
क्याम्पस भित्रका मेभिकल र परामर्श संसाधनहरूका साथसाथै उपलब्ध आवासहरू बारेमा 

जानकारी यहााँ फेला पानश सभकन्छ:
https://www.tntech.edu/healthservices/

भवद्याथी कायशवाही प्रभियाको बारेमा जानकारी यहााँ फेला पानश सभकन्छ: https://www.tntech.edu/policies/
  

सकु्नहुन्छ। तपाईंको राज्यको यौनजन्य आिमण, घरेलु भहंसा, पे्रम भहंसा र धोकाका 

आपराभधक पररिाषाहरूको  जानकारी वाभषशक सुरक्षा प्रभतवेदनमा फेला पानश सभकन्छ:
https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U भिसा T भिसा

यौनजन्य दुर्व्शवहार, घरेलु भहंसा, बलात्कार, आिमण वा अन्य सम्बन्धित अपराधहरू 

सभहतका भनभित आपराभधक भियाकलापको पररणामको रूपमा अत्यभधक र्ारीररक वा 

मानभसक दुर्व्शवहारका पीभितहरूका लाभि

- पीभित/आवेदक मान्य आपराभधक भियाकलापहरूद्वारा  पीभित हुनुपछश  र उक्त 

आपराभधक िभतभवभधको  अनुसिान र/वा अभियोिमा सहयोिी जस्तो देन्धिनुपछश

- साधारणतया चार वषशको लाभि मान्य

- थप जानकारीको लाभि, अध्यािमन वकीलसाँि परामर्श िनुशहोस् र यहााँ हेनुशहोस्: 

मानव बेचभबिनका पीभितहरूका लाभि

- बेचभबिन ऐन(हरू) को अनुसिान वा अभियोिमा सहकायशको लाभि कानून प्रवतशनका 

अथशपूणश अनुरोधहरूसाँि अनुपालन हुनुपछश  (र्ारीररक वा मनोवैज्ञाभनक  ट्रमाको कारणले 

सहकायश िनश असक्षम नहुाँदासम्म) र पीभित/आवेदकलाई संयुक्त राज्यबाट् हट्ाइएमा ऊ 

अत्यभधक कभिनाईबाट्  िुभिनुपने अवस्थालाई  देिाउन सक्षम हुनुपछश

- साधारणतया चार वषशको लाभि मान्य

- थप जानकारीको लाभि, अध्यािमन वकीलसाँि परामर्श िनुशहोस् र यहााँ हेनुशहोस्: 

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

त्यहााँ अपराधका पीभितहरूको लाभि कुनै भिभिष्ट भिसा र अध्यािमन स्थिभतहरू छन्?

छन्।  यौनजन्य आिमण, घरेलु भहंसा, पे्रम भहंसा र धोका पाएका पीभितहरूको लाभि U र T भिसाहरू सभहत अन्य भिसा भवकल्पहरू हुन सक्छन्।   सुभनभित वणशनको लाभि अध्यािमन 

वकीलसाँि कुरा िनुशहोस्।

क्याम्पसमा मलाई अभतररक्त जानकारी उपलब्ध िराउन सके्न कार्ाालर् छ?

 , 

, ,  

अन्तराशभरर य भवद्याथी र भवद्वान सेवा कायाशलयले अध्यािमन न्धस्थभतसाँि सम्बन्धित उपयोिी जानकारी उपलब्ध िराउन सक्छ।  अन्य भिसा न्धस्थभतहरूमा हुने पररवतशनहरू वा 

स्तरीय F-1 र J-1 भवद्याथी भिसाहरू बाभहर पने कानूनी भवकल्पहरू वा रोजिारदाताद्वारा  प्रायोभजत कायश भिसाहरूसाँि सम्बन्धित प्रश्नहरूका लाभि योग्य अध्यािमन 

वकीलसाँि परामर्श िनश ध्यान भदनुहोस्।

भिसाका भिकल्पहरू

zedmondson@tntech.edu

र्ौनजन्य तिा अन्तिैर्स्क्तक भहिंसाका पीभितहरूको लाभि अध्यािमन तिा भिसा जानकारी

आफ्नो अध्यािमन र भिसाको न्धस्थभतको बारेमा प्रश्नहरू िएका अन्तराशभरर य भवद्याथी र भवद्वानहरूलाई  अध्यािमन वकीलको सहायता िोज्न सुझाव िररन्छ।   यो कािजात कानूनका भनभित 

पक्षहरूको र्व्ाख्या िने संसाधन हो तर यो कानूनी परामर्शको प्रभतस्थापन होइन।

म आक्रमणबाट पीभित िएको छु, मेरो अध्यािमन स्थिभतले क्याम्पस भित्रका सिंसाधनहरूमा पहाँच िने मेरो क्षमतालाई प्रिाि पाछा?

पादैन। कानून अन्तिशत, यौनजन्य र अन्तवैयन्धक्तक भहंसाका पीभित वा उत्तरजीवी रहेका भवद्याथीहरू  र कमशचारीले अध्यािमन र भिसा न्धस्थभतको बाबजुद 1972 को भर्क्षा संसोधनहरू 

(र्ीषशक IX) र मभहला ऐन भवरूद्धको भहंसा (VAWA) बमोभजम समान अभधकार प्राप्त िछश न्।

कलेजले तपाईं भवरूद्ध प्रभतकार िनेछैन वा अपराधको ररपोट्श  िरेको आधारमा तपाईंलाई भिन्न र्व्वहार िनेछैन।

मैले कानूनी िा िैर-कानूनी आप्रिासीको रूपमा आपराभधक दोषहरू लिाउन सक्छु?

