اطالعات الزم جهت پناه جویان
شما درخواست پناهندگی خود را به کشور لیتوانی ارائه نموده اید زیرا از نگاه شما به بدلیل وجود خطراتی از قبیل شکنجه ،اعمال خشونت در رابطه با شما
و یا وقوع اقدامات نظامی ،امکان بازگشت به کشور تان برای شما وجود ندارد .از زمان ارائه درخواست پناهندگی شما یک پناه جو محسوب میگردید .با
اعالم این موضوع (اعالم پناهندگی) حقوقی خاص و ویژه به شما تعلق میگیرد ،اما این حقوق ویژه به معنای معافیت شما از رعایت الزامات قانونی موجود
در قانون اساسی ،قوانین و سایر مقررات کشور جمهوری لیتوانی نمی باشد .این یاداشت حاوی اطالعات مهمی برای شما می باشد ،به همین دلیل از شما
درخواست می شود ،که با دقت آنرا مورد مطالعه قرار دهید.
کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی
این واقعیت ،که شما در لیتوانی تقاضای پناهندگی خود را ارائه نموده اید ،به معنای آن نمی باشد ،که درخواست
شما در اینجا (لیتوانی) مورد بررسی قرار گیرد .درصورتیکه اعضای خانواده شما ساکن کشوری از
کشورهای اتحادیه اروپا می باشند ،یا شما از سایر کشورهای اروپایی وارد لیتوانی شده باشید ،و یا شما پیش
از این ویزا و یا اقامت کشوری از کشورهای اتحادیه اروپا را داشته اید ،کشور های مذکور میتوانند مسئول
بررسی پرونده مهاجرتی شما باشد .در چنین شرایطی ممکن است درخواست شما در لیتوانی مورد بررسی
قرار نگرفته و به سایر کشور های مسئول مذکور جهت بررسی انتقال یابد .درصورتیکه حکم بررسی
درخواست پناهندگی شما در کشور لیتوانی صادر گردد ،این بدان معناست ،که شما میتوانید در لیتوانی اقامت
نموده و درخواست شما در این کشور مورد بررسی قرار می گیرد .در اینصورت روند بررسی درخواست
شما بالفاصله آغاز خواهد شد.

اطالعات بیشتر در خصوص الزامات و مقررات
کشور در یادداشت دیگری برایتان شرح داده شده
است:

کی و چگونه میتوانم اعالم پناهندگی خود را اعالم نمایم؟
بالفاصله پس از ارائه درخواست به نهاد یا ارگان دریافت کننده درخواست ،مسئولین این نهاد یا ارگان بررسی
های اولیه را انجام داده ،اسناد موجود شما را دریافت کرده و از شما عکس و اثر انگشت گرفته می شود .هدف از بررسی های اولیه جمع آوری اطالعات
شما و اعضای خانواده همراه شما ،مسیر ورودی شما به کشور جمهوری لیتوانی ،جمع آوری اطالعات الزم در ارتباط با سایر کشورهای اتحادیه اروپا
جهت تعیین کشور مسئول بررسی درخواست شما و سایر موارد جهت مشخص نمودن دالیل ارائه درخواست پناهندگی و همچنین وضعیت شما در سایر
کشورها می باشد.
پیش از هرگونه تصمیم در خصوص درخواست پناهندگی شما ،کارمند دپارتمان مهاجرت جهت انجام بررسی اصلی (مصاحبه) با شما مالقات می کند،
هدف از انجام این مصاحبه ارائه فرصتی به شما است تا بتوانید دالیل خود از ارائه درخواست پناهندگی را با ذکر جزئیات کامل بیان نمائید و همچنین
دریافت اسناد و مدارک موجودی می باشد ،که تا پیش از برگزاری مصاحبه آنها را ارائه ننموده اید و تائیدی بر دالیل اعالم شده از طرف شما می باشند.
با انجام این مصاحبه برای کارمند دپارتمان مهاجرت به عنوان مجری مصاحبه این امکان بوجود می آید تا بصورت مستقیم از شما اطالعات الزم جهت
ارزیابی دالیل شما و مطابقت این دالیل با الزامات اساسی جاری در نظر گرفته شده توسط قانون لیتوانی در خصوص اعطای پناهندگی و همچنین سایر
اطالعات الزم جهت تصمیم گیری در خصوص اعطای پناهندگی را دریافت نماید .در صورت لزوم انجام مصاحبه مجدد ،این دپارتمان (دپارتمان
مهاجرت) اجرای آنرا سازماندهی می کند.
در صورت لزوم در طول انجام کلیه مصاحبه ها شما می توانید بصورت رایگان از خدمات یک مترجم استفاده نمائید.

