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U کی ویزا T کی ویزا

جنسی استحصال، گھریلو تشدد، زنا بالجبر، حملہ، یا دیگر متعلقہ جرائم سمیت بعض مجرمانہ 

کی متاثرین -سرگرمیوں، کے نتیجے میں کافی جسمانی یا ذہنی استعمال کی اطالع کی 

-Victim /  یا استغاثہ کے لئے / درخواست گزار ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کی تحقیقات اور

مددگار ثابت ہو جائے کرنے کی مجرمانہ سرگرمیوں اور امکان کوالیفائنگ کا شکار ہونا 

ضروری ہے 

عام طور پر درست -چار سال کے لئے 

seeکی، ایک امیگریشن وکیل سے مشورہ، اور -مزید معلومات 

کی -انسانی اسمگلنگ کے متاثرین 

کی تحقیقات یا پراسیکیوشن میں تعاون کے لئے قانون نافذ کرنے والے  (ص)اسمگلنگ ایکٹ 

درخواست گزار تو انتہائی / ، اور مقتول Must-سے معقول درخواستوں کے ساتھ عمل 

کیونکہ جسمانی یا نفسیاتی )مشکالت کا شکار کرے گا کہ مظاہرہ کرنے کے قابل ہونا چاہئے 

امریکہ کی طرف سے ہٹا دیا  (ٹروما کے تعاون کرنے کے قابل نہیں جب تک

عام طور پر درست -چار سال کے لئے 

seeکی، ایک امیگریشن وکیل سے مشورہ، اور -مزید معلومات 

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

 کے ڈاکٹر، osteopathyکی وجہ سے ایک الئسنس یافتہ طبی ڈاکٹر کی طرف سے تصدیق طبی حاالت، 

یا الئسنس یافتہ طبی ماہر نفسیات سے کم کیا کورس بوجھ منظوری کیلئے اختیارات 

 کے لئے اختیارات ہیں، اور اس کے نتائج، آپ کی تعلیمی پروگرام سے دستبردار کرنے کے لئے 

 طالب علم کو واپس لینے کا انتخاب کرتے ہیں تو، بعد کی تاریخ میں تعلیمی پروگرام کی طرف لوٹنے 

کے بارے میں معلومات 

 میاں بیوی کے ساتھ کرنے کے لئے اختیارات اور نتائج 

.  ویزا کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لئے اختیارات پر عمومی معلومات

 (ایک تعلیم یافتہ امیگریشن اٹارنی ریفرل).  یو اور ٹی ویزے پر عمومی معلومات

 ایک تعلیم یافتہ وکیل ریفرل 

H-1B، O-1، E-3، یا TN مالزمین 

 آپ کی امیگریشن کی حیثیت پر غیر موجودگی کے کام چھوڑ کے اختیارات، اور نتائج 

 میاں بیوی کے ساتھ کرنے کے لئے اختیارات اور نتائج 

ایک تعلیم یافتہ امیگریشن اٹارنی. ویزا کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لئے اختیارات پر عمومی معلومات   

 ریفرل

(ایک تعلیم یافتہ امیگریشن اٹارنی ریفرل). یو اور ٹی ویزے پر عمومی معلومات   

 ایک تعلیم یافتہ امیگریشن اٹارنی ریفرل 

(گرین کارڈ ابھی تک منظور نہیں)امریکی زیر مستقل باشندوں   

 آپ کے زیر التوا آجر کی طرف سے سپانسر مستقل رہائشی کی درخواست پر آپ کی مالزمت چھوڑنے 

 کے اثرات؛

 ایک تعلیم یافتہ وکیل ریفرل 

 | USCIS لیگل رسورسز ویب ےک صفےح تالش کریں USCIS آپ کمیونٹی ویب ےک صفےح میں مدد یک تالش

.امرییک بار ایسویس ایشن نز بیھ معلومات فراہم قانونز خدمات کو تالش کرنز ےک ریاست یک طرف ےس

 

 طالب علم ویزے، یا آجر کی طرف سے سپانسر J-1 اور F-1معیاری . بین االقوامی طالب علم اور عالم کی خدمات کے دفتر امیگریشن کی حیثیت کے بارے میں مفید معلومات فراہم کر سکتے

ویزا کے اختیارات

کیا ایک امیگریشن وکیل ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟

انہوں نے امیگریشن عدالت میں کے طور پر اچھی طرح سے کے طور پر امیگریشن کے فوائد کے لئے . امیگریشن وکالء امیگریشن قانون کے میدان میں مہارت ہے جو الئسنس یافتہ وکالء ہیں

میں کہاں ایک مقامی امیگریشن اٹارنی مل سکتی ہیں؟

کی ایک بیورو، افراد کو مفت یا کم قیمت پر قانونی نمائندگی کی تالش میں مدد کرنے کے لئے دو  (DHS)، ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکشن (USCIS)امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز 

.ایک فراہم کرتا مفت یا بہت کم الگت ےک لئے یا تو امیگریشن خدمات فراہم کرنے ہیں جو ریاست یک طرف ےس وکالء یک لسٹنگ  (BIA)امیگریشن اپیل یک بورڈ 

.ایک آن الئن پیش کرتا امیگریشن وکیل ریفرل رسوس ایک طالب علم یا عالم ایک امیگریشن وکیل یک تالش میں مدد کر سکتا ہے کہ (AILA)امرییک امیگریشن الئرز ایسویس ایشن 

درج کروانے کے الزامات کے بارے میں مخصوص سواالت کے

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

.سے خطاب کیا جا سکتا ہے [

جرائم کے شکار کے لئے مخصوص کی ویزا اور امیگریشن کی حیثیت موجود ہیں؟

.تفصیالت کے لئے، ایک امیگریشن وکیل سے بات. جنسی تشدد، گھریلو تشدد، ڈیٹنگ تشدد اور تعاقب کے متاثرین کے لئے، یو اور ٹی ویزا سمیت دیگر ویزا کے اختیارات، ہو سکتی ہے. جی ہاں

 , 

, ,  

 تارکین تارکین وطن کے طور پر مجرمانہ الزامات عائد کر سکتے ہیں؟undocumentedمیں نے ایک دستاویزی یا 

.جنسی اور باهمی تشد د کا شکلر هونے والوں کے  لیے امیگریشن اور ویذا انفارمیشن
یہ دستاویز قانون کے کچھ . ان کے امیگریشن اور ویزا حیثیت کے بارے میں سواالت کے ساتھ بین االقوامی طلباء اور علماء کرام کو ایک امیگریشن وکیل کی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا جاتا

میں حملے کا شکار ہو چکے ہیں تو ، میری امیگریشن کی حیثیت ہے کہ کیمپس وسائل تک رسائی حاصل کرنے کی صالحیت کو متاثر ؟

 امیگریشن اور IX تعلیم ترامیم کے عنوان 1972 تشدد کے متاثرین ہیں جو طلبا اور عملے کے تحت وہی حقوق حاصل کرتے ہیں interpersonalقانون کے تحت نمبر، متاثرین یا جنسی اور 

.کالج آپ کے خالف جوابی کارروائی یا کسی جرم کی رپورٹنگ کی بنیاد پر مختلف طریقے سے آپ کا عالج نہیں کیا جائے گا.  میں پایا جا سکتا ہے
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