
Kanpuseko mediku eta aholkularitza baliabidei buruzko informazioa, eta 

baita eskuragarri dauden ostatuei buruzkoa, hemen aurkitu dezakezu: https://www.tntech.edu/healthservices/

Ikaslearen portaera prozesuari buruzko informazioa hemen aurkitu dezakezu: https://www.tntech.edu/policies/

Bai. Zure estatutako sexu eraso, etxeko indarkeria, ezkongai-harreman 

indarkeria eta jazarpen definizio kriminalei buruzko informazioa Urteroko 

Segurtasun Txostenean aurkitu daiteke: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U Visa T Visa

Gorputz edo abusu psikologiko substantzial baten jarduera kriminal jakin 

bateko biktimeentzat, abusu sexuala, etxeko indarkeria, bortzaketa edo beste 

antzeko krimenak barne hartuta

-Biktima/eskatzaileak ekintza kriminal egoki baten biktimak izan behar dira 

eta prestu egon behar dira lagungarria izateko kriminal jardueraren ikerketa 

edo/eta jazarpenean

-Orokorrean baliozkoa lau urterako 

-Informazio gehiago nahi izanez gero, immigrazio-abokatu batekin 

kontsultatu eta hau begiratu:

Gizaki trafikoaren biktimeentzat

-Trafiko ekintzekin lotutako ikerketetan edo epaiketetan laguntzeko, agenteen 

zentzuzko eskakizunak bete beharko dira (laguntzea ezinezkoa izan ezean 

trauma fisikoa edo psikologikoa dela eta),  eta biktima/eskatzaileak 

A.E.Betatik kanpo joanez gero oinaze handia jasango zuela frogatu beharko 

luke. 

-Orokorrean baliozkoa lau urterako

-Informazio gehiago nahi izanez gero, immigrazio-abokatu batekin 

kontsultatu eta hau begiratu:

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

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

Ba al dago bisa eta immigrazio egoera espezifikorik krimen biktimeentzat?

Bai. Sexu eraso, etxeko indarkeria, ezkongai-harreman indarkeria eta jazarpenaren biktimeentzat egon daiteke beste visa aukera batzuk, U eta T Visekin 

kontatuz. Informazio zehatzagoa nahiez gero, immigrazio abokatu batekin hitz egin.

Sexu eta Pertsonen Arteko Indarkeriaren Biktimeentzako Immigrazioari eta Bisari Buruzko 

Informazioa

Immigrazio eta bisaren egoerari buruzko galderak dituzten nazioarteko ikasleei immigrazio abokatu bat bilatzea aholkatzen diegu. Dokumentu hau baliabide 

bat da legeen ezaugarri batzuk aztertzeko, baina ez du aholkularitza legala ordezten.

Eraso baten biktima izan naiz, eragiten al dio nire immigrazio egoerak nire kanpus baliebideetan sartzeko gaitasunari?

Karguak aurkezteko galdera espezifikoak hona bidali daitezke:

Ez. Legearen barruan, sexu edo pertsonen arteko indarkeria eraso batetik bizirik atera diren ikasle edo langileek eskubide berberak jasotzen dituzte 1972ko 

Heziketa Zuzenketa (IX Titulua) eta Emakumeen Aurkako Indarkeria Aktako (VAWA) IX Tituluaren barruan, beraien immigrazio edo bisa egoera kontuan 

hartu gabe.

Unibertsitateak ez ditu errepresaliarik hartuko zure aurka edo ez zaitu ezberdin tratatuko delitu bat salatzen baduzu.

Kargu kriminalak jarri ditzaket paperdun edo paperik gabeko immigrante bat bezala?

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112
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F-1 eta J-1 egoerako ikasleak 

• Ikasturtea murrizteko aukera lizentziapean dagoen mediku bat, osteopatia 

medikua, edo lizentziadun psikologo kliniko baten ziurtatutako onarpena 

baten ondorioz.

• Aukerak eta ondorioak zure programa akademikotik erretiratzeagatik

• Informazioa zure programa akademikora geroxeago bueltatzeko ikasleak 

erretiratzea erabakitzen badu

• Aukerak eta ondorioak ezkonlagunentzat

• Informazio orokorra eta aukerak visaren egoera aldatzeko.

• Informazio orokorra U eta T visei buruz. (Bidalketa gaitutako immigrazio 

abokatu bati)

• Bidalketa gaitutako abokatu bati

H-1B,O-1,E-3, edo TN langileak

• Aukerak lanegote baimenarentzat, eta ondorioak zure immigrazio egoeran

• Aukerak eta ondorioak ezkonlagunentzat

• Informazio orokorra eta aukerak visaren egoera aldatzeko. Bidalketa 

gaitutako immigrazio abokatu bati

• Informazio orokorra U eta T visei buruz. (Bidalketa gaitutako immigrazio 

abokatu bati)

• Bidalketa gaitutako abokatu bati

• A.E.Bn egiteke dauden egoiliar iraunkorrak (txartela berdea oraindik 

onartuta ez dutenak)

• Zure enplegua edo egiteke dagoen enpresari-esponsoratutako egoilar 

iraunkor aplikazioa uztearen inpaktua; 

• Bidalketa gaitutako abokatu bati

USCIS: Laguntza aurkitu zure Komunitatearen Web orrialdean USCIS: Aurkitu Serbitzu Legalen Web orrialdea

A.E.Bko Hiritartasuna eta Immigrazio Serbitzuak (USCIS), Aberriaren Segurtasunaren Departamentuaren bulego bat (DHS), bi leku eskaintzen ditu 

pertsona bakoitzari laguntzeko errepresentazio legala doan edo merkea aurkitzeko.

Immigrazio Errekurtsoaren Taula (BIA) zerrenda bat eskaintzen du immigrazio serbitzuak  doan edo merke eskaintzen dituzten abokatuekin estatu 

bakoitzean.

Amerikar Immigrazio Abokatu Elkarteak (AILA) ikasleak immigrazio abokatu bat aurkitzeko laguntza eskaintzen du online Immigrazio Abokatu 

Erreferentzia Zerbitzuaren bitartez.

Amerikar Taberna Elkarteak ere serbitzu legalak aurkitzeko informazioa estatuz estatu eskaintzen du.

Non aurkitu dezaket tokiko immigrazio abokatu bat?

Immigrazio abokatuak immigrazio legean espezializatuta dauden lizentziadun abokatuak dira. Bezeroaren abokatuak dira, eta bezeroa adierazten dute 

immigrazio agentziei baino lehen, bai immigrazio epaitegian bai immigrazioaren prestazioaren izenean paperak betetzen ere. Abokatuak aholku orokorra 

heman dezake eta baita immigrazio aukerak eztabaidatu ere. Abokatu guztiak bezala, immigrazio abokatuak baldintza profesional eta etikoei lotuta daude, 

bezeroarekin daukaten eztabaida konfidentziala mantentzen.

, ,  

Visa Aukerak

Zer da immigrazio abokatu bat eta zer egiten du?

Ba al dago informazio gehigarria eman dezakeen bulegoren bat kanpusean?

Nazioarteko Ikasle eta Eskola Zerbitzu Bulegoak immigrazio egoerari buruzko informazio erabilgarria eskaini dezake. Kontuan izan visa egoeraren aldaketei 

buruzko galderentzat, edo F-1 eta J-1 ikasle visa estandarren kanpo dauden aukera legalentzat, edo langile emplegatzaile-babestutako visentzat, immigrazio 

abokatu gaitu bat kontsultatu beharko zenula.
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