
Кампустагы медицина һәм ресурслар турындагы консультация, яки 

рөхсәттә булган урыннар турындагы мәгълүматны монда таба аласыз:

https://www.tntech.edu/healthservices/

Студентларның үзләрен тоту турындагы мәгълүматны монда карый 

аласыз:
https://www.tntech.edu/policies/

Эйе. Сезнең дәүләттә булган сексуаль көчләү, гаиләдә ирексезләү, 

очрашу булганда көчләү һәм әзәрлекләү кебек җинаять билгеләмәләрен 

Еллык Куркынычсызлык Отчетында табарга була:

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

U виза Т виза

Сексуаль җәбер, көнкүренеш җәбер, көчләү, һөҗүм яки аның белән 

бәйле бүтән җинаятьләр кебек җинаять эш нәтиҗәсендә җитди физик 

яки психологик җәбер корбаннары өчен:               - Корбан/Гариза 

Бирүче җинаять эшчәнлеге квалификациясе корбаны булырга тиеш һәм  

ул җинаять эшчәнлеген ачыклау буенча тикшерү һәм/яки суд эшендә 

файдалы булырга мөмкин - Гадәттә дүрт ул эчендә көчендә                                               

                         - Күберәк мәгълүмат алу өчен, иммиграцион адвокат 

белән консультация үткәрегез һәм карагыз:

Кешеләр белән сату-алу корбаннары өчен:                          - җинаять 

буенча тикшерү эше яки сату-алу акт(лар)ы (психик яки физик 

җәрәхәтләр аркасында хезмәттәшлек итә алмаса) буенча суд эшчәнлеге 

буенча хокук саклау органнарының төпле запросларын үтәргә тиеш һәм 

корбан/гариза бирүче Кушма Штатлардан ерагайса гадәттән тыш 

авырлыклар кичерүен исбатлый алырлык булырга тиеш

- Гадәттә дүрт ул эчендә көчендә

- Күберәк мәгълүмат алу өчен, иммиграцион адвокат белән 

консультация үткәрегез һәм карагыз:        

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

 , 

, ,  

Мин һөҗүм корбаны булдым, минем бу иммиграцион статус кампустагы ресурсларга рөхсәт алуга кагыламы?  

Халыкара студентларга һәм белгечләргә үзләренең иммиграция һәм виза статусы турындагы сораулар белән иммиграцион адвокатка мөрәҗәгать 

итергә киңәш ителә. Бу документ кайбер закон аспектларын аңлатучы ресурс, ләкин ул юридик консультацияне алыштырмый.

Иммиграция һәм Виза Мәгълүматы Сексуаль һәм Шәхес ара һөҗүмгә дучар булганнар 

өчен

Юк. Законга туры китереп, корбан булган һәм сексуаль яки шәхес ара һөҗүмгә дучар булган студентлар һәм белгечләр 1972 Мәгариф 

Төзәтмәләренең IX бүлегенә (IX бүлек) һәм Хатын кызларга карата Һөҗүм Законы (VAWA) нигезендә шул ук хокукларга ия, иммиграция һәм 

виза статусыннан бәйсез хәлдә.

Бу кампустагы мина өстәмә мәгълүмат бирә алырлык офисмы?

Мин регистрация үткән һәм регистрация үтмәгән иммигрант булып җинаять белдерүенә баса аламмы?

Гаепләүләр бирүгә кагылган төгәл сорауларны түбәндәге адреска юлларга була:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

Җинаять корбаннары өчен үзенчәлекле виза һәм иммиграцион статуслар бармы?

Эйе. Сексуаль көчләү, гаиләдә ирексезләү, очрашу булганда көчләү һәм әзәрлекләү кебек җинаятьләргә дучар булганнар өчен виза алуның бүтән 

төрләре булырга мөмкин, алар арасында U һәм T визалары. Төгәлрәк белү өчен, иммиграцион адвокат белән сөйләшеп карагыз.

Һөҗүм турындагы мәгълүмат нигезендә Колледж сезгә каршы булмаячак һәм сезгә булган мөнәсәбәтне үзгәртмиячәк.

