
المحامي

المحامي ھو شخص یعرف القانون ویفھمھ. یكون المحامي المختص في شؤون 
الھجرة مطلعا على القوانین التي ستعتمدھا وزارة الداخلیة إلتخاذ قرار بخصوص 
طلبك للجوء ولكن یوجد أیضا محامون آخرون یعرفون قوانیناً أخرى مثل القانون 

الجنائي أو قانون األسرة أو قانون الخدمات اإلجتماعیة.

یعمل المحامي لصالحك. سیساعدك المحام على فھم ما سیحدث معك خالل عملیة منح 
اللجوء وكیف تنطبق مختلف القوانین و اإلجراءات على وضعك. وحتى یمكن من 

مساعدتك، علیھ معرفة ما حدث لك. ویجب على المحامي اإلصغاء لما تقولھ.

سیحتاج المحامي إلى لقائك عدة مرات أثناء إعداد طلب اللجوء و ذلك بھدف فھم كل 
ما حدث لك. یتعین علیك إعالم شخص ما في حال عدم فھمك لمحامیك أو حال خوفك 

أو خجلك منھ. ویمكنك طلب توفیر محام آخر.

یتعین على محامیك تحدید جوانب من تجربتك تعتبر ھامة من أجل اإلعداد لطلب 
لجوئك. كما ینبغي علیھ التواجد في كل لقاءاتك الرسمیة مع ضباط شؤون الھجرة و 

ضباط الشرطة وعلیھ التأكد من توفیرك للمعلومات في الوقت المحدد.

ال یجب ان یطلب منك محامك الحصول على المال للعمل في طلب اللجوء الخاص 
بك. یمكنھم تقدیم مطالبة نیابة عنك إلى الوكالة الحكومیة لطلب المال الذي یسمى 

"المساعدة القانونیة" إلعداد قضیتك، ولكن ھذا ال یعني أنھم یعملون لصالح الحكومة.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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ال تخف، ھؤالء األشخاص 
موجودون لمساعدتك فكن 
صریحا معھم حتى تسھل 

علیھم مساعدتك.

من المھم أن تشارك المعلومات و 
أن تكون صادقا. 

إطرح أسئلة بقدر ما تشاء و ال 
تخفي إعتراضك على أمر ما.

 ال تخشى أن یغضب اآلخرون 
علیك أو یعتقدوا أنك فظ. 

 
أطلب المساعدة في حال عدم فھمك 

للقواعد سوآًء في مدرستك أو في 
منزل األسرة الحاضنة.

 الشخص الراشد
المناسب أو المسؤول

"الشخص الراشد المناسب" أو "الشخص الراشد المسؤول" ھو شخص مسؤول عن 
راحة األطفال و إحترام حقوقھم أثناء إجراء مقابالت معھم.

سیرافقك الشخص الراشد المناسب إلى مقابالت مثل مقابلة طلب اللجوء أو مقابلة تقییم 
العمر (و ھو إجراء رسمي لتحدید عمرك) وأثناء مقابلتك مع الشرطة. وسیقوم أیضا 

بتوفیر دعم مستقل لك وسیلفت إنتباه مجري المقابلة إلى إحتیاجاتك و سیتأكد من فھمك 
لما یحدث ومن قدرتك على التواصل. 

قد یكون الشخص الراشد المسؤول كفیلك أو مرشدك االجتماعي أو موظف بمنظمة 
دعم الالجئین أو وصي علیك و لكن یجب أن یكون أیضا شخصا تعرفھ و تثق بھ.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
"سأبقى قویا مھما حدث. عند 
النظر إلى الوراء، أدرك اّن 
إحساسي بالتوتر و الخوف 

إزداد سوًء إلني كنت مستسلما 
مھما كانت األوضاع سیئة، فھي 

لیست بالنھایة ".
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قد یتوجب علیك إجراء عدة مقابالت مع أفراد راشدین مختلفین 
لفترة زمنیة طویلة مما قد یصیبك باإلحباط و لكن كن صبورا.

إذا واجھتك صعوبة في اإلجابة عن أي من األسئلة أو شعرت 
بالخوف الشدید أو الخجل أو في حال أحسست أنك لست على 

ما یرام أو لیس بإستطاعتك التذكر، علیك أن تخبرھم بذلك. كما 
بإمكانك أن تقول "أنا ال أستطیع أن أتكلم حول ھذا حالیا".

