
অন-কেম্পাচ চচচেৎসা আৰু পৰামৰ্ শদানৰ চিষয়ে তথা উপলব্ধ থো-ক াৱাৰ 

সা-সচুিধাসমহূৰ তথযসমহূ ইোত কপাৱা যাি: https://www.tntech.edu/healthservices/

চৰ্ক্ষাথীৰ আচৰণ চিচধ সম্পেীে তথযসমহূ ইোত কপাৱা যাি: https://www.tntech.edu/policies/

হে। কযৌন উৎপীড়ন, ঘৰুৱা চহিংসা, কেট িং চহিংসা আৰু উৎপীড়নৰ কক্ষত্ৰত 

আয়পানাৰ ৰাজ্যৰ অপৰাধৰ সিংজ্ঞাসমহূ িাচষ শে চনৰাপত্তা প্ৰচতয়িদনত 

কপাৱা যাি: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U ভিছা T ভিছা

কযৌন চনয শাতন, ঘৰুৱা চহিংসা, ধষ শণ, আক্ৰমণ িা অনযানয সম্বচিত অপৰাধয়ে 

ধচৰ কোয়না চনচদশষ্ট অপৰাধমলূে োয শেলাপৰ ফলস্বৰূয়প উয়ে য়যাগ্যভায়ি 

ৰ্াৰীচৰে িা মানচসে চনয শাতনৰ িচল কহাৱা চহচায়প চিয়িচচত হ'িলল

- আক্ৰান্ত /আয়িদনোৰী িযক্তিগ্ৰােী কযাগ্য অপৰাধমলূে োয শেলাপৰ িচল 

হ'ি লাচগ্ি আৰু কসই অপৰাধমলূে োয শেলাপৰ অনসুিান আৰু/ িা 

কগ্াচৰৰ সসয়ত সহয়যাচগ্তা েচৰি লাচগ্ি

- সাধাৰণয়ত চাচৰ িছৰৰ িায়ি সিধতা থায়ে

- অচধে তথযৰ িায়ি এজ্ন ইচময়েচন এ ণীৰ সসয়ত আয়লাচনা েৰে আৰু 

চাওে:

মানৱ কচাৰািংচালানৰ িচল কহাৱা িযক্তিসেলৰ িায়ি

- কচাৰািংচালান অপৰাধয় াৰ(কিাৰৰ) অনসুিান িা কগ্াচৰত সহয়যাগ্ েচৰিলল 

আইন িলিৎোৰী সিংস্থাসময়ূহ েৰা নযােসিংগ্ত অনয়ুৰাধৰ প্ৰচত সহয়যাগ্ 

আগ্িঢ়াি লাচগ্ি (যচদয়হ মানচসে িা মনস্তাচিে চিপয শস্ততাৰ িায়ি অক্ষম 

নহে), আৰু এো চনক্তিতভায়ি প্ৰদৰ্ শন েচৰি পাচৰি লাচগ্ি কয যচদ আক্ৰান্ত 

িযক্তি/ আয়িদনোৰীে মাচেশন যুিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আতঁৰ েৰা হে কতয়ন্ত গুৰুতৰ 

েষ্টৰ সনু্ম ীন হ'ি।

- সাধাৰণয়ত চাচৰ িছৰৰ িায়ি সিধতা থায়ে

- অচধে তথযৰ িায়ি এজ্ন ইচময়েচন এ ণীৰ সসয়ত আয়লাচনা েৰে আৰু 

চাওে:

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

মই এজন আক্ৰমণৰ বভি হ াৱা বযক্তি,  হমাৰ ইভমগ্ৰেচন ভিভিগ্ৰে অন-হেম্পাচ সা-সুভবধাগ্ৰবাৰ আ ৰণ েৰাৰ হেত্ৰি হমাৰ সেমিাে 

প্ৰিাভৱি েভৰব হনভে?

আন্তজ্শাচতে চৰ্ক্ষাথী আৰু স্কলাৰসেলৰ ইচময়েচন আৰু চভছা সম্পয়েশ কোয়না প্ৰশ্ন থাচেয়ল ইচময়েচন এ ণীৰ সহােতা েহণ েচৰিলল পৰামৰ্ শ চদো 

সহয়ছ। এই নচথ ন আইন চিষেে চনচদশষ্ট চেছুমান চদৰ্ িযা যা েৰাৰ িায়ি উপস্থাপন েৰা সহয়ছ চেন্তু এো আইনী পৰামৰ্ শৰ চিেল্প নহে।

হ ৌন ভ িংসা আৰু আন্তঃবযক্তিগি ভ িংসাৰ বভি হ াৱা বযক্তিৰ বাগ্ৰব ইভমগ্ৰেচন আৰু ভিছাৰ 

িথ্য

নহে। আইন অনযুােী,  কযৌন চহিংসা আৰু আন্তঃিযক্তিগ্ত চহিংসাৰ িচল কহাৱা চৰ্ক্ষাথী আৰু েম শচাৰীসেয়লও 1972 চৰ্ক্ষা সিংস্কাৰ (অধযাে IX) আইনৰ 

অধযাে IX  আৰু মচহলাৰ চিৰুয়ে চহিংসা (VAWA) আইনৰ অধীনত ইচময়েচন আৰু চভছাৰ চস্থচত চনচি শয়ৰ্য়ষ সমান অচধোৰ লাভ েয়ৰ।

হেম্পাছি এগ্ৰন এে ো যািে আগ্ৰছ হনভে ভ  হমাে অভিভৰি িথ্য প্ৰদান েভৰব পাগ্ৰৰ?

