
ى تۆۋەندىكى جايدىن تاپقىلى بولىدۇ :مەك تەپنىڭ داۋاالش ۋە مەسلىھەتچىلىك مۇالزىمەتلىرى، شۇنداقال بوش تۇرالغۇالر ھەققىدىكى ۇئچۇرالرن https://www.tntech.edu/healthservices/

ى تۆۋەندىكى جايدىن تاپقىلى بولىدۇ ڭ پاائلىيەت جەريانى ھەققىدىكى ۇئچۇرالرن ۇغۇچىالرنى :وئق https://www.tntech.edu/policies/

ڭ جىنايەتكە چۈشىدىغان. شۇنداق لىقى ھەمدە چاپلىشىۋېلىش قاتارلىق ىئشالرنى لىقى، ۇئچرىشىش زوراۋان دىلىك، ائىئلە زوراۋان -جىنسى پاراكەن

ونىڭىزنىڭ  ك دوكالتى»چۈشمەيدىغانلىقى ھەققىدىكى ىئزاھلىرىنى  راي اليسىز«يىللىق بىخەتەرلى .دىن كۆرۈۋاال https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U ۋىزا T ۋىزا

لىقى ھەمدە چاپلىشىۋېلىش  لىقى، باسقۇنچىلىق، ۇئچرىشىش زوراۋان دىلىك، ائىئلە زوراۋان مەلۇم جىناي  ى قىلمىشالر، مەسىلەن جىنسى پاراكەن

يانكەشلىككە ۇئچرىغانالر ۈئچۈندۇر ي ۋە بەدەن جەھەتتىن زى .قاتارلىق جىنايەتلەر تۈپەيلى روھى

يانكەشلىككە ۇئچرىغۇچى -  يانكەشلىكىگە ۇئچرىغۇچىسى بولىشى \ زى ڭ زى ىئلتىماس قىلغۇچى چوقۇم ائالقىدار ۆئلچەمگە چۈشكەن جىنايەتلەرنى

لىشى ياكى ھەمكارلىشااليدىغان بولۇشى كېرەك چى بوال دكا قىلىش ياكى پاش قىلىشىغا ياردەم شۇنداقال مەزكۇر جىنايەتنى رازۋى

 يىللىق مۆھلىتى بولىدۇ4نورمالدا - 

:تەپسىالتى ۈئچۈن كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتىدىن مەسلىھەت ائلسىڭىز بولىدۇ، شۇنداقال تۆۋەندىكى مەزمۇندىن پايدىلىنىڭ- 

يانكەشلىكىگە ۇئچرىغۇچىسى ۈئچۈندۇر .مەزكۇر ۋىزا ائدەم ئەتكەسچىلىرىنىڭ زى

انلىرىنىڭ تەكشۈرۈشى ياكى ئەتكەسچىلىك قىلمىشىنى شىكايەت قىلىشىغا داىئر تەلەپلىرىگە ھەمكارلىشىشى كېرەك-  يە وئرگ چۇقۇم ئەدلى

ي جەھەتتىكى زەربە تۈپەيلى ھەمكارلىشىشقا ائمالسىز قالغان ئەھۋالدىن سىرىت )  ي ياكى روھى \ شۇنداقال ىئلتىماس قىلغۇچى  (جىسمانى

ى ىئسپاتالپ بېرەلىشى كېرەك يانكەشلىككە ۇئچرىغۇچى ائمېرىكىدىن قوغالپ چىقىرىۋېتىلسە دۇچ كېلىدىغان زور ئەھۋالالرن .زى

. يىللىق مۆھلىتى بولىدۇ4نورمالدا - 

:تەپسىالتى ۈئچۈن كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتىنى ىئزدەڭ ياكى تۆۋەندىكى مەزمۇندىن پايدىلىنىڭ- 

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

تىن زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانالر ۈئچۈن كۆچمەنلىك ۋە ۋىزا ۇئچۇرى جىنسىي ۋە كىشلىك مۇناسىۋەت جەھەت

ن مەسلىھەت ېئلىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ ۇغۇچىالر ھەمدە ائلىمالر ۋىزا ۋە كۆچمەنلىك ىئشلىرىدا مەسىلىگە يولۇققاندا، مەخسۇس كۆچمەنلىك ىئشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ائدۋوكاتالردى ي . خەلقائرالىق وئق مەزكۇر ھۆججەت قانۇننىڭ مەلۇم بىر قىسمىنى ىئزاھاليدىغان ماتېرىيال، قانۇنى

.مەسلىھەتنىڭ ۆئزى ئەمەستۇر

لىقنىڭ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغۇچىسى، مېنىڭ كۆچمەنلىك ساالھىيىتىم مېنىڭ مەك تەپنىڭ تۈرلۈك مەنبەلىرىنى ىئشلىتىشىمگە تەسىر قىالمدۇ؟ مەن زوراۋان

