
ଅନ ୍-କ୍ୟାମ୍ପସ ମେଡିକ୍ାଲ ଏବଂ କ୍ାଉନମସଲିଂ, ତଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହବିା ସବୁଧିାର ଉତ୍ସ 

ସମ୍ବନ୍ଧମର ସଚୂନା, ଏଠାମର େିଳିପାରିବ: https://www.tntech.edu/healthservices/

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଚାଳନ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମ୍ବନ୍ଧମର ସଚୂନା ଏଠାମର େିଳିପାରିବ: https://www.tntech.edu/policies/

ହ ଁ। ମ ୌନ ନି ଯାତନା, ଘମରାଇ ହଂିସା, ମଡଟିଙ୍ଗ -ସେୟର ହଂିସା ଏବଂ  ଲୁଚାଛପା କ୍ାଣ୍ଡ 

ବଷିୟମର ଆପଣଙ୍କ ମେଶର ଅପରାଧକି୍ ସଂଜ୍ଞା ବାଷିକ୍ ସରୁକ୍ଷା ରିମପାଟଯମର େିଳିପାରିବ: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U ଭିସା T ଭିସା

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଅପରାଧକି୍ କ୍ା ଯୟକ୍ଳାପ, ମ ୌନ ନି ଯାତନା, ଘମରାଇ ହଂିସା, ବଳାତ୍କାର, ଆକ୍ରେଣ 

କି୍ମ୍ବା ଅନୟ ସମ୍ବନ୍ଧତି ଅପରାଧ ମ ାଗ ଁ ୁଉମେଖନୀୟ ଶାରୀରିକ୍ କି୍ମ୍ବା ୋନସିକ୍ ଅତୟାଚାର 

ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇ ଁ  

- ପୀଡ଼ିତ/ଆମବେନକ୍ାରୀ ଜମଣ ଅପରାଧକି୍ କ୍ା ଯୟକ୍ଳାପ ମ ାଗୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ 

ମହାଇଥମିବ ଏବଂ ମସହି ଅପରାଧ କ୍ା ଯୟର ତେନ୍ତ ଏବଂ/କି୍ମ୍ବା େଣ୍ଡବଧିାନମର ସହମ ାଗ 

କ୍ରିବାକୁ୍ ସହେତ ଥମିବ

- ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ବଷଯ ପାଇ ଁମବୈଧ

- ଅଧକି୍ ସଚୂନା ପାଇ,ଁ ଜମଣ ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରାେଶଯ କ୍ରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମେଖନ୍ତୁ :

ୋନବ ଚାଲାଣ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇ ଁ

- ତେନ୍ତମର ସହମ ାଗ କି୍ମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକି୍ଙ୍ଗ  ଆକ୍ଟ (ସେହୂ)ର େଣ୍ଡବଧିାନମର ସହମ ାଗ ପାଇ ଁ

ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ ବଭିାଗରୁ  ଥା ଥ ଅନୁମରାଧ ପାଳନ କ୍ରିମବ (ଶାରୀରିକ୍ କି୍ମ୍ବା ୋନସିକ୍ 

ଆଘାତ କ୍ାରଣରୁ ସହମ ାଗ କ୍ରିପାରୁନଥମିଲ), ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ ରୂମପ ପ୍ରେଶତି କ୍ରିବାକୁ୍ 

ସ୍କ୍ଷେ ମହମବ ମ   େି ପୀଡିତ/ଆମବେନକ୍ାରୀଙୁ୍କ ଆମେରିକ୍ାରୁ ବାହାର କ୍ରିେଆି ାଏ 

ମତମବ ମସ ଅତଶିୟ କ୍ଷ୍ଟ ପାଇମବ 

- ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ବଷଯ ପାଇ ଁମବୈଧ

- ଅଧକି୍ ସଚୂନା ପାଇ,ଁ ଜମଣ ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରାେଶଯ କ୍ରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମେଖନ୍ତୁ :

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

ମ  ୁଁ ନରି୍ଯାତନାର ଶକିାର ଜଣେ ବ୍ୟକି୍ତ, କେ ଣମାର ଇମିଣେସନ୍ ସି୍ଥତ ିଅନ୍-କୟାମ୍ପସ ୍ସମ୍ବଳଗୁଁଡ଼କି ହାସଲ କରିବ୍ାଣର ଣମାର ସାମର୍ଥଯୟକୁଁ ପ୍ରଭାବ୍ତି କଣର କି ?