إذا لم تقم بالتوضیح فإّن الفرد الذي بصدد إجراء المقابلة معك لن 
یعلم بذلك، إذاً فمن المھم أن یفھم ذلك.

"لقد طُرحت علي نفس 
األسئلة وأحسست أنھم لم 

یصدقوني. یجب أن أشعر 
بقدر من الثقة لكي أستطیع أن 
أتكلم حول كل شيء بسھولة. 
وفي بعض األحیان أجبرت 

نفسي على التكلم ".
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 المرشد االجتماعي لدى
وزارة  الھجرة اوالداخلیة

سیطرح علیك المرشد االجتماعي لدى وزارة الداخلیة أسئلة بخصوص طلب لجوئك 
و سیفحص كل األدلة التي تقدمھا ا أنت أو محامیك بخصوص طلبك و یقارنھا 

بالمعلومات و اإلرشادات التي لدى الحكومة. وسیستخدم كل ھذه المعلومات إلتخاذ 
قرار یخص نوعیة اإلذن الذي  ستحظى بھ للبقاء في المملكة المتحدة.

على تفسیر ما حدث لك عبر طرح األسئلة و األستماع إلیك. وال تخف من إخباره بكل 
ما حدث لك، فإذا لم تخبره بما حدث لن یستطیع معرفتھ لوحده!  ومن المھم أن تكون 

دائما صادقا و تخبره في حال عدم معرفتك أو عدم تأكدك من اإلجابة. وإّن القرار 
الذي یتخذه المرشد  لیس نھائیا فمن حقك المطالبة باإلستئناف.

إذا تم تحویلك إلى منظومة اإلحالة الوطنیة فسوف یقرر المرشد آخر ما إن كنت 
ضحیة اإلتجار بالبشر وتھریبھم. یتخذ ھذا القرار بشكل منفصل و یمكن أن یتشارك 

مختلف المرشدین المعلومات فیما بینھم.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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وعلى الممرضة المكلفة أن تفحصك للتثبت ما إذا كانت لدیك مشاكل صحیة. ویسمى 
ذلك بالفحص األولي. ینبغي أن یحرصوا على القیام بھذا حال وصولك إلى المملكة 

المتحدة. كما بإمكانك زیارة طبیبك العام مجانا في حال تواجد مشاكل صحیة أو 
مشاكل أخرى مثل إحساسك بالحزن الشدید أو إذا ما كنت تعاني من إضطرابات في 

النوم. ال یتوجب علیك دفع مقابل للخدمات الصحیة التي تتلقاھا في المملكة المتحدة بما 
في ذلك زیارتك إلى طبیب األسنان أو صانع النظارات الطبیة. 

 الممرضة والطبیب
العام  المسئوالن

الممرضة المكلفة ھي ممرضة تفھم المشاكل و القضایا التي یواجھھا األطفال الذین 
تعتني بھم إدارة الخدمات اإلجتماعیة. وستعمل الممرضة والطبیب العام المسئوالن 

رفقة مرشدك اإلجتماعي على ضمان تلبیة إحتیاجاتك الصحیة.

الطبیب العام ھو طبیب یقدم  النصائح  الطبیة  العامة و العالج لألشخاص المقیمین في 
منطقة معینة. 

ال تتردد في أن تكون صریحا مع الممرضة أو الطبیب العام حول المشاكل التي 
تواجھھا.

ویتوجب على ممرضتك المكلفة أن تحجز مترجما فوریا لمرافقتك خالل زیارتك 
للطبیب العام.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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ضابط الشرطة

إّن ضابط الشرطة مسؤول عن أمن األشخاص ویحرص على اإللتزام 
بالقوانین المعمول بھا في المملكة المتحدة والتحقیق في الجرائم. كما ینبغي 

على ضابط الشرطة إتباع القوانین أیضا. 

إن كنت في خطر أو في حال إحتیاجك للتبلیغ عن جریمة، ینبغي علیك 
التحدث مع الشرطة بأسرع ما یمكن. اتصل بالرقم ۹۹۹. 

