
وکیل

وکیل کسی است کھ با قوانین و مقررات آشنایی کامل دارد. یک وکیل مھاجرتی 
قوانینی کھ وزارت کشور استفاده می کند تا درباره درخواست پناھندگی تو تصمیم 

گیری کند را می شناسد. اما وکیل ھای دیگری ھم ھستند کھ مثال تخصصشان در 
مورد قوانین جنایی, قوانین خانواده, و یا قوانین خدمات اجتماعی است.

وکیل برای تو کار می کند. وکیل کمکت می کند بفھمی در طول فرایند بررسی 
درخواست پناھندگی تو چھ اتفاقاتی می افتد و چھ قوانین و مقرراتی در مورد خاص 

پرونده تو وجود دارد. برای اینکھ وکیل بتواند کارش را بھ خوبی انجام بدھد باید کامالً 
بداند کھ قبال چھ اتفاقاتی برایت افتاده است. او باید بھ حرفھای تو با دقت گوش کند.

وکیل باید کمک کند تا بخش ھایی از تجربھ و سرگذشتت کھ برای درخواست 
پناھندگی ات اھمیت دارند را بھ خاطر بیاوری. وکیل باید در ھمھ جلسھ ھای رسمی 

با ماموران مھاجرتی و یا پلیس ھمراه تو باشد تا مطمئن شود اطالعات مختلف را بھ 
موقع می گویی.

وقتی کھ وکیل درحال آماده کردن پرونده درخواست پناھندگی ات است باید چندین 
بار با تو مالقات کند تا بفھمد دقیقا چھ اتفاقاتی برایت افتاده است. اگر حرف ھای 
وکیلت را متوجھ نمی شوی, و یا از حرف زدن با او میترسی یا خجالت می کشی, 

باید بھ یک بزرگتر بگویی. شاید یک وکیل دیگر بھ تو اختصاص داده شود.

وکیل حق ندارد برای کار کردن روی پرونده پناھندگی تو پول بخواھد. او می تواند 
برای آماده کردن پرونده, از طرف تو از یک بنگاه دولتی درخواست «کمک 

حقوقی» کند ولی این بھ این معنا نیست کھ او برای دولت کار می کند.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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اصال نترس. این افراد اینجا 
ھستند کھ بھ تو کمک کنند. 

سعی کن با آنھا کامالً صادق 
باشی تا آنھا بھتر بتوانند بھ تو 

کمک کنند.

 خیلی مھم است کھ در ارائھ 
اطالعات صادق و راستگو باشی

ھر سوالی کھ داری را بدون 
ترس بپرس و اگر با چیزی 

موافق نیستی بلند بگو

از اینکھ کسی از دستت عصبانی 
شود و یا اینکھ فکر کند بچھ ی بی 

ادبی ھستی نترس

اگر در فھمیدن قوانین و مقررات 
مدرسھ و یا خانھ موقت مشکل 

داری, حتما سوال کن

بزرگتر مسئول

بزرگتر مسئول کسی است کھ وظیفھ دارد وقتی کسی با بچھ ھا مصاحبھ می کند, 
مواظب باشد حقوق بچھ ھا رعایت شود. 

بزرگتر مسئول با تو بھ ھمھ مصاحبھ ھا می آید؛ مثال مصاحبھ پناھندگی, مصاحبھ 
تعیین سن (کھ یک فرایند رسمی برای تعیین سن تو است) و یا مصاحبھ با پلیس. 
او آنجا حاضر است تا از تو حمایت کند, توجھ مصاحبھ کننده را بھ نیازھای تو 

جلب کند, و مطمئن شود کھ تو متوجھ اتفاقانی کھ می افتد می شوی و می توانی بھ 
راحتی حرف ھایت را بزنی. بزرگتر مسئول می تواند ھمان سرپرست موقت, مددکار 

اجتماعی, کارمند یک سازمان حمایت از پناھچویان و یا یک سرپرست باشد. ولی 
در ھر صورت تو باید او را بشناسی و بھ او اعتماد داشتھ باشی.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
"ھمیشھ در مقابل مشکالت قوی 
باش. وقتی بھ گذشتھ نگاه می کنم 

می بینم وقت ھایی کھ نا امید می شدم, 
استرس ھا و نگرانی ھا ھم بیشتر  
می شدند. ھرچقدر ھم مشکالت 

زیاد باشند و اوضاع بنظر خوب 
نیاید, دنیا بھ آخر نرسیده است ".
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ممکن است مجبور شوی در طی مدت کوتاھی با تعداد زیادی 
بزرگتر مصاحبھ داشتھ باشی و برای ھمین خستھ و کالفھ 

شوی. ولی صبور باش.