چه کسی و چگونه درخواست من را مورد بررسی قرار می دهد؟
مطابق با قانون کشور لیتوانی پیش از اخذ هرگونه تصمیم در خصوص درخواست پناهندگی می بایست تحقیق و بررسی کامل ،مستقل و بیطرفانه ای
صورت پذیرد .بررسی درخواست پناهندگی دارای روند اداری پیچیده ای می باشد ،که شرح جزئیات آن در قوانین موجود می باشد .درخواست شما
بررسی شده و حکم اعطای پناهندگی به شما توسط دپارتمان مهاجرت صادر می گردد .دپارتمان مهاجرت اطالعات ارائه شده توسط شما را بررسی کرده
و اقدام به جمع آوری اطالعات تکمیلی در خصوص انگیزه شما از ارائه درخواست می نماید .پس از جمع آوری اطالعات الزم دپارتمان مهاجرت اقدام
به ارزیابی و بررسی این موضوع می نماید ،که آیا مطابق قوانین لیتوانی میتواند به شما پناهندگی تعلق می گیرد یا خیر و سپس در خصوص درخواست
شما اقدام به صدور حکم می نماید .شما کلیه احکام صادره توسط دپارتمان مهاجرت در خصوص خود را دریافت خواهید نمود.

تا زمان صدور حکم توسط دپارتمان مهاجرت در کجا می توانم اقامت داشته باشم؟
تا زمانیکه درخواست شما در حال بررسی می باشد ،شما حق حضور در لیتوانی را دارا می باشید .در صورتیکه درخواست شما در پست مرزی و یا در
منطقه ترانزیت ارائه شده باشد به استثنای مواردی خاص با دستور دپارتمان مهاجرت ،شما می بایست در منطقه ای ،که درخواست خود را ارائه نموده
اید منتظر بمانید .در سایر موارد و در صورت خواست شما ،ممکن است به شما اجازه سکونت در محل مورد نظر و با هزینه خود در خاک کشور
لیتوانی داده شود .در صورت تغییر محل اقامت ،شما می بایست این موضوع را بصورت کتبی به دپارتمان مهاجرت اعالم نمائید .در صورتیکه برای
شما امکان پرداخت هزینه های محل سکونت در لیتوانی وجود نداشته باشد ،دپارتمان مهاجرت شما را به مرکزی ،که جهت سکونت پناه جویان در نظر
گرفته شده است انتقال می دهد ،جائیکه نه تنها در آنجا اقامت می گزینید ،بلکه در این مکان وعده های غذایی در اختیار تان قرار میگیرد و میتوانید از
کمک های مالی کوچک برای پرداخت هزینه های اولیه بهره مند شده و مراقبت های پزشکی ضروری ،حمایت روانشناختی و خدمات اجتماعی را
دریافت نمائید .درصورت آسیب پذیری شما و همچنین مشخص شدن شرایط خاص شما و نیاز تان به شرایط و امکانات خاص ،این شرایط امکانات برای
شما مهیا می گردند.

آیا در هنگام مصاحبه وکیل حضور خواهد داشت؟
در صورت تمایل شما ،در زمان مصاحبه با کارمند دپارتمان مهاجرت و یا سایر موسسات و نهاد های دولتی می توانید از حضور وکیل جهت دفاع از
حقوق شما بهره بگیرید .در صورتیکه میخواهید یک وکیل در زمان انجام مصاحبه حضور داشته باشد ولی قادر به پرداخت هزینه های مرتبط با خدمات
و کمک های حقوقی نمی باشید این موضوع را به اطالع مقامات مسئول برگزاری مصاحبه برسانید .در چنین صورتی خدمات حقوقی بصورت رایگان
برای شما ارائه خواهند شد .عالوه بر این ،شما میتوانید خود جهت دریافت کمک ها و خدمات حقوقی رایگان به سازمان های غیر دولتی ارائه کننده کمک
ها و خدمات مشابه جهت پناه جویان (نظیر جمعیت صلیب سرخ لیتوانی ،که شماره های تماس با آن در این یادداشت موجود می باشد) مراجعه نمائید.
الزم بذکر است ،که حضور وکیل در زمان مصاحبه به معنای عدم حضور شما در مصاحبه جهت ارائه اطالعات الزم نمی باشد.