في حال خوفك من التحدث مع الشرطة أو عدم رغبتك تقدیم معلومات 
شخصیة، تحّدث مع راشد آخر تثق بھ. من الممكن أن تبلّغ عن الجریمة 

دون تقدیم معلومات شخصیّة.

قد یكون القانون الجنائي في المملكة المتحدة مختلفا عن القانون الجنائي في 
بلدك/وطنك. على سبیل المثال، یمكن أن تحصل على مخالفة عند إلقائك 

لسیجارة في الطریق العامة. أطلب من مرشدك اإلجتماعي أو راشد آخر أن 
یساعدك أن فھم القانون.

في حال إتھامك بجریمة ما، فمن حقك الحصول على محام یكون حاضرا 
أثناء إجراء الشرطة مقابلة معك.

في حال إجبارك من قبل شخص ما على القیام بجریمة ما، فأنت ضحیة 
وتحتاج للمساعدة والحمایة.

تذكر: في حال خوفك من التحدث إلى الشرطة، تحدث مع راشد آخر تثق بھ.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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كفیل الطفل

یوفر مقدم الرعایة  منزال آمنا و محمیا. ویھتم بك بشكل یومي و یرافقك إلى المدرسة 
و یوفر لك إحتیاجاتك من لباس و طعام. وسیكون مقدم الرعایة على إتصال  بجمیع 
األفراد الراشدین المعنیین بحیاتك مثل مرشدك اإلجتماعي وطبیبك العام ومحامیك 

ومعلمك. قد تكون الحیاة العائلیة في منزل مقدم الرعایة مختلفة عن تلك التي تعودت 
علیھا. وفي حال وجدت األمر صعبا، یتوجب علیك مشاركة مشاعرك وذلك لیتمكن 

من مساعدتك.

الكفیل ھو شخص یفتح منزلھ لتقدیم الرعایة لألطفال الذین لیست لدیھم عائالت 
ترعاھم.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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معلومة عامة: في نظر القانون المعمول بھ في المملكة المتحدة یعتبر 
الفرد طفال حتى بلوغھ سن الثامنة عشرة. ومن واجب السلطات المحلیة 

توفیر الرعایة لألطفال دون عائالت حتى بلوغھم سن الثامنة عشرة، 
وفي بعض الحاالت تستمر السلطات المحلیة في توفیر الدعم لھم حتى 
بعد تجاوزھم ھذه السن. لذلك یتم توفیر الرعایة لألطفال طالبي اللجوء 

والقادمین إلى المملكة المتحدة بمفردھم.

لدي الحق في إبالغ  صوتي  •  
لدي الحق في المسكن والطعام والرعایة  •  

لدي الحق في الحمایة من العنف و سوء المعاملة  •  
من حقي زیارة الطبیب و طبیب األسنان و الحصول على  •  

   الرعایة الطبیة مجانا 
من حقي الحصول على دراسة مجانیة و بدوام كامل   •  

من حقي أن ال أُحتجز    •  
من حقي أن اجد عائلتي  •  

من حقي أن ال یقع التمییز ضدي  •  
من حقي أن أنمي من نفسي مع تقدمي بالسن  •  

لجمیع األطفال 
نفس الحقوق
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ھناك أشخاص بإستطاعتھم مساعدتك لكن علیك أن تبدي ثقتك بشخصاً ما 
وتعلمھ. أخبر مرشدك اإلجتماعي أو كفیلك أو أي فرد وقع ذكره في ھذا 
الكتیّب و تشعر تجاھھ بارتیاح أو إتصل بأي من األرقام المتوفرة على 

ظھر الكتیّب اإلرشادي.

لدیك الحق في الحمایة من كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي 
واإلستغالل و اإلھمال.