اگر در زمان مصاحبھ در جواب دادن بھ سوالی مشکل داری, 
اگر احساس ترس, خجالت یا بیماری می کنی, و یا اگر جواب 
سوالی یادت نمی آید, حتما بلند بگو و مشکلت را توضیح بده. 

اصال اشکالی ندارد اگر بگویی «من االن نمی توانم درباره این 
موضوع صحبت کنم». اگر چیزی نگویی, آن وقت کسی کھ با 
تو مصاحبھ می کند نمی فھمد کھ در ذھن تو چھ می گذرد. اینکھ 
آن فرد تو را بفھمد و درک کند خیلی مھم است چون آن وقت 

بھتر می تواند کمکت کند.

"ھمھ اش سوال ھای تکراری از 
من می پرسیدند, ولی من احساس 

می کردم کھ حرف ھایم را باور 
نمی کنند. ھرکسی برای اینکھ 

راحت بتواند صحبت کند باید بھ 
طرف مقابلش اعتماد داشتھ باشد. 

بعضی وقت ھا خودم را مجبور 
می کردم کھ اعتماد کنم ".
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 مسئول پرونده در
وزارت کشور

مسئول پرونده در وزارت کشور با تو مصاحبھ می کند و سواالتی درباره درخواست 
پناھندگی ات می پرسد, ھمھ مدارکی کھ تو یا وکیلت آماده کرده اید را بررسی می کند 
و آنھا را با اطالعات و رھنمودھایی کھ دولت در اختیارش قرار داده است مقایسھ 

می کند. او از ھمھ این مدارک استفاده می کند تا باالخره درباره نوع اجازه اقامت تو 
در انگلستان تصمیم بگیرد.

تو حتما باید تمام اطالعاتی کھ درباره درخواست پناھندگی ات داری را بھ طور 
کامل بھ مسئول پرونده بگویی. مسئول پرونده باید برخوردش طوری باشد کھ تو با 

او احساس راحتی کنی و با پرسیدن سوال و گوش دادن بھ جواب ھایت کمکت کند تا 
اتفاقاتی کھ برایت افتاده را با دقت تعریف کنی. از اینکھ ھمھ چیز را برای مسئول 
پرونده تعریف کنی نترس. اگر تو برایش تعریف نکنی پس از کجا خبردار شود! 
خیلی مھم است کھ ھمیشھ راستش را بگویی و وقتی جواب چیزی را نمی دانی و 

یا درباره اش مطمئن نیستی بلند بگویی. تصمیم مسئول پرونده, تصمیم نھایی نیست 
چون تو می توانی درخواست بازنگری کنی.

اگر پرونده ات بھ سامانھ ارجاع ملی یا «ان ام آر» فرستاده شود, آن جا یک مسئول 
پرونده دیگر در مورد اینکھ تو بھ داخل کشور قاچاق شده ای یا نھ تصمیم گیری 

می کند. این یک تصمیم جداگانھ است, ولی اطالعات ھر کدام از این 

تصمیم گیری ھا می تواند در اختیار مسئول پرونده ھای مختلف قرار بگیرد.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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پرستار اختصاصی وظیفھ دارد تو را معاینھ کند تا ببیند آیا بیماری یا مشکلی 
از نظر سالمتی داری یا نھ. بھ این کار «ارزیابی اولیھ» می گویند. آنھا باید این 

ارزیابی را ھر چھ زودتر و بھ محض اینکھ تو وارد انگلستان شدی انجام بدھند. تو 
می توانی ھر وقت مریض شدی و یا مشکالت دیگری پیدا کردی (مثال خیلی غمگین 
بودی و یا نمی توانستی شب ھا بخوابی) بھ صورت رایگان بھ دکتر عمومی مراجعھ 

کنی. در انگلستان الزم نیست بابت دکتر رفتن, و رفتن پیش دندانپزشک و چشم 
پزشک پولی بپردازی.

