نوێنەرایەتی کردنی بۆچوونەکانت. داکۆکیکردن دەتوانێت یارمەتی بدات 
لەگەڵ هەر کێشەیەک کە هەتبێت و ئامانجەکان یارمەتیت بدات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەت.

ئەگەر تۆ ڕازی نیت بەو شێوەیەی کە بەخێو دەکرێت یان شتێک باش بەڕێوە ناچێت، دەتوانیت 
سکااڵ بکەیت. داکۆکیکردن لەوانەیە یارمەتیت بدات کە سکااڵکەت بکەیت. 

هەموو دەسەاڵتێکی ناوخۆ پرۆسەی سکااڵ ی هەیە و ئەگەر پێویست بوو کارمەندی کۆمەاڵیەتیت 
دەتوانێت زانیاری زیاترت بداتێ لەم بارەیەوە.  

ئەگەر دەسەاڵتی ناوخۆ بە باشی مامەڵە لەگەڵ سکااڵکەتدا نەکات، لەوانەیە بتوانیت سکااڵ لە 
حکومەتی خۆجێیی ئۆمبۆدسامن تۆمار بکەیت.

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. 
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 and if needed 
your social worker can give you 
more information about this.  

If the local authority doesn’t deal 
with your complaint properly, you 
may be able to complain to the 
Local Government Ombudsman. 
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ئەو ڕێکخراوانەی کە دەتوانن 
یارمەتیت بدەن:

Organisations 
that can help you:

Asylum Justice  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421 

Welsh Refugee Council 
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800 

TGP Cymru  
trosgynnal.org.uk  
029 2039 6974 

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 

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 

 دادپەروەری پەناهەندەیی 

asylumjustice.org.uk
029 2049 9421 

 ئەنجومەنی پەنابەرانی وێڵزی    

welshrefugeecouncil.org.uk
029 20489 800 

 تی جی پی کیمڕۆ   

 trosgynnal.org.uk
029 2039 6974 

   )EYST( تیپی پشتگیری گەنجانی ڕەچەڵەکی 

 eyst.org.uk
01792 466980/1 

 شاری کاردیف بۆ پەناگا   

 cardiff.cityofsanctuary.org
029 2048 2478 

 شاری سوانزی بۆ پەناگا    

 swansea.cityofsanctuary.org
07496 172895 

 کۆمیساری منداڵان لە وێڵز     

 www.childcomwales.org.uk
0808 801 1000 

لەبیرت بێت کە پۆلیس لە وێڵز لێرەیە بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات. مەترسە 
پەیوەندیان پێوە بکەیت. ئەگەر لەناکاو بوو، پەیوەندی بکە بە 999 ئەگینا 

دەتوانن پەیوەندی بکەیت بە 101 بۆ قسەکردن لەگەڵ پۆلیس



زانیاری زیاتر دەربارەی مافەکانی مندااڵن و یاسا وەک 

کاریگەری لەسەر مندااڵن لە وێڵز لەسەر ماڵپەڕی سەنتەری 

یاسایی مندااڵن وێڵز هەیە.

cursor childrenslegalcentre.wales
📱  01792 295399   

✉  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk    

facebook twitter instagram linkedin

Canolfan
Gyfreithiol 
y Plant 
Cymru

Children’s 
Legal 
Centre
Wales

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

childrenslegalcentre.wales   

01792 295399   

childrenslegalcentre@swansea.ac.uk 

facebook twitter instagram linkedin