নভথ্িুি বা নভথ্িুি হনাগ্ৰ াৱা এজন অভিবাসী ভ চাগ্ৰপ মই হ ৌজাদাৰী হগাচৰ দাভিি েভৰব পাগ্ৰৰাগ্ৰন?

কগ্াচৰ দাচ ল েৰা সম্পয়েশ চনচদশষ্ট প্ৰশ্নসমহূ ইোলল কপ্ৰৰণ েচৰি পায়ৰ:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

অপৰাধৰ বভি হ াৱা বযক্তিসেিৰ বাগ্ৰব হোগ্ৰনা ভনভদযষ্ট ভিছা আৰু ইভমগ্ৰেচন ভিভি আগ্ৰছ হনভে?

হে।  কযৌন উৎপীড়ন, ঘৰুৱা চহিংসা, কেট িং চহিংসা আৰু উৎপীড়নৰ িচল কহাৱা িযক্তিসেলৰ িায়ি U আৰু T চভছায়ে ধচৰ চভছাৰ িায়ি অনযানয চিেল্প থাচেি 

পায়ৰ।  চনচদশষ্টলে জ্াচনিলল এজ্ন ইচময়েচন এ ণীৰ সসয়ত েথা পাতে।

কোয়না অপৰাধৰ চিষয়ে জ্য়নাৱাৰ িায়ি মহাচিদযালয়ে আয়পানাৰ চিৰুয়ে প্ৰচতয়ৰ্াধমলূে িযৱস্থা নলে িা আয়পানাৰ সসয়ত কিয়লগ্ আচৰণ নেয়ৰ।

আন্তজ্শাচতে চিদযাথী আৰু স্ক’লাৰ কসৱা োয শালয়ে ইচময়েচন চস্থচত সম্পয়েশ উপয়যাগ্ী তথয প্ৰদান েচৰি পায়ৰ।  মন েচৰি কয অনযানয চভছা চস্থচতলল 

পচৰৱতশন সন্দভশত প্ৰশ্নৰ িায়ি, িা মানে F-1 আৰু J-1 চিদযাথী চভছাৰ িাচহয়ৰ আইনী চিেল্পৰ িায়ি, িা চনয়োগ্েতশা-পষৃ্ঠয়পাষেতা েম শ চভছাৰ িায়ি, 

অহশতাসম্পন্ন ইচময়েচন আইনজ্ীচৱ এজ্নৰ সসয়ত পৰামৰ্ শ েৰে।

ভিছা ভবেল্পসমূ 

 , 

, ,  

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status


F-1 আৰু J-1 চস্থচতৰ চৰ্ক্ষাথী

• অনজু্ঞাপত্ৰধাৰী চচচেৎসে, অটষ্টঅ'পাথীৰ চচচেৎসে িা অনজু্ঞাপত্ৰধাৰী 

চিচনয়েল মনস্বিচিদৰ দ্বাৰা চচচেৎসা অৱস্থাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাচেয়ল 

পাঠ্যক্ৰমৰ কিাজ্া লঘূ েৰাৰ চিেল্প

• সৰ্চক্ষে োয শসচূীৰ পৰা প্ৰতযাহাৰ েৰাৰ চিেল্প আৰু পচৰণামসমহূ

• পৰিতীোলৰ সৰ্চক্ষে োয শসচূীত কযাগ্দান েৰাৰ তথয, যচদ চৰ্ক্ষাথীয়ে 

প্ৰতযাহাৰ েৰাৰ চসোন্ত লে

• এয়েলয়গ্ থো স্বামী/স্ত্ৰীৰ িায়ি চিেল্প আৰু পচৰণামসমহূ

• চভছাৰ চস্থচত সলচন েৰাৰ িায়ি থো চিেল্পসমহূৰ সাধাৰণ তথয 

• U আৰু T চভছা সম্বয়ি সাধাৰণ তথয। (এজ্ন অহশতাসম্পন্ন ইচময়েচন 

এ ণীলল চুপাচৰচ)

