
ขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่วัสดทุางการใหค้ าปรกึษาและทางการ

แพทยใ์นวทิยาเขต รวมถงึทีพั่กทีม่ใีห ้อาจคน้หาไดท้ี่
https://www.tntech.edu/healthservices/

ขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตัขิองนักศกึษาอาจคน้หา

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

ใช ่ขอ้มลูเกีย่วกบัค านยิามทางอาชญากรรมของการลว่ง

ละเมดิทางเพศ ความรนุแรงภายในครอบครัว ความรนุแรง

ของการนัดพบฉันทช์ูส้าว และการเฝ้าตดิตาม อาจคน้หา

ไดใ้นรายงานความปลอดภัยประจ าปี

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

ค าถามเฉพาะเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการยืน่อาจสง่ไปได ้

ตามทีอ่ยู่

วซีา่ประเภท U วซีา่ประเภท T

ส าหรับเหยือ่ของการทารณุกรรมทางรา่งกายและทาง

จติใจทีส่ าคญั อนัเนือ่งมาจากการกระท าทางอาชญากรรม

บางอยา่ง รวมถงึการทารณุกรรมทางเพศ ความรนุแรง

ภายในครอบครัว การขม่ขนืกระท าช าเรา หรอื

อาชญากรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

- เหยือ่/ผูส้มคัรตอ้งเป็นเหยือ่ของการกระท าทาง

อาชญากรรมทีผ่า่นเกณฑแ์ละมแีนวโนม้ทีจ่ะเป็น

ประโยชนต์อ่การสบืสวน และ/หรอืการด าเนนิคดขีองการ

กระท าทางอาชญากรรมนัน้

- โดยท่ัวไปมอีาย ุ4 ปี

- ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาปรกึษาตวัแทนทาง

กฏหมายตรวจคนเขา้เมอืง และดทูี่

ส าหรับลกัลอบการคา้ประเวณี

- ตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์ีส่มเหตสุมผลจากการบงัคบั

ใชก้ฎหมายส าหรับความรว่มมอืในการสบืสวนหรอืการ

ด าเนนิคดขีองการกระท าการคา้มนุษย ์(นอกจากวา่ไม่

สามารถใหค้วามรว่มมอืเพราะอาการบาดเจ็บทางรา่งกาย

หรอืทางจติใจ) และตอ้งสามารถอธบิายวา่เหยือ่/ผูส้มคัร

จะทกุขท์รมาณอยา่งแสนสาหัสหากถกูสง่ตวัออกนอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา

-โดยท่ัวไปมอีาย ุ4 ปี

- ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาปรกึษาตวัแทนทาง

กฎหมายการตรวจคนเขา้เมอืง และดทูี่

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

มสีถานะของวซีา่และการตรวจคนเขา้เมอืงเฉพาะเจาะจงส าหรบัเหยือ่ของอาชญากรรมหรอืไม่

ใช ่ส าหรับเหยือ่ของการลว่งละเมดิทางเพศ ความรนุแรงภายในครอบครัว ความรนุแรงของการนัดพบฉันทช์ูส้าว และ

การเฝ้าตดิตาม อาจมตีวัเลอืกทางวซีา่อืน่ รว่มถงึวซีา่ประเภท U และ T ส าหรับขอ้มลูเฉพาะ กรณุาปรกึษาตวัแทนทาง

กฏหมายการตรวจคนเขา้เมอืง

ขา้พเจา้สามารถฟ้องรอ้งคดอีาญาในฐานะคนตา่งดา้วทีเ่ขา้เมอืงโดยถกูตอ้งหรอืลกัลอบเขา้เมอืงไดห้รอืไม่

ขอ้มลูการตรวจคนเขา้เมอืงและวซีา่ส าหรบัเหยือ่ความรนุแรงทางเพศและความรนุแรงระหวา่งบคุคล

