
တကသၠွိိုလ္ပရဝိုဏ္အ တတင္း ရ ွိ  ေးဆ ကိုေသပ မႈဆွိိုငရ္ာႏး င္း   
း ပႆနရေးး ဖရ င္း ေးပ မႈဆွိိုငရ္  ရင္း း မစ  ရ ာႏး င္း   ရရ ွိာႏးွိးိုင္ေးသရ 

ေးနရရထွိိုငခင္း မ ရ ာႏး င္း   ပတသ က္ေးသရ အခ ကအ လ္က္ွိို႔ကွိို  ေးအရကပါေးနရရတတင္  

ေးတတ႕ရ ွိာႏးိုးွိငသည္- https://www.tntech.edu/healthservices/

ေးက ရင္း သရ ေးရ ရရစမံီခန္႔ခခြဲမႈလ္ိုပငန္း စဥ္းာႏး င္း  ပတသ က္ေးသရ  

အခ ကအ လ္က္ွိို႔ကွိို  ေးအရကပါေးနရရတတင္  ေးတတ႕ရ ွိာႏးိုးွိငသည္- https://www.tntech.edu/policies/

  

တိုးွိငၾကရ ာႏးိုးွိငသည္။ လ္ွိငကွိစၥက   တလ္န္ေးစရး္ကရ မႈ၊  း ပည္တ္င္း အၾကမ္း ဖက ႈ၊  
ခ ွိန္း ဆွိိုအၾကမ္း ဖက ႈာႏး င္း   ၿခွိမ္း ေးး ခရကအ ၾကမ္း ဖက ႈတိုးွိ႔အရ  

သင္း  း ပတနယ္ ွ သတ တ္ွရ သည္း   း ပစ ႈဆွိိုငရ္အဓွိပၸါယ္သ တ တွခ က  ရ ေအၾကရင္း  
အခ ကအ လ္က  ရ ကိုးွိ းာႏး စစ ဥ္ံ ိုး ခးံ ေးရ ဆွိိုငရ္  အစရီငခစံရမ တ္မ္း တတင္  

ေးတတ႔ရ ွိာႏးွိးိုငပါသည္- https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U ဗီဇာ T ဗီဇာ
လ္ွိငပိုးွိင္း ဆွိိုငရ္ းာႏး းွိပစကည ႇဥ္း ပန္း မႈ၊  အွိမ္ မ္င္း အၾကမ္း ဖက ႈ၊  အဓမၼက င္း  မႈ၊
 က   တလ္န္ေးစရး္ကရ မႈ  သွိို႔မဟိုတ္ အ ခရ သက္ွိိုငသည္း   း ပစ ႈမ ရ အပါအဝင္ 

အခ ွိ  ေ႕သရး ပစ ႈဆွိိုငရ္  လ္ိုပ္ေးဆရငခ က္၏ ရလ္ဒ္အျ ဖစ္ ႐ိုပပွိိုင္း ဆွိိုငရ္ သွိို႔မဟိုတ္ 

စွိတပွိိုင္း ဆွိိုငရ္ ညႇဥ္း ပန္း းာႏး းွိပစကခရံသည္း   ဒ္ိုကၡသတ  ရ အတတက္
- သရ ေးကရင္/ေးလ္  ရက္ရ သသူည္ အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  

း ပစ ႈဆိုးွိငရ္လ္ႈပ္ ွရ မႈတစခို၏  သရ ေးကရင္း ဖစ္မည္း ဖစၿပီ  ထိုးွိး ပစ ႈေအၾကရင္း 
 စံိုစမ္း စစ္ေးဆ မႈ းာႏး င္း  /သိုးွိ႔မဟိုတ္ တရရ စရီင္း ခင္း တိုးွိ႔အတတင္  

အကအူညေီးပ ရမည္

- ေးယ္ဘိုယ္ အရ း ဖင္း   ေးလ္ ာႏး စသက္မ္း 
- ေအသ စွိတအ ခ ကအ လ္က  ရ  သွိရ ွိလ္ိုးွိပါက လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ဆိုးွိငရ္  

တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နာႏး င္း   တွိိုငပငပါ၊ ေးအရကပါဝဘ္ွိပစရတတင္ ၾကည္း  ႐ႈာႏးိုးွိငပါသည္-

လ္ကူိုနကက မႈခေံရသရ  သရ ေးကရင  ရ အတတက္
- လ္ကူိုနကက မႈ ေးဆရင္ငက္ခ က္(မ ရ )အရ  စးံိုစမ္း စစ္ေးဆ း ခင္း  (သိုးွိ႔) 

