
Az egyetem területén elérhető egészségügyi és tanácsadói szolgáltatásokról, 

valamint a szabad szálláshelyekről információ itt található: https://www.tntech.edu/healthservices/

A diákokra vonatkozó eljárási folyamatról információ itt érhető el: https://www.tntech.edu/policies/

  

Igen. Az államod szerinti bűncselekmények meghatározásai a szexuális 

zaklatásról, családon belüli erőszakról, párkapcsolati erőszakról és fenyegető 

zaklatásról az Éves Biztonsági Jelentésben olvashatók: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U Vízum T Vízum

A bizonyos bűncselekmény elkövetéséből eredő, ide értve a szexuális 

zaklatást, családon belüli erőszakot, nemi erőszakot, támadást vagy más 

hasonló bűncselekményt, jelentős testi vagy mentális erőszak áldozatai 

számára 

- Az áldozatnak/kérelmezőnek bűncselekmény kategóriába eső tevékenység 

áldozatának kell lennie, aki valószínűsíthetően hasznos segítséget tud majd 

nyújtani a bűncselekmény nyomozása és/vagy a bűnvádi eljárás során 

- Rendszerint négy évig érvényes 

- További információért keress fel egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó 

ügyvédet, valamint itt tájékozódhatsz:

Emberkereskedelem áldozatai számára 

- A bűnügyi hatóságok megkeresésére együtt kell működnie az 

emberkereskedelmi eset(ek) nyomozása vagy bűnvádi eljárás során (kivéve 

ha az elszenvedett fizikai vagy pszichés trauma miatt képtelen az 

együttműködésre), valamint bizonyítania kell, hogy az áldozat/kérelmező 

szélsőséges nehézségeken menne keresztül, ha el kellene hagynia az Egyesült 

Államokat 

- Rendszerint négy évig érvényes 

- További információért keress fel egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó 

ügyvédet, valamint itt tájékozódhatsz:

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

Vannak speciális vízum és bevándorlási státuszok bűncselekmények áldozatai számára?

Igen. A szexuális zaklatás, családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak és fenyegető zaklatás áldozatai számára elérhetőek lehetnek egyéb vízum 

lehetőségek, például U és T Vízumok. A részletekért keress fel egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó ügyvédet.

Van olyan egyetemi hivatal, ahol további információt tudnak nyújtani?

 , 

, ,  

A Nemzetközi Diák és Ösztöndíjas Tanulói Szolgáltatások Hivatala hasznos információkkal tud szolgálni bevándorlási státusz témakörben. Felhívjuk a 

figyelmed, hogy a más vízum státuszok változásait, vagy az általános F-1 és J-1 tanulói vízumokon vagy munkáltató által szponzorált vízumokon kívül eső 

jogi lehetőségeket érintő kérdésekben beszélj egy bevándorlási ügyvéddel.

Vízumlehetőségek

zedmondson@tntech.edu

Bevándorlási és vízum információ nemi erőszak és személyek közötti erőszak áldozatai számára

Amennyiben kérdésük van a bevándorlási és vízum státuszukkal kapcsolatban, a nemzetközi diákok és ösztöndíjasok keressenek fel egy bevándorlási 

ügyekkel foglalkozó ügyvédet.  Ezen dokumentum jogi kérdések bizonyos jellegzetességeinek megmagyarázására szolgál, de nem helyettesíti a jogi 

tanácsadást. 

Támadás áldozata lettem, a bevándorlási státuszom befolyásolja, hogy részesülhetek-e az egyetem által biztosított szolgáltatásokban?

Nem. Törvény szerint, azok a diákok és dolgozók, akik szexuális vagy személyek közötti erőszak áldozatai vagy túlélői, az 1972-es Oktatási Törvény 

Módosításának IX. cikkének és a Nők Elleni Erőszak Törvényének (VAWA) alapján bevándorlási és vízum státuszuktól függetlenül ugyanazokban a 

jogokban részesülnek.

Bűncselekmény bejelentése miatt az egyetem nem indít eljárást ellened, illetve a bejelentést követően nem kezel másként.

Vádat emelhetek iratokkal rendelkező, illetve hivatlos iratokkal nem rendelkező bevándorlóként?

Vádemelés témakörben a konkrét kérdéseket az alábbi címre várjuk:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX



F-1 és J-1 státuszú tanulók

• Lehetőségek csökkentett kurzus-terheltség elfogadására hiteles orvos, 

oszteopata vagy hiteles klinkai pszichológus által igazolt betegségek esetén 

• Az akadémia programokból való kilépés lehetőségei és következményei 

• Információ az akadémiai programba egy későbbi időpontban való 

visszatérésről, amennyiben a diák a kilépést választja 

• Lehetőségek és következmények a kísérő házastársakra nézve 

• Általános információ a vízumstátusz megváltoztásának lehetőségeiről 

• Álatalános információ az U és T vízumokról. (Képesített bevándorlási 

ügyvédhez való irányítás) 

• Képesített ügyvédhez való irányítás 

H-1B, O-1, E-3 vagy TN munkavállalók 

• Lehetőségek fizetés nélküli szabadságra és ennek következménye a 

bevándorlási státuszra 

• Lehetőségek és következmények a kísérő házastársakra nézve 

• Általános információ a vízumstátusz megváltoztásának lehetőségeiről. 

Képesített bevándorlási ügyvédhez való irányítás

• Általános információ az U és T vízumokról. (Képesített bevándorlási 

ügyvédhez való irányítás)

• Képesített bevándorlási ügyvédhez való irányítás 

• Függőben lévő egyesült államokbeli állandó lakosok (a zöld kártya még 

nincs elfogadva)

• A munkaviszony megszüntetésének hatása a függőben lévő munkáltatóra 

nézve - szponzorált állandó letelepedési kérelem; 

• Képzett ügyvédhez való irányítás

USCIS: Találj segítséget a közösségedben weblap USCIS: Találj jogi szolgáltatásokat weblap

Hol találhatok helyi bevándorlási ügyvédet?

Az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatala (USCIS), az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) két honlapot 

kínál, hogy segítsen az érdeklődőknek ingyenes és alacsony költségű jogi képviseletet találni.

A Bevándorlási Fellebbviteli Tanács (BIA) ügyvédlistája államok szerint, akik ingyen vagy alacsony költséggel nyújtanak bevándorlási szolgáltatásokat. 

Az Amerikai Bevándorlási Ügyvédek Társasága (AILA) online Bevándorlási Ügyvéd-Közvetítői Szolgáltatást kínál, ami segíthet a diáknak vagy ösztöndíjas hallgatónak 

bevándorlási ügyvédet találni.

Az Amerikai Ügyvédi Kamara szintén információt nyújt jogi szolgáltatások államok szerinti megtalálásához.  

A bevándorlási ügyvédek képesített ügyvédek, akiknek a bevándorlási törvények a szakterületük. Az ügyfél védőügyvédjeként funkcionálnak, és 

képviselhetik őt a bevándorlási hivataloknál, a bevándorlási bíróságon és bejelentési kérelmet nyújthatnak be bevándorlási segélyekre. Az ügyvéd általános 

tanácsot tud adni, és bevándorlási lehetőségekről is lehet vele beszélni. Mint minden ügyvédet, a bevándorlási ügyvédeket szakmai etikai és jogi 

követelmények kötik, és az ügyfelekkel történő beszélgetéseket bizalmasan kezelik.

Kik a bevándorlási ügyvédek és mit csinálnak?

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