นักศกึษาตา่งชาตแิละนักวชิาการทีม่คี าถามเกีย่วกบัการตรวจคนเขา้เมอืงและสถานะวซีา่ ขอแนะน าใหม้องหาความ

ชว่ยเหลอืจากตวัแทนทางกฏหมายดา้นการตรวจคนเขา้เมอืง เอกสารนีเ้ป็นขอ้มลูเพือ่อธบิายสว่นประกอบบางสว่นของ

กฏหมาย แตไ่มถ่อืเป็นการแทนค าแนะน าทางกฏหมาย

ขา้พเจา้เป็นเหยือ่ของการลว่งละเมดิ สถานะดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงของขา้พเจา้สง่ผลกระทบตอ่

ความสามารถในถงึขอ้มลูของภานในวทิยาเขตหรอืไม่

ไม ่ภายใตก้ฏหมาย นักศกึษาและเจา้หนา้ทีท่ีเ่ป็นเหยือ่หรอืเป็นผูร้อดพน้จากความรนุแรงทางเพศและความรนุแรง

ระหวา่งบคุคลไดรั้บสทิธเิหมอืนกนัภายใต ้มาตรา 9 ของ พรบ.การศกึษาฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิปี 1972 (มาตรา 9)  และ 

พระราชบญัญัตคิุม้ครองสตรกีบัความรนุแรง (VAWA) โดยไมค่ านงึถงึสถานะการตรวจคนเขา้เมอืงและวซีา่

มหาวทิยาลยัจะไมต่อบโตค้ณุหรอืปฏบิตักิบัคณุอยา่งแตกตา่งในกรณีทีม่กีารรายงานอาชญากรรม



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

นักเรยีนทีม่สีถานะประเภท F-1 และ J-1

• ตวัเลอืกส าหรับการอนุมตักิารลงหลกัสตูรทีล่ดลง

เนือ่งจากเงือ่นไขทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บการรับรองจาก

แพทยท์ีม่ใีบประกอบการ แพทยรั์กษาโรคกระดกู หรอื

จติแพทยค์ลนิกิทีม่ใีบอนุญาต

• ตวัเลอืกส าหรับ และผลทีต่ามมาตอ่การถอนจาก

โปรแกรมการศกึษาของคณุ

• ขอ้มลูเกีย่วกบัการสง่คนืตอ่โปรแกรมการศกึษาใน

ภายหลงั หากนักเรยีนเลอืกทีจ่ะถอน

• ตวัเลอืกและผลทีต่ามมาส าหรับคูส่มรสทีต่ดิตาม

• ขอ้มลูท่ัวไปเกีย่วกบัตวัเลอืกส าหรับการเปลีย่นแปลง

สถานะวซีา่ 

• ขอ้มลูท่ัวไปเกีย่วกบัวซีา่ประเภท U และ T (อา้งองิตาม

ตวัแทนทางกฎหมายดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงทีผ่า่น

เกณฑ)์

• อา้งองิตามตวัแทนทางกฎหมายทีผ่า่นเกณฑ์

ลกูจา้งประเภท H-1B O-1 E-3 หรอื TN

• ตวัเลอืกส าหรับการขาดงานจากการลา และผลทีต่ามมา

ตอ่สถานะดา้นการตรวจคนเขา้เมอืง

• ตวัเลอืกและผลทีต่ามมาส าหรับคูส่มรสทีต่ดิตาม

• ขอ้มลูท่ัวไปเกีย่วกบัตวัเลอืกส าหรับการเปลีย่นแปลง

สถานะวซีา่ อา้งองิตามตวัแทนทางกฎหมายดา้นการตรวจ

คนเขา้เมอืงทีผ่า่นเกณฑ์

• ขอ้มลูท่ัวไปเกีย่วกบัวซีา่ประเภท U และ T (อา้งองิตาม

ตวัแทนทางกฎหมายดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงทีผ่า่น

เกณฑ)์

• อา้งองิตามตวัแทนทางกฎหมายดา้นการตรวจคนเขา้

เมอืงทีผ่า่นเกณฑ์

• ประชากรถาวรสหรัฐอเมรกิาทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

(กรนีการด์ยังไมไ่ดรั้บอนุมตั)ิ

• ผลกระทบจากการขาดงานของการจา้งงานในการสมคัร

เป็นพลเมอืงถาวรทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากผูว้า่จา้งทีอ่ยู่

