
Teavet ülikoolilinnakus pakutavast meditsiiniabist ja nõustamisest, samuti 

pakutavast majutusest, võib leida aadressil: https://www.tntech.edu/healthservices/

Teavet üliõpilase uurimiseprotsessi kohta võib leida aadressil: https://www.tntech.edu/policies/

  

Jah. Teavet teie riigi seksuaalse kallaletungi, perevägivalla, kohtingu vägivalla ja 

jälitamise kriminaalõiguse mõistete kohta võib leida „Aastases turvalisuse 

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

Konkreetsed küsimused süüdistuse esitamise kohta võib saata:

U-viisa T-viisa

Teatud kriminaalse tegevuse tulemusena, kaasa arvatud seksuaalne 

kuritarvitamine, koduvägivald, vägistamine, kallaletung või muud sellega seotud 

kuriteod, olulise füüsilise või vaimse kuritarvitamise ohvritele           

-Ohver/taotleja peab olema kvalifitseeruva kriminaalse tegevuse ohver ja 

tõenäoliselt abivalmis selle kuritegevuse uurimisele ja/või süüdistusele. 

-Üldiselt kehtiv neli aastat

-Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeruda immigratsiooniameti advokaadiga, 

vaata ka: 


Inimkaubanduse ohvritele. 

-Koostöös uurimisorganitega või süüdistajaga, kes uurivad inimkaubandust peab 

täitma põhjendatud palveid, mida esitavad õiguskaitseorganid (välja arvatud juhul, 

kui ei ole võimeline tegema koostööd füüsilise või psüühilise trauma tõttu), samuti 

peab suutma tõendada, et kannatanu/taotleja kannataks äärmiselt palju juhul, kui 

teda Ameerika Ühendriikidest välja saadetakse. 

-Üldiselt kehtiv neli aastat 

-Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeruda immigratsiooniameti advokaadiga, 

vaata ka: 


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

 , 

, ,  

F-1 ja J-1 staatusega üliõpilased

• Vähendatud koormusega kinnitatud võimalused haigusseisundite tõttu, mis on 

sertifitseeritud litsentseeritud meditsiinilise raviarsti poolt, osteopaatia arsti poolt 

või litsentseeritud kliinilise psühholoogi poolt.

• Akadeemilisest programmist väljumise võimalused ja tagajärjed

• Teave akadeemilisse programmi naasmise kohta hiljem, kui üliõpilane otsustas 

programmist väljuda.

• Reisivate abikaasade võimalused ja tagajärjed

• Üldine teave viisa staatuse muutmise võimaluste kohta.

• Üldine teave U- ja T-viisade kohta. (Saatmine kvalifitseeritud  

immigratsiooniadvokaadi juurde)

• Saatmine kvalifitseeritud immigratsiooniadvokaadi juurde

H-1B, O-1, E-3, või TN töötajad

• Töölt puudumise võimalused ja tagajärjed teie immigratsiooni staatusele

• Reisivate abikaasade võimalused ja tagajärjed

• Üldine teave viisa staatuse muutmise võimaluste kohta. Saatmine kvalifitseeritud 

immigratsiooniadvokaadi juurde.

• Üldine teave U- ja T-viisade kohta. (Saatmine kvalifitseeritud 

immigratsiooniadvokaadi juurde.)

• Saatmine kvalifitseeritud immigratsiooniadvokaadi juurde

• Kinnitamata USA alalised elanikud (roheline kaart ei ole veel kinnitatud)

• Töölt lahkumise tagajärjed sel ajal, kui menetletakse tööandja sponsoreeritud 

alalise elaniku taotlust;

• Saatmine kvalifitseeritud advokaadi juurde

Kes on immigratsiooniadvokaat ja mida nad teevad?

USCIS: Leia abi oma kohaliku kogukonna kodulehel USCIS: Leia juriidilisi teenuseid kodulehekülg

Viisa võimalused

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

Immigratsiooni ja viisa teave seksuaalse & lähisuhtevägivalla  ohvritele

Rahvusvahelistel üliõpilastel ja teadlastel, kellel on küsimusi nende immigratsiooni ja viisa staatuse kohta, soovitatakse pöörduda abi saamiseks immigratsiooniameti 

advokaadi poole. See dokument ainult selgitab teatavaid seaduse aspekte, kuid ei asenda õigusalast nõu.

Ma olen olnud rünnaku ohver, kas minu immigratsiooni staatus mõjutab minu võimet kasutada ülikoolilinnakus olevaid vahendid?

Ei. Seaduse kohaselt on õpilastel ja töötajatel, kes on olnud seksuaalse ja lähisuhtevägivalla ohvrid või selle üle elanud, samad õigused vastavalt jaole IX 1972 „Haridus 

muudatused“ (IX jagu) ja „Naistevastane vägivalla seadus“ (VAWA), olenemata immigratsiooni- ja viisastaatusest.

Kolledž ei maksa teile kätte ega kohtle teid erinevalt, sest te teatasite kuriteost.

Kas ma saan esitada kriminaalsüüdistust dokumenteeritud või dokumenteerimata immigrandina?

Kas on mingeid spetsiifilisi viisa- ja immigratsioonistaatusi kuriteoohvritele?

Jah. Seksuaalse rünnaku, perevägivalla, kohtingu vägivalla ja jälitamise ohvritele võib olla muid viisavõimalusi, sealhulgas U- ja T-viisad. Täpsema teabe saamiseks 

pöörduge immigratsiooniadvokaadi poole.

Kas ülikoolilinnakus on olemas kontor, mis võib anda mulle lisainformatsiooni?

Rahvusvaheline üliõpilaste ja teadlaste teenuste büroo võib anda kasulikku teavet immigratsiooni staatuse kohta. Pane tähele, et küsimusi, mis puudutavad muutmist 

muudeks viisa staatusteks või õiguslikke võimalusi, mis ei kuulu standard F-1 ja J-1 üliõpilasviisade alla või tööandja sponsoreeritud tööviisade alla, tuleb konsulteerida 

kvalifitseeritud immigratsiooniadvokaadiga.

Ameerika advokatuur pakub samuti teavet, kuidas leida juriidilisi teenuseid osariikide kaupa

Immigratsiooniadvokaadid on litsenseeritud juristid, kes on spetsialiseerunud immigratsiooni seadusandlusele. Nad esindavad klienti advokaadina ja võivad neid esindada 

immigratsiooniasutustes, nii immigratsioonikohtus, kui ka esitades taotlusi immigratsiooni hüvitiste saamiseks. Advokaat võib anda üldisi nõuandeid ja arutada 

immigratsiooni võimalusi. Nagu kõik advokaadid, peavad ka immigratsiooniadvokaadid järgima kutse-eetika ja õiguslikke nõudeid ning hoidma arutelusid kliendiga 

konfidentsiaalsetena.

Kus ma leian kohaliku immigratsiooniadvokaadi?

USA kodakondsuse ja immigratsiooni teenused (USCIS), mis on Sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) büroo, pakub kahte veebisaiti, et aidata inimestel leida tasuta või 

soodsa hinnaga juriidilist esindajat:

Immigratsiooni apellatsioonide osakond (BIA) annab advokaatide nimekirja osariikide kaupa, kes pakuvad immigratsioonialaseid teenuseid kas tasuta või soodsa hinnaga

Ameerika immigratsioonijuristide liit (AILA) pakub online Immigratsioonijuristide viite teenust, mis abistavad üliõpilasi või teadlasi leidmaks immigratsioonijuristi.

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
https://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map
http://www.aila.org/