ۇغۇچى ۋە خادىمالر كۆچمەنلىك ياكى ۋىزا ساالھىيىتىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر . ياق ڭدىن ساقلىنىپ قالغان وئق يانكەشلىكىگە ۇئچرىغان ياكى ۇئنى تىش كىرگۈزۈلگەن ماائرىپ نىزامنامىسى-1972»مۇناسىۋەتلىك قانۇنغا كۆرە، جىنسىي ۋە  كىشلىك مۇناسىۋەت جەھەتتىن زى -9)يىللىق تۈزى

لىق قىلىش قىلمىشى قانۇنى»ۋە « (ماددا ا زوراۋان اليدۇ( VAWA)«ائيالالرغ .لىرىدا بەلگىلەنگەن ھوقۇقىدىن وئخشاش بەھرىمەن بوال

.مەك تەپ جىنايەتنى مەلۇم قىلغانلىقىڭىز سەۋەبىدىن سىزگە باشقىچە مۇائمىلە ياكى قەستەن ۆئچمەنلىك قىلمايدۇ

المدىم؟ مەن ھۆججەتسىز ياكى ھۆججەتلىك كۆچمەن ساالھىيىتىدە جىنايەت ھەققىدە شىكايەت قىال

ڭ ى بۇ ائدرېسقا ئەۋەتى :ىئلتىماس ھەققى ھەققىدىكى تەپسىلىي سۇائلالرن

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

زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچى ۈئچۈن ائالھىدە بېرىلىدىغان ۋىزا ياكى كۆچمەنلىك ساالھىيىتى بارمۇ؟

يانكەشلىكىگە ۇئچرىغۇچىلىرى ۈئچۈن باشقا ۋىزا تالالشلىرى مەۋجۇد بولۇپ، . شۇنداق ڭ زى لىقى ھەمدە چاپلىشىۋېلىش قاتارلىق جىنايەتلەرنى لىقى، ۇئچرىشىش زوراۋان دىلىك، ائىئلە زوراۋان تەپسىالتى ۈئچۈن كۆچمەنلىك ىئشلىرى .  ۋىزىسىنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇT ۋىزا ۋە Uجىنسى پاراكەن

.ائدۋوكاتىدىن مەسلىھەت ائلسىڭىز بولىدۇ

ى بېرەلەيدىغان ىئشخانا بارمۇ؟ مەك تەپ ىئچىدە ماڭا تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتالرن

 , 

, ,  

ى بىرەلەيدۇ ۇغۇچىالر ۋە ائلىمالر مۇالزىمەت ىئشخانىسىمۇ كۆچمەنلىك ىئشلىرىغا داىئر پايدىلىق ۇئچۇرالرن ش توغرىسىدىكى سوائلالر، . خەلقائرالىق وئق ۇغۇچىالر ۋىزىسىغا مۇناسىۋەتلىك قانۇنى J-1 ۋە F-1شۇنى سەمىڭىزگە سالىمىزكى، باشقا ۋىزا تۈرلىرىگە ۆئزگەرتى  ساالھىيىتىدىكى وئق

مىدىكى خىزمەت ۋىزىسى قاتارلىق مەسىلىلەر ۈئچۈن اليەقەتلىك كۆچمەن ىئشلىرى ائدۋوكاتىنى ىئزدەڭ .مەسىلىلەر،خوجايىن ياردى

ۋىزا تالالشلىرى

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


H-1B، O-1، E-3 ياكى TN خادىملىرى

دەم ېئلىپ خىزمەتكە كەلمەسلىك تاللىشى ۋە كۆچمەنلىك ساالھىيىتىگە ائىئت ائقىۋەتلەر؛  •

 • جۆرىسىگە ھەمراھ بولۇش تاللىشى ۋە ائقىۋىتى؛

شكە ائىئت تالالشالر ھەققىدىكى ۇئچۇرالر   قىلىش؛   ۋىزىسى• الياقەتلىك بىر كۆچمەن ىئشلىرى ائدۋوكاتىغا ھاۋالە . ۋىزا ساالھىيىتىنى ۆئزگەرتى  

؛(الياقەتلىك بىر كۆچمەن ىئشلىرى ائدۋوكاتىغا ھاۋالە قىلىش)ھەققىدىكى ۇئچۇرالر  U ۋە T •

الياقەتلىك بىر كۆچمەن ىئشلىرى ائدۋوكاتىغا ھاۋالە قىلىش؛  • 

سى تەستىقالنمىغان)ائمېرىكا قوشما شىتاتلىرى مەڭگۈلۈك وئلتۇرۇش ھوقۇقىنى جەزىملەش ؛(يېشىل كارتى  • 

