
കാമ്പസിലെ ചികിത്സയേക്കുറിച്ുും , 

നിേയ ാപയേശത്തിയനക്കുറിച്ുും , െഭ്യ ാേ 

താ സസൗകര്യങ്ങയേക്കുറിച്ുും  ഉള്ള വിവര്ങ്ങേുും 

നിങ്ങൾക്്ക ഇവിലെ നിന്ന് െഭ്ിക്കുന്നതാണ്്: https://www.tntech.edu/healthservices/

വിേയാർത്ഥിേുലെ സവഭ്ാവ ര്ീതിയേക്കുറിച്ുള്ള  വിവര്ും 

ഇവിലെ നിന്ന് െഭ്ിക്കുന്നതാണ്്: https://www.tntech.edu/policies/

ഉവ്്വ. ലെുംഗികാക്ക ണും, കുെുുംബ െഹേ, യേറ്റിങ്ങ് 

സ േലത്ത അക്ക ും, പിന്തുെര്ൽ എന്നിവയേക്കുറിച്ുള്ള  

നിങ്ങേുലെ യേറ്റിനല്റ നിേ  നിർവചനയത്തക്കുറിച്ുള്ള  

സമ്പൂർണ്ണ വിവര്ും വാർഷിക ലസകയൂര്ിറ്റി റിയപാർട്ടിൽ 

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

U വിസ T വിസ

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്ക് ഇരയായവർക് പ്രത്ത്യക വിസയുും, ഇമിത്പ്േഷൻ സ്റ്റാറ്റസുും ഉത്ടാ?

ഉവ്്വ. ലെുംഗികാക്ക ണും, കുെുുംബ െഹേ, യേറ്റിങ്ങ് സ േലത്ത അക്ക ും, പിന്തുെര്ൽ എന്നിവക്്ക ഇര്ോേവർക്്ക  റ്റ ്

വിസ ഓപഷ്നുകൾ െഭ്യ ാണ്്, അതിൽ U, T വിസകേുും അെങ്ങിേിട്ടുണ്്ട. കൂെുതൽ സുവയക്തതക്്ക ഇ ിയക്ഗഷൻ 

അയറ്റാർണിേു ാേി സുംസാര്ിക്കുക.

ല ുംേികത്മാ, വയക്തിരരത്മാ ആയ ആപ്കമണത്തിന് ഇരയായവർക് ത്വടിയുള്ള ഇമിത്പ്േഷനുും, വിസ 

വിവരവുും

തങ്ങേുലെ കുെിയേറ്റയത്തക്കുറിച്ുും , വിസേുലെ നിെയേക്കുറിച്ുും  ഉള്ള അന്തർയേശീേ വിേയാർത്ഥികേുയെേുും, 

പണ്ഡിതന്മാര്ുയെേുും  യചാേയങ്ങൾ ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ ആയറ്റാർണിയോെ് യചാേിക്കാൻ ആവശയലപെുന്നു. ഈ ക്പ ാണും 

നിേ ത്തിനല്റ ചിെ വീക്ഷണങ്ങൾ വിശേീകര്ിക്കുന്നതിനുള്ള  ഒര്ു ഉപാധിോണ്്,  എന്നാൽ ഇത് 

നിേയ ാപയേശത്തിന്് പകര് ാകുന്നതല്ല.

ഞാൻ ആപ്കമണത്തിന്് ഇരയായ ഒരു വയക്തിയാണ്്, ഓൺ കയാമ്പസ് ഉരാധികള്ക് 

രരിത്ശ്ാധികുന്നത്ിനാവശ്യമായ  എനറ്െ ത്യാേയത്റയ എനറ്െ ഇമിത്പ്േഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബാധികുത്മാ?

പര്ാതി ലകാെുക്കുന്നതിലന  സുംബന്ധിച് ക്പയതയക യചാേയങ്ങൾ എഴുതി അറിേിയക്കണ്ട വിൊസും:

ഇല്ല. നിേ ക്പകാര്ും, ലെുംഗികയ ാ, വയക്തിപര് ാേ ആക്ക ണത്തിയനാ ഇര്ോകുകയോ അഥവാ അതിലന 

അതിജീവിക്കുകയോ  ലചയ്ത വിേയാർത്ഥികൾക്കുും, ജീവനക്കാർക്കുും 1972 ലെ എേയൂയക്കഷൻ അല നറ്്ല നറ്ിനല്റ 

ലെറ്റിൽ 9 (ലെറ്റിൽ 9) ക്പകാര്വുും, സക്്തീകൾലക്കതിലര്േുള്ള  അക്ക ണ ണ നിേ  ക്പകാര്വുും (വിഎേബയൂഎ)  

ഇ ിയക്ഗഷനുും, വിസ ോറ്റസുും പര്ിഗണിക്കാലത അയത അവകാശങ്ങൾ െഭ്ിക്കുന്നതാണ്്.