آیا موظف به اعالم میزان پول همراه خود هستم؟
بله در زمان ارائه درخواست پناهندگی شما موظف به اعالم میزان دارایی خود به دپارتمان مهاجرت می باشید و همچنین موظف به اعالم کتبی کلیه منابع
مالی دریافتی خود (به غیر از کمک های مالی دریافتی به عنوان پناهنده) حداکثر سه روز پس از دریافت به دپارتمان مهاجرت می باشید .درصورتیکه
مشخص گردد برای شما امکان پرداخت خدمات ارائه شده (شامل محل سکونت و کمک ها و خدمات حقوقی) رایگان وجود داشته است ،شما موظف به
بازپرداخت هزینه های مربوطه به دولت می باشید.

در عرض چه مدت در خصوص درخواست ارائه شده تصمیم گیری می شود؟
معموال بررسی درخواست پناهندگی از زمان ارائه تا تصمیم گیری در این خصوص و صدور حکم سه ماه به طول می انجامد .در صورتیکه دپارتمان
مهاجرت به زمان بیشتری جهت ارزیابی درخواست شما نیاز داشته باشد ،این دپارتمان این موضوع را به اطالع شما خواهد رساند.
همکاری با دپارتمان مهاجرت
کیفیت بررسی پرونده شما توسط دپارتمان مهاجرت و تصمیم گیری صحیح این دپارتمان در خصوص درخواست شما نه تنها به حرفه ای بودن کارمندان
این سازمان بلکه به تالش های شما جهت توجیه درخواست شما نیز بستگی دارد .این نکته را فراموش نکنید ،که :این شما هستید ،که برای دریافت کمک
به ما مراجعه نموده اید بنابراین از شما رفتاری توام با حسن نیت ،صبر و احترام به قوانین کشور لیتوانی انتظار می رود .در طول انجام روند تحقیقات
شما موظف به همکاری با دپارتمان مهاجرت می باشید و می بایست در زمان تعیین شده جهت انجام مصاحبه حضور بهم رسانده و صادقانه دالیل
درخواست پناهندگی خود را بیان نمائید و همچنین در کوتاهترین زمان ممکن اسناد و مدارکی ،که نزد شما می باشند و تائید کننده اظهارات شما می باشند
را ارائه نمائید .حتی در صورتیکه شما نتوانید هیچگونه اسناد و مدارکی را ارائه نمائید ،دپارتمان مهاجرت توضیحات شما را مورد ارزیابی قرار داده و
این دپارتمان درصورتی با پناهندگی شما موافقت می نماید ،که توضیحات و دالیل ارائه شده توسط شما جامع ،قابل اعتماد و دارای هیچگونه تناقضی
نباشند .اگر در حین تحقیقا ت شما از همکاری با دپارتمان مهاجرت خودداری ورزید ،و در زمان مصاحبه غیبت کرده یا در طول برگزاری مصاحبه از
پاسخ به سواالت شانه خالی کنید ،یا اقدام به پنهان نمودن اطالعات و یا اسناد مهم نمائید ،همچنین اگر اقدام به ارائه اسناد و مدارک جعلی و یا گمراه کننده
نمائید ،دپارتمان مهاجرت می تواند به دلیل عدم تطابق اطالعات نادرست ارائه شده و یا سایر موارد فوق الذکر با واقعیت ،که باعث ایجاد مانع در روند
بررسی درخواست شما می شوند در اطمینان به توضیحات شما تردید نموده و بر این اساس از صدور پناهندگی به شما امتناع کند.
مصاحبه تکمیلی
در صورتیکه دپارتمان مهاجرت در خصوص سن و یا ارتباطات خانوادگی شما با همراهان تان یا افراد ساکن با شما در کشور لیتوانی مشکوک گردد،
ممکن است از شما خواسته شود تا در یک مصاحبه جهت تعیین و بررسی سن و یا ارتباط خانوادگی موجود بین شما و افراد همراه شرکت نمائید .انجام این
مصاحبه جهت تعیین و بررسی سن و یا ارتباط خانوادگی موجود بین شما و افراد همراه تنها می تواند با موافقت شما صورت پذیرد ،اما ذکر این نکته الزم
است ،که مخالفت شما با انجام این مصاحبه می تواند تاثیر منفی بر روی روند رسیدگی به پناهندگی شما داشته باشد.
اگر درخواست شما برای پناهندگی بر اساس اعمال خشونت فیزیکی بر علیه شما در زمان گذشته تنظیم شده باشد ،دپارتمان مهاجرت می تواند از شما جهت
معاینه پزشکی دعوت بعمل آورد که تنها با رضایت و موافقت شما صورت می پذیرد .درصورتیکه دپارتمان مهاجرت لزومی به انجام معاینه پزشکی نبیند
ولی با این وجود ،شما اعتقاد دارید که نتایج چنین معاینه ای می تواند توضیحات و دالیل شما را تأیید نماید ،شما این حق را دارید ،تا با نظر و هزینه خود
اقدام به انجام معاینه پزشکی نموده و نتیجه آنرا به دپارتمان مهاجرت ارائه نمائید.

