
وکیل

وکیل هغه وک دی چې قانون پیژني او ورباندې پوهیي. د مهاجرت وکیل هغه قوانني 
پیژني چې د کورنیو چارو وزارت (Home Office) یې ستاسې د پناه غوتنلیک په اړه 

پریکه کولو لپاره کاروي، مر نور وکیالن هم شتون لري چې د مثال په توه د جزا قانون، د 
کورن قانون، یا د ولنیز خدماتو قانون باندې پوهیي.

 ه به پی ي پوهه شئ چېوکیل ستاسې لپاره کار کوي. وکیل به تاسې سره مرسته وک
شي کله چې تاسې د پناه (asylum) پروسې خه تريیئ، او نه مختلف قوانني او 

طرزالعملونه ستاسې وضعیت باندې پلي کیي. هغوی اړ دي پوهه شي چې تاسې سره ه 
پی شوي دي ترو دغه چارې پرمخ ویسي. هغوی باید هغه ه ته غوږ ونیسي چې تاسې 

ته پی شوي دي.

هغوی به تاسې سره و له وویني کله چې ستاسې د پناه ادعا چمتو کوي ترو په هرهغه 
ه پوهه شي چې تاسې سره پی شوي دي. که تاسې د خپل وکیل په خربو نه پوهیئ، 

یا هغې سره د غیدو خه ویره لرئ یا شرمیئ، نو تاسې یې باید کوم چا ته ووایی. تاسې 
ممکن وکوىل شئ د کوم بل وکیل سره کار وکئ.

ستاسې وکیل باید ستاسې د تجربې هغه برخو پیژندلو کې مرسته وکي کومې چې ستاسې 
د پناه ادعا لپاره مهمې دي. هغوی باید د مهاجرت چارواکو او پولیسو سره ستاسې ولو 

رسمي مرکو کې تاسې سره موجود وي او ډاډ السته راوړي چې تاسې په وخت معلومات 
وړاندې کئ.

ستاسې وکیل باید ستاسې د پناه غوتنلیک باندې کار کولو لپاره له تاسې خه د پیسو 
غوتنه ونکي. هغه باید ستاسې په استازیتوب دولتي ادارې خه ستاسې د قضیې چمتو 

کولو لپاره د "قانوني مرستې" په نوم د پیسو غوتنه وکي، مر دا پدې معني نده چې هغه د 
دولت لپاره کار کوي.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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پدې اړه اندینه مه کوئ چې کوم وک 
به قار شي یا فکر وکي چې ته بې 

ادب یې

که تاسې په ووني یا ستا د پاملرنې 
کور کې مقرراتو باندې پوهیدو سره 

مشکل لرې – نو پوتنه وکه

ویره مه لرئ. دا خلک دلته 
تاسې سره مرسته کولو لپاره دي. 
هه وکئ چې د دوی سره آزاد 

 و هغوی په اسانئ تریوغ
سره ستاسې مرسته وکي

مهمه ده چې معلومات شریک کئ او 
باید صادقانه اوسئ

هرومره ډیر چې کوىل شئ پوتنې 
وکئ او که چريې د کوم ه سره 

موافقت نلرئ نو ووایی

کلک اوسئ، مهمه نده چې ه 
موضوع ده". که چريې زه شاته 

وورم، اندینه یا فشار چې هره 
وي، ترډیره به لدې امله وي چې زه 

تسلیم کیدم. مهمه نده چې شیان 
ومره بد کاري، دا پای نده.

15

مناسب یا مسؤل لوی فرد

یو مناسب لوی فرد یا مسؤل لوی فرد هغه شخص دی وک چې د مرکې پرمهال د یوه 
ماشوم د حقونو او یې محافظت کوي.

یو مناسب لوی فرد به تاسې سره مرکو ته ي لکه ستاسې د پناه غوتنې مرکه، د عمر 
ارزونه (دا ستاسې د عمر په اړه پریکه کولو لپاره یوه رسمي پروسه ده)، د پولیسو مرکه. 