في حالة: 

تعرضك  لألذى من قبل شخص ما  •  
أو عدم رعایة الشخص الراشد لك كما ینبغي  •  

أو إجبارك من قبل شخص ما على ان تقوم بالعمل     •  
لصالحھم أو أن تفعل شيء ال ترغب في القیام بھ  •  

أو إذا لم تكن لك الحریة في مغادرة المكان الذي أنت فیھ  •  
أو إذا ما زعم شخص ما أنھ بإمكانھ إیذاءك أنت أو عائلتك     •  

أو لست حرا ألنك مدین لشخص ما   •  
أو أنك خائف ألي سبب آخر  •  

المرشد اإلجتماعي

سیتخذ المرشد اإلجتماعي قرارات تخص رعایتك. یتوجب علیھ زیارتك كل ٦ اسابیع 
على األقل. كما یتوجب علیھ اإلصغاء إلیك و دمج رغباتك و مشاعرك في خطة 
رعایتك. وعلیھ تفسیر القرارات و ضمان تمكنك من إبالغ صوتك. یتوجب علیھ 

دائما التحدث إلیك عبر مترجم فوري في حال عدم فھمك للغة اإلنجلیزیة.  وفي بعض 
األحیان قد یقع تغییر المرشد اإلجتماعي لذلك قد یكون لك أكثر واحد.  أحتفظ بأسم و 

رقم مرشدك اإلجتماعي معك في كل االوقات.

المرشد اإلجتماعي ھو الشخص المسؤول عن مساعدة األطفال على النطاق المحلي. 
وبما أنك لوحدك وبدون عائلة ترعاك، تتحمل السلطات المحلیة مسؤولیة رعایتك. 

وسیحرصون على توفیر مسكن آمن وأكل ولباس ورعایة صحیة و التعلیم  و غیرھا 
من المساعدات التي یحتاجھا طفل مثلك. یسمى ھذا بالعنایة و الرعایة.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون

"علیك أن تستمر في الثقة 
حتى وأن كنت في خطر. قد 

تعتقد بأنھ ما من شخص یھتم 
ألمرك أو قد ال تعرف أي 

شخص یھتم، و لكن شخص 
ما یھتم ألمرك".

قد تُضطر السلطات المحلیة للحد من 
األماكن التي یمكن لك أن تذھب إلیھا و 
األفراد الذین تلتقي بھم لفترة من الزمن 

بھدف حمایتك، في حال تواجد شخص في 
المملكة المتحدة یشكل تواصلك معھ خطرا 

علیك و ینبغي على السلطات تفسیر ھذا 
لك. في حال عدم موافقتك أو إرتباكك، 

یمكنك التحدث مع محامیك أو أي فرد آخر 
حول ھذه المسالة.
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األستاذ المكلف

األستاذ المكلف ھو أستاذ في مدرستك أو معھدك، مسؤول عن األطفال الذین ترعاھم 
السلطات المحلیة. قد ال یعطیك ھذا األستاذ أي دروس. سیكون األستاذ على علم 

ببعض المعلومات حول وضعك و لكنھ قد ال یكون على درایة ببعض المعلومات 
الشخصیة بخصوصك كالتي تتعلق بخلفیة عائلتك أو سبب رعایة السلطات لك.

سیساعد األستاذ المكلف بمدرستك أو معھدك على دعمك و تلبیة إحتیاجاتك عبر 
الحرص على إندماجك كما ینبغي في دروسك وكیفیة تعلیمك. سیتأكد األستاذ المكلف 
من إدراك مدرستك أو معھدك للمشاكل التي یمكن أن تأثر على دراستك و یتتبع كیف 

تبلي في الدراسة. كما سیكون مسؤوال عن خطة دراستك الشخصیة.

سیتحدث األستاذ المكلف مع مرشدك اإلجتماعي بإنتظام حول تقدمك في الدراسة. ال 
یتوجب على أستاذك المكلف أن یخبر باقي التالمیذ أنك تحت رعایة السلطات المحلیة 

أو أن یعاملك بشكل مختلف عنھم او أمامھم. 

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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یتمثل دور ضابط شؤون الھجرة في التأكد من إتباع قوانین الھجرة في المملكة 
المتحدة. ویمتلك ضابط شؤون الھجرة سلطة شبیھة بتلك التي یمتلكھا ضابط الشرطة 

لكنھ ال ینتمي إلى قسم الشرطة بل یتبع جزءا من حكومة المملكة المتحدة یسمى وزارة 
الداخلیة. تتمثل مسؤولیتھم في التأكد من سالمتك وراحتك.

