
ऑन-कँपस वैद्यकीय आणि समुपदेशन स्त्रोत, तसेच उपलब्ध णनवासव्यवस्था  

संबंधीची माणिती तुम्हाला या साईट वर णमळू शकेल:
https://www.tntech.edu/healthservices/

णवद्याथी आचरि प्रणियेबाबत माणिती तुम्हाला या साईट वर णमळू शकेल: https://www.tntech.edu/policies/

िोय. लैंणिक अत्याचार, घरिुती णिंसाचार, डेणटंि णिंसा आणि पाठलाि इत्यादी 

बाबतच्या तुमच्या राज्याच्या फौजदारी व्याखे्यची माणिती वाणषिक सुरक्षा अिवाल 

णमळु शकते:

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

U व्हीसा  T व्हीसा

णनणित फौजदारी, जसे लैंणिक दे्वष, घरिुती णिंसा, बलात्कार, िल्ला णकंवा अन्य 

संबंणधत िुन्ांमुळे झालेल्या भरीव शारीररक णकंवा मानणसक दे्वषाच्या बळीसंाठी       

- बळी/अजिदार ह्याचे पात्र दे्वषाचे बळी असिे आवश्यक आिे आणि त्याची तपासात 

आणि/णकंवा णफयािदीत मदद करिे शक्य असिे मित्वाचे आिे        - साधारिपिे 

बंधनकारकता चार वषाांची आिे                                        

- अणधक माणिती णमळवण्यासाठी  एका इणमगे्रशन वणकलाशी संपकि  साधा, आणि 

पिा:

मानव तस्करीच्या बळीसंाठी                                                 

- तस्करीच्या तपासात णकंवा णफयािदीत सिकायािसाठी  कायदा सुव्यवस्थेकडून 

णमळालेल्या समंजस णवनंतीचे पालन करिे आवश्यक आिे (पि शारीररक णकंवा 

मानणसक वेदन झाले असले तर नािी), आणि िे णसद्ध करिे आवश्यक आिे णक 

अमेररकेतून णनघाल्यामुळे बळी/अजिदाराला अतं्यत कष्ट िोतील                         - 

साधारिपिे बंधनकारकता चार वषाांची आिे                         

- अणधक माणिती णमळवण्यासाठी  एका इणमगे्रशन वणकलाशी संपकि  साधा, 

आणि पिा:

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

 , 

, ,  

आंतरराष्टर ीय णवद्याथी आणि अभ्यासक कायािलय इणमगे्रशन स्स्थतीबद्दल उपयोिाची माणिती देऊ शकते. नोट करा णक अन्य व्हीसा स्स्थतीमंधे्य पररवतिनासाठी , णकंवा मानक 

F-1 आणि J-1 णवद्याथी व्हीसा णकंवा मालक द्वारे प्रायोणजत नोकरी व्हीसांच्या बािेर कायद्याच्या पयाियांणवषयी प्रश्न असतील, तर योग्य इणमगे्रशन वणकलाशी संपकि  साधा.

व्हीसा पर्ाार्

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

गुन्ह्याचे बळी ठरलेल्या  लोकाांसाठी विविष्ट व्हीसा आवि इविगे्रिन दर्ाा आहे का?

िोय. लैंणिक अत्याचार, घरिुती णिंसाचार, डेणटंि णिंसा आणि पाठलािाचे बळी असलेल्या व्यक्ीसंाठी, U आणि T व्हीसा समवेत इतर व्हीसा (प्रवेशपत्र) पयािय असू 

शकतात. एका इणमगे्रशन वकीलाशी बोला.

अविक िावहती साठी कॅम्पस िर कार्ाालार् उपलब्ध आहे का?

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

लैंवगक आवि आांतरिैर्क्तिक वहांसेच्या बळी ांची इिीगे्रिन आवि व्हीसा िावहती

आंतरराष्टर ीय णवद्याथी आणि अभ्यासकांना  त्यांच्या इणमगे्रशन आणि व्हीसा स्स्थती बाबतच्या त्यांच्या प्रश्नांसाठी इणमगे्रशन वकीलांकडे सािाय्य मािण्याचा सल्ला णदला जातो. 

िे दस्तऐवज कायद्याच्या कािी दृणष्टकोनांना स्पष्ट करण्याचा स्रोत आिे, पि कायदेशीर सल्लाचे प्रणतयोजन नािी.

िी विनर्भांगाची बळी आहे, िाझी इविगे्रिन (आस्थलाांतरि) ची क्तस्थती कँम्पस िरील सांसािनाांिर िाझ्या प्रिेिाची क्षिता प्रभावित 

करेल का?

आरोप लावण्याबाबतचे  णवणशष्ट प्रश्न पुढील पत्त्यावर संबोणधत केले जाऊ शकतात :

नािी. कायद्याच्या अंतिित, णवद्याथी आणि कमिचारी जे लैंणिक णकंवा आंतरवैयस्क्क णिंसेची बळी आणि उत्तरजीणवत असतात, त्यांना इणमगे्रशन आणि व्हीसा स्स्थतीची पवाि 

न करता, 1972 चे णशक्षि संशोधन चे शीषिक IX (शीषिक X) आणि मणिला णवरुद्ध णिंसा कायदा (VAWA) यांच्या अंतिित समान अणधकार प्राप्त िोतात.