هغه تاسې ته خپلواک مالت وړاندې کوي، د مرکه کونکي توجه ستاسې اړتیاو ته اړوي، او 
 ین ي او وکوىل شئ ارتباطیه پوهه شئ چې پی ډاډ السته راوړي چې تاسې په هغه

کئ. یو مسؤل لوی فرد سرپرست والدین، ستاسې ولنیز کارکونکی، د مهاجرینو د 
مالت سازمان کارکونکی، یا سرپرست کیدی شي، مر هغه باید کوم داسې وک وي چې 

تاسې یې پیژن او باور ورباندې لرئ.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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ممکن تاسې د وخت په اوږدو کې مختلف لوی افرادو سره و 
مرکې وکئ چې ستې کونکې کیدی شي. زغم ولرئ.

که تاسې د پوتنې واب کولو کې کوم مشکل لرئ، که تاسې ډیر 
ویریديل یې، شرمیئ، ه نه یې، یا کوم ه مو په یاد نه وي، نو 
تاسې یې باید تشریح کئ. سمه ده چې داسې ووایی "زه اوس 

نشم کوىل پدې اړه وغیم."

که تاسې کوم ه ونه وایی نو مرکه کونکی شخص به پوهه نشي، 
او دا مهم دي چې هغه پوهه شي.

له ما خه همدا پوتنې شوې 
وې، او ما احساس وک چې هغه په 

ما باور نلري. تاسې باور ته اړتیا 
 لرئ چې د هرشي په اړه په اسان
وغیئ. مر ینې وختونه زه اړ 

یم په ان فشار هم راوړم
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 د کورنیو چارو وزارت د
قضیې کارکونکی

د کورنیو چارو وزارت د قضیې کارکونکی (Home Office case worker) به په 
مرکه کې د پناه غوتنې لپاره ستاسې د ادعا په اړه له تاسې خه پوتنې وکي، ول 

هغه شواهد به وارزوي چې تاسې یا ستاسې وکیل د خپلې ادعا په اړه وړاندې کوئ، او 
دا د هغه معلوماتو او الرود سره پرتله کوي چې دولت یې لري. هغه دا ول هره د 

دې پریکې کولو لپاره کاروي چې تاسې ته په انلستان کې د پاتې کیدو لپاره کوم ډول 
اجازه درکل شي.

دا مهم دي چې تاسې د امکان تر حد پورې د قضیې کارکونکي ته د خپلې پناه غوتنې 
ادعا په اړه ډیر معلومات ورکئ. د قضیې کارکونکی باید تاسې ته د راحت احساس 

درکي او تاسې سره مرسته وکي چې د پوتنې کولو ستاسې وابونو ته غوږ نیولو 
له الرې تشریح شي چې ه پی شوي دي. له ویرې پرته د قضیې کارکونکي ته هر 

هغه ه ووایی چې تاسې ته پی شوي – که چريې تاسې هغه ته ونه وایی نو هغه کومه 
جادوی طریقه نلري چې پدغه هره باندې پوهه شي! دا هم خورا ډیر مهم دي چې 

تاسې تل رتیا ووایی او که چريې د کوم ه د واب په اړه نه پوهیئ، یا ډاډه نه یې نو 
ووایی. د قضیې کارکونکي پریکه نهایی نده که چې تاسې د استیناف غوتنې 

(appeal) حق لرئ.

 NMR) (National Referral Mechanism) که تاسې د ملي ارجاع میکانیزم
NMR)) ته راجع کی شئ نو بیا به د کورنیو چارو وزارت افسر بل قضیې کارکونکی 

پریکه وکي چې آیا هغوی فکر کوي چې تاسې د انساني قاچاق سره مخ شوي یې. دا 
پریکه باید جال وي، مر د هرې پریکې په اړه معلومات د مختلف قضیې کارکونکو 

ترمین شریکیدی شي.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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اکل شوی رنورپال ستاسې معاینه کوي او وري چې آیا تاسې کومې روغتیایی ستونزې 
لرئ. دې ته لومۍ ارزونه ویل کیي. انلستان ته ستاسې د رات خه وروسته  هرومره 

ژر چې ممکن وي هغه باید دا ترتیبات وکي. تاسې کوىل شئ وړیا د خپل GP سره 
وورئ که چريې تاسې د روغتیا ستونزې ولرئ یا نورې ستونزې ولرئ لکه د ډیر خفان 

احساس وکئ یا ویده کیدو کې مشکل ولرئ. تاسې اړ نه یې په انلستان کې د طبي 
درملنې لپاره پیسې تادیه کئ، پشمول د غاونو ډاکر یا عینکو جوړونکي.

