
કેમ્પસ પરના તબીબી અને પરામર્શ સાધનો, તમેજ ઉપલબ્ધ સવલતો, વવરે્ની 

માવિતી અિીીંથી પર મળી ર્કે છે: https://www.tntech.edu/healthservices/

વવદ્યાથી વતશણકૂ પ્રવિયા વવરે્ માવિતી અિીીંથી મળી ર્કે છે: https://www.tntech.edu/policies/

  

િા. જાતીય િુમલો, ઘરલેુ વિીંસા, વિીંસા, ડેટી ીંગ વિીંસા અને િુમલાની તમારા રાજ્યની 

અપરાધી વ્યાખ્યા વવરે્ની માવિતી એન્યઅુલ વસક્યોરીટી વરપોટશમાીં મળી ર્કે છે: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U વિઝા T વિઝા

જાતીય ર્ોષણ, ઘરલેુ વિીંસા, બળાત્કાર, િુમલો અથવા સીંલગ્ન અપરાધો, સવિત 

ચોક્કસ અપરાધી પ્રવૃવિના પવરણામે નોીંધપાત્ર ર્ારીવરક કે માનવસક દુરુપયોગ 

ભોગ બનેલા લોકો માટે                - ભોગ બનેલ/ અરજદાર લાયક અપરાધી 

પ્રવૃવિના ભોગ િોવા ફરવજયાત છે અને સીંભવવત રીત ેજ ેત ેઅપરાધી પ્રવૃવિની 

કાયશવાિી અને/ અથવા તપાસમાીં મદદરૂપ થવા જોઇએ 

- સામાન્ય રીત ેચાર વષશ માટે માન્ય 

- વધુ માવિતી માટે, ઈવમગ્રરે્ન એટની સીંપકશ  અને જુઓઃ 

માનવ િેરફેરના ભોગ બનનારાીં માટે 

- િેરફેર કાયદા(ઓ)ની તપાસ અથવા કાયશવાિીમાીં સિકાર માટે કાયદાના અમલ 

તરફથી વાજબી અરજીઓ સાથે ફરવજયાત સુસીંગત િોય (વસવાય કે ર્ારીવરક 

અથવા મનોવૈજ્ઞાવનક ઇજાના કારતે સિાય કરવામાીં અસમથશ િોય),  અને 

યનુાઇટેડ સ્ટેટ્સથી કાઢી મૂકવામાીં આવે તો ભોગ / અરજદાર ભાર ેિાડમારી 

સિન કરરે્ તનેા વનદર્શન માટે સમથશ િોવા ફરવજયાત છે 

- સામાન્ય રીત ેચાર વષશ માટે માન્ય 

- વધુ માવિતી માટે, ઈવમગ્રરે્ન એટની સીંપકશ  અને જુઓઃ

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

હ ું  દસ્તાિજેીકરણ અથિા વિનદસ્તાિજેીકૃત ઇવિગ્રન્ટ તરીકે અપરાધી દોષારોપણો પ્રકાશીત કરી શક ?

જાતીય અને આુંતરિયૈવિક વહુંસાનો ભોગ િનલેા િાટે ઇવિગ્રશેન અને વિઝા િાવહતી

આીંતરરાષ્ટ્ર ીય વવદ્યાથીઓ અને વવદ્વાનોને તમેના ઈવમગ્રરે્ન અને વવઝા વસ્થવત વવરે્ના પ્રશ્નો માટે ઈવમગ્રરે્ન એટની મદદ લવેાની સલાિ આપવામાીં આવે છે.  આ 

દસ્તાવેજ કાયદો અમુક પાસાઓ સમજાવવા માટેનુીં એક સાધન છે, પરીંતુ કાનૂની સલાિની અવેજી નથી.

હ ું  હ િલો ભોગ િન્યો છ ું ,  િારી ઈવિગ્રશેનની વસ્થવત કેમ્પસ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરિાની િારી ક્ષિતા પર અસર કર ેછે?