مىدىكى مەڭگۈلۈك وئلتۇرۇش ھوقۇقى»خىزمىتىڭىزدىن ائيرىلسىڭىز تېخى تەستىقالنمىغان  بولغان  تەسىرى؛• ىئلتىماسىڭىزغا« خوجايىن ياردى  

•الياقەتلىك بىر ائدۋوكاتىغا ھاۋالە قىلىش

F-1 ۋە J-1ۇغۇچىالر : ساالھىيىتىدىكى وئق

نى •  ا ائساسەن دەرس مىقدارى كىنىشكىلىق دوختۇر، سۆڭەك كېسەللىرى دوختۇرى ياكى كىنىشكىلىق پىسخولوگ چىقىرىپ بەرگەن ىئسپاتالرغ

كېمەيتىش تاللىشى؛

ڭ ائقىۋىتى؛•  ن چېكىنىشنى تاللىشى ۋە ۇئنى ائكادېمىك پروگراممىالردى

وغۇچى چېكىنىشنى تالالپ بولۇپ، بىر مەزگىلدىن كېيىن ائكادېمىك پروگراممىسىغا قايتىپ كېلىشىگە ائىئت ۇئچۇرالر؛•  وئق

جۆرىسىگە ھەمراھ بولۇش تاللىشى ۋە ائقىۋىتى؛• 

شكە ائىئت تالالشالر ھەققىدىكى ۇئچۇرالر؛•   ۋىزا ساالھىيىتىنى ۆئزگەرتى

 •U ۋە T؛(الياقەتلىك بىر كۆچمەن ىئشلىرى ائدۋوكاتىغا ھاۋالە قىلىش) ۋىزىسى ھەققىدىكى ۇئچۇرالر

الياقەتلىك بىر ائدۋوكاتىغا ھاۋالە قىلىش؛• 

USCIS: قانۇن مۇالزىمىتى ىئزدەش تور بېكىتى
 USCIS:  ك مەھەللە ن ياردەم ىئزدەش تور بېكىتى- يەرلى توپلۇمالردى   

كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتى كىم؟ ۇئالر نېمە ىئش قىلىدۇ؟

ۇشمىسى  اليدۇ  ( AILA ) ائمېرىكا كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتى ۇئي دە بوال ڭ كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتى تېپىشىغا ياردەم ۇغۇچى ياكى ائلىمالرنى .توردا كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتى ھاۋالە قىلىش مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان بولۇپ، وئق

ۇشمىسىمۇ دۆلەتلىك قانۇن مۇالزىمىتىگە داىئر ۇئچۇرالر بىلەن تەمىن ېئتەلەيدۇ  . ائمېرىكا سوت ۇئي

ي ۋاكالەتچىسىدۇر رىنىڭ قانۇنى ى خېرىدارلى ڭ رول رىغا . كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتى مەخسۇس كۆچمەنلىك قانۇنى ساھەسىدىكى كەسپىي كىنىشكىلىق ائدۋوكاتالر بولۇپ، ۇئالرنى لىق ىئشلىرىدا، خېرىدارلى سىدا ۋە ياكى كۆچمەنلىك سوتىدا ۋە ياكى كۆچمەن پاراۋان ۇئالر كۆچمەنلىك ىئدارى

ى مەسلىھەتلىشەلەيدۇ ى بېرەلەيدۇ شۇنداقال كۆچمەنلىك ىئشلىرىغا داىئر ىئشالرن نىڭ پاراڭ . مۇناسىۋەتلىك مەسلىھەتلەرن ا وئخشاش، كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتى كەسىپ ئەخالقىنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە قانۇننىڭ چەكلىمىسىگە ۇئچرايدۇ شۇنداقال خېرىدارى باشقا بارلىق ائدۋوكاتالرغ

.مەخپىيەتلىكىنى ساقاليدۇ

مەن قەيەردىن شۇ يەرلىك كۆچمەنلىك ىئشلىرى ائدۋوكاتىنى تاپااليمەن؟

سى سى(USCIS)ائمېرىكا پۇقرالىق ۋە كۆچمەنلىك مۇالزىمىتى ىئدارى كى ىئدارى ي ۋەكىللىرىنى ىئزدىيەلەيدۇ (DHS)، دۆلەت بىخەتەرلى ن ھەقسىز ياكى تۆۋەن تەننەرخ بىلەن قانۇنى :ىئككى تور بېكەتنى تەمىنلىگەن بولۇپ، شەخىسلەر بۇ بېكەتلەردى

ز سۇنۇش كومىتىتى ڭ تىزىملىكىنى تەمىنلەيدۇ (BIA)كۆچمەنلەر ئەرى پىدىن تۈزۈلگەن ھەقسىز ياكى ئەرزان باھادا كۆچمەنلىك مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان ائدۋوكاتالرنى  .دۆلەت تەرى

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