िुन्ाचा ररपोटि  केल्याच्या आधारावर मिाणवद्यालय तुमच्या णवरुद्ध सूडबुद्धीची वाििूक णकंवा तुमच्याशी वेिळेपिािे वाििार नािी.

िी दस्तऐिर्ीकरि वकां िा दस्तऐिर्ीकरि नसलेला इविग्रांट म्हिून िी कार्देिीर फौर्दारी अवभर्ोग लािू िकतो का?

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 आणि J-1 व्हीसा स्स्थतीचे णवद्याथी

• अणधकृत णचणकत्सक, डॉक्टर ऑफ ओस्टीयोपथी, णकंवा अणधकृत मानसशास्त्रज्ञ 

यांनी स्वीकृत केलेले वैद्यकीय आजार असल्यास कमी कोसि घेण्याचे पयािय

• आपल्या अभ्यास योजना सोडण्याचे पररिाम, आणि त्याचे पयािय

• जर णवद्याथी अभ्यास योजना सोडतो, तर नंतर त्या अभ्यास योजनेला परत 

येण्याबद्दल माणिती

• बरोबर येिारे  पती-पत्नी साठी पयािय आणि पररिाम

• व्हीसा स्स्थती बदलण्याच्या पयािया बद्दल सामान्य माणिती

• U आणि T व्हीसा बद्दल सामान्य माणिती  (योग्य इणमगे्रशन वकीलाचे रेफरल)

• योग्य वकीलाचे रेफरल

H1B, O-1, E-3 णकंवा TN कमिचारी

• कामावरून सुट्टी घेण्याचे पयािय आणि तुमच्या इणमगे्रशन स्स्थती वर त्याचे पररिाम

• बरोबर येिाऱ्या पती-पत्नी साठी पयािय आणि पररिाम

• व्हीसा स्स्थती बदलण्याच्या पयािया बद्दल सामान्य माणिती. योग्य इणमगे्रशन 

वकीलाचे रेफरल

• U आणि T व्हीसा बद्दल सामान्य माणिती  (योग्य इणमगे्रशन वकीलाचे रेफरल)

• योग्य इणमगे्रशन वकीलाचे रेफरल

• मधं्यतरी अमेररकेचे कायमचे रणिवासी (ग्रीन काडि  ला स्वीकृती णमळालेली नािी)

• तुमचे मालक द्वारे प्रायोणजत ग्रीन काडि  अजि मधं्यतरी असताना, नोकरी सोडण्याचे 

पररिाम

• योग्य वकीलाचे रेफरल

इविगे्रिन िकील कोि असतात आवि कार् करतात?

िला स्थावनक इविगे्रिन िकील कुठे विळेल?

USCIS: आपल्या समाजात मदत प्राप्त करा USCIS: कायदेशीर सेवा शोधा

अमेररकन बार संघ (American Bar Association) सुद्धा राज्याप्रमािे कायदेशीर सेवा प्राप्त करण्याबाबत माणिती उपलब्ध करतात.

जन्मभूमी संरक्षि णवभाि [Department of Homeland Security (DHS)] ह्याचे एक णवभाि आिे अमेररकेचे राष्टर ीयता आणि इणमगे्रशन सेवा [U.S. Citizenship and 

Immigration Services (USCIS)], ह्याचे दोन वेबसाईट आिेत, णजथे तुम्ही मोफत णकंवा कमी मूल्याचे कायदेशीर प्रणतणनधीत्व प्राप्त करू शकता:

इणमगे्रशन अजि मंडळ [Board of Immigration Appeals (BIA)] राज्याप्रमािे वणकलांची यादी उपलब्ध करतात, जे मोफत णकंवा कमी मूल्याच्या इणमगे्रशन सेवा उपलब्ध करतात.

अमेररकन इणमगे्रशन वकील संघ [American Immigration Lawyers Association (AILA)] ह्याची एक ऑनलाईन रेफरल सेवा आिे, णजथे णवद्याथी णकंवा अभ्यासक इणमगे्रशन वकीलाची 

माणिती प्राप्त करू शकतात.

इणमगे्रशन वकील अणधकृत वकील असतात जे णवशेष इणमगे्रशन के्षत्रात मधे्य काम करतात. ते पक्षकाराच्या बाजूने काम करतात, आणि इणमगे्रशन एजन्सीज पुढे, इणमगे्रशन 

कोटाित आणि इणमगे्रशन फायद्यासाठी अजि करण्यात, पक्षकाराचे प्रणतणनधी म्हिून काम करतात. वकील सामान्य सल्ला पि देऊ शकतात आणि इणमगे्रशन चे पयािय 

समजावून देऊ शकतात. सवि वाकीलांसारखे , इणमगे्रशन वकील नीती आणि कायदेप्रमािे णनयमबद्ध असतात, आणि पक्षकारा बरोबरचे सवि चचाि िुप्त ठेवतात.

https://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services