ویره مه لرئ او هغه ستونزې چې تاسې ورسره مخ کیئ په اړه یې د رنورپال یا خپل 
GP سره صادقانه اوسئ. ستاسې اکل شوی رنورپال باید ستاسې لپاره د ژباړونکی 

بندوبست وکي چې ستاسې GP سره مالقاتونو کې تاسې سره ملتیا وکي.

یو اکل شوی رنورپال (designated nurse) هغه رنورپال دی چې د ولنیز خدماتو 
لخوا پاملرنه کیدونکي ماشومانو په ستونزو او مسایلو باندې پوهیي. هغه به ستاسې ولنیز 

کارکونکي سره د دې ډاډ لپاره کار کوي چې ستاسې د روغتیا اړتیاوې پوره شي.

هغه ډاکر (GP) دی چې په یوه انې سیمه کې میشت خلکو ته عمومي طبي 
مشورې او درملنه وړاندې کوي.

 GP ورپال اواکل شوی رن
(عمومي ډاکر)

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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د پولیسو افسر

د پولیسو افسر (police officer) د خلکو د خوندیتوب، په انلستان کې د 
قانون د تعقیب خه ډاډ السته راوړو، او د جرمونو د پللو مسؤلیت په غاړه لري. 

د پولیسو افسران هم باید قانون تعقیب کي.

که تاسې د خطر سره مخ یې یا اړ یې چې د جرم په اړه راپور ورکئ نو تاسې 
باید هرومره ژر چې کوىل شئ د پولیسو سره وغیئ. ٩٩٩ ته تلیفون وکئ.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي

که تاسې د پولیسو سره غیدو خه ویره لرئ یا نه غواړئ چې خپل شخصي معلومات 
ورکئ نو بیا بل لوی فرد سره چې تاسې ورباندې باور لرئ وغیئ. د جرمونو په اړه 

ستاسې د شخصي معلوماتو ورکولو پرته هم راپور ورکول کیدی شي.

په انلستان کې د جزا قانون ممکن ستاسې د خپل هیواد د جزا قانون سره توپري ولري. 
د مثال په توه، په سک یا کوه کې سرټ غورولو له امله تاسې جریمه کیدی شئ. د 
خپل ولنیز کارکونکي یا بل لوی فرد خه پوتنه وکئ چې د قانون په اړه پوهاوي کې 

تاسې سره مرسته وکي.

که په تاسې د جرم تور پورې شي نو تاسې حق لرئ چې د پولیسو لخوا مرکه کیدو 
پرمهال د ان سره وکیل ولرئ.

که بل چا تاسې اړ کي اوسئ چې جرم وکئ نو بیا تاسې قرباني یې، او تاسې مرستې او 
خوندیتوب ته اړتیا لرئ.

11 22



پاملرنه کونکی

پاملرنه کونکي خوندي او مصؤن کور وړاندې کوي. هغوی هره ورځ ستاسې پاملرنه 
کوي، تاسې ووني ته وړي او تاسې ته هغه شیان برابروي چې اړتیا ورته لرئ لکه کايل 

او خواړه. پاملرنه کونکی د و نورو لوی افرادو سره هم اړیکه لري چې ستاسې ژوند 
کې دخالت لري لکه ستاسې ولنیز کارکونکی (social worker)، ستاسې عمومي ډاکر 
(GP)، ستاسې وکیل او ستاسې وونکي. ممکن د هغې د کورن ژوند هغسې نه اوسي 

د ن ژوند سره چې تاسې اشنا یی، او که چريې دا ستاسې لپاره مشکل وي نو تاسې باید 
خپل احساسات شریک کئ ترو درسره مرسته وکوىل شي.

یو پاملرنه کونکی (foster carer) هغه وک چې هغه ماشومانو ته د پاملرنې لپاره 
خپل کور پرانیزي چې کورن نلري ترو د هغوی پاملرنه وکي

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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حقیقت:   د انلستان د قانون له مخې، یو شخص ترهغه وخت پورې ماشوم دی چې 

 ایی ادارې قانوني مکلفیت لري چې د کورن .يد ١٨ کلونو عمر ته ورسی

نلرونکي ماشوم تر ١٨ کلن پورې پاملرنه وکي، او په ینې شرایطو کې لدغه 

عمر ورهاخوا هم د هغوی مالت وکي. د همدې لپاره انلستان ته یوازې 

راغلي ماشومان چې د پناه غوتنه کوي پاملرنه یې کیي.