अपराधहरू दायर िने सम्बिी भवभर्र प्रश्नहरूलाई यहााँ सम्बोधन िनश सभकनेछ:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
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http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
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F-1 र J-1 न्धस्थभत िएका भवद्याथीहरू

• इजाजतप्राप्त मेभिकल भचभकत्सक, अन्धस्थभचभकत्साको  भचभकत्सक वा इजाजतप्राप्त 

भचभकत्सकीय मनोवैज्ञाभनकद्वारा  प्रमाभणत मेभिकल अवस्थाहरूको  कारणले 

घट्ाइएको पाठ्यिम िार स्वीकृभतको लाभि भवकल्पहरू 

• तपाईंको रै्भक्षक कायशिमबाट् हट््ने भवकल्पहरू र यसका पररणामहरू  

• भवद्याथीले हट्ाउन चाहन्छन् िने पभछको भमभतमा रै्भक्षक कायशिममा फभकश ने 

बारेमा जानकारी

• जीवनसाथीहरूलाई  साथ भदने भवकल्प र पररणामहरू

• भिसा न्धस्थभत पररवतशन िनशको लाभि भवकल्पहरूको बारेमा सामान्य जानकारी। 

• U र T भिसाहरूको साधारण जानकारी। (योग्य अध्यािमन वकील कहााँ ररफर)

• योग्य वकील कहााँ ररफर

H-1B, O-1, E-3 वा TN कमशचारीहरू

• अनुपन्धस्थभतको कायश भबदाको लाभि भवकल्पहरू र तपाईंको अध्यािमन न्धस्थभतका 

पररणामहरू

• जीवनसाथीहरूलाई  साथ भदने भवकल्प र पररणामहरू

• भिसा न्धस्थभत पररवतशन िनशको लाभि भवकल्पहरूको बारेमा सामान्य जानकारी। 

योग्य अध्यािमन वकील कहााँ ररफर

• U र T भिसाहरूको साधारण जानकारी। (योग्य अध्यािमन वकील कहााँ ररफर)

• योग्य अध्यािमन वकील कहााँ ररफर

• संयुक्त राज्यका भवचाराधीन स्थायी भनवासीहरू (ग्रीन कािश  अझैसम्म स्वीकृत 

िररएको छैन)

• तपाईंको भवचाराधीन  रोजिारदाता-प्रायोभजत स्थायी भनवासी आवेदनमा तपाईंको 

रोजिार छोि्नुका प्रिाव;

• योग्य वकील कहााँ ररफर

USCIS: तपाईंको सामुदाभयक वेबपृष्ठमा मद्दत फेला पानुशहोस् USCIS: कानूनी सेवा वेबपृष्ठ फेला पानुशहोस्

मैले थिानीर् अध्यािमन िकील कहााँ फेला पाना सक्छु?

संयुक्त राज्यको नािररकता तथा अध्यािमन सेवा (USCIS), िृह सुरक्षा भविाि (DHS) बू्यरोले र्व्न्धक्तहरूलाई भन:रु्ल्क वा नू्यन रु्ल्कको कानूनी प्रभतभनभधत्व फेला पानश 

मद्दत िनश दुईवट्ा साइट्हरू उपलब्ध िराउाँछ:

अध्यािमन अपील बोिश  (BIA) ले भन:रु्ल्क वा कम रु्ल्कमा अध्यािमन सेवाहरू उपलब्ध िराउने राज्य वकीलहरूको सूची उपलब्ध िराउाँछ।

The American Immigration Lawyers Association (AILA) ले अनलाइन अध्यािमन वकील ररफेरल सेवा प्रदान िछश  जसले भवद्याथी वा भवद्वानलाई अध्यािमन वकील 

फेला पानश मद्दत िनश सक्छ।

American Bar Association ले राज्य कानूनी सेवाहरू फेला पानश पभन जानकारी उपलब्ध िराउाँछ।

अध्यािमन वकीलहरू िनेको इजाजतप्राप्त वकीलहरू हुन् जसले अध्यािमन कानूनको के्षत्रमा भवरे्षज्ञता प्राप्त िछश न्।   भतनीहरूले सेवाग्राहीको  अभधवक्ताको रूपमा 

कायश िछश न् र अध्यािमन अदालतको साथसाथै अध्यािमन लािहरूको लाभि आवेदन िदाश पभन भतनीहरूलाई अध्यािमन एजेन्सीहरूको  अिाभि प्रसु्तत िनश सक्छन्।  

वकीलले सामान्य सुझाव भदन सक्छ र अध्यािमन भवकल्पहरूमा छलफल िनश सक्छ। सबै वकीलहरू जसै्त, अध्यािमन वकीलहरू पेर्ाित, नैभतक र कानूनी 

आवश्यकताहरूबाट्  बााँभधएका हुन्छन् र सेवाग्राहीको छलफलहरूलाई  िोपनीय राख्छन्।

अध्यािमन िकील िनेको के हो र भतनीहरूले के िछा न्?