پرستار اختصاصی کسی است کھ بھ مشکالت بچھ ھایی کھ توسط خدمات اجتماعی 
نگھداری می شوند رسیدگی می کند. آنھا با مددکار اجتماعی تو ھمکاری می کنند تا 

ھمھ ی نیازھای مربوط بھ سالمتی ات برآورده شود.

 دکتر عمومی یا «جی پی» دکتری است کھ بھ افرادی کھ در یک منطقھ مشخص 
زندگی می کنند مشاوره پزشکی می دھد و آنھا را درمان می کند.

از اینکھ مشکالتت را صادقانھ بھ دکتر عمومی و یا پرستار بگویی نترس. وقتی 
کھ برای دیدن دکتر وقت می گیری, پرستار اختصاصی وظیفھ دارد یک مترجم ھم 

برایت دعوت کند.

دکتر عمومی و پرستار 
اختصاصی (جی پی)

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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مامور پلیس

وظیفھ مامور پلیس محافظت از جان آدم ھا, نظارت بر اجرای درست 
قانون و مقررات در انگلستان و تحقیق درباره جرم و جنایت است. خود 

مامور پلیس ھم باید از قانون اطاعت کند.

ھر زمان احساس خطر کردی یا فکر میکنی جرمی را باید گزارش کنی، 
ھر چھ سریع تر با پلیس صحبت کن. با شماره تلفن ۹۹۹ تماس بگیر.

اطالعات شخصی ات را بھ پلیس بدھی، پس با فرد بزرگتردیگری کھ بھ 
او اعتماد داری صحبت کن. خوبھ کھ بدونی تو میتوانی جرمی را گزارش 

کنی بدون اینکھ مجبور باشی اطالعات شخصی ات را ارائھ بدی.

 کشور خودت تفاوت داشتھ باشند. مثال، ممکن است کھ تو برای انداختن 
سیگار در خیابان مجازات بشی. ازمددکار اجتماعی مربوط بھ خودت یا 

فرد بزرگتر دیگری برای بھتر فھمیدن قوانین کمک بگیر. 

اگر بھ ارتکاب جرمی متھم شدی، تو این حق را داری کھ در زمانی کھ 
مامور پلیس با تو مصاحبھ میکند، یک وکیل  در کنار تو باشد.

اگر فرد دیگری تو را مجبور بھ ارتکاب جرمی بکند تو قربانی جرم 
محسوب می شوی، برای ھمین تو بھ کمک و حمایت نیاز داری. 

بھ یاد داشتھ باش کھ: اگر از صحبت کردن با پلیس می ترسی، پس با یک فرد 
بزرگتر دیگر کھ بھ او اعتماد داری صحبت کن. 

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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سرپرست موقت

سرپرست موقت یک محل زندگی امن در اختیار بچھ ھا قرار می دھد. او ھر روز بھ 
تو رسیدگی می کند, تو را بھ مدرسھ می برد و وسایلی کھ الزم داری مثل لباس و غذا 

را برایت فراھم می کند. سرپرست موقت با خیلی از بزرگترھایی کھ در زندگی تو 
نقش دارند در ارتباط است, مثل مددکار اجتماعی, دکتر عمومی, وکیل و معلم ھای 
مدرسھ. ممکن است زندگی خانوادگی در خانھ سرپرست موقت با چیزی کھ تو در 
کشور خودت بھ آن عادت داشتی فرق داشتھ باشد, پس اگر این تغییر خیلی برایت 

سخت بود باید حتما احساساتت را
 بھ سرپرستت بگویی تا 

بتواند بھ تو کمک کند.

سرپرست موقت کسی است کھ درھای خانھ اش را بھ روی بچھ ھایی کھ خانواده ای 
ندارند تا از آنھا مراقبت کنند, باز کرده و از آن ھا نگھداری می کند.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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قانون: در قانون انگلستان, یک فرد تا وقتی بھ سن ۱۸ سالگی برسد 
کودک محسوب می شود. مسئوالن محلی وظیفھ قانونی دارند از 

کودکانی کھ خانواده ندارند تا رسیدن بھ ۱۸ سالگی, و در بعضی موارد 
حتی بعد از آن سن, مراقبت کنند. برای ھمین است کھ بچھ ھای 

پناه جویی کھ تنھا بھ انگلستان می آیند تحت مراقبت قرار می گیرند.