ନିଜର ଇେିମେସନ  ଏବଂ ଭିସା ସି୍ଥତ ିସଂପକ୍ଯମର ଜାଣବିାକୁ୍ ଚାହ ଁୁଥବିା ଅନ୍ତଜଯାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍କଲାରୋନଙୁ୍କ ଜମଣ ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହାୟତା ମନବା ପାଇ ଁପରାେଶଯ 

େଆି ାଉଛି । ଏହ ିଡକୁ୍ମେଣ୍ଟ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ େୃଷି୍ଟମକ୍ାଣର ବୟାଖୟା ପାଇ ଁଏକ୍ ସମ୍ବଳ ଅମଟ, କି୍ନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ପରାେଶଯ ନୁମହ ଁ।

ଣର୍ୌନ ଏବ୍ଂ ପାରସ୍ପରିକ ହଂିସା ପୀଡ଼ତି ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇ   ଇମିଣେସନ୍ (ଣେଶାନ୍ତର ବ୍ାସ) ଏବ୍ଂ ଭିସା ସଚୂନା

ନା । ଆଇନ ଅନୁସାମର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ ୍ୋମନ ମ ଉେଁାମନ କି୍ ମ ୌନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ୍ ହଂିସାମର ପୀଡ଼ିତ ବା ପ୍ରଭାବତି ମସୋମନ ଇେିମେସନ  ଓ ଭିସା ସି୍ଥତ ିସମେ ମସୋମନ 

1972 ଶକି୍ଷା ସଂମଶାଧନ (ଶୀଷଯକ୍ IX)ର ଶୀଷଯକ୍ IX ଏବଂ େହଳିାଙ୍କ ବମିରାଧମର ହଂିସା ଆଇନ  (VAWA) ଅଧୀନମର ସୋନ ଅଧକି୍ାର ପାଇମବ ।

ଜଣେ ଡକୁଁଣମଣ୍ଟପରୂ୍ଣ୍ଯ କମି୍ବା ଅେଡକୁଁଣମଣ୍ଟପରୂ୍ଣ୍ଯ ଇମିୋଣ୍ଟ ଭାଣବ୍ ମ  ୁଁ ଅପରାଧକି ଅଭିଣର୍ାଗଗୁଁଡ଼କି  ଜୋଇ ପାରିବ୍ି କି ?

ଅପରାଧ ତଥୟ ଆଧାରମର କ୍ମଲଜ ଆପଣଙୁ୍କ ଭିନ୍ନ ଭାମବ ବୟବହାର କ୍ରିବ ନାହି ଁକି୍ମ୍ବା ପ୍ରତବିଧିାନ କ୍ରିବ ନାହି ଁ।

 , 

, ,  

ଇେିମେସନ  ସି୍ଥତ ିସମ୍ବନ୍ଧମର ଇଣ୍ଟରନୟାସନାଲ ଷ ଟୁମଡଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କଲାର ସଭିମସସ  ଅଫିସ େହତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣଯ ତଥୟ ପ୍ରୋନ କ୍ରିପାରିବ । ଧ୍ୟାନ େଅିନ୍ତୁ ମ  ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଯ F-1 ଏବଂ J-1 ଛାତ୍ର ଭିସା, 

କି୍ମ୍ବା କ୍ମ୍ପାନୀ-ପ୍ରାମୟାଜତି ୱାକ୍ଯ ଭିସା ବାହାମର ଆସଥୁବିା ଆଇନଗତ ସବୁଧିା କି୍ମ୍ବା ଅନୟ ଭିସା ସି୍ଥତକୁି୍ ପରିବର୍ତ୍ଯନ ସମ୍ବନ୍ଧତି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇ,ଁ ଜମଣ ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରାେଶଯ କ୍ରନ୍ତୁ ।

ଭିସା ବ୍କିଳ୍ପଗୁଁଡ଼କି

ଅଭିମ ାଗଗଡ଼ିୁକ୍ ୋଖଲ ବଷିୟମର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗଡ଼ିୁକ୍ ଏହାକୁ୍ ଜଣାଇ େଆି ାଇପାରିବ:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

କୟାମ୍ପସଣର ଣକୌେସି ଅଫିସ ୍ଅଛି କି ଣର୍ଉ  ଠୁଁ  ଣମାଣତ ଅଧକି ସଚୂନା ମିଳି ପାରିବ୍ ?

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

ଅପରାଧ ପୀଡ଼ତିଙ୍କ ପାଇ   ନରିି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭିସା ଓ ଇମିଣେସନ୍ ସି୍ଥତଗି ୁଁଡ଼କି ରହଛି ିକି ?