زما د غ اوریدل کیدو حق  •  

د استوني، خواړو او پاملرنې حق  •  

د تاوتریخوايل او ناوړه چلند خه د خوندیتوب حق  •  

  •  د ډاکر/غاونو ډاکر سره د لیدنې او وړیا د طبي مرستې ترالسه 
کولو حق

د وړیا، بشپ وخت د تعلیم حق  •  

د نه توقیف کیدو حق  •  

د زما د کورن موندلو حق  •  

د نه تبعیض کیدو حق  •  

د غیدو سره سم په بشپ ډول د وده کولو حق  •  

ول ماشومان یوشان 
حقونه لري
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ولنیز کارکونکی

ولنیز کارکونکی ستاسې د پاملرنې په اړه پریکې کوي. ستاسې ولنیز کارکونکی باید لترله 
په هرو ٦ اونیو کې تاسې سره لیدنه وکي. هغوی باید تاسې ته غوږ شي او ستاسې د 

پاملرنې لپاره پالن کې باید ستاسې هیلې او احساسات شامل کي. هغوی باید پریکې 
تشریح کي او ډاډ السته راوړي چې ستاسې غ نه واوریدل شي. که تاسې په انلسي 
ژبه نه پوهیئ نو هغوی باید تل تاسې سره غیدو لپاره ژباړونکی وکاروي. تاسې شاید له یو 

خه ډیر ولنیز کارکونکي ولرئ که ینې وختونه هغوی بدلیي. د خپل ولنیز کارکونکي 
نوم او شمريه تل له ان سره وساتئ.

یو ولنیز کارکونکی (social worker) یو شخص دی چې په خپلې ایی ولنه کې د 
ماشومانو د مرستې مسؤلیت په غاړه لري. لدې چې تاسې یوازې یې او کورن نلرئ چې 

ستاسې پاملرنه وکي نو ایی اداره ستاسې د پاملرنې لپاره مسؤلیت په غاړه لري. هغوی به 
ډاډ السته راوړي چې تاسې د ژوند کولو لپاره خوندي ای، خواړه، کايل، د روغتیا پاملرنه، 

تعلیم او نور مالت لرئ چې تاسې ورته د ماشوم په حیث اړتیا لرئ. دې ته پاملرنه کیدل  یا 
په پاملرنه کې ویل کیي.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي

8

... دلته داسې خلک شته چې ستاسې مرسته کوىل شي، مر تاسې باید باور وکئ او کوم چا 

ته ووایی. پدې جزوه کې راوړل شوي خپل ولنیز کارکونکي، سرپرست پاملرنه کونکي یا کوم 

بل شخص ته ووایی د هریوه سره چې تاسې د راحت احساس کوئ، یا د دې جزوې په شا 

کې ورکل شوي شمريو ته تلیفون وکئ.

تاسې حق لرئ چې د هرډول فزیکي تاوتریخوايل، رواني تاوتریخوايل، 
استثمار یا غفلت خه خوندي او محافظت شئ. که:

کوم وک تاسې ته زیان رسوي  •

لوی فرد لکه نه چې باید وي هغسې ستاسې پاملرنه نه کوي  •

•  کوم وک تاسې اړ کوي چې د هغې لپاره کار وکې یا داسې
 ه وکې چې ته نه غواړې ترسره یې کې 

تاسې د هغه ای خه بهر وتلو آزادي ونلرئ چريته چې اوسیئ  •

•  کوم وک وایی چې هغه تاسې یا ستاسې کورن سره بد کارونه کوىل شي

تاسې آزاد نه یې که چې د کوم چا پور وړی یې، یا  •

د کوم بل دلیل له امله ویره لرې...  •

ینې وختونه چې کله ایی اداره فکر کوي 
چې په انلستان کې یو لوی فرد دی چې 

ستاسې لپاره خوندي ندی چې اړیکه ورسره 
ولرئ، نو هغوی شاید د دې لپاره چې تاسې 

خوندي او مصؤن اوسئ د یوې مودې لپاره په 
تاسې محدودیت واکي چې چريته تللی شئ 
او وک لیدىل شئ.  هغوی باید دا موضوع 
تاسې ته تشریح کي.  که تاسې خوشحاله نه 
یې یا اندینه لرئ نو تاسې الهم کوىل شئ د 

دې موضوع په اړه د خپل وکیل یا بل لوی فرد 
سره وغیئ.