حق شنیده شدن حرف ھایم  •  
حق داشتن خانھ, غذا و مراقبت  •  

حق در امان بودن از خشونت و آزار  •  
ق رفتن بھ دکتر و یا دندانپزشک برای درمان بیماری     •  

بصورت رایگان    
حق داشتن آموزش رایگان و تمام وقت   •  

حق دستگیر نشدن    •  
حق پیدا کردن خانواده ام  •  

حق اینکھ کسی با من برخورد تبعیض آمیز نداشتھ باشد  •  
حق رشد و پرورش کامل وقتی کھ بزرگ می شوم  •  

ھمھ کودکان حقوق 
مشابھی دارند
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.... نگران نباش. آدم ھایی ھستند کھ می توانند بھ تو کمک کنند, ولی تو 
باید اعتماد کنی و مشکلت را بھ کسی بگویی. می توانی این موضوع را 
بھ مددکار اجتماعی, سرپرست موقت, و یا ھر کس دیگری کھ در این 
جزوه معرفی شده و با او راحتی بگویی و یا بھ آن ھا تلفن بزنی کھ در 

پشت این جزوه معرفی شده اند

این حق تو است کھ در مقابل انواع خشونت جسمی, خشونت روحی, 
سوءاستفاده و بی توجھی محافظت شوی. 

اگر:

کسی بھ تو آزار می رساند  •  
یکی از بزرگترھا آن طور کھ وظیفھ دارد از تو مراقبت نمی کند  •  

کسی تو را مجبور می کند برایش کار  •  
   کنی, و یا کارھایی را انجام دھی کھ نمی خواھی 

آزاد نیستی از جایی کھ در آن زندگی می کنی خارج شوی  •  
کسی تھدیدت می کند کھ می تواند تو و یا خانواده ات را اذیت کند  •  

آزاد نیستی چون بھ کسی چیزی بدھکاری، یا  •  
بھ ھر دلیل دیگری از چیزی می ترسی  •  

مددکار اجتماعی

مددکار درباره مسائل مربوط بھ نگھداری از تو تصمیم گیری می کند. مددکار 
اجتمااعی تو باید حداقل ھر ۶ ھفتھ یک بار بھ تو سر بزند. او باید بھ حرف ھایت 
گوش بدھد و احساسات و درخواست ھایت را در برنامھ ریزی برای نگھداری از 

تو در نظر بگیرد. او باید تصمیماتی کھ گرفتھ شده را برایت کامالً توضیح بدھد و 
مطمئن شود کھ تو می دانی چطور نظرت را بلند بگویی. اگر تو زبان انگلیسی را 

متوجھ نمی شوی, مددکار اجتماعی حتما باید از یک مترجم استفاده کند. ممکن است 
مددکارھا عوض شوند و تو بیشتر از یک مددکار داشتھ باشی. یادت باشد ھمیشھ 

اسم و شماره تلفن مددکار اجتماعی ات ھمراھت باشد.

مددکار اجتماعی کسی است کھ بھ بچھ ھا در محل خودشان کمک می کند. بھ خاطر 
اینکھ تو تنھا ھستی و خانواده ات ھمراھت نیستند تا از تو مراقبت کنند, مسئولین 

محلی وظیفھ نگھداری از تو را بھ عھده دارند. آن ھا تالش می کنند کھ تو جای امنی 
برای زندگی داشتھ باشی و غذا, لباس, بھداشت, آموزش و بقیھ ی امکاناتی کھ یک 
کودک نیاز دارد را برایت فراھم کنند. این کار «نگھداری» و «مراقبت» نام دارد.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟

بعضی وقت ھا اگر یک مسئول محلی 
احساس کند کھ رابطھ تو با یک نفر آدم 
بالغ در انگلستان برایت خطرناک است, 
ممکن است رفت و آمدھا و مالقات ھای 
تو را برای مدت کوتاھی محدود کند تا 
از تو محافظت کرده باشد. او باید این 
موقعیت را کامالً برایت توضیح بدھد. 

اگر از این تصمیم ناراحت و یا گیج 
شدی, می توانی با وکیلت و یا فرد دیگری 

در این باره صحبت کنی.