ହ ଁ। ମ ୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଘମରାଇ ହଂିସା, ମଡଟିଙ୍ଗ-ସେୟର ହଂିସା ଏବଂ ଲୁଚାଛପା କ୍ାଣ୍ଡର ଶକି୍ାର ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇ,ଁ U ଏବଂ T ଭିସା ସମେତ ଅନୟ ଭିସା ବକି୍ଳ୍ପ ରହଥିାଇପାମର । 

ସବମିଶଷ ଭାମବ ଜାଣବିା ପାଇ ଁଜମଣ ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙୁ୍କ ମ ାଗାମ ାଗ କ୍ରନ୍ତୁ ।

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 ଏବଂ J-1 ୋନୟତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

• ଜମଣ ଲାଇମସନ୍ ସପ୍ରାପ୍ତ ମେଡିକ୍ାଲ ଡାକ୍ତର, ଅସି୍ଥମରାଗ ଡାକ୍ତର, କି୍ମ୍ବା ଲାଇମସନ୍ ସପ୍ରାପ୍ତ 

ୋନସିକ୍ମରାଗ ବମିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସେସୟାଗଡ଼ିୁକ୍ର ପ୍ରୋଣତି କ୍ାରଣରୁ କ୍େ -ଶକି୍ଷା 

ଚାପ ଅନୁମୋେନ ପାଇ ଁବକି୍ଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ୍  

• ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ାମଡେିକ୍  ମପ୍ରାୋେ ୍ରୁ ଓହରିବାମର ପରିଣତି ଏବଂ ବକି୍ଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ୍, 

• ଏକ୍ ପରବର୍ତ୍ଯୀ ତାରିଖମର ଏକ୍ାମଡେିକ୍  ମପ୍ରାୋେକୁ୍ ମଫରିବା ବଷିୟମର ସଚୂନା,  େି 

ଛାତ୍ର ଓହରି ିବାକୁ୍ ଚାହାନି୍ତ

• ସହଧେଯୀଙୁ୍କ ସାଥମିର ମନବାର ବକି୍ଳ୍ପ ଓ ପରିଣତଗିଡ଼ିୁକ୍

• ଭିସା ୋନୟତା ପରିବର୍ତ୍ଯନ କ୍ରିବା ପାଇ ଁବକି୍ଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ୍ ଉପମର ସାଧାରଣ ସଚୂନା 

• U ଏବଂ  T ଭିସାଗଡ଼ିୁକ୍ ଉପମର ସାଧାରଣ ସଚୂନା. (ଜମଣ ମ ାଗୟ ଇେିମେସନ  

ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ୍ ମରଫରାଲ )

• ଜମଣ ମ ାଗୟ ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ୍ ମରଫରାଲ 

H-1B, O-1, E-3, କି୍ମ୍ବା TN କ୍େଯଚାରୀଗଣ

•  ଅନୁପସି୍ଥତରି ଏକ୍ କ୍ା ଯୟ ଛୁଟି ପାଇ ଁବକି୍ଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇେିମେସନ  ସି୍ଥତରି 

ପରିଣତି

• ସହଧେଯୀଙୁ୍କ ପାଖମର ରଖବିାର ବକି୍ଳ୍ପ ଏବଂ ପରିଣତଗିଡ଼ିୁକ୍

• ଭିସା ୋନୟତାର ପରିବର୍ତ୍ଯନର ବକି୍ଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ୍ ଉପମର ସାଧାରଣ ସଚୂନା. ଜମଣ ମ ାଗୟ 

ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙୁ୍କ ମରଫରାଲ 

• U ଏବଂ T ଭିସାଗଡ଼ିୁକ୍  ଉପମର ସାଧାରଣ ସଚୂନା| (ଜମଣ ମ ାଗୟ ଇେିମେସନ  

ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙୁ୍କ ମରଫରାଲ )

• ଜମଣ ମ ାଗୟ ଇେିମେସନ  ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙୁ୍କ ମରଫରାଲ 

• ଆମେରିକ୍ାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବମକ୍ୟା (େୀନ କ୍ାଡଯ ଏ ପ ଯୟନ୍ତ ଅନୁମୋେତି ମହାଇନାହି)ଁ

• ଆପଣଙ୍କର ବମକ୍ୟା ନି କିୁ୍ତୋତା -ପ୍ରାମୟାଜତି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଆମବେନ ଠାରୁ ଚାକି୍ରି 

ତୟାଗ କ୍ରିବାର ପ୍ରଭାବ

• ଜମଣ ମ ାଗୟ ଆଟରି୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ୍ ମରଫରାଲ 

USCIS: ନିଜ କ୍େୟୁନିଟି ମୱବ ୍ମପଜ ୍ମର ସହାୟତା ମଖାଜନ୍ତୁ USCIS: ଲିଗାଲ  ସଭିମସସ  ମୱବ ୍ମପଜ ୍ ମଖାଜନ୍ତୁ

