
כמו גם מקומות לינה פנויים , מידע בנוגע למשאבים רפואיים וייעוץ בתחומי הקמפוס

:ניתן למצוא בכתובת

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

:מידע בנוגע להליך האתי של הסטודנט ניתן למצוא בכתובת https://www.tntech.edu/policies/   

?האם אני יכול להגיש טופס תלונה פלילית בהתאם למסמכי ההגירה שלי

, תקיפה מינית: מידע בנוגע להגדרת ארץ ההמוצא של הסטודנט הקשורות למושגים. כן

:אלימות בין בני זוג ומטרידנות ניתן למצוא בדוח הבטיחות השנתי, אלימות במשפחה

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

:שאלות פרטניות בנוגע להגשת תלונה ניתן לשלוח לכתובת

?האם יש כללים מיוחדים בנוגע לאשרות שהייה והגירה לקורבנות פשיעה

Uאשרת שהייה מסוג  Tאשרת שהייה מסוג 

כולל תקיפה , לקורבנות התעללות גופנית או נפשית חמורה כתוצאה מפשע מסויים

.       תקיפה או פשעים אחרים מסוג זה, אונס, אלימות במשפחה, מינית

מגיש הבקשה חייב להיות קורבן של מעשה המוגדר כפשע ולשתף פעולה / הקורבן - 

תקף בדרך כלל לארבע שנים     - או בהגשת כתב האישום                    /בחקירת האירוע ו

למידע נוסף פנה לעורך דין המתמחה בדיני הגירה                                                      - 

:ולכתובת זו

הבקשה לאשרת - לקורבנות של סחר בבני אדם                                                           

בקשה כזו תוגש תמורת שיתוף . השהייה חייבת להיות מוגשת מטעם שירותי האכיפה

למעט מקרים בהם הקורבן אינו יכול לשתף פעולה )פעולה בחקירת הסחר בבני האדם 

מגיש הבקשה / כמו כן יש צורך להוכיח שהקורבן , (בגלל טראומה גופנית או נפשית

.                                       ב"יסבול מנזק בלתי הפיך אם לא יורשה להישאר על אדמת ארה

                                       

למידע נוסף פנה - תקף בדרך כלל לארבע שנים                                                         - 

:לעורך דין המתמחה בדיני הגירה ולכתובת זו

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-  וJ-1סטודנטים בסטטוס 

, אפשרויות להפחתה בעומס עבודה כתוצאה ממצב רפואי המאושר על ידי רופא מוסמך

או פסיכולוג קליני מוסמך, רופא אוסטיאופת מוסמך

אפשרויות והשלכות עבור פרישה מתוכנית הלימודים האקדמית • 

. אם הסטודנט בחר לפרוש, מידע בנוגע לחזרה לתוכנית הלימודים בתאריך מאוחר יותר• 

אפשרויות והשלכות עבור בן זוג                                                                                     • 

מידע כללי בנוגע לאפשרויות לשינוי של סטטוס • מלווה                                            

פנה לעורך ). T-  וUמידע כללי בנוגע לאשרות השהייה מסוג • .     אשרת השהייה שלך

                                                                                (דין מוסמך המתמחה בדיני הגירה

הפנייה לעורך דין מוסמך• 

אפשרויות                                                         • TNאו , H1-B, O-1, E-3עובדים במעמד 

לחופשה מעבודה והשלכות החופשה על סטטוס ההגירה

אפשרויות והשלכות עבור בן זוג מלווה• 

הפנייה לעורך דין מוסמך ). מידע כללי על אפשרויות הקשורות לסטטוס אשרת שהייה• 

(המתמחה בדיני הגירה

הפנייה לעורך דין מוסמך המתמחה בדיני )T-  וUמידע כללי על אשרות השהייה מסוג • 

הפנייה לעורך דין מוסמך •                                                                                   (הגירה

המתמחה בדיני הגירה

  (גרין קארד שעדיין לא אושר)ב הנמצאת בהליכים "בקשה לתושבות קבע בארה• 

ההשפעה שיש לעזיבת מקום העבודה על ויזת העבודה שלך  הממומנת על ידי המעביד• 

הפנייה לעורך דין מוסמך• 

?מה זה עורך דין המתמחה בדיני הגירה ומה הוא עושה

?היכן ניתן למצוא עורך דין מקומי המתמחה בדיני הגירה

USCIS: מצא עזרה משפטית אונליין USCIS: מצא עזרה באתר הקהילה שלך

?האם יש משרד בתחומי הקמפוס שיכול לתת לי מידע נוסף

הגירה ומידע על אשרות שהייה לקורבנות תקיפה מינית ובין אישית
מסמך זה הוא .  ל להם שאלות בנוגע לאפשרויות ההגירה שלהם וסטטוס אשרות השהייה יכולים לפנות לעזרה אצל עורך דין המתמחה בדיני הגירה"תלמידים וסטודנטים מחו

?האם מעמד התושבות שלי משפיע על היכולת שלי לגשת למשאבים בקמפוס, הייתי קורבן לתקיפה

ואלימות נגד נשים  (IXסעיף ) לתיקון חוק החינוך IXיקבלו את מלוא הזכויות תחת סעיף , סטודנטים וסגל שהיו קורבן או ניצלו מתקיפה מינית ובין אישית, במסגרת החוק.   לא

.מוסד הלימודים לא יתנקם בך או יתן לך יחס שונה תוך התבססות על דיווח שמסרת בקשר לפשע

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

למידע    .T-  וUכולל אשרות שהייה מסוג , ייתכן ויחולו אפשרויות אחרות לקבלת אשרת שהייה, אלימות בין בני זוג ומטרידנות, אלימות במשפחה, לקורבנות תקיפה מינית.   כן

.איגוד עורכי הדין האמריקני מספק גם הוא מידע בנוגע למציאת שירותי עריכת דין על פי מדינה

, בכל הנוגע לשאלות בקשר לשינויים בסטטוס של אשרות שהייה, שים לב. ל ושירותי סגל יכולים לספק מידע מועיל בנושאי הגירה וסטטוס אשרות שהייה"המשרד לסטודנטים מחו

אפשריות לאשרות שהייה

בפני ,  הם משמשים כעורכי דינם של הלקוחות ומייצגים אותם לפני רשויות ההגירה. עורכי דין המתמחים בדיני הגירה הינם עורכי דין מוסמכים המתמחים בנושא של חוקי הגירה

המציע שני אתרים על מנת לעזור ליחידים למצוא עורכי דין זולים או עורכי דין , (DHS) הוא מחלקה מטעם המשרד לביטחון לאומי, (USCIS)המשרד לשירותי אזרחות והגירה 

.מספקת רשימה של עורכי דין על פי מדינה המציעים שירותים בענייני הגירה ללא עלות או בעלות מינימלית (BIA)המחלקה לערעורי הגירה 

.מציע הפנייה אונליין לשירותי עריכת דין היכולים לעזור לסטודנט או לאיש סגל אקדמאי למצוא עורך דין מתאים (AILA) האיגוד האמריקני של עורכי הדין

mailto:sample.email@suny.edu
http://www.cortland.edu/