ഒര്ു കുറ്റകൃതയും റിയപാർട്്ട ലചയ്യുയമ്പാൾ യകായേജ് നിങ്ങയോെ് ലവര്ാഗയും ലവച്് പുെർത്തുകയോ, ക്പതികാര് 

ബുദ്ധിയോലെ ലപര്ു ാറുകയോ ലചയ്യുന്നതല്ല.  

ത്രഖകളുള്ള കുടിത്യറ്റകാരനാത്യാ, ത്രഖകളില്ലാത്ത കുടിത്യറ്റകാരനാത്യാ എനിക് പ്കിമിനൽ കുറ്റങ്ങള്ക് 

ചുമത്താൻ കഴിയുത്മാ?

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112



ലെഗികാക്ക ണും, കുെുുംബ െഹേ, ബൊത്സുംഗും, 

ആക്ക ണും, അഥവാ അതു ാേി ബന്ധലപട്ട  റ്റ ്

അപര്ാധങ്ങൾ അെക്ക ുള്ള ചിെ കുറ്റകൃതയങ്ങേുലെ  

പര്ിണത ഫെ ാേുണ്ടാകുന്ന,  സാര് ാേ ശാര്ീര്ികയ ാ, 

 ാനസികയ ാ ആേ അക്ക ത്തിന്് ഇര്കോേവർക്്ക 

- ഇര്/അയപക്ഷകൻ നിർേിഷ്ട കുറ്റകൃതയത്തിൽ ഉൾലപട്ട 

ഒര്ു ഇര്ോേിര്ിക്കണും കൂൊലത കുറ്റകൃതയത്തിനല്റ  

അയനവഷണും കൂലെ/അഥവാ യകാെതി വയവഹാര്ത്തിന്് 

സഹാേകര് ാേിര്ിക്കണും. 

- സാധാര്ണോേി നാെ്് വർഷയത്തക്്ക സാധുതേുണ്്ട

- കൂെുതൽ വിവര്ത്തിന്്, ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ 

അയറ്റാർണിേുലെ വിേഗദ്്ധാഭ്ിക്പാേും യതെുന്നതിനാേി  

കാണുക:

 നുഷയക്കെത്തിന്് ഇര്ോേവർക്്ക

-  നുഷയക്കെത്ത് അയനവഷണും അഥവാ യകാെതി 

വയവഹാര്ത്തിൽ സഹകര്ണത്തിനാേി ആവശയത്തിന്് 

അനുസര്ിച്് ക്പവർത്തിക്കണും (ശാര്ീര്ികയ ാ, 

 ാനസികയ ാ ആേ ആഘാതത്താൽ സഹകര്ിച്് 

ക്പവർത്തിക്കാൻ കഴിോത്ത അവസ്ഥേിെലല്ലങ്കിൽ), 

കൂൊലത ഇര്/അയപക്ഷകലന അയ ര്ിക്കേിൽ നിന്ന് 

 ാറ്റുകോലണങ്കിൽ തീക്വ ാേ കയ്േശും 

അനുഭ്വിക്കുല ന്ന് വിശേീകര്ിക്കാനുും കഴിേണും.

- സാധാര്ണോേി നാെ്് വർഷയത്തക്്ക സാധുതേുണ്്ട

- കൂെുതൽ വിവര്ത്തിന്്, ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ 

അയറ്റാർണിേുലെ വിേഗദ്്ധാഭ്ിക്പാേും യതെുന്നതിനാേി  

കാണുക:

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-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, J-1 ോറ്റസ് വിേയാർത്ഥികൾ