တရရ စရီင္း ခင္း တိုးွိ႔တတင္  ပူ ေးပါင္း ေးဆရင္ငက္န္္  

ဥေပဒ္ထွိန္း သွိမ္း ေးရ အခဖြဲ႕အစည္း ထမံ  က ွိ   ေးၾကရင္း သင္း  ေးလ္ ရး္ေးသရ  

ေးတရင္း ဆိုးွိခ က  ရ ကိုးွိ  ေးလ္ စရ လ္ိုးွိကနရရမည္  (႐ိုပပိုးွိင္း ဆိုးွိငရ္ သိုးွိ႔မဟိုတ္ 

စွိတပိုးွိင္း ဆိုးွိငရ္ ဒ္ဏ္ရ္ရရ ွိမႈေးၾကရင္း   
ပူ ေးပါင္း ေးဆရင္ငက္္းာႏးိုးွိင္း ခင္း မရ ွိသည္း   ေအး ခေအနတတင္  မရ ွိလ္  င္) း ဖစၿပီ  
သရ ေးကရင္/ေးလ္  ရက္ရ သေူအန ဖင္း   ေအမရွိကန္း ပည္ေးထရငစိုမ  

ေးရႊ႕ရမတ္ိုးွိပါက  အတလ္နအမင္း  ဆင္း ရြဲဒ္ိုကေၡရရက ည္း ဖစ္ေးၾကရင္း  
း ပသာႏးွိးိုငမ္ည္
- ေးယ္ဘိုယ္ အရ း ဖင္း   ေးလ္ ာႏး စသက္မ္း 
- ေအသ စွိတအ ခ ကအ လ္က  ရ  သွိရ ွိလ္ိုးွိပါက လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ဆိုးွိငရ္  

တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နာႏး င္း   တွိိုငပငပါ၊ ေးအရကပါဝဘ္ွိပစရတတင္  ၾကည္း  ႐ႈာႏးိုးွိငပါသည္-

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 းာႏး င္း   J-1 ေအး ခေအန ဖင္း   ေးက ရင္း သရ မ ရ 

• လ္ွိိုငစငထ္ရ ေးသရ ေးဆ ကိုသ ဆရရဝန္၊ က န္း မရေးရ  း ပႆနရမ ရ  

ကိုသသည္း  ဆရရဝန္၊ သွိို႔မဟိုတ္ လ္ွိိုငစငထ္ရ ေးသရ စွိတ္ေးရရဂါကိုသဆရရဝန္  

တစ္ဦ ဦ မ  လ္က တ္ွေးရ ထွိို အတည္း ပ ထရ သည္း   

ေးဆ ဝါ ကိုသမႈဆွိိုငရ္ေအး ခေအနမ ရ အရ  သင္႐ိုးွိး ေးလ္  ရ ခ ရန္  ခခင္း  း ပ ခ ကအ တတက္

 ေးင္  ခ ယ္ ႈမ ရ 

• သင္၏ ပညရသငအစအီစဥကိုးွိ ရပ္ိုးွိင္း ရန္ ေးင္  ခ ယ္စရရမ ရ ာႏး င္း   ႐ိုပသွိမ္း မႈအတတက္  

အက ွိ   ဆက  ရ ။

• ေးက ရင္း သရ ေးက ရင္း သမူ  ရပ္ွိ ိုင္း ရန္ ေးင္  ခ ယွ္္ င္ ပညရသငအစအီစမ္ဥင္္ 

း ပန္တ္က္ေးရရက္း ခင္း းာႏး င္း   ပတသ က္ေးသရ အခ ကအ လ္က

း္• အတလူ္ိုးွိကပါသည္း   ခင္ငပန္း ၊ဇန ီသတအတတက္  ေးင္  ခ ယ္စရရမ ရ ာႏး င္း   အက ွိ   ဆက  ရ 

• ဗီဇရေအး ခေအန  ေးး ပရင္း လ္ြဲမႈအတတက္  ေးင္  ခ ယ္စရရမ ရ ေအၾကရင္း  
ေအေတထတထ အခ ကအ လ္က  ရ  

• U းာႏး င္း   T ဗီဇရမ ရ ေအၾကရင္း  ေအေတထတထ အခ ကအ လ္က္ 

(အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နအရ  

ညႊန္း ေးပ း ခင္း )

• အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နအရ  ညႊန္း ေးပ း ခင္း 

H-1B၊ O-1၊ E-3 သိုးွိ႔မဟိုတ္ TN ဝနမ္္း မ ရ 

• အလ္ိုပပ ည္ကက က္ကခင္း  အတတက္  ေးင္  ခ ယ္စရရမ ရ ာႏး င္း   သင္း  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  