حتی که تاسې په خطر کې هم 
اوسې باید باور وکئ. ممکن 

تاسې فکر ونکئ چې کوم بل 
وک پدې اړه توجه نه کوي، 
یا کوم وک ونه پیژنئ، مر 

هرو مرو یو وک توجه کوي او 
اهمیت ورته لري
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اکل شوی وونکی

اکل شوی وونکی (designated teacher) ستاسې ووني یا کالج کې هغه 
وونکی دی وک چې د ایی ادارې لخوا پاملرنه کیدونکي ماشومانو مسؤلیت لري. هغه 

ممکن تاسې ته کوم درسونه درنکي. هغه ممکن ستاسې د وضعیت په اړه یوه معلومات 
ولري مر شاید ستاسې د کورن مخینې او دا چې ولې ستاسې پاملرنه کیي پدې اړه 

شخصي شیانو باندې پوهه نه وي.

اکل شوی وونکی به ستاسې ووني یا کالج سره مرسته وکي چې ستاسې 
مالت وکي او ستاسې اړتیاوې پوره کي، ووري چې تاسې په سم ډول ه کوئ 

او تاسې نه زده که کوئ. هغه به ډاډ السته راوړي چې ستاسې وونی/
کالج په هغه مسایلو پوهه شي چې شاید ستاسې تعلیم باندې اغیزه کوي او هغه 
به د دې ریکارډ وساتي ه چې تاسې کوئ. هغه به ستاسې د شخصي تعلیم پالن 

Personal Education Plan (PEP)) (PEP) مسؤلیت هم ولري.

اکل شوی وونکی به په منظم ډول ستاسې ولنیز کارکونکي سره پدې اړه غیي 
چې تاسې ووني کې نه پرمخ ئ. ستاسې اکل شوی وونکی باید نورو 

زده کونکو ته ونه وایی چې تاسې پاملرنه کیئ، یا د هغوی په مخ کې باید تاسې سره 
توپريي چلند ونکي.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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د مهاجرت افسر (immigration officer) دنده دا ده چې ډاډ السته راوړي د انلستان 
د مهاجرت قوانني تعقیبیي. د مهاجرت افسر د پولیسو افسر سره ینې ورته واکونه 

لري، مر هغه پولیسو پورې تاو نلري: هغوی د کورنیو چارو وزارت (Home Office) په 
نوم د انلستان دولتي نهاد لپاره کار کوي. هغوی دنده لري چې ډاډ السته راوړي تاسې 

خوندي او ه یې.

کله چې تاسې انلستان ته راورسیئ د مهاجرت افسر به تاسې د خوندیتوب ای کې 
ای په ای کي ترو تاسې د سفر خه ه شئ. د مهاجرت افسران پدې اړه لومني 
معلومات ترالسه کوي چې تاسې وک یې د کوم ای خه راغلي یې، او تاسې ولنیزو 

خدماتو ته راجع کوي چې هغوی ستاسې لپاره پاملرنه برابر کي. هغوی ستاسې د پناه ادعا 
هم راجسرت کوي. د مهاجرت دا افسران باید تاسې سره مرکه ونکي او پدې اړه پریکه 

ونکي چې آیا تاسې په انلستان کې پاتې کیدی شئ مر تاسې باید تل هغوی ته رتیا 
ووایی او هغوی باید هغه ه ولیکي چې تاسې یې ورته وایی.

د مهاجرت افسر

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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تراپیس

تراپیس (therapist) (یا رواني درملنه کونکی) هغه وک دی چې د خلکو سره مرسته 
کوي په سریس یا نورو ستونزو برالسي شي کله چې د مشکل وختونو سره مخ وي. د تراپي 
له الرې، خلک د خپلو انونو په اړه پوهه السته راوړي او په مشکالتو د برالسي کیدو یا په 
خپل ان یا خپل اوضاع کې بدلونونو راوستلو لپاره الرې مومي. ډیری وختونه، یوازې د یو 

چا سره غیدل هم ه احساس را په برخه کوي.