عند وصولك إلى المملكة المتحدة سیصطحبك ضابط شؤون الھجرة إلى مكان ٱمن 
حیث ستستعید قواك بعد رحلتك. بعد ذلك سیأخذ معلومات أساسیة حول من تكون و 

من أین أتیت ومن ثم سیحولك إلى إدارة الخدمات اإلجتماعیة التي ستتخذ اإلجراءات 
الضروریة للعنایة بك. وقد یقوم ضابط شؤون الھجرة بتسجیل طلب لجوئك. ینبغي 
ال على ضباط شؤون الھجرة إجراء مقابلة معك بھدف إتخاذ قرار بخصوص بقائك 
في المملكة المتحدة ولكن یتوجب علیك أن تكون صادقا معھم في كل الحاالت، وقد 

یقومون بتدوین ما تقولھ.

ضابط شؤون الھجرة

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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5

األخصائي النفسي

یقوم النفساني (أو األخصائي النفسي) بمساعدة األشخاص على التعامل مع التوتر 
والمشاكل األخرى التي یمرون بھا في األوقات الصعبة. ومن خالل العالج النفسي، 

یمكن إكتشاف ذواتھم ویعلمھم كیفیة تجاوز الصعوبات ویحدثون تغییرات في أنفسھم 
أو في الوضع الذي یعیشونھ. وفي أغلب األحیان، یساھم التحدث مع شخص ما على 

الشعور بالتحسن.

قد یتسبب ما عشتھ في بلدك أو أثناء رحلتك إلى المملكة المتحدة أو حتى بعد 
وصولك، في إحساسك بمشاعر سلبیة. قد تشعر بخوف أو غضب أو قد تجد 

صعوبة في النوم. و قد یستمر شعورك بالرعب الشدید. وعند زیارة األخصائي 
النفسي سیتمكن من فھم مشاعرك وستتعلم كیفیة منعھا من اإلستحواذ علیك. 

كما سیساعدك ھذا على التركیز على حیاتك الیومیة و على مستقبلك. و في حال 
موافقتك قد یتمكن معالجك النفسي من تقدیم أدلة من شأنھا أن تساعد في طلب 

لجوئك. إذا شعرت بانك برغبة في التحدث إلى طبیب نفسي فأطلب ذلك من كفیلك 
أو من مرشدك االجتماعي أو من محامیك.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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 مترجم فوري

تتمثل مھمة المترجم الفوري في التأكد من ترجمة كل الكلمات التي تقولھا إلى اللغة 
االنجلیزیة بكل وضوح و دقة و ترجمة كل الكلمات الموجھة إلیك باللغة االنجلیزیة 

إلى لغتك األم بوضوح حتى تتمكن من فھمھا.

من المرجح أن یتواجد مترجم فوري في أغلب لقاءاتك مع األفراد الراشدین لمساعدتك 
على التواصل وكما یحق لك أیضا طلب مترجم فوري. ال یستطیع المترجم الفوري 

تقدیم اإلستشارات القانونیة لعدم حصولھ على التأھیل المطلوب في ھذا المجال. كما ال 
ینبغي لھ أن یقرر ماذا تقول أو تفعل. 

یتوجب علیك  إبالغ شخص ما في حال عدم فھمك للمترجم الفوري أو إعتقادك بأنھ 
ال یقوم بترجمة كل ما تقول أو في حال تواجد أي مصدر إزعاج آخر. في حال عدم 

إرتیاحك للمترجم الفوري ألي سبب من األسباب یحق لك طلب بمترجم آخر.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون
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موظف التقییم المستقل

یتمثل دور موظف التقییم المستقل في التأكد من أن السلطات المحلیة تقوم بدورھا على 
أكمل وجھ اثناء تواجدك تحت رعایتھا. یتحمل موظف التقییم المستقل مسؤولیة التأكد 
من األسرة التي ألحقتك بھا إدارة الخدمات اإلجتماعیة مناسبة لك و أنك سعید. یعمل 

موظف التقییم المستقل بشكل منفصل و مستقل عن إدارة الخدمات االجتماعیة.

ینبغي على موظف التقییم المستقل التأكد من أن خطة رعایتك مناسبة لمستقبلك وأن 
الجمیع یصغي إلى ما تقولھ و یأخذه بعین اإلعتبار و أنھم ملتزمون بدورھم في ھذه 

الخطة. وینبغي أن تلتقي بموظف التقییم المستقل كل ستة أشھر على األقل.