"تو باید ھمیشھ بھ افراد این 
جزوه اعتماد کنی حتی اگر در 
خطر ھستی. شاید فکر کنی تو 
برای ھیچ کس مھم نیستی و یا 
اینکھ کسی را نمی شناسی, ولی 

مطمئن باش ھمیشھ یک نفر 
ھست کھ اھمیت بدھد".
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معلم اختصاصی

معلم اختصاصی کسی است کھ در مدرسھ و یا کالجی کھ در آن درس می خوانی 
کار می کند و مسئولیت بچھ ھایی کھ مسئولین محلی از آنھا مراقبت می کنند با اوست. 

ممکن است او ھیچ وقت بصورت مستقیم معلمت نباشد. او اطالعات کمی درمورد 
وضعیت تو دارد اما ممکن است مسائل خصوصی تو درباره گذشتھ خانوادگی ات و 

دلیل اینکھ دولت از تو مراقبت می کند را نداند.

معلم اختصاصی بھ مدرسھ یا کالجی کھ در آن درس می خوانی کمک می کند تا 
نیازھای تو را براورده کنند, و بر درس خواندن تو و پیشرفت تحصیلی ات نظارت 

می کند. او وظیفھ دارد با مسئوالن مدرسھ و یا کالج درباره مشکالتی کھ ممکن است 
تحصیالت تو را تحت تاثیر قرار بدھند صحبت کند و حواسش بھ رشد درسی ات 

باشد. او ھمچنین مسئول برنامھ تحصیلی شخصی (PEP) تو ھم ھست.

معلم اختصاصی بھ طور منظم با مددکار اجتماعی ات درباره وضعیتت در مدرسھ 
صحبت می کند. معلم اختصاصی حق ندارد بھ بقیھ دانش آموزان بگوید کھ تو تحت 

مراقبت دولت ھستی و یا رفتار متفاوتی جلوی دیگران با تو داشتھ باشد.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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وظیفھ مامور مھاجرت این است کھ مطمئن شود قوانین مھاجرتی انگلستان بھ دقت 
رعایت می شوند. بعضی از قدرت ھای قانونی کھ مامور مھاجرت دارد مانند قدرت 

یک مامور پلیس است, ولی آن ھا بھ اداره پلیس تعلق ندارند بلکھ برای وزارت 
کشور دولت انگلستان کار می کنند. یکی از وظایف مامور مھاجرت این است کھ 

مطمئن شود تو سالم و در امنیت ھستی.

وقتی تو بھ انگلستان وارد می شوی, مامور مھاجرت تو را بھ محل امنی منتقل 
می کند تا  بعد از این سفر طوالنی انرژی ات را دوباره بدست بیاوری. ماموران 

مھاجرت اطالعات اولیھ تو مانند اینکھ کی ھستی و از کجا آمده ای را از تو 
می گیرند, و بعد تو را بھ خدمات اجتماعی می فرستند تا کارھای الزم برای نگھداری 
از تو را انجام دھند. امکان دارد مامور مھاجرت درخواست پناھندگی تو را ھم ثبت 

کند. ماموران مھاجرت نباید برای تصمیم گیری درمورد اینکھ آیا تو می توانی در 
انگلستان بمانی یا نھ با تو مصاحبھ کنند, ولی تو باید ھمیشھ بھ آنھا راست بگویی. 

ممکن است وقتی مامور مھاجرت با تو صحبت می کند, حرف ھایت را یادداشت کند.

مامور مھاجرت

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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مشاور

مشاور (یا روانپزشک) کسی است کھ بھ آدم ھا کمک می کند در زمان ھای سخت 
زندگی با استرس و مشکالت دیگر کنار بیایند. آدم ھا در جلسات مشاوره خودشان 

را می شناسند و یاد می گیرند چطور مشکالت را حل کنند و یا خودشان با محیطشان 
را تغییر بدھند. بعضی وقت ھا فقط ھمین کھ کسی ھست کھ می شود بدون ترس با او 

صحبت کرد ھم احساس خوبی بھ آدم می دھد.

