
Kaip man pažiūrėti ir
įrodyti savo nuolatinio
gyventojo statusą?

MIGRANT CENTRE NI

www.migrantcentreni.org

LITHUANIAN



Iš savo kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono
prisijunkite prie:

 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

 



Naudokite šią paslaugą tam kad:
 

- pažiūrėti savo nuolatinį ar laikiną statusą 
- gauti pasidalijimo kodą, kad įrodytumėte savo

statusą kitiems, pav.: darbdaviams
- atnaujinti savo asmeninius duomenis, pav.: paso

numerį arba el. pašto adresą
- patikrinti, kokias teises turite JK, pav.: teisę dirbti ar

pretenduoti į socialinę paramą



Ko jums reikia?
 

- ID numeris: išsami informacija iš asmens tapatybės
dokumento, kurį naudojote pateikdami prašymą (jūsų
pasas, asmens tapatybės kortelė arba biometrinė gyvenimo
kortelė ar leidimas gyventi)
- jūsų gimimo data
- Vienkartinis prisijungimo kodas: prieiga prie mobiliojo
telefono numerio ar el. pašto adreso, kurį naudojote
pateikdami paraišką - jums bus išsiųstas prisijungimo kodas



Eikite į „Gov.uk“
svetainę ir

spustelėkite
„Pradėti dabar“



Pasirinkite dokumentą kurį
naudojote pateikdami

prašymą paspaudę šalia
jo esantį apskritimą. 

  
Tada spustelėkite žalią

mygtuką „Tęsti“. 



Įveskite pilną
dokumento numerį

su raidėmis ir
skaičiais.

 
Spustelėkite žalią
mygtuką „Tęsti“



Įveskite savo
gimimo datą.

 
Spustelėkite žalią
mygtuką „Tęsti“



Norėdami prisijungti prie sistemos ir
pažiūrėti savo statusą, jums

reikia vienkartinio kodo, kurį galima gauti į
jūsų mobiliojo telefono numerį

arba į el. paštą.
 

Pasirinkite, kaip norite gauti kodą.
 

Spustelėkite žalią mygtuką „Tęsti“



Įveskite 6 skaitmenų kodą

Spustelėkite žalią
mygtuką „Tęsti“



Name and surname

Jūs turėtumėte
matyti savo
nuotrauką ir
statusą, kuris

jums buvo
suteiktas.

Įrodyti savo
statusą kam
nors kitam

Išeiti iš sistemos

Pažiūrėkite visus
savo duomenis ir

paspauskite
nuorodas, kad
sužinotumėte

daugiau apie savo
teises.

Paspauskite čia
norėdami

atnaujinti savo
duomenis.



Išeiti iš sistemos

Pasirinkite informaciją,
kurią norite atnaujinti.

 
Spustelėkite „Tęsti“

Atnaujinti savo duomenis



Išeiti iš sistemos

Atnaujinti savo duomenis



Įrodyti savo statusą

Jūs turite pasirinkti statuso įrodymo
priežastį. Jei pasirinksite

įrodyti, kad turite teisę dirbti JK, sistema
sugeneruos jums kodą. Tada jūsų

bus paprašyta pateikti el. pašto adresą
asmens, prašančio įrodymų.

Tas asmuo gaus el. laišką iš UKVI ir turės
įvesti kodą, kuris buvo

sukurtas, kad galėtų pamatyti jūsų
statusą internete.



Įrodyti savo statusą



Baigti ir Išeiti iš serviso



SUSISIEKTI SU 
MIGRANT CENTRE NI 

  

 

ELEKTRONINIO PAŠTO 

ADRESAS

euss@migrantcentreni.org 

TELEFONO NUMERIS

07730747860

Taip pat galite susisiekti su „Advice NI“ nemokama pagalbos linija 
0800 138 6545, el. paštu: euss@adviceni.net arba susisiekite su Tekstų

tarnyba, nusiųsdami trumpąją SMS žinutę su tekstu “EUSS” numeriu 66644 
tam, kad paduoti užklausą telefono skambučiui apie nuolatinio gyventojo

statuso programą.


