
Информация за медицинските и терапевтични услуги в университета, 

както и за наличното настаняване, може да бъде намерена на 

https://www.tntech.edu/healthservices/

Информация за процеса на оценяване на студентското поведение може 

да бъде намерена на:
https://www.tntech.edu/policies/

  

Да. Информация за определенията на криминални действия като 

сексуално насилие, домашно насилие, насилие по време на среща или 

дебнене (stalking) във вашия щат мога да бъдат намерени в Годишния 

доклад по сигурността:

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

Конкретни въпроси за това, как се внасят обвинения, мога да бъдат 

оправени към:

“U” виза “T” виза

За жертви на значителнa физическa или душевнa злоупотреба в резултат 

на определни криминални дейности, включително сексуално насилие, 

домашно насилие, изнасилване, нападение или други свързани 

престъпления:

- Жертвата/кандидатът трябва да бъде жертва на призната за такава 

криминална дейност и да бъде по вероятност склонна да помогне на 

следствието и/или на завеждането на дело за съответната криминална 

дейност. 

- Визата по правило е валидна за четири години.

- За повече информация потърсете консултацията на имиграционен 

адвокат, както и вижте:

За жертви на човешки трафик:

- Трябва да се съобразяват с разумни искания от страна на властите за 

сътрудничество в разследването и завеждането на дело за трафикантска 

дейност (освен ако не са способни за това поради физическа или 

психологическа травма), както и да могат да демонстрират, че 

жертвата/кандидатът ще се изправят пред огромни трудности в случай 

на депортиране от САЩ.

- Визата по правило е валидна за четири години.

- За повече информация потърсете консултацията на имиграционен 

адвокат, както и вижте:

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

 , 

, ,  

Имам ли правото да внеса обвинения като имигрант с или без документи?

Информация по имиграционни и визови въпроси за жертви на сексуално и 

междуличностно насилие

На международни студенти и учени с въпроси от имиграционен и визов характер се препоръчва да търсят помощта на имиграционен адвокат. 

Настоящият документ обяснява някои аспекти на закона, но не може да служи като заместител на юридическа подкрепа. 

Аз съм жертва на насилие. Може ли е моят имиграционен стаут да повлияе върху достъпа ми до университетски ресурси?

Не. По закон студенти и служители, които са станали жертва на сексуално и междуличностно насилие, получават едни и същи права според “Title 

IX of the 1972 Education Amendments” (“Титул №9 от Поправките в закона за образованието”) и Violence Against Women Act, VAWA (“Акта за 

насилието срещу жени”), независимо от техния имиграционен и визов статут.

Университетът няма да предприема наказателно действие срещу Вас или да Ви третира различно на основата на съобщаване на престъпление.

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

Съществуват ли специфични имиграционни и визови статути за жертви на престъпления?

Да. На жертви на сексуално насилие, домашно насилие, насилие по време на среща (dating violence) и дебнене (stalking) могат да бъдат 

предложени различни визови варианти, включително У-визи и Т-визи (U and T visas). За повече информация потърсете консултацията на 

имиграционен адвокат. 

Има ли офис в университета, където да мога да намеря допълнителна информация?

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


Студенти с визов статут F-1 и J-1

• Възможности за редуциран брой курсове поради медицински прични, 

удостоверени от лицензиран лекар, лекар по остеопатия или лицензиран 

клиничен психолог.

• Възможности за и последствия от оттегляне от академичната 

програма.

• Информация за връщане към академичната програма с по-късна дата, 

ако студентът реши да се оттегли.

• Възможности и последствия за придружаващи брачни партньори.

• Обща информация за промяна на визовия статут.

• Обща информация за У и Т визи (U and T visas) (препращане към 

квалифициран имиграционен адвокат).

Препращане към квалифициран адвокат

Служители с визов статут H-1B, O-1, E-3 или TN

• Възможности за временно прекъсване на работа (work leave of 

absence), както и последствията от това за имиграционния Ви статут.

• Възможности и последствия за придружаващи брачни партньори.

• Обща информация за промяна на визовия статут. Препращане към 

квалифициран имиграционен адвокат.

• Обща информация за У и Т визи (U and T visas) (препращане към 

квалифициран имиграционен адвокат).

• Препращане към квалифициран адвокат

За постоянни пребиваващи (permanent residents) (със зелена карта, която 

още не е одобрена):

Въздействие от напускането на работата на предстоящия работодател, 

който спонсорира кандидастването за постоянно пребиваване; 

препращане към квалифициран адвокат.

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services 

Имиграционните адвокати за лицензирани лица, които специализират в областта на имиграционното право. Те действат като адвокати на клиента 

и могат да го представляват пред имиграционните агенции, както в имиграционния съд, така и при попълване на форми за помощи за имигранти. 

Адвокатът може да дава съвети от общ характер и да обсъжда различни имиграционни варианти. Както всички други адвокати, имиграционните 

адвокати са обръвзани от изискванията на професионалната етика и право и са задължени да пазят в тайна разговорите с клиента.

Офисът на услуги за международни студенти и учени (International Student and Scholar Services Office) може да Ви предложи полезна информация 

за имиграционния статут. Имайте предвид. че за въпроси по отношение на промяна на други визови статути, за законови варианти, които попадат 

извън обсега на стандартните F-1 и J-1 студентски визи, или за спосорирани от работодател работни визи, е уместно да се консултира 

имиграционен адвокат.

Варианти за виза

Какво представлява имиграционният адвокат и какво прави той?

Къде мога да намеря местен имиграционен адвокат?

Гражданските и имиграционни услуги на САЩ (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS), бюро на Отдела по вътрешна сигурност 

(Department of Homeland Security, DHS), предлага два уебсайта, на които може да се намери безплатно или евтино юридическо представителство:

Съветът за имиграционни обжалвания (Board of Immigration Appeals, BIA) предлага списък с адвокати във всеки щат, които предлагат 

имиграционни услуги безплатно или на ниска цена.

Асоциацията на американските имиграционни адвокати (American Immigration Lawyers Association, AILA) предлага услуга за препращане към 

имиграционен адвокат в интернет (Immigration Lawyer Referral Service), която може да помогне на студенти или учени да си намерят 

имиграционен адвокат.
Американската съдебна асоциация (American Bar Association) също предлага информация за намиране на юридически услуги във всеки щат. 

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://www.aila.org/
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