• ഒര്ു ലെസൻസ് ഉള്ള ല േിക്കൽ ഓഫീസർ, തിര്ുമ്മി 

ചികിത്സ നെത്തുന്ന യോക്ടർ, അഥവാ ലെസൻസ് ഉള്ള 

കേ്ിനിക്കൽ ലസയക്കാേജിേ് സർട്ടിലഫ ലചയ്ത 

ചികിത്സാ പര് ാേ അവസ്ഥ കാര്ണും കുറഞ്ഞ യകാഴ്സ് 

യൊേ് അുംഗീകര്ിക്കുന്നതിനുള്ള  ഓപഷ്നുകൾ

• നിങ്ങേുലെ അക്കാേ ിക് യക്പാക്ഗാ ിൽ നിന്നുും 

പിൻവെിേുന്നതിനുള്ള  ഓപഷ്നുകേുും, അനന്തര് 

ഫെങ്ങേുും 

• വിേയാർത്ഥി പിൻവാങ്ങുവാൻ ആക്ഗഹിക്കുലന്നങ്കിൽ 

പിന്നീെ് അക്കാേ ിക് യക്പാക്ഗാ ിയെക്്ക  െങ്ങി 

വര്ുന്നതിലന  സുംബന്ധിച്ുള്ള വിവര്ും

• ജീവിതപങ്കാേിലേ അനുഗ ിക്കുയമ്പാഴുള്ള  

ഓപഷ്നുകേുും അനന്തര് ഫെങ്ങേുും

• വിസ ോറ്റസ്  ാറ്റുന്നതിലന സുംബന്ധിച് 

ഓപഷ്നുകയേക്കുറിച്ുള്ള  ലപാതു വിവര്ും

• U, T വിസലേ സുംബന്ധിച് ലപാതു വിവര്ും. ( 

യോഗയനാേ ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ അയറ്റാർണിേുലെ സഹാേും 

യതെുക)

• യോഗയനാേ അയറ്റാർണിേുലെ സഹാേും യതെുക

H-1B, O-1, E-3, അഥവാ TN  ഉയേയാഗാർത്ഥികൾ 

• അവധി േിവസങ്ങേുലെ ഓപഷ്നുകേുും, നിങ്ങേുലെ 

ഇ ിയക്ഗഷൻ ോറ്റസിനല്റ അനന്തര് ഫെങ്ങേുും

• ജീവിതപങ്കാേിലേ അനുഗ ിക്കുയമ്പാഴുള്ള  

ഓപഷ്നുകേുും അനന്തര് ഫെങ്ങേുും

• വിസ ോറ്റസ്  ാറ്റുന്നതിലന സുംബന്ധിച് 

ഓപഷ്നുകയേക്കുറിച്ുള്ള  ലപാതു വിവര്ും. യോഗയനാേ 

ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ അയറ്റാർണിേുലെ സഹാേും യതെുക.

• U, T വിസലേ സുംബന്ധിച് ലപാതു വിവര്ും. ( 

യോഗയനാേ ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ അയറ്റാർണിേുലെ സഹാേും 

യതെുക)

• യോഗയനാേ ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ അയറ്റാർണിേുലെ 

സഹാേും യതെുക

• ബാക്കിേുള്ള അയ ര്ിക്കൻ സ്ഥിര്താ സക്കാർ ( ക്ഗീൻ 

കാർേ് ഇതുവയര്േുും െഭ്ിക്കാത്തവർക്്ക)

• നിങ്ങേുലെ ലതാഴിെുെ  സയ്പാൺസർ ലചയ്ത സ്ഥിര് 

താ സ അയപക്ഷേിൽ തീര്ു ാന ാകാത്തയപാൾ 

നിങ്ങേുലെ ലതാഴിൽ ഉയപക്ഷിക്കുയമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന  

ക്പഭ്ാവും

• യോഗയനാേ അയറ്റാർണിേുലെ സഹാേും യതെുക

േു എസ് സി ഐ എസ്: നിങ്ങേുലെ കമ്മയൂണിറ്റി 

ലവബയ്പജ്  കലണ്ടത്താൻ സഹാേിക്കുന്നു

േു എസ് സി ഐ എസ്: െീഗൽ സർവീസിനല്റ 

ലവബയ്പജ് കലണ്ടത്താൻ സഹാേിക്കുന്നു

േിപാർട്്ടല നറ്് ഓഫ് യഹാുംൊനറ്് ലസകയൂര്ിറ്റിേുലെ  (േി.എച്്.എസ്.) ഒര്ു വിഭ്ാഗ ാേ േു. എസ്. സിറ്റിസൺഷിപ് 

ആനറ്് ഇ ിയക്ഗഷൻ ലസർവീസസ് (േുഎസ് സിഐഎസ്), സൗജനയ ായോ, കുറഞ്ഞ ലചെവിയൊ നിേ  

ക്പാതിനിധയും കലണ്ടത്തുന്നതിന്് വയക്തികലേ സഹാേിക്കുന്നതിന്് ര്ണ്്ട ലസറ്റുകൾ നെത്തുന്നുണ്്ട.:

സൗജനയ ായോ, കുറഞ്ഞ ലചെവിയൊ ഇ ിയക്ഗഷൻ സർവീസ് നൽകുന്ന അയറ്റാർണി ാര്ുലെ യേറ്റ് തിര്ിച്ുള്ള പട്ടിക 

യബാർേ് ഓഫ് ഇ ിയക്ഗഷൻ അപീൽസ് (ബിഐഎ) നൽകുന്നു.