چه کسی به اطالعات موجود در درخواست ارائه شده من دسترسی خواهد داشت؟
با توجه به اینکه هرگونه تصمیم گیری در خصوص درخواست پناهندگی شما توسط دپارتمان مهاجرت اتخاذ می گردد ،اما در صورت لزوم اطالعات شما
می توانند به سایر نهاد ها و ارگان های دولتی لیتوانی ،که در روند بررسی اعطای پناهندگی دخیل می باشند ارائه گردند .با این وجود ،چنین اطالعاتی به
هیچ عنوان بصورت عمومی منتشر نخواهند شد و همچنین درخواست پناهندگی شما در کشور لیتوانی و دالیل موجود در این درخواست برای کشور شما
افشا نخواهند گردید .این اطالعات توسط دپارتمان مهاجرت ،سایر نهاد ها و ارگان های دولتی لیتوانی ،وکیل و مترجم شما منتشر نخواهند شد .کلیه افراد
مسئول مورد اشاره موظف به حفظ اطالعات ارائه شده توسط شما می باشند و در صورت افشاء این اطالعات این افراد مسئول می باشند.

آیا می توانم در طول روند بررسی درخواست پناهندگی به کار یا تحصیل اشتغال داشته باشم؟
در طول روند رسیدگی به درخواست پناهندگی ،به شما اجازه کار داده نمی شود ،زیرا اجازه کار به کسانی ،که تازه درخواست خود را ارائه نموده اند
اعطا نمی گردد .اگر شما دارای فرزند زیر سن قانونی می باشید و یا سن خود شما زیر سن قانونی می باشد مهم است ،که بدانید افراد زیر سن قانونی
خواستار پناهندگی می توانند در مدرسه یا هنرستان (موسسه آموزش حرفه ای) به تحصیل بپردازند .جهت برخورداری از این حق الزم است ،که به
کارمند بخش امور اجتماعی مرکز اقامت خود مراجعه نمائید یا با نمایندگان سازمان های غیر دولتی ارائه کننده خدمات به پناه جویان تماس حاصل فرمائید.
انتظار جهت تصمیم گیری دپارتمان مهاجرت در خصوص درخواست شما
اگر در طول روند بررسی درخواست پناهندگی ،شما اقدام به ترک کشور لیتوانی نمائید و یا دپارتمان مهاجرت به سایر دالیل نتواند با شما تماس برقرار
کند ،بررسی درخواست شما متوقف خواهد شد .این بدان معناست ،که دپارتمان مهاجرت نمی تواند روند بررسی درخواست شما را به پایان رسانده و در
خصوص آن تصمیم گیری نماید .در ادامه درخواست شما می تواند فسخ گردد و در صورت فسخ درخواست امکان بررسی مجدد آن (درخواست) حتی

در صورت خواست شما وجود ندارد و درصورت ارائه درخواست مجدد (جدید) در خصوص پناهندگی ،این درخواست مجدد (جدید) شما به عنوان
درخواست بعدی شما محسوب گردیده و بررسی اینگونه درخواست ها بصورت سختگیرانه تری انجام می گیرد .اگر معتقد هستید ،که شما نیاز به پناهندگی
دارید ،از شما می خواهیم ،که منتظر صدور رای دپارتمان مهاجرت بمانید .در صورت عدم انتظار جهت صدور رای دپارتمان مهاجرت و ارائه
درخواست پناهندگی به سایر کشور های عضو اتحادیه اروپا ،این کشور ها می توانند شما را به لیتوانی باز گردانده تا روند پیگیری درخواست شما در
اینجا (لیتوانی) تکمیل گردد .اگر دیگر تمایلی به دریافت پناهندگی از کشور لیتوانی ندارید ،لطفا این موضوع را بصورت کتبی به دپارتمان مهاجرت اعالم
نمائید .در این صورت (عدم تمایل به دریافت پناهندگی از لیتوانی) بررسی درخواست شما متوقف شده و شما می بایست به کشور خود باز گردید.