Халыкара студентлар һәм Белгечләр Хезмәтләре Офисы иммиграцион статусы турында файдалы мәгълүмат тәкъдим итә ала. Игътибар итегез, 

визаларның бүтән статусларын үзгәртү, стандарт f-1 яки J-1 студентлар виза кысаларыннан чыккан юридик вариантлар, яки эш бирүче белән 

түләнә торган эш визаларына кагылган сораулар өчен квалификацияле иммиграцион адвокат белән консультация үткәрегез.

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 һәм J-1 статус студентлары

• Лицензияле табиб, остеопат яки лицензияле клиник психолог белән 

расланган авырту аркасында, уку нагрузкасын әзәйтү мөмкинлеге 

• Сезнең уку программасыннан чыгу, мөмкинлекләр һәм нәтиҗә

• Студент китергә уйласа, соңрак уку программасына кире кайту 

турындагы мәгълүмат

• Иярергә уйлаган ир яки хатын өчен вариантлар һәм нәтиҗәләр

• Виза статусын үзгәртү мөмкинлеге турында гомуми мәгълүмат

• U һәм Т визалары турында гомуми мәгълүмат (Квалификацияле 

иммиграцион адвокатка юллама) 

• Квалификацияле адвокатка юллама

Н-1В, О-1, Е-3, яки TN эшчеләре

• Отпуск төрләре һәм сезнең иммиграцион статус өчен нәтиҗәләре

• Иярергә уйлаган ир яки хатын өчен вариантлар һәм нәтиҗәләр

• Виза статусын үзгәртү мөмкинлеге турында гомуми мәгълүмат. 

Квалификацияле иммиграцион адвокатка юллама

• U һәм Т визалары турында гомуми мәгълүмат (Квалификацияле 

иммиграцион адвокатка юллама) 

• Квалификацияле иммиграцион адвокатка юллама

• АКШ даими яшәүче булуын көткән вакытта (яшел карта әле 

расланмаган)

• даими резиденлар өчен иганәче кушымтасындагы эш бирүче буларак 

сезнең эшчене калдыру эффекты сезнең карамакта;

• Квалификацияле адвокатка юллама

Нәрсә ул иммиграцион адвокат һәм ул нәрсә эшли?

Мин җирле иммиграцион адвокатны кая таба алам?

USCIS: Безнең Берләшмә Веб-битендә Ярдәм Тап USCIS: Юридик Хезмәтләр Веб-битен Тап

Америка Иммиграцион Адвокатлар  Ассоциациясе шулай ук дәүләт белән юридик хезмәтләр эзләү турындагы мәгълүматны тәкъдим итә..

Виза вариантлары

АКШ Гражданлык һәм Иммиграцион Хезмәте  (USCIS), Эчке Куркынычсызлык Департаменты бюросы (DHS) ике төен тәкъдим итә, кешеләр 

бушлай яки арзан юридик вәкиллек тапсын өчен:

Иммиграцион аппелляцияләр буеча Совет (BIA) дәүләт ягыннан адвокатлар исемлеген тәкъдим итә, алар  бушлай яки арзан бәягә иммиграцион 

хезмәтләр күрсәтәләр.

Америка Иммиграцион Адвокатлар  Ассоциациясе (AILA), студетларга һәм белгечләргә иммиграцион адвокат табу өчен, Иммиграцион 

Адвокатларга Онлайн Хезмәт тәкъдим итә.

Иммиграцион адвокатлар лицензияле адвокатлар, алар иммиграцион законнар өлкәсендә специальләшәләр. Алар клиент яклаучысы булып 

эшлиләр, һәм аларнын мәнфәгатен иммграцион агентлыклар, иммиграцион судларда күзәтә алалар һәм шулай ук иммиграцион льготаларга 

гариза биргәндә. Адвокат киңәшләр бирә ала һәм иммиграция вариантлары турында фикер алыша ала. Барлык юристлар кебек үк, иммиграция 

адвокатлары профессиональ этика һәм хокук таләпләре белән бәйле, һәм клиент белән фикер алышу мәгълүматларын сер итеп саклый.

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

