
Informacione rreth burimeve mjekësore dhe këshillimore në kompleksin 

universitar, si dhe për strehim të mundshëm, mund të gjenden në:  https://www.tntech.edu/healthservices/

Informacione në lidhje me procesin e drejtimit të studentit, mund të gjenden 

në:  https://www.tntech.edu/policies/

  

Po.  Informacione në lidhje me përkufizimet penale të shtetit tuaj për sulm 

seksual, dhunë në familje, dhunë nga partneri intim dhe ndjekje obsesive 

mund të gjenden në raportin vjetor të sigurisë: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

Viza "U" Viza "T"

Për viktimat e abuzimit të dukshëm fizik ose mendor, si rezultat i një vepre të 

caktuar penale, duke përfshirë abuzimin seksual, dhunën në familje, 

përdhunimin, sulmet ose krime të tjera të lidhura

-Viktima/aplikanti duhet të jetë një viktimë vepre të kualifikuar penale dhe 

pritet të jetë i dobishëm për hetimin dhe/ose ndjekjen e kësaj vepre penale

-Përgjithësisht e vlefshme për katër vjet

-Për më shumë informacion, konsultohuni me një avokat për çështje të 

imigrimit dhe shikoni: 

Për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore

-Duhet të pajtohen me kërkesat e arsyeshme nga zbatimi i ligjit për 

bashkëpunim në hetim ose ndjekje penale të aktit (akteve) të trafikimit 

(përveçse kur nuk është në gjendje të bashkëpunojë, për shkak të traumave 

fizike ose psikologjike) dhe duhet të jetë në gjendje të tregojë se 

viktima/aplikanti do të vuajë vështirësi ekstreme nëse largohet nga SHBA-ja

-Përgjithësisht e vlefshme për katër vjet

-Për më shumë informacion, konsultohuni me një avokat për çështje të 

imigrimit dhe shikoni:  

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

F-1 dhe J-1 me status studenti

• Opsione për miratim kursi me ngarkesë të reduktuar, për shkak të gjendjes 

mjekësore të certifikuar nga një mjek i licencuar, mjek osteopat ose psikolog i 

licencuar klinik

• Opsionet për tërheqje nga programi juaj akademik dhe pasojat

• Informacione mbi rikthimin në programin akademik në një datë të 

mëvonshme, nëse studenti zgjedh të tërhiqet

• Opsionet dhe pasojat për bashkëshortët shoqërues

• Informacione të përgjithshme mbi opsionet për ndryshime të statusit të vizës 

• Informacione të përgjithshme mbi vizat "U" dhe "T". (Referimi te një avokat 

i kualifikuar për çështje të imigrimit)

• Referimi te një avokat i kualifikuar

Të punësuarit H-1B, O-1, E-3, ose TN

• Opsione për mungesë me leje nga puna dhe rrjedhojat në statusin tuaj të 

emigracionit

• Opsionet dhe pasojat për bashkëshortët shoqërues

• Informacione të përgjithshme mbi opsionet për ndryshime të statusit të 

vizës. Referimi te një avokat i kualifikuar për çështje të imigrimit

• Informacione të përgjithshme mbi vizat "U" dhe "T". (Referimi te një avokat 

i kualifikuar për çështje të imigrimit)

• Referimi te një avokat i kualifikuar për çështje të imigrimit

• Banorë të përhershëm në SHBA në pritje (karta e gjelbër nuk është miratuar 

ende)

• Ndikimi i largimit nga punësimi mbi aplikimin tuaj në pritje për banor të 

përhershëm të sponsorizuar nga punëdhënësi;

• Referimi te një avokat i kualifikuar

USCIS: Faqja e internetit për të gjetur ndihmë në komunitetin tuaj USCIS: Faqja e internetit për të gjetur shërbime ligjore

Ku mund të gjej një avokat lokal për çështje të imigrimit?

Shërbimet e Nënshtetёsisё dhe të Imigrimit të SHBA-së (USCIS), zyrë e Departamentit të Sigurisë së Atdheut (DHS), ofron dy vendndodhje për të ndihmuar 

Këshilli i Apelimeve për Imigrimin (BIA) ofron një listë të avokatëve të shtetit, të cilët ofrojnë shërbime imigrimi pa pagesë ose me kosto të ulët.

Shoqata Amerikane e Avokatëve për Çështje të Imigrimit (AILA) ofron një shërbim referimi tek avokatët për çështje imigrimi në internet, i cili mund të 

Shoqata e Avokatëve Amerikanë ofron gjithashtu informacione mbi gjetjen e shërbimeve ligjore nga shteti.

Avokatët për çështje të imigrimit janë të avokatë licencuar, të cilët specializohen në fushën e ligjeve për imigrimin. Ata funksionojnë si këshillues të klientit 

A ka viza dhe statuse të veçanta imigrimi për viktimat e krimeve?

Po.  Për viktimat e sulmit seksual, dhunës në familje, dhunës nga partneri intim dhe ndjekja obsesive, mund të ketë opsione të tjera për vizë, duke përfshirë 

A ka një zyrë në kompleksin universitar që mund të më japë informacione shtesë?

 , 

, ,  

Zyra e studentëve ndërkombëtarë dhe e shërbimeve për studiues, mund të sigurojë informacione të dobishme në lidhje me statusin e imigrimit.  Vini re se, 

Opsionet e vizave

Çfarë është dhe çfarë bën avokati për çështje të imigrimit?

zedmondson@tntech.edu

Informacione mbi imigrimin dhe vizat për viktimat e dhunës seksuale dhe ndërpersonale
Studentët dhe studiuesit ndërkombëtarë që kanë pyetje në lidhje me statusin e imigrimit dhe të vizës së tyre, këshillohen të kërkojnë ndihmën e një avokati 

Kam qenë viktimë e një sulmi. A ndikon statusi im i imigrimit në aftësinë time për mundësi përdorimi të burimeve në kompleksin studentor?

Jo. Sipas ligjit, studentët dhe stafi që janë viktima apo të mbijetuar të dhunës seksuale apo ndërpersonale, kanë të njëjtat të drejta në bazë të Titullit IX të 

Kolegji nuk do të hakmerret ndaj jush, as do t'ju trajtojë ndryshe, pas raportimit të ndonjë krimi.

A mund të ngre padi penale si imigrant me ose pa dokumente?

Pyetje specifike mbi kallëzimin penal, mund t'i drejtohen:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX
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