• এজ্ন অহশতাসম্পন্ন এ ণীলল চুপাচৰচ

H-1B, O-1, E-3, অথিা TN েম শচাৰী

• োমত অনপুচস্থচতৰ ছু ীৰ চিেল্পসমহূ আৰু আয়পানাৰ ইচময়েচন চস্থচতৰ 

ওপৰত পচৰণাম 

• এয়েলয়গ্ থো স্বামী/স্ত্ৰীৰ িায়ি চিেল্প আৰু পচৰণামসমহূ 

• চভছাৰ চস্থচত সলচন েৰাৰ চিেল্পসমহূৰ িায়ি সাধাৰণ তথয। এজ্ন 

অহশতাসম্পন্ন ইচময়েচন এ ণীলল চুপাচৰচ

• U আৰু T চভছাৰ চিষয়ে সাধাৰণ তথয। (এজ্ন অহশতাসম্পন্ন ইচময়েচন 

এ ণীলল চুপাচৰচ)

• এজ্ন অহশতাসম্পন্ন ইচময়েচন এ ণীলল চুপাচৰচ

• অমীমািংচসত ইউ.এচৰ স্থােী িাচসন্দা (েীণ োেশ এচতোও অনয়ুমাচদত কহাৱা 

নাই)

• আয়পানাৰ েম শস্থান তযাগ্ৰ েৰাৰ কক্ষত্ৰত চনয়োগ্েতশাৰ দ্বাৰা পষৃ্ঠয়পাষেতা 

েৰা স্থােী িাচসন্দাৰ আয়িদনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ; 

• এজ্ন অহশতাসম্পন্ন এ ণীলল চুপাচৰচ 

USCIS: আয়পানাৰ েমউুচনট  কৱিয়পজ্ত সহােতা চিচাৰে USCIS: আইনী কসৱাৰ কৱিয়পজ্ চিচাৰে

দয আয়মচৰোন িাৰ এয়ছাচচয়েচয়নও ৰাজ্য অনসুচৰ আইনী কসৱাৰ চিচৰাৰ তথয প্ৰদান েয়ৰ।

চেপা শয়মণ্ট অফ কহাময়লণ্ড চছচেউচৰট  (DHS) ৰ এ া চিভাগ্, ইউ.এচ. চচট য়জ্নচিপ এণ্ড ইচময়েচন ছাচভশয়চয়চ (USCIS) নাগ্চৰেসেলে চিনামলূীো িা 

েম  ৰচী আইনী প্ৰচতচনচধ চিচাচৰিলল দু া ছাই  আগ্িঢ়াে:

দয কিােশ ফৰ ইচময়েচন আপীলচ (BIA) এ ৰাজ্য অনযুােী এ ণীসেলৰ নামৰ তাচলো প্ৰদান েয়ৰ, চযসেয়ল চিনামলূীোলে িা  িু েম মাননী সল 

ইচময়েচন কসৱা আগ্িঢ়াে।

দয আয়মচৰোন ইচময়েচন লোছ শ এয়ছাচচয়েচন (AILA) এ এে অনলাইন ইচময়েচন লোছ শ কৰফায়ৰল কসৱা আগ্িঢ়াে, চযয়ে চৰ্ক্ষাথী িা স্কলাৰসেলে 

ইচময়েচন আইনজ্ীচৱ চিচাচৰয়পাৱাত সহাে েয়ৰ।

ইভমগ্ৰেচন আইনজীভৱ ভে আৰু হিওঁগ্ৰিাগ্ৰে ভে েগ্ৰৰ?

ইচময়েচন আইনজ্ীচৱসেল হ'ল অনজু্ঞাপত্ৰধাৰী এ ণী চযসেলৰ ইচময়েচন আইন সম্পয়েশ চিয়ৰ্ষজ্ঞতা আয়ছ। কতওঁয়লায়ে ময়েলৰ উেীল চহচায়প োম 

েয়ৰ আৰু ইচময়েচন আদালতত আৰু ইচময়েচনৰ সা-সচুিধাৰ িায়ি আয়িদনসমহূ পূৰণ েচৰিলল ইচময়েচন এয়জ্ন্সীয়িাৰৰ সনু্ম ত প্ৰচতচনচধি েচৰি 

পায়ৰ। আইনজ্ীচৱসেয়ল সাধাৰণ পৰামৰ্ শয়িাৰ চদি পায়ৰ আৰু ইচময়েচন চিেল্পয়িাৰ আয়লাচনা েচৰি পায়ৰ। সেয়লা আইনজ্ীচৱৰ দয়ৰ, ইচময়েচন 

আইনজ্ীচৱসেলও কপছাদাৰী, সনচতে আৰু আইনী প্ৰয়োজ্নীেতাসমহূ পালন েচৰিলল আৰু ময়েলৰ সসয়ত কহাৱা আয়লাচনায়িাৰ কগ্াপন ৰ াৰ িায়ি িাধয 

থায়ে।

মই ে'ি এজন িানীে ইভমগ্ৰেচন এটণী পাব পাগ্ৰৰা?