അയ ര്ിക്കൻ ഇ ിയക്ഗഷൻ യൊയേഴ്സ് അയസാസിയേഷൻ ( എഐഎൽഎ) നൽകുന്ന ഓൺലെൻ ഇ ിയക്ഗഷൻ 

യൊേറിനല്റ സഹാേ യസവനും ലകാണ്്ട ഒര്ു വിേയാർത്ഥി അഥവാ പണ്ഡിതന്് ഒര്ു ഇ ിയക്ഗഷൻ വക്കീെിലന 

കലണ്ടത്താവുന്നതാണ്്.

ഒരു ത് ാകൽ ഇമിത്പ്േഷൻ അത്റ്റാർണിറയ എനിക് എവിറട കറടത്താനാകുും?

ഇ ിയക്ഗഷൻ നിേ  യ ഖെേിൽ ക്പാവീണയും യനെിേ ലെസൻസ് ഉള്ള അയറ്റാർണി ാര്ാണ്് ഇ ിയക്ഗഷൻ യൊേർ ാർ. 

ഇ ിയക്ഗഷൻ യകാെതിേിെുും , ഇ ിയക്ഗഷൻ ആവശയങ്ങൾക്കാേി ആപേ്ിയക്കഷൻ ഫേൽ ലചയ്യുയമ്പാഴുും അവർ 

കേ്േനറ്ിനല്റ വക്കീൊേി ക്പവർത്തിക്കുന്നത് കൂൊലത അവർക്്ക ഇ ിയക്ഗഷൻ ഏജൻസികയേേുും  

ക്പതിനിധീകര്ിക്കാവുന്നതാണ്്. വക്കീെിന്് ലപാതുവാേ അഭ്ിക്പാേും നൽകാൻ കഴിേുന്നതുും , ഇ ിയക്ഗഷൻ 

ഓപഷ്നുകയേക്കുറിച്്  നിങ്ങൾക്്ക ചർച് ലചയ്യാവുന്നതു ാണ്്. എല്ലാ വക്കീൽ ായര്േുും യപാലെ, ഇ ിയക്ഗഷൻ 

യൊേർ ാർ ലതാഴിൽപര് ാേി ലനതികവുും, വയവഹാര്ികവു ാേ ആവശയങ്ങേു ാേി ബന്ധലപട്ടിര്ിക്കുന്നത് 

കൂൊലത കേ്േനറ്ു ാേുള്ള സുംഭ്ാഷണും ര്ഹസയ ാേി സൂക്ഷിക്കുകേുും ലചയ്യുന്നു.

, ,  

വിസ ഓരഷ്നുകള്ക്

ആരാണ്് ഒരു ഇമിത്പ്േഷൻ ത് ായർ, അവരുറട ത് ാ ി എന്താണ്്?

എനിക് കൂടുത്ൽ വിവരങ്ങള്ക് നൽകാൻ കാമ്പസിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തികുന്നുത്ടാ?

ഇ ിയക്ഗഷൻ ോറ്റസിലന സുംബന്ധിച് ആവശയ ുള്ള വിവര്ും ഇനറ്ർനാഷണൽ േുേനറ്് ആനറ്് സയ്കാേർ 

ലസർവീസസ് ഓഫീസിൽ നിന്നുും െഭ്യ ാണ്്.  ക്ശദ്ധിക്കുക ോൻയേർേ്  F-1, J-1 േുേനറ്് വിസ അഥവാ ലതാഴിെുെ  

സയ്പാൺസർ ലചയ്യുന്ന വർക്്ക വിസ എന്നിവക്്ക പുറത്ത് ഉൾലപെുന്ന  റ്റ ്വിസ ോറ്റസുകൾ അഥവാ നിേ പര് ാേ 

ഓപഷ്നുകൾ എന്നിവലേ സുംബന്ധിച് യചാേയങ്ങൾക്്ക ഉത്തര്ും െഭ്ിക്കാൻ യോഗയനാേ ഇ ിയക്ഗഷൻ 

അയറ്റാർണിേു ാേി ബന്ധലപെുക.

 , 



അയ ര്ിക്കൻ ബാർ അയസാസിയേഷനുും യേറ്റ് നൽകുന്ന നിേ  സഹാേും കലണ്ടത്തുന്നതിനാവശയ ാേ വിവര്ും 

നൽകുന്നു.