ના. કાયદા િેઠળ,  જાતીય અને આીંતરવ્યવિત્વ વિીંસાનો ભોગ બનેલ અથવા બચી ગયલે વવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફ તમેની ઇવમગ્રરે્ન અને વવઝા વસ્થવતને ધ્યાને ન લતેા, 

1972 એજ્યકેુર્ન અમેન્ડમેન્ટ્સ (ટાઇટલ IX) નુીં ટાઇટલ IX  અને ધી વાયોલન્સ અગઇેન્સ્ટ વવમેન એક્ટ (VAWA) િેઠળ સમાન િક્કો ધરાવે છે.

અપરાધના રીપોટીીંગના આધારતે કોલજે તમારી સામે બદલો લરેે્ નિીીં અથવા અલગ વતશન કરરે્ નિીીં.

દોષારોપણ ફાઇલીીંગ વવરે્ના ચોક્કસ પ્રશ્નો અિીીં સીંબોધી ર્કાય છે:

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

તયાું ગ નાઓ ભોગ િનલેા લોકો િાટે ચોક્કસ વિઝા અને ઇિીગ્રશેન વસ્થવતઓ છો?

િા.  જાતીય િુમલો, ઘરલેુ વિીંસા, વિીંસા, ડેટી ીંગ વિીંસા અને િુમલાનો ભોગ બનેલા લોકો માટે, ત્યાીં યુ અને ટી વવઝા સવિત અન્ય વવઝા વવકલ્પો િોઈ ર્કે છે.  

સ્પષ્ટ્ીકરણો માટે, ઈવમગ્રરે્ન એટની સાથે વાત કરો.

કેમ્પસ પર િધારાની િાવહતી પરૂી પાડી શકે તિેી કોઇ ઓવિસ છે?

 , 

, ,  

ધી ઇન્ટરનેર્નલ સ્ટુડન્ટ એન્ડ સ્કોલર સવવશવસસ ઓવફસ ઇવમગ્રરે્ન વસ્થવત સીંબીંવધત ઉપયોગી માવિતી પરૂી પાડરે્.  નોીંધ કરો કે અન્ય વવઝા વસ્થવતઓની બદલી 

બાબત,ે અથવા કાનૂની વવકલ્પો જ ેપ્રમાણભતૂ F-1 અને J-1 વવદ્યાથી વવઝા, અથવા એમ્્લોયર-પ્રાયોવજત વકશ  વવઝા ધોરણોની બિાર રિેતા િોય તનેા અીંગે પ્રશ્નો માટે, 

એક લાયક ઈવમગ્રરે્ન એટની સલાિ લો.

વિઝા વિકલ્પો

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 અને J-1 વસ્થવત વવદ્યાથીઓ

• પ્રમાવણત તબીબી ડોકટર, ઓસ્ટીઓપથેી ડોક્ટર, અથવા પ્રમાવણત વલલવનકલ 

સાયકોલોવજસ્ટ કારણે ઘટાડેલ કોસશ-લોડ મીંજૂરી માટે વવકલ્પો

• માટે વવકલ્પો અને સીંજોગો, તમારા રૈ્ક્ષવણક કાયશિમ પરત ખેંચવાથી, પવરણામો 

માટે વવકલ્પો

• પછીની તારીખે, વવદ્યાથી પરત ખેંચવાનુીં પસીંદ કર ેતો, પછીની તારીખે રૈ્ક્ષવણક 

કાયશિમમાીં પરત ફરવા વવરે્ માવિતી

• સાથીદારો માટે વવકલ્પો અને પવરણામો 

• વવઝા વસ્થવત બદલાવવા માટેના વવકલ્પો વવરે્ માવિતી. 