ေအး ခေအနမ ရ ေအပၚ  အက ွိ   ဆက  ရ 
• အတလူ္ိုးွိကပါသည္း   ခင္ငပန္း ၊ဇန ီသတအတတက္  ေးင္  ခ ယ္စရရမ ရ ာႏး င္း   အက ွိ   ဆက  ရ 

• ဗီဇရေအး ခေအန  ေးး ပရင္း လ္ြဲမႈအတတက္  ေးင္  ခ ယ္စရရမ ရ ေအၾကရင္း  

ေအေတထတထ အခ ကအ လ္က  ရ  အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  

တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နအရ  ညႊန္း ေးပ း ခင္း 
• U းာႏး င္း   T ဗီဇရမ ရ ေအၾကရင္း  ေအေတထတထ အခ ကအ လ္က္ 

(အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နအရ  
ညႊန္း ေးပ း ခင္း )

• အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  တရရ ႐ံးိုး ေးရ ေ႕နအရ  

ညႊန္း ေးပ း ခင္း 
• ဆိုးွိင္း ငံ ထရ ေးသရ U.S. အ မြဲေးနထိုးွိငသကမ ရ  (အစွိမ္း ေးရရငကတ္ 

မေရသ ေးသရသမူ ရ )
• သင္း  အလ္ိုပ ွ တထက္း ခင္း က အလ္ိုပ္ငွ  ွပံ ပိုးွိး ကညူထီရ သည္း   ဆိုးွိင္း ငံ ေးေနသရ 

 အ မြဲတမ္း ေးနထိုးွိင္ငခင္း  ေးလ္  ရက္ႊးရေအပၚ  သက္ေးရရက ႈ၊

• အရတအခ င္း း ပည္း  မီေးသရ  ေးရ ေ႕နအရ  ညႊန္း ဆိုးွိး ခင္း 

ျ ပည္တြင္ျ  လဝူငမႈႀက ီၾကပ္ေျရ  တရာ ႐ံျျု ေျရွေေနကျု  မတသည္ျ  ေျနရာတတင္ ႐ွာေျဖ ြႏျျု ငပါသလ။ဲ

U.S. းာႏးိုးွိငငသံရ း ဖစ ႈာႏး င္း   လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ဆိုးွိငရ္  ဝန္ေးဆရင ႈမ ရ  (USCIS)၊ အမွိေးး မလ္းံိုး ခးံ ေးရ ဆိုးွိငရ္  အစိုးွိး ရဌရန (DHS) က အမႈသတ  ရ အတတက္  

လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  ေးရ ေ႕နမ ရ သည္  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ဆိုးွိငရ္  ဥေပဒ္ကွိစၥရပ  ရ ကိုးွိ  အထ ူေးလ္ လ္ရလ္ိုးွိကစရ ေးသရ  လ္ိုးွိငစင ္ေးရ ေ႕နမ ရ း ဖစပါသည္။  

ျ ပစ္မႈက   တလန္ခရံသူ သာ ေျကာငမ ာ အတတက္ သ ီျ ခာ  ဗီဇာြႏျင္ွျ   လဝူငမႈႀက ီၾကပ္ေျရ ဆျု ငရာ  ေအျ ခေအနမ ာ  ရွ ပါသလာ ။
ရ ွိသည္။  လ္ွိငကွိစၥက   တလ္န္ေးစရး္ကရ မႈ၊  း ပည္တ္င္း အၾကမ္း ဖက ႈ၊  ခ ွိန္း ဆွိိုအၾကမ္း ဖက ႈာႏး င္း   ၿခွိမ္း ေးး ခရကအ ၾကမ္း ဖက ႈခေံရသရ  သရ ေးကရင  ရ အတတက္  U 

ေျနာကထ ပအခ ကအ လကမ ာ  ပံ ပုျ ျ ေျပ ြႏျျု ငသ ည္ျ   ႐ံျျု တစ္္႐ံျျု  ေျက ာင္ျ ဝင္ျ ထတဲတင္ ရွ ပါသလာ ။

 , 

, ,  

းာႏးိုးွိငငတံကရ ေးက ရင္း သရ ေးက ရင္း သမူ ရ ာႏး င္း   ပညရသင္ိုဆိုးွိငရ္ ဝန္ေးဆရင ႈမ ရ ႐ံးိုး က  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  ေအး ခေအနာႏး င္း  ပတသ က္ေးသရ  အသးံိုး ဝင ည္း   