اتفاقاتی کھ در کشورت و یا در طول سفر بھ انگلستان و یا حتی بعد از رسیدن 
بھ اینجا برایت افتاده ممکن است باعث شوند احساس بدی داشتھ باشی و غمگین 
شوی. ممکن است احساس ناراحتی و عصبانیت کنی و یا شب ھا راحت خوابت 
نبرد. شاید ھنوز وحشت زده باشی. با حرف زدن با مشاور احساساتت را بھتر 

می شناسی و یاد می گیری چطور آنھا را کنترل کنی. بھ این ترتیب می توانی 
بیشتر روی زندگی روزانھ و آینده ات تمرکز کنی. حتی ممکن است مشاورت 
بتواند با موافقت خودت مدارکی تھیھ کند کھ بھ تو در درخواست پناھندگی ات 
کمک کند. اگر احساس کردی کھ دلت می خواھد با یک مشاور صحبت کنی, 

می توانی بھ سرپرست موقت, مددکار اجتماعی و یا وکیلت بگویی.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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مترجم

وظیفھ مترجم این است کھ ھمھ حرف ھای تو را دقیقا ھمان طور کھ آنھا را گفتھ ای 
بھ انگلیسی ترجمھ کند, و ھمھ حرف ھایی کھ بھ تو زده می شود را بھ زبان ساده بھ 

فارسی ترجمھ کند تا تو آن ھا را متوجھ بشوی.

معموالً در بیشتر جلسھ ھایی کھ با بزرگترھا داری یک مترجم ھم حاضر است تا 
حرف ھا را ترجمھ کند و تو این حق را داری کھ درخواست کنی مترجم داشتھ باشی. 

مترجم برای اینکھ بھ تو مشاوره حقوقی بدھد آموزش الزم را ندیده و حق ندارد بھ 
تو بگوید کھ چھ چیزی بگویی و یا چھ کار کنی.

اگر حرف ھای مترجمت را بھ خوبی متوجھ نمی شوی, یا اگر فکر می کنی کھ 
ھمھ حرف ھایت را ترجمھ نمی کند, و یا اگر ھر مشکل دیگری داری باید بھ یک 
نفر بزرگتر بگویی. اگر بھ ھر دلیلی با مترجم راحت نیستی این حق را داری کھ 

درخواست کنی مترجمت را عوض کنند.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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در این جزوه, افراد مسئول بھ ترتیبی کھ با آنھا مواجھ خواھی شد 
معرفی می شوند. ھر کدام از آن ھا وظیفھ مخصوص بھ خودشان را 
دارند, ولی ممکن است بھ نظرت بیاید کھ بعضی  از آن ھا کارشان 

مثل ھم است و یا بھ یکدیگر مربوط ھستند.

یکی از وظابف بعضی از بزرگترھایی کھ در این جزوه 
معرفی می شوند این است کھ بعضی از اطالعات مربوط بھ 

تو را بھ افراد متخصص دیگر بگویند . این کار فقط برای این 
است کھ آن ھا بتوانند با ھمکاری ھمدیگر بھتر بھ تو کمک 
کنند و از تو محافظت کنند. در کنار وظیفھ این افراد یک 

عالمت بلندگو کشیده شده است.

بعضی از بزرگترھای دیگر ھم ھستند کھ بدون این کھ از 
تو اجازه بگیرند اطالعاتت را بھ افراد متخصص دیگر 

نمی گویند. در کنار معرفی این افراد عالمت سکوت کشیده 
شده است. معموالً تو میتوانی تصمیم بگیری کھ بزرگترھا 

کدام اطالعاتت را بھ دیگران بگویند, مگر اینکھ تو و یا فرد 
دیگری در خطر باشید و بزرگترھا مجبور باشند 

بدون اجازه تو این اطالعات را در اختیار ھمدیگر قرار بدھند.

مامور نظارت مستقل

مامور نظارت مستقل (IRO) وظیفھ دارد کھ بر کار مسئولین محلی نظارت کند تا 
آنھا بھ وظیفھ خود در مراقبت از تو بھ درستی عمل کنند. او ھمچنین  باید مطمئن 

شود کھ خدمات اجتماعی ای کھ دریافت.

مامور IRO وظیفھ دارد برنامھ مراقبت از تو را بررسی  کند تا برای آینده ات 
مناسب باشد, مطمئن شود کھ ھمھ بھ حرف ھایت با دقت گوش می کنند و ھمھ بھ 
وظایف خودشان در این برنامھ بھ خوبی عمل می کنند. تو باید حداقل ھر ۶ ماه 

یکبار با مامور نظارت مستقلت مالقات داشتھ باشی.