من المھم أن تبلغ موظف التقییم المستقل بأي مشاكل بخصوص رعایتك أو إذا ما 
كان مرشدك اإلجتماعي ال یصغي إلیك أو في حال وجود أي مشكلة لم یتم حلھا.

من ھو / ھي

ماذا یفعلون

تم تعریف األشخاص في ھذا الكتیب حسب الترتیب الذي 
ستلتقیھم بھ. لكل واحد منھم دور مختلف ولكن قد تبدو لك في 

بعض األحیان أّن ھذه األدوار متطابقة أو متشابھة.

یتوجب على بعض الراشدین المذكورین في ھذا 
الكتیب مشاركة معلومات بخصوصك مع موظفین 

آخرین وذلك حتى یعملوا معا لتقدیم المساعدة 
والحمایة لك بشكل أفضل.

وال یقوم بعض األفراد الراشدین في العادة بمشاركة 
معلومات بخصوصك إال بعد إعطائك اإلذن بذلك. 

في أغلب األحیان، یعود إلیك إختیار المعطیات التي 
یمكنك مشاركتھا ما عدى تلك التي تشكل خطرا 

جسیما علیك أو على شخص آخر.
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لماذا ال تحمل ھذا الكتیب 
اإلرشادي معك و تطلب 

من الراشدین الذین تقابلھم 
أن یعرفوك على انفسھم؟
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من ھو من؟
بعد وصولك إلى المملكة المتحدة ستتعرف على العدید من 

الراشدین ولكن، من ھم؟ سیساعدك ھذا الكتیب اإلرشادي على 
فھم المھام المختلفة التي یقومون بھا وكیف یمكنھم مساعدتك.

صمم كتیب الحقائق ھذا لألطفال 
القادمین إلى المملكة المتحدة لطلب 

اللجوء بمفردھم/بأنفسھم.

أطلب من شخص راشد قراءة ھذا 
الكتیب معك إن لم تفھمھ.

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:

help@nspcc.org.uk 

Every Child Protected Against Traffi cking (ECPAT): 

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

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

www.childrenslegalcentre.com/about-us/what-we-do/migrant-childrens-project

أرقام ھواتف و مواقع إنترنات مفیدة
في حالة الطوارئ: إتصل بالشرطة، اإلسعاف، أو المطافي على الرقم ۹۹۹

في حال إحساسك بالوحدة أو الخوف أو القلق أو الحزن أو اإلرتباك أو إن كنت في حاجة إلى النصیحة: 
إتصل بخط ھاتف الطفل  في أي وقت على  ۱۱۱۱ ۰۸۰۰ أو زور الموقع اإللكتروني 

www.childline.org.uk

للحصول على المساعدة  أو النصیحة أو المعلومات مجانا وخاصة لألطفال تحت رعایة السلطات 
المحلیة  أو المقیمین بعیدا عن وطنھم: إتصل بخط خدمات المفوض المعني بشؤون األطفال "المساعدة 

في متناول الید" على الرقم ۰۷۳۱ ٥۲۸ ۰۸۰۰ (ھذا الخط متوفر من التاسعة صباحا إلى الخامسة 
مساء من اإلثنین إلى الجمعة) أُو زور الموقع اإللكتروني 

www.childrenscommissioner.gov.uk/learn-more/help-at-handHelp

في حال انك أُجبرت على العمل أُو القیام بشيء ال ترغب بھ أُو عدم منحك حریة مغادرة  مقر سكنك 
أُو تھدید شخص ما لك أُو لعائلتك. أُو في حال تعرضك لألُذى أُو تحكم شخص ما بك بأُي شكل من 

األُشكال: إتصل بخط اإلتصال للمساعدة على مناھضة اإلستعباد المعاصر للحصول على النصائح في 
أُي وقت على الرقم ۰۸۰۰۰ ۱۲۱ ۷۰۰ 

في حال إحتیاجك للنصیحة أُو المساعدة عن كونك طفال دون مرافق و طالبا للجوء: إتصل بقسم األطفال 
لدى مجلس شؤون الالجئین على الرقم ۰۲۰ ۷۳٤٦ ۱۱۳٤  أُو أُرسل بریدا إلكترونیا لـ 

children@refugeecouncil.org.uk

www.miclu.org/servicesmap للبحث عن المساعدة بالقرب منك: زر الموقع اإللكتروني
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