 لستان ته راتشوي دي، ان هغه شیان چې تاسې سره ستاسې خپل هیواد کې پی
پرمهال پی شوي دي، یا حتی دلته رات وروسته پی شوي دي، د دې المل کیي 

چې تاسې مشکل احساسات تجربه کئ. تاسې ممکن د خفان، قار احساس وکئ یا 
په مشکل سره ویده شئ. تاسې ممکن الهم د ډیرې ویرې او وحشت احساس وکئ. د 

تراپیس سره کار کول تاسې سره مرسته کوىل شي چې په خپلو احساساتو پوهه شئ او زده 
کئ چې نه یې بند کئ او برالسي شئ ورباندې. دا تاسې سره مرسته کوي چې خپل 

ورني ژوند او خپل راتلونکي باندې تمرکز وکئ. ستاسې تراپیس همدارنه کوىل 
شي شواهد هم ورکي چې ستاسې د پناه غوتنې ادعا کې مرسته کوىل شي، که تاسې 

ورسره موافقت ولرئ. که تاسې فکر کوئ چې غواړئ د تراپیس سره وغیئ نو د خپل 
سرپرست پاملرنه کونکي، ولنیز کارکونکي یا خپل وکیل خه غوتنه وکئ.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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ژباړونکی

د یوه ژباړونکي (interpreter’s) دنده دا ده چې ډاډ السته راوړي ول هغه کي چې 
تاسې یې وایی په روانه ډول هماغسې انلسي ژبې ته وژباړي چې تاسې ویلي دي، او 

همدارنه ول هغه کي چې په انلسي ژبه تاسې ته ویل شوي په روانه ډول ستاسې خپلې 
ژبې ته وژباړي ترو تاسې ورباندې پوهه شئ.

د لوی افرادو سره ندې په ولو مالقاتونو او ناستو کې د ژباړونکي د موجودیت احتمال 
شتون لري چې تاسې سره مرسته وکي خربې وکئ او همدارنه تاسې حق لرئ چې 
د ژباړونکي غوتنه وکئ. ژباړونکی پدې تاو روزنه نلري چې تاسې ته قانوني مشوره 

درکي، او هغه باید تاسې ته ونه وایی چې ه وکئ یا ه ووایی.

که تاسې د خپل ژباړونکي په خربو سم نه پوهیئ، که تاسې فکر کوئ چې هره نه ژباړي، 
یا تاسې کومې نورې اندینې لرئ نو باید کوم چا ته یې ووایی. که تاسې د کوم دلیل له مخې 
د ژباړونکي سره راحت نه یې، نو تاسې حق لرئ چې د بل ژباړونکي لپاره غوتنه وکئ.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي
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 د بیاکتنې خپلواک افسر
(IRO) (الوډسپیکر)

د بیاکتنې خپلواک افسر (IRO) ډاډ السته راوړي چې ایی اداره هغه ه کوي د ه کولو 
لپاره چې مسؤلیت لري کله چې تاسې د هغوی په پاملرنه کې اوسئ. IRO د دې ډاډ السته 
راوړو مسؤلیت په غاړه لري چې ستاسې ولنیز خدماتو ای ستاسې لپاره سم دی، او دا 

چې تاسې خوشحال یې. IRO خپلواک دی او د ولنیز کارکونکو خه جال دی.

IRO باید چیک کي چې ستاسې د پاملرنې پالن ستاسې د راتلونکي لپاره سم دی، او دا 
چې هروک هغه ه ته غوږ ونیسي چې تاسې وایی او په توجه سره یې مالحظه کي، او دا 

 ه په هرو شپترلسره ل IRO وک د پالن خپله برخه پرمخ وړي. تاسې باید خپلچې هر
اونیو کې مالقات وکئ.

 IRO که چريې ستاسې پاملرنه کې کوم مشکالت وي نو مهمه ده چې تاسې یې باید خپل
ته ووایی، که تاسې فکر کوئ چې ستاسې ولنیز کارکونکی تاسې ته غوږ نه نیسي، یا داسې 

مشکالت دي چې حل شوي ندي.