ဗီဇာေျရ  ခ ယ္စရာမ ာ 

လဝူငမႈႀက ီၾကပ္ေျရ  ေျရွေေနဆျု တာဘာလ၊ဲ သတူျု ႔ ဘာလပ္ုေျပ သလ။ဲ

zedmondson@tntech.edu

လ င္ မႈက စ္ၥြႏျင္ွ ျ   လအူခ င္ ျ ခ င္ ျ  အၾကမ္ ျ  က္ မႈခံရ ေျသာ ဒကုၡသည္ မ ာ အတတက္  လဝူငမႈႀက ီၾကပ္ေျရ ြႏျင္ွျ   ဗီဇာအခ က္ အလက္ 

းာႏးွိးိုင္ ငတံကရ ေးက ရင္ း သရ ေးက ရင္ း သမူ ရ ာႏး င္း   ပညရသင္ိုရရ ွိထရ ေးသရ  ေးက ရင္း သရ ေးက ရင္း သမူ ရ ေအန ဖင္း   လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ာႏး င္း   

ကတ ြႏျျ္ုပသ ည္ က ယု္ထ  လက္ေျရာက္ေျစ္ာျ္ကာ ခံရ ူ ပါသည္။  ကတ ြႏျျ္ုပ္၏ လဝူငမႈႀက ီၾကပ္ေျရ ဆျု ငရာ  ေအျ ခေအနက တကသၠ လုပရဝုဏ္တြ င္ျ မွ ရင္ျ ျ မစ္မ ာ အာ  
မရ ွိပါ။ ဥေပေဒ္ၾကရင္း အရ  လ္ွိငပွိိုင္း ဆွိိုငရ္ာႏး င္း   လ္အူခ င္း ခ င္း အၾကမ္း ဖက ႈခရံသည္း   ဒ္ိုကၡသတ  ရ  သွိို႔မဟိုတ္ အသက္ငွက နသကမ ရ း ဖစသည္း   

ေးကရလ္ွိပသည္ သင္း  အရ  လ္က္ိုန္႔ ပန တ ဟိုတပါ  သွိို႔မဟိုတ္ း ပစ ႈတစခိုကွိို သတင္း ပွိို႔သည္း  အတတက္  သင္း  ေအပၚ ကကြဲး ပရ း ခရ နရ ခစရဆက္မံတ ဟိုတပါ။

ကတ ြႏျျ္ုပသ ည္ ျ ပစ္မႈဆ ငုရာ ဖစ္ပပစဲခ ကမ ာ က ု စ္ာရ ကစာတမ္ျ ေအထာကအထာ ရွ ေျသာ  သ ႔ုမဟတ္ု မရွ ေျသာ ျြႏျ ျငုငရံပ္ျ ခာ မွလာေျရာက္ေျနထ ငုသ ူစ္္္ ီအ  စ္္  

တိုးွိငၾကရ မႈ ခစပပစြဲခ က  ရ ာႏး င္း   ပတသ က္ေးသရ ေးမ ခခန္း မ ရ ရ ွိပါက  ေးအရကပါလ္ွိပစရထံ ေးပ ပိုးွိ႔ာႏးိုးွိငသည္-

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
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http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status
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USCIS- သင္း   လ္မူႈအသိုးွိင္း အဝိုးွိင္း ဝဘစရမ က္းာႏး းရတတင္  အကအူညီ ရယ္ပူါ USCIS- ဥေပေဒ္ရ ရရ  ဝန္ေးဆရင ႈမ ရ ေအၾကရင္း  ဝဘစရမ က္းာႏး းရကိုးွိ ရ ရပါ

လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ဆွိိုငရ္  အယ္ခူမံႈမ ရ  ဆးံိုး း ဖတ္ေးရ  ဘိုတအ ခဖြဲ႕ (BIA) က အခမြဲ ြဲ း ဖစ္ေးစ၊ အနည္း ငေယ္ ွ သရ အဖိုးွိး အခ ဖင္း   း ဖစ္ေးစ လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ 

ေအမရွိကန္းာႏးိုးွိငငလံ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ  ေးရ ေ႕နမ ရ အခဖြဲ႕  (AILA) က ေးက ရင္း သရ  သိုးွိ႔မဟိုတ္ ပညရသင္ိုေရက ရင္း သရ အရ  လ္ဝူင ႈႀက ီၾကပ္ေးရ ဆိုးွိငရ္  

ေအမရွိကန္ ဘရ အခဖြဲ႕အစည္း ကလ္ည္း  ဥေပေဒ္ရ ရရ  ဝန္ေးဆရင ႈမ ရ ကိုးွိ း ပတနယ္အ လ္ိုးွိက္ ရ ရေးခဖး ခင္း းာႏး င္း  ပတသ က္ေးသရ  အခ ကအ လ