در صورت عدم موافقت با تصمیم (رای) دپارتمان مهاجرت چه کاری می توانم انجام دهم؟
در صورتیکه شما با تصمیم (رای) صادره توسط دپارتمان مهاجرت موافق نمی باشید ،می بایست ظرف  ١٤روز از زمان دریافت تصمیم (رای)
اعتراض خود را به بخش اداری دادگاه شهرستان ویلنیوس ( )Vilnius Countyارائه نمائید .بسیار مهم است ،که اعتراض خو را در مدت زمان اشاره شده
ارسال نمائید .در چهار چوب این روند (اعتراض به رای صادره) شما حق دریافت کمک ها و خدمات حقوقی و در صورت لزوم خدمات مترجمی را دارا
می باشید .دریافت کمک ها و خدمات حقوقی به این معناست ،که شما حق داشتن وکیل را داشته ،تا وی (وکیل) اسناد مورد نیاز شما را تهیه و تنظیم نموده
و از منافع شما را در دادگاه دفاع نماید .اگر قصد اعتراض به تصمیم (رای) صادره را دارید اما امکان پرداخت هزینه کمک ها و خدمات حقوقی برای
شما وجود ندارد در این خصوص با دپارتمان مهاجرت تماس حاصل فرمائید.
آیا می توانم به ترتیب فوق نسبت به بازداشت خود اعتراض کنم؟
دپارتمان مهاجرت در مورد بازداشت اشخاص تصمیم گیری نمی کند و همچنین در خصوص مسائل مربوط به بازداشت اشخاص نمی تواند تصمیم گیری
نماید .درصورتیکه شما بازداشت شده اید چنین حکمی توسط دادگاه صادر شده است و تنها دادگاه می تواند در خصوص صدور این رای تجدید نظر کند.
اگر شما موافق حکم صادره از طرف دادگاه در خصوص بازداشت خود نمی باشید ،این حق را دارید ،که مطابق با سلسله مراتب جاری اعتراض خود را
به دفتر امور اداری مرکزی دادگاه لیتوانی ارائه نمائید .اگر بازداشت شما بر اساس وجود دلیلی خاص می باشد اما به اعتقاد شما دلیل بازداشت تان دیگر
وجود خارجی ندارد ،این حق را دارید ،که از دادگاه منطقه ای واقع در محل اقامت خود درخواست تجدید نظر در خصوص بازداشت خود را نمائید .در
طول روند فوق الذکر (در خواست تجدید نظر در خصوص حکم بازداشت) شما حق دریافت کمک ها و خدمات حقوقی و در صورت لزوم خدمات مترجمی
را دارا می باشید .اگر در خصوص مسئله بازداشت قصد مراجعه به دادگاه را دارید اما امکان پرداخت هزینه کمک ها و خدمات حقوقی برای شما وجود
ندارد در این خصوص با دپارتمان مهاجرت تماس حاصل فرمائید.
شماره های ضروری:
دپارتمان مهاجرت
آدرس :شهر ویلنیوس ،خیابان ساپگوس ،پالک ،١ :کد پستی١٠١١١ :
تلفن+١٧١ ١ ١٧١ ١١١٢ :
پست الکترونیکmd.rastine@vrm.lt :
http://www.migracija.lt
مرکز ثبت افراد خارجی
آدرس :شهر پابراده ،ناحیه شونچونسکی ،خیابان ویلنیااوس ،پالک ،١٠٠ :کد پستی:
١٨١٧١
تلفن+١٧١ ١ ١١ ١١١١١ :
پست الکترونیکurc.sekretore@vsat.vrm.lt :
مرکز پذیرش پناه جویان
آدرس :شهر روکال ،ناحیه ایوناوسکی ،خیابان کارالیااوس میندااوگو ،پالک ،١١ :کد پستی:
١١١١١
تلفن+١٧١ ١١١ ١١١١١ ،+١٧١ ١ ١١١ ١١١١ :
پست الکترونیکcentras@rppc.lt :
http://www.rppc.lt
نمایندگی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( )UNHCRدر جمهوری
لیتوانی
آدرس :شهر ویلنیوس ،خیابان ا .یاکشتو ،پالک ،١١ :کد پستی١١١١١ :
تلفن+١٧١ ١ ١١١ ١٤١٦ :
پست الکترونیکkules@unhcr.org :
http://www.unhcr.se/lt/home.html
 UNHCRمیتواند در خصوص نحوه صدور پناهندگی اطالعات و مشاوره های الزم را
ارائه نموده و همچنین کمک های الزم را در لیتوانی به پناهندگان و پناه جویان ارائه نماید.