هغوی وک دي

هغوی ه کوي

پدې جزوه کې خلک پدې توه معريف شوي چې تاسې ورسره 
مالقات کوئ. دوی ول مختلف دندې او رولونه لري مر ینې 

وختونه دا ورته یا یوبل پورې تيل لیدل کیدی شي.

پدې جزوه کې راغلي ینې لوی افراد د خپلې نورمال دندې 
په ل کې د نورو مسلکي افرادو سره ستاسې په اړه معلومات 

شریکوي. دوی دا کار د دې لپاره کوي چې یوای کار 
وکی شي او ترو ستاسې سره غوره مرسته وکي او ستاسې 

ساتنه وکي.

ینې لوی افراد په نورمال ډول نشي کوىل ترهغه وخت 
پورې ستاسې معلومات د نورو مسلکي افرادو سره شریک 

کي چې تاسې ورته اجازه ورنکئ. عمومآ تاسې پدې تاو 
انتخاب لرئ چې دوی کوم معلومات شریکوىل شي، غريلدې 

که معلومات ستاسې یا کوم بل شخص ته د جدي خطر په 
اړه وي.
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دا جزوه ولې د ان سره نه 
روئ او کومو خلکو سره 

چې تاسې مالقات کوئ 
هغوی پکې په نه کئ چې 

هغوی وک دي؟
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وک وک دی؟
وروسته لدې چې تاسې انلستان ته راورسیئ تاسې به ډیری 

مختلف لوی افرادو سره ووینئ. مر دا ول وک دي؟ دا الرود 
تاسې سره مرسته کوي چې پوهه شئ دغه افراد کومې مختلف دندې 

ترسره کوي، او هغوی تاسې سره نه مرسته کوىل شي

دا فاک شی د هغه ماشومانو لپاره 
ډیزاین شوی دی چې انلستان ته 
راغلي او پخپله د پناه غوتنه کوي.

که تاسې نه پوهیئ نو د یوه فرد خه 
غوتنه وکئ چې دا درته په بشپ ډول 

ولويل.

ور تلیفون شمريې او ویب پاې
په عاجل او اضطراري حاالتو کې: په ٩٩٩ پولیسو، امبوالنس یا اطفایه ته تلیفون وکئ.

"وړیا یا د لت پرته ژباړونکي شتون لري" 

که تاسې ویره لرئ، یوازې یې، اندینه لرئ، خفه یې، نس یې یا یوازې مشورې ته اړتیا لرئ: هروخت کوىل شئ په 
0800 1111 شمريه د ماشومانو لیکې ته وړیا تلیفون وکئ یا د

  /https://www.childline.org.ukخه لیدنه وکئ 

د وړیا مالت، مشورې او معلوماتو لپاره په انې توه په پاملرنه کې ماشومانو لپاره یا هغه چې د کور خه لريې ژوند کوي: 
په 0800 528 0731 شمريه د ماشومانو د کمیشرن مشورې لیکې "د الس په سر مرسته" ته (د دوشنبه خه تر جمعه سهار 
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/learn-more/ ئ یا دام ٥ پورې) تلیفون وکخه تر ما ٩

 help-at-handخه لیدنه وکئ

که تاسې جربي کار کولو ته اړ کیئ یا داسې شیانو ته چې تاسې نه غواړئ وې کئ، که تاسې آزاد نه یی د هغه ای خه 
وئ چې ژوند پکې کوئ، که کوم وک تاسې یا ستاسې کورن واي، که تاسې ته زیان رسیي، یا کوم وک تاسې په 

کومه بله طریقه یا الره کنرولوي: نو هرکله په 08000 121 700 شمريه د مشورې لپاره د عصري مریتوب یا غالم مرستې 
لیکې ته تلیفون وکئ

که تاسې د ملتیا نه لرونکي ماشوم پناه غوتونکي په حیث مشورې او مالت ته اړتیا لرئ: په 020 7346 1134 د مهاجرینو 
کونسل د ماشومانو برخې سره اړیکه ونیسئ یا children@refugeecouncil.org.uk ته برینالیک ولیئ

www.miclu.org/servicesmap :ولو لپارهريمه د مرستې ل تاسې ته

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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