ระหวา่งด าเนนิการ 

USCIS คน้หาความชว่ยเหลอืในหนา้เว็บชมุชนของคณุ USCIS คน้หาหนา้เว็บบรกิารทางกฎหมาย

ขา้พเจา้สามารถคน้หาตวัแทนทางกฎหมายดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงในทอ้งถ ิน่ไดท้ ีไ่หน

หน่วยงานบรกิารประชากรและการตรวจคนเขา้เมอืงแหง่สหรัฐอเมรกิา (USCIS) ส านักงานของ กระทรวงความมัน่คง

แหง่มาตภุมู ิ(DHS) มทีีต่ัง้สองแหง่เพือ่ชว่ยบคุคลในการคน้หาตวัแทนทางกฎหมายในราคาต า่หรอืฟรี

คณะกรรมการอทุธรณ์ส าหรับคนเขา้เมอืง (BIA) ใหร้ายชือ่ของตัวแทนทางกฎหมายตามมลรัฐซึง่ใหบ้รกิารส าหรับคนเขา้เมอืงทัง้แบบฟรหีรอืเสยีคา่ใชจ้า่ยต า่

สมาคมทนายความดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงของอเมรกิา (AILA) เสนอบรกิารอา้งองินักกฎหมายส าหรับคนเขา้เมอืงออนไลนท์ีช่ว่ยนักเรยีนหรอืนักวชิาการคน้หาทนายความ

ส าหรับคนเขา้เมอืง

สมาชกิของเนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิายังใหข้อ้มลูเกีย่วกับการคน้หาบรกิารทางกฎหมายตามมลรัฐ

ทนายความดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นตวัแทนทางกฎหมายทีม่ใีบอนุญาตซึง่มคีวามเชีย่วชาญในดา้นกฎหมาย

ส าหรับคนเขา้เมอืง พวกเขาท างานในฐานะทนายความของลกูคา้ และสามารถเป็นตวัแทนของลกูคา้กอ่นตวัแทนดา้น

การตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในศาลส าหรับคนเขา้เมอืงและในการจัดท าใบสมคัรส าหรับผูเ้ขา้เมอืง ทนายความสามารถให ้

ค าแนะน าท่ัวไปและสามารถปรกึษาถงึถงึตวัเลอืกดา้นการเขา้เมอืง เหมอืนกบัทนายความท่ัวไป ทนายความส าหรับคน

เขา้เมอืงมภีาระผกูพันกบักฎเกณฑท์างจรยิธรรมอาชพีและทางกฎหมาย และจะเก็บการสนทนากบัลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั

มสี านกังานในวทิยาเขตทีส่ามารถใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกข่า้พเจา้หรอืไม่

ส านักงานบรกิารนักศกึษาตา่งชาตแิละนักวชิาการสามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะการตรวจคน

เขา้เมอืง โปรดทราบวา่ส าหรับค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตอ่สถานะวซีา่อืน่ หรอืตวัเลอืกทางกฎหมายทีอ่ยู่

นอกเหนอืจากมาตรฐานของวซีา่นักเรยีนประเภท F-1 และ J-1 หรอืวซีา่ท างานทีส่นับสนุนโดยผูว้า่จา้ง กรณุาปรกึษา

ตวัแทนทางกฎหมายดา้นการตรวจคนเขา้เมอืงทีผ่า่นเกณฑ์
ตวัเลอืกวซีา่

ทนายความส าหรบัคนเขา้เมอืงคอืใคร และท าหนา้ทีอ่ะไร

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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