اگر مشکلی در مراقبت و نگھداری از تو وجود دارد, یا احساس می کنی مددکار 
اجتماعی بھ حرف ھایت گوش نمی دھد و یا ھر مشکل دیگری باقی مانده کھ حل 
نشده است, حتما باید بھ مامور IRO بگویی. می کنی مناسب است و تو راضی 

ھستی. مامور نظارت مستقل با مددکار اجتماعی فرق دارد و مستقل است.

این آدم ھا کی ھستند؟

این آدم ھا چھ کار می کنند؟
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بھتر است این جزوه ھمیشھ 
ھمراھت باشد و از ھر 

مسئولی کھ می بینی بخواھی 
صفحھ ای را کھ در آن 

معرفی شده  نشانت بدھد.
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این آدم ھا کی ھستند؟
وقتی وارد کشور انگلستان می شوی, با تعداد زیادی آدم بزرگتر 

سر و کار خواھی داشت. اما ھرکدام از این آدم ھا کی ھستند و چھ 
وظیفھ ای دارند؟ این راھنما بھ تو کمک می کند تا با وظایف ھر کس 

آشنا شوی و بفھمی آن ھا چطور می توانند بھ تو کمک کنند.

این جزوه آموزشی برای اطالع 
رسانی بھ کودکانی طراحی شده 

کھ بھ تنھایی بھ انگلستان آمده اند و 
درخواست پناھنگی دارند.

اگر اطالعات این جزوه را متوجھ 
نمی شوی, از یک بزرگتر کمک 

بخواه تا جزوه را برایت بخواند و 
توضیح دھد.

If you are an adult and you want to help a child who you think might have been 

traffi cked or is in danger of exploitation, or if you would like to understand 

more about the asylum process, you can fi nd useful information below: 

NSPCC’s Child Traffi cking Advice Centre: 

www.nspcc.org.uk 

NSPCC have a helpline 0808 800 5000 and email too:

www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-traffi cking

Every Child Protected Against Traffi cking (ECPAT): 

www.ecpat.org.uk 

Coram Children’s Legal Centre – Migrant Children’s Project:

www.childrenslegalcentre.com/about-us/what-we-do/migrant-childrens-project
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سایت ھای اینترنتی و شماره تلفن ھای ضروری
در مواقع اضطراری: با شماره گیری ۹۹۹ پلیس, اورژانس یا آتش نشانی را خبر کن.

اگر ترسیدی, تنھایی, نگرانی, ناراحتی, گیجی و یا بھ راھنمایی نیاز داری: در ھر زمانی بھ خط 
حمایت از کودکان ۰۸۰۰۱۱۱۱ بصورت رایگان زنگ بزن و یا بھ این سایت برو

https://www.childline.org.uk

برای حمایت, راھنمایی, و یا اطالعات رایگان بخصوص درباره کودکان تحت مراقبت دور از خانھ: 
بھ خط مشاوره اداره کودکان یا «کمک در دسترس» ۰۸۰۰۵۲۸۰۷۳۱ (روزھای دوشنبھ تا جمعھ 

از ۹ صبح تا ۵ عصر) زنگ بزن و یا بھ این سایت برو
www.childrenscommissioner.gov.uk/learn-more/help-athandHelp

اگر کسی تو را مجبور می کند کار کنی و یا کارھایی کنی کھ نمی خواھی, اگر اجازه خروج از محل 
زندگی ات را نداری, اگر کسی تو یا خانواده ات را تھدید می کند, اگر کسی بھ تو آزار می رساند, یا اگر 
کسی تو را بھ ھر نحوی کنترل می کند: برای گرفتن راھنمایی در ھر زمانی بھ خط کمکی برده داری 

مدرن زنگ بزن ۰۸۰۰۰۱۲۱۷۰۰۰۰ 

اگر بھ حمایت و راھنمایی درباره کودکان پناھجوی بدون سرپرست نیاز داری: بھ بخش کودکان 
انجمن پناھندگان زنگ بزن ۰۲۰۷۳۴۶۱۱۳۴ و یا بھ این آدرس ایمیل بزن

children@refugeecouncil.org.uk

برای پیدا کردن کمک در نزدیکی ات بھ این سایت برو
www.miclu.org/servicesmap