دفتر سازمان بین المللی مهاجرت ( )IOMواقع در شهر ویلنیوس
آدرس :شهر ویلنیوس ،خیابان ا .یاکشتو ،پالک ،١١ :کد پستی١١١١١ :
تلفن+١٧١ ١ ١٦١ ١١١١ :
پست الکترونیکiomvilnius@iom.lt :
http://www.iom.lt
نقش  IOMکمک به بازگشت داوطلبانه مهاجر به خانه مطابق با نیازهای فرد خارجی و
فراهم نمودن سفری امن تا خانه برای آنها و همچنین کمک به استقرار مجدد جهت
خارجیانی ،که به آن نیاز دارند می باشد.
جمعیت صلیب سرخ لیتوانی
آدرس :شهر ویلنیوس ،خیابان ا .یوازاپاویچیااوس ،پالک١١ :آ ،کد پستی١١١١١ :
تلفن،+١٧١ ١ ١١٢ ١١١١ ،+١٧١ ١١١ ١١ ١١١ :
پست الکترونیکinfo@redcross.lt :
http://www.redcross.lt
جمعیت صلیب سرخ لیتوانی ارائه کننده کمک های حقوقی و بشردوستانه می باشد و همچنین
کمک های الزم جهت یافتن اعضای خانواده و بستگان را ارائه می کند.
قلمرو اسقف اعظم « »Caritasدر شهر ویل نیوس
آدرس :شهر ویلنیوس ،خیابان اودمینیو ،پالک ،١١ :کد پستی١١١١١ :
تلفن،+١٧١ ١ ١٦١ ١١١١ :
پست الکترونیکinfo@vilnius.caritas.lt :
http://www.vilnius.caritas.lt

حقوق و تعهدات پناهندگان شامل چه مواردی می گردند؟
حقوق اولیه و تعهدات پناه جویان و پناهندگان ذکر شده در این یادداشت ،که در بخش های ١تا  ١ماده  ١١قانون جمهوری لیتوانی در خصوص وضعیت
حقوقی خارجی ها پیش بینی شده است به شرح ذیل می باشد:

ماده  .٧٧حقوق و تعهدات متقاضی پناهندگی در کشور جمهوری لیتوانی:
 .١متقاضی پناهندگی در کشور جمهوری لیتوانی دارای حقوق زیر می باشد:
 )١اقامت در مکان های تعیین شده توسط مقامات کشور جمهوری لیتوانی ،مکان های بازداشت ،نقاط کنترل مرزی و مناطق ترانزیت می توانند به
عنوان نقاط پذیرش پناه جویان محسوب گردند؛
 )١دریافت رایگان اطالعات در خصوص حقوق و تعهدات خود ،و همچنین در مورد پیامدهای عدم رعایت آنها در طول روند رسیدگی به درخواست
پناهندگی ،و نیز اطالعات مرتبط با بررسی درخواست پناهندگی؛
 )١سازماندهی و تنظیم مدارک و اسناد مرتبط با بررسی درخواست پناهندگی مطابق با روند اداری مربوطه؛
 )١استفاده از کمک ها و خدمات حقوقی دولتی تضمین شده ،که توسط وزیر کشور پیش بینی شده اند؛
 )١امکان استفاده رایگان از وسایل حمل و نقل عمومی ،البته درصورت ارتباط آن با بررسی درخواست پناهندگی؛
 )١استفاده رایگان از خدمات مترجمی؛
 )١دریافت رایگان کمک های پزشکی ضروری ،خدمات روان پزشکی و اجتماعی در مرکز ثبت افراد خارجی و مرکز پذیرش پناه جویان؛
 )١دریافت کمک هزینه ماهیانه به میزان ١٠درصد از درآمدهای حمایتی دولتی مطابق با روال پیش بینی شده توسط وزیر کشور ،و وزیر سیاست های
اجتماعی و کار؛
 )١مراجعه به نماینده دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و نماینده سایر سازمان های ارائه کننده کمک ها و خدمات حقوقی تخصصی یا
مشاور جهت دریافت مشاوره و کمک در خصوص درخواست پناهندگی و مالقات با افراد نامبرده شده با رعایت شرط حفظ اسرار (از جمله در نقاط
کنترل مرزی یا مناطق ترانزیت)؛
 )١٠استفاده از شرایط پذیرش مناسب مطابق با نیازهای خاص خود درصورت شناخته شدن به عنوان فرد آسیب پذیر؛
 )١١استفاده از سایر حقوق تعیین شده به موجب معاهدات و قرارداد های بین المللی ،قوانین و سایر مقررات جمهوری لیتوانی.
 .١متقاضی پناهندگی زیر سن قانونی حق تحصیل مطابق با برنامه آموزش عمومی و آموزش حرفه ای تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش و
علوم را دارا می باشد .حق مذکور بالفاصله و حداکثر تا  ١ماه پس از زمان ارائه درخواست پناهندگی به متقاضی پناهندگی زیر سن قانونی تعلق می
گیرد .اگر متقاضی پناهندگی در زمان شروع تحصیالت زیر سن قانونی باشد اما در طول تحصیل مطابق با برنامه آموزش عمومی و آموزش حرفه ای
تعیین شده به سن قانونی برسد باز هم این حق را دارد ،که به تحصیالت خود ادامه دهد.
 .١تعهدات متقاضی پناهندگی:
 )١رعایت کلیه الزامات پیش بینی شده در قانون اساسی کشور جمهوری لیتوانی ،قوانین و مقررات؛
 )١اجرای احکام و تصمیمات صادره توسط دپارتمان مهاجرت و دادگاه در رابطه با متقاضی پناهندگی؛
 )١اجازه معاینه پزشکی جهت بررسی وضعیت سالمتی؛
 )١ارائه کلیه اسناد و مدارک موجود و همچنین ارائه توضیحات کامل و صحیح در رابطه با دالیل درخواست پناهندگی و همچنین در رابطه با مشخصات
خود ،و نحوه ورود و اقامت در جمهوری لیتوانی در طول روند رسیدگی به درخواست پناهندگی و ارتباط با مقامات دولتی و کارمندان دارای صالحیت؛
 )١اعالم کتبی میزان دارایی و اموال در جمهوری لیتوانی در زمان ارائه درخواست پناهندگی به ارگان ها و یا نهاد های دولتی و سایر موسسات دریافت
کننده درخواست پناهندگی و در صورت دریافت منابع مالی در طول مدت اقامت خود جهت بررسی درخواست پناهندگی ،متقاضی موظف است حداکثر
ظرف  ١روز از زمان دریافت منابع مالی ،میزان مبلغ دریافتی در جمهوری لیتوانی را بصورت کتبی به دپارتمان مهاجرت اعالم نماید.
 )١درصورتیکه مطابق با رای دپارتمان مهاجرت حق انتخاب محل اقامت به متقاضی پناهندگی اعطا گردیده است ،درصورت تغییر محل اقامت وی
موظف است ،که این موضوع را سریعا به دپارتمان مهاجرت اعالم نماید.
سایر حقوق و تعهدات ذکر شده در این یادداشت در بند  ١ماده  ،١١١بند  ١ماده  ،١١بند  ١ماده  ،١١بند  ١ماده  ،١١١بند  ١ماده  ،١١١بند  ١ماده  ١١١و
ماده  ١١١این قانون پیش بینی شده اند.
در این یادداشت اطالعات کلی و عمومی در خصوص روند ارائه پناهندگی ،حقوق و تعهدات متقاضی پناهندگی و عواقب عدم رعایت تعهدات محوله
ارائه شده است .این یادداشت تنها جهت اطالع رسانی می باشد ،یادداشت مذکور ایجاد کننده و (یا) ارائه کننده هیچگونه حقوقی نمی باشد و به واسطه
آن هیچ تعهدی قانونی ایجاد نمی گردد .درصورت نیاز به اطالعات تکمیلی بیشتر در خصوص یادداشت مذکور و یا تمایل به کسب اطالعات بیشتر در
مورد روند بررسی درخواست تان لطفا با دپارتمان مهاجرت تماس حاصل فرمائید.

