
Informații despre resursele medicale și consiliere pe-campus, precum și 

cazare disponibila, pot fi găsite la https://www.tntech.edu/healthservices/

Informații despre procesul de conduită a studenților poate fi găsit la https://www.tntech.edu/policies/

Da. Informații despre definiții penale a statului dumneavoastră, dacă e 

agresiune sexuală, violența în familie, violența in timpul întâlnirii și 

urmărirele pot fi găsite în Raportul Anual de Securitate https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U Visa T Visa

Pentru victime de abuz substanțial fizic sau mental din cauza a unor activități 

criminale, inclusiv abuz sexual, violență domestică, viol, atac, sau alte 

infracțiuni afiliate

-Victima solicitantul trebuie să fie o victimă a infracțiunii calificate și 

probabil să fie de ajutor pentru cercetarea și / sau investigarea penală a 

acestei activități criminale

- În general valabil pentru patru ani

- Pentru mai multe informații, consultați cu un avocat de imigrare, și vedeți: 

Pentru victime ale traficului de ființe umane

- Cu cerințe rezonabile de la poliție trebuie să coopereze în timpul investigații 

sau urmărirea penală a actului traficului (cu excepția cazului atunci când nu 

poate coopera din cauza traumei fizice sau psihice), și victima/solicitantul 

trebuie să demonstreze că ar suferi greutăți extreme în cazul eliminarii din 

Statele Unite

- În general valabil pentru patru ani

- Pentru mai multe informații, consultați cu un avocat de imigrare, și vedeți: 

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

F-1 și J-1 statut de studenți

● Opțiuni pentru reducerea claselor din cauza afecțiunilor medicale trebuie aprobat 

de un medic licențiat, doctor de osteopatie, sau psiholog clinic licențiat

● Opțiuni pentru, și consecințe pentru, părăsirea programului de studiu

● Informații despre revenirea la programul de studiu la o dată ulterioară, în cazul în 

care studentul alege părăsirea de studii

● Opțiuni și consecințele pentru însoțitor soț/soție

● Informații generale cu privire la opțiunile de schimbarea statutului de vize. 

● Informații generale privind vizele U și T. (Trimiterea la un avocat calificat de 

imigrare)

● Consultare cu un avocat calificat

H-1B, O-1, E-3, ori TN muncitori

● Opțiuni pentru un concediu de absență de la muncă, și consecințe la statutul de 

imigrare

● Opțiuni și consecințele pentru însoțitor soț/soție 

● Informații generale cu privire la opțiunile de schimbarea statutului de vize 

(Trimitere la un avocat calificat de imigrare)

● Informații generalela de vizele U și T. (Trimitere la un avocat calificat de imigrare)

● Consultare cu un avocat calificat

Pendinte aplicații de rezidenți permanenți a SUA (green card care nu a fost încă 

aprobată)

● Impactul a părăsirii muncii, dacă sunteți în așteptare de rezidență permanentă pe 

bază de muncă 

● Consultare cu un avocat calificat

USCIS: Găsește Ajutor din comunitatea ta Webpage    USCIS: Găsiți Servicii juridice Webpage

zedmondson@tntech.edu

Informații privind imigrare și vize pentru victimele a violenței sexuale si interpersonale.
Studenții internaționali cu intrebari despre imigrare și statutul de viză sunt sfătuiți să solicite asistență de la un avocat de imigrare. Acest document este o 

Am fost o victimă de agresiune, statutul meu de imigrare va afecta capacitatea mea de a avea acces la resursele de pe-campus?

Nu. Conform legii, studenții și personalul care sunt victime sau supraviețuitori ale violenței sexuale și interpersonale primesc aceleași drepturi în 

Colegiul nu se va retalia împotriva dumneavoastră sau va trata diferit pe baza crimei raportate.

Pot să depun o plângere penală ca un imigrant documentat sau nedocumentat?

Întrebări specifice despre depunerea plângerii pot fi adresate

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

Avocații de imigrare sunt avocați cu licență care se specializeaza in domeniul dreptului de imigrație. Ei funcționează ca avocatul clientului, și le poate 

Există statute de imigrare si vizele specifice pentru victime?

Da. Pentru victime ale agresiunilor sexuale, violența domestică, violența in timpul întâlnirii si urmărirele, pot exista și alte opțiuni de viză, inclusiv U și T 

Există un birou pe-campus, care îmi poate oferi ceva informații suplimentare?

 , 

, ,  

Oficiul pentru Studenți Internationali poate oferi informații utile cu privire la statutul de imigrant. 

Visa Options

Ce este un avocat de imigrare si ce fac ei?

Unde pot găsi un avocat local de imigrare?

SUA Cetățenie și Servicii de Imigrare (USCIS), un birou al Departamentului de Securitate Internă (DHS), oferă două site-uri pentru a ajuta persoanele fizice 

Consiliul de Apel Imigrație (BIA) oferă o listă de avocați de către stat, care furnizează servicii de imigrare, gratis sau pentru un preț redus.

Asociatia Americana a Avocaților de Imigrare (AILA) oferă on-line serviciile de referire a avocați de imigrare care poate ajuta studentilor găsi un avocat de 

American Bar Association oferă de asemenea, informații pentru a gasi servicii juridice pe bază de stat.

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
http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