• U અને T વવઝા વવરે્ સામાન્ય માવિતી. (લાયક ઇમીગ્રરે્ન એટની પાસે 

ભલામણ)                                                                             

• એક લાયક એટની ભલામણ

H-1B, O-1, E-3, અથવા TN કમશચારીઓ 

• ગરેિાજરીમાીં કામ રજા માટે વવકલ્પો, અને તમારી ઇવમગ્રરે્ન વસ્થવત માટે 

પવરણામો 

• જીવનસાથીઓ માટે વવકલ્પો અને પવરણામો 

• વવઝા વસ્થવત બદલવા માટે વવકલ્પો વવરે્ સામાન્ય માવિતી. લાયક ઇમીગ્રરે્ન 

એટની પાસે ભલામણ 

• U અને T વવઝા વવરે્ સામાન્ય માવિતી. (લાયક ઇમીગ્રરે્ન એટની પાસે 

ભલામણ) 

• લાયક ઇમીગ્રરે્ન એટની પાસે ભલામણ 

• બાકી US કાયમી વનવાસી (ગ્રીન કાડશ  િજી સુધી માન્ય નથી) 

• તમારી બાકી એમ્્લોયર પ્રાયોવજત કાયમી વનવાસી અરજી પર તમારો રોજગાર 

છૂટવાની અસર; 

• એક લાયક એટની પાસે ભલામણ

USCIS: તમારુીં  કોમ્યવુનટી વેબપજેમાીં મદદ ર્ોધો USCIS: લીગલ સવવશવસસ વેબપજે ર્ોધો

ઇવમગ્રરે્ન અપીલ્સ બોડશ  (BIA) રાજ્ય દ્વારા એટનીની જ ેક્યાીં તો મફત માટે અથવા ઓછી વકીંમત માટે ઇમીગ્રરે્ન સેવાઓ પરૂી પાડે છે એક યાદી પરૂી પાડે છે. 

અમેવરકન ઇવમગ્રરે્ન લોયસશ એસોવસયરે્ન (AILA) ઓનલાઇન ઈવમગ્રરે્ન લોયર રફેરલ 

સવવશસ મદદ કરી ર્કે છે કે જ ેવવદ્યાથી અથવા વવદ્વાનને  ઈવમગ્રરે્ન વકીલ ર્ોધવામાીં 

મદદ કર ેછે.

અમેવરકન બાર એસોવસયરે્ન પણ રાજ્ય દ્વારા કાનૂની સેવાઓ ર્ોધવા વવરે્ જાણકારી 

પરૂી પાડે છે.

હ ું  સ્થાવનક ઇિીગ્રશેન એટનીને ક્ાું શોધી શકીશ?

યુ.એસ. વસટીઝનર્ીપ એન્ડ ઇવમગ્રરે્ન સવવશવસસ (USCIS), બ્યરુો ઓફ ધી વડપાટશમેન્ટ ઓફ િોમલને્ડ વસક્યરુીટી (DHS), બ ેસ્થાનો વ્યવિઓને મફત અથવા 

ઓછા ખચે કાનૂની પ્રવતવનવધત્વ ર્ોધવામાીં મદદ કર ેછે:

ઈવિગ્રશેન િકીલ શ ું છે અને તઓે શ ું કર ેછે?

ઇમીગ્રરે્ન વકીલો એ અવધકૃત એટની છે જઓે ઈવમગ્રરે્ન કાયદાના કે્ષત્રમાીં વનષ્ણાત છે. ગ્રાિકના એડવોકેટ તરીકે તમેનુીં કાયશ, અને ઇમીગ્રરે્ન કોટશ  તમેજ ઇમીગ્રરે્ન 

લાભ માટે અરજીઓ જમા કરાવવા બીંને માટે ઇમીગ્રરે્ન એજન્સીઓ સમક્ષ તમેનુીં પ્રવતવનવધત્વ કરી ર્કે છે. વકીલ સામાન્ય સલાિ આપી ર્કે છે અને ઇમીગ્રરે્ન 

વવકલ્પોની ચચાશ કરી ર્કે છે. બધા વકીલો જમે, ઇમીગ્રરે્ન વકીલો વ્યાવસાવયક નૈવતક અને કાનૂની જરૂવરયાતો દ્વારા બીંધાયલેા છે, અને લલાઈન્ટ ચચાશઓ ગપુ્ત રાખે છે.

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map

