
Ynformaasje oer medyske en advyshelpmiddels en oer de beskikbere 

ûnderkommens op de campus is te finen op: https://www.tntech.edu/healthservices/

Ynformaasje oer de gedrachskoade foar studinten is te finen op: https://www.tntech.edu/policies/

  

Ja. Ynformaasje oer de strafrjochtlike definysjes dy't oangeande seksuele 

oantaasting, húslik geweld, útgeansgeweld en hjitfolgerij hantearre wurde yn 

de steat dêr't jo ferbliuwe, is te finen yn de Jierlikse Feilichheidsrapportaazje: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U Fisums T Fisums

Foar slachtoffers fan yngeande fysike of geastlike mishanneling as gefolch 

fan beskate kriminele aktiviteit, dêrûnder seksuele oantaasing, húslik 

geweld, ferkrêfting, oantaasting of oare dêroan besibbe misdieden:

- Slachtoffer/oanfreger moat slachtoffer wêze fan de oanbelangjende 

kriminele aktiviteit en nei alle gedachten helpe wolle by it ûndersyk en/of de 

ferfolging fan dy kriminele aktiviteit

- Oer it generaal fjouwer jier jildich

- Foar mear ynformaasje kinne jo in ymmigraasje-advokaat rieplachtsje en 

sjen op: 

Foar slachtoffers fan minskehannel:

- Der moat yngien wurden op ridlike fersiken fan de plysje om mei te 

wurkjen oan ûndersyk nei of ferfolging fan aktiviteiten yn it ramt fan 

minskehannel (útsein as meiwurking net mooglik is troch in fysyk of 

psychologysk trauma), en oantoand moat wurde kinne dat it slachtoffer/de 

oanfreger ekstreem te lijen ha soe fan it ferlitten fan de Feriene Steaten

- Oer it generaal fjouwer jier jildich

- Foar mear ynformaasje kinne jo in ymmigraasje-advokaat rieplachtsje en 

sjen op: 

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

 , 

, ,  

It Ynternasjonale Studint- en Stêfburo kin nuttige ynformaasje jaan oangeande de ymmigraasjestatus. NB: foar fragen oangeande feroarings yn de 

fisumstatus of juridyske mooglikheden dy't bûten de standert F-1 en J-1 studintefisums falle, of oangeande wurkjouwersfisums, is it oan te rieden om in 

kwalifisearre ymmigraasje-advokaat te rieplachtsjen.

Mooglikheden oangeande fisums

Kin ik as in wol of net-dokumintearre ymmigrant in strafrjochtlike oanklacht yntsjinje? 

Spesifike fragen oangeande it dwaan fan in oanklacht kinne rjochte wurde oan:

Is der in spesjale fisum- en ymmigrantestatus foar slachtoffers fan misdied?

Ja. Foar slachtoffers fan seksuele oantaasting, húslik geweld, útgeansgeweld en hjitfolgerij, binne der oare fisummooglikheden, ûnder oaren U and T 

fisums. Foar details kinne jo terjochte by in ymmigraasje-advokaat.

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

Ik bin slachtoffer wurden fan oantaasting, hat myn ymmigrantestatus ynfloed op myn tagong ta helpmiddels op de campus?

Ynternasjonale studinten en wittenskippers mei fragen oer harren ymmigrante- en fisumstatus wurdt advisearre om bystân te freegjen fan in ymmigraasje-

advokaat. Dit dokumint is in helpmiddel om beskate aspekten fan de wet út te lizzen, mar is gjin ferfanging foar juridysk advys.

Ymmigraasje- en fisumynformaasje foar slachtoffers fan seksueel en ynterpersoanlik geweld

Nee. By wet krije studinten of meiwurkers dy't slachtoffer of oerlibber wurden binne fan seksueel en ynterpersoanlik geweld deselde rjochten ûnder titel IX 

van de Underwiisamendeminten út 1972 (titel IX) en de Wet geweld tsjin froulju (VAWA), los fan ymmigrante- en fisumstatus.

Is der op de campus in kantoar dat my oan neiere ynformaasje helpe kin?

De universiteit sil gjin ferjilding tsjin jo sykje of jo oars behannelje op basis fan de melding fan in misdied.



Studinten mei F-1 en J-1 status

• Mooglike tastimming foar fermindere stúdzjelêst om medyske redenen, 

ferliend troch in sertifisearre dokter, osteopaat of in sertifisearre klinysk 

psycholooch

• Mooglikheid ta en gefolgen fan it útskriuwen út it kurrikulum

• Ynformaasje oer it weromkommen yn it kurrikulum op in letter stuit, as de 

studint foar útskriuwing kiest

• Mooglikheden en gefolgen foar beselskipjende oarehelten

• Algemiene ynformaasje oer de mooglikheid om fan fisumstatus te 

feroarjen. 

• Algemiene ynformaasje oer U and T fisums (Trochferwizing nei in 

kwalifisearre ymmigraasje-advokaat)

• Trochferwizing nei in kwalifisearre advokaat

Wurknimmers mei H-1B, O-1, E-3 of TN

• Mooglik wurkferlof en gefolgen foar jo ymmigrantestatus

• Mooglikheden en gefolgen foar beselskipjende oarehelten

• Algemiene ynformaasje oer de mooglikheid om fan fisumstatus te 

feroarjen. Trochferwizing nei in kwalifisearre ymmigraasje-advokaat

• Algemiene ynformaasje oer U and T fisums (Trochferwizing nei in 

kwalifisearre ymmigraasje-advokaat) 

• Trochferwizing nei in kwalifisearre ymmigraasje-advokaat

• Yn ôfwachting fan it boargerskip fan de FS (griene kaart noch net 

akkordearre)

• Gefolch fan út it wurk stappen foar jo oanfraach foar in permanint 

wurkjouwersfisum;

• Trochferwizing nei in kwalifisearre advokaat

USCIS: Bystân fine fia jo community-website USCIS: website om juridyske bystân te finen

Wat is in ymmigraasje-advokaat en wat docht dy?

In ymmigraasje-advokaat is in advokaat mei in lisinsje dy't spesjalisearre is op it mêd fan ymmigraasjerjocht. Hy/sy fungearret as de advokaat fan de kliïnt 

en kin dy fertsjintwurdigje by ymmigraasjeburo's, sawol foar in ymmigraasjerjochtbank as by it oanfreegjen fan in ymmigranteútkearing. De advokaat kin 

algemien advys jaan en ymmigraasje-opsjes besprekke. Krekt as oare advokaten binne ymmigraasje-advokaten bûn oan profesjonele etyske en juridyske 

betingsten en binne petearen mei de kliïnt fertroulik. 

Wêr fyn ik in ymmigraasje-advokaat?

De Amerikaanske Oarder fan Advokaten (American Bar Association) jout ek nuttige ynformaasje oer it finen fan juridyske bystân yn in beskate steat.

De Amerikaanske Assosjaasje fan Ymmigrante-advokaten (AILA) biedt in online tsjinst foar trochferwizing nei ymmigrante-advokaten, wêrmei't in studint 

of wittenskipper in ymmigraasje-advokaat fine kin.

De Boargerskips- en Ymmigraasjetsjinst fan de Feriene Steaten (USCIS) is in buro fan it Ministearje fan Ynlânske Saken (DHS). It biedt twa sites dy't jin 

helpe om fergees of goedkeap juridyske bystân te krijen:

De Kommisje Berop Ymmigraasje (BIA) biedt per steat in list fan advokaten dy't ymmigraasjetsjinsten biede, fergees of foar weinich jild.

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

