
Інформацію щодо медичних та консультаційних ресурсів кампусу, а 

також доступного житла, можна знайти за адресою: https://www.tntech.edu/healthservices/

Інформацію щодо кодексу поведінки студентів можна знайти за 

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

  

Так. Кримінальні визначення сексуального насильства, побутового 

насильства, насильства під час побачень і переслідування у вашому 

штаті можна знайти у річному звіті про безпеку: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

Віза U Віза T

Для жертв, які дійсно пережили фізичне або психічне насильство в 

результаті певної злочинної діяльності, в тому числі сексуального 

насильства, побутового насильства, зґвалтування, нападу або іншого 

схожого злочину

-Жертва/заявник повинен відповідати визначенню жертви злочинної 

діяльності і, ймовірно, сприяти відповідному розслідуванню та/або 

кримінальному переслідуванню

-Як правило дійсна протягом чотирьох років

-Для отримання додаткової інформації зверніться до імміграційного 

адвоката, та перегляньте:

Для жертв торгівлі людьми

-Необхідно виконувати обґрунтовані вимоги правоохоронних органів 

для сприяння розслідуванню або переслідуванню фактів торгівлі 

людьми (за винятком випадків, коли неможливо співпрацювати через 

фізичну чи психологічну травму), та необхідно доказати, що 

жертва/заявник буде переживати великі складнощі у випадку виїзду зі 

Сполучених Штатів

-Як правило дійсна протягом чотирьох років

-Для отримання додаткової інформації зверніться до імміграційного 

адвоката, та перегляньте:

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

 , 

, ,  

Чи існують особливі візові та імміграційні статуси для жертв злочинів?

Так. Для жертв сексуального насильства, побутового насилля, насильства під час побачень і переслідування існують інші варіанти отримання 

візи, включаючи візи типу U та T. За подробицями звертайтесь до  імміграційного адвокату:  

Чи може якийсь відділ або служба, що знаходяться на території кампусу, надати мені додаткову інформацію?

Відділ надання послуг міжнародним студентам та науковцям може надати корисну інформацію стосовно імміграційного статусу. Зауважте, що з 

питаннями щодо зміни статусу по іншим типам віз, легальних варіантів, які не входять в стандартні студентські візи F-1 та J-1, або робочих віз, 

треба звертатися до імміграційного адвоката. 

Варіанти візи

zedmondson@tntech.edu

Інформація про імміграційний та візовий статус для жертв сексуального та 

міжособистісного насильства

Міжнародним студентам та науковцям рекомендовано звертатися до імміграційних адвокатів, якщо вони мають питання про свій імміграційний 

та візовий статус. Даний документ являє собою ресурс, який пояснює деякі правові питання, але він не замінює юридичну консультацію.

Я став(-ла)  жертвою нападу, чи впливає мій імміграційний статус на мою можливість користуватися ресурсами на території кампусу?

Ні. Згідно законодавства студенти та персонал, які стали жертвами або пережили сексуальне або міжособистісне насилля, мають ті ж самі права 

відповідно до Розділу IX поправки до Закону про вищу освіту 1972 року (Розділ IX) та Закону про боротьбу з насильством над жінками (VAWA), 

незалежно від імміграційного та візового статусу.  

Коледж не буде вам мститися або поводитися з вами по-іншому через повідомлення про злочин.

Чи можу я висувати кримінальні звинувачення як легальний чи нелегальний іммігрант?

З конкретними питаннями стосовно висування звинувачень можна звернутися до:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

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


Студенти по візам F-1 та J-1

• Варіанти для отримання дозволу на зменшення академічного 

навантаження за медичними показаннями, підтвердженими 

ліцензованим терапевтом, остеопатом чи ліцензованим клінічним 

психологом 

• Варіанти та наслідки виходу з академічної програми

• Інформація стосовно повернення до академічної програми згодом, 

якщо студент захоче залишити навчання

• Варіанти та наслідки для супроводжуючого чоловіка/жінки

• Загальна інформація щодо варіантів зміни візового статусу. 

• Загальна інформація щодо віз типу U та T. (Направлення до 

компетентного імміграційного адвоката)

• Направлення до компетентного адвоката

Працівники по візам H-1B, O-1, E-3 чи TN

• Варіанти для звільнення з роботи та наслідки для вашого 

імміграційного статусу

• Варіанти та наслідки для супроводжуючого чоловіка/жінки

• Загальна інформація щодо варіантів зміни візового статусу. 

Направлення до компетентного імміграційного адвоката

• Загальна інформація щодо віз типу U та T. (Направлення до 

компетентного імміграційного адвоката)

• Направлення до компетентного імміграційного адвоката

• В стані очікування дозволу на проживання в США (грін-карта не 

затверджена)

• Наслідки від звільнення з роботи при наявності не затвердженої заяви 

на постійне проживання, яка посилається на роботодавця як на 

спонсора;

• Направлення до компетентного адвоката

USCIS: пошук допомоги у вашому районі USCIS: пошук юридичних послуг

Американська асоціація адвокатів також надає інформацію про пошук юридичних послуг по штатам.

Хто такі імміграційні адвокати та що вони роблять?

Імміграційні адвокати – це ліцензовані адвокати зі спеціалізацією в області імміграційного законодавства. Вони виступають в якості захисника 

клієнта, і можуть представляти його інтереси в імміграційних агентствах та імміграційному суді, а також подавати заявки на отримання 

імміграційних пільг. Адвокат може давати загальні поради та обговорювати варіанти імміграції. Як і всі юристи, імміграційні адвокати діють 

згідно професійним етичним та правовим вимогами, і зберігають конфіденційність інформації.

Де шукати місцевого імміграційного адвоката?

Служба громадянства та імміграції США (USCIS), бюро Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) пропонують веб-сайти для пошуку 

безкоштовних або недорогих юридичних представників:

Рада з імміграційних апеляцій (BIA) надає перелік по штатам адвокатів, які надають імміграційні послуги безкоштовно або недорого.

Американська асоціація імміграційних адвокатів (AILA) пропонує онлайн сервіс пошуку імміграційних адвокатів для студентів та науковців.

https://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.aila.org/