ଆମେରିକ୍ାନ  ବାର  ଆମସାସିଏସନ  ରାଜୟ ଦ୍ୱାରା େିଳଥୁବିା ଆଇନ ମସବାଗଡ଼ିୁକ୍ ପାଇବା ଉପମର ସଚୂନା ପ୍ରୋନ କ୍ମର|

ଆମେରିକ୍ାନ  ଇେିମେସନ  ଲୟସଯ ଆମସାସିଏସନ  (AILA) ଅନ ୍ଲାଇନ  ଇେିମେସନ  ଲୟସଯ ମରଫରାଲ  ମସବା ପ୍ରୋନ କ୍ମର  ାହାକି୍ ଜମଣ ଛାତ୍ର କି୍ମ୍ବା ସ୍କଲାର ୍ଙୁ୍କ ଜମଣ ଇେିମେସନ  

ଓକି୍ଲ ପାଇବାମର ସାହା ୟ କ୍ରିପାରିବ|

ଆମେରିକ୍ା ନାଗରିକ୍ତା ଏବଂ ଇେିମେସନ  ସଭିମସସ (USCIS), ଡିପାଟଯମେଣ୍ଟ ଅଫ  ମହାେଲୟାଣ୍ଡ୍ ସିକୁ୍ୟରିଟି(DHS)ର ଏକ୍ ବୁୟମରା, ବୟକି୍ତବମିଶଷଙୁ୍କ ୋଗଣା ଅବା କ୍େ -ଖର୍ଚ୍ଯମର 

ଆଇନଗତ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇବାମର ସହାୟତା କ୍ରିବାକୁ୍ େୁଇଟି ସାଇଟ  ପ୍ରୋନ କ୍ରନି୍ତ:

ମବାଡଯ ଅଫ  ଇେିମେସନ  ଅପିଲ ୍ସ (BIA) ଇେିମେସନ  ମସବା ପ୍ରୋନ କ୍ରୁଥବିା ରାଜୟ ଦ୍ୱାରା ଆଟରି୍ଣ୍ଣୋନଙ୍କର ଏକ୍ ତାଲିକ୍ା ପ୍ରୋନ କ୍ମର, ଏହା ୋଗଣା କି୍ମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ େଲୂୟମର େିମଳ|

ଜଣେ ଇମିଣେସନ୍ ଓକଲି କେ ଅଟନ୍ତି ଏବ୍ଂ ଣସମାଣନ କେ କରନ୍ତି ?

ଇେିମେସନ  ଓକି୍ଲୋମନ ମହଉଛନି୍ତ ଲାଇମସନ୍ ସପ୍ରାପ୍ତ ଆଟରି୍ଣ୍ଣ ମ ଉେଁାନଙ୍କର ଇେିମେସନ  ଆଇନ ମକ୍ଷତ୍ରମର ବମିଶଷ େକ୍ଷତା ରହଛିି। ମସୋମନ େହକି୍ଲଙ୍କ ପାଇ ଁଓକି୍ଲାତି କ୍ରନି୍ତ, 

ଏବଂ ଉଭୟ ଇେିମେସନ  ମକ୍ାଟଯ ଓ ଇେିମେସନ  ସବୁଧିା ନିେମନ୍ତ ଆମବେନପତ୍ର ୋଖଲ କ୍ରିବା ପାଇ ଁଇେିମେସନ  ସଂସ୍ଥାଗଡ଼ିୁକ୍ ଆଗମର ମସୋନଙୁ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କ୍ରନି୍ତ । ଓକି୍ଲ 

ସାଧାରଣ ପରାେଶଯ ମେଇପାରନି୍ତ ଏବଂ ଇେିମେସନ  ବକି୍ଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ୍ ଆମଲାଚନା କ୍ରିପାରନି୍ତ । ସେସ୍ତ ଓକି୍ଲଙ୍କ ଭଳି, ଇେିମେସନ  ଓକି୍ଲୋମନ ମପଶାଗତ ନୀତି ଏବଂ ଆଇନଗତ 

ଆବଶୟକ୍ତାମର ଅନୁବନ୍ଧତି, ଏବଂ େହକି୍ଲଙ୍କ ସହତି ଆମଲାଚନାକୁ୍ ମଗାପନୀୟ ରଖନି୍ତ।

ମ  ୁଁ ଣକଉ  ଠି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇମିଣେସନ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଙି୍କୁଁ ପାଇ ପାରିବ୍ି ?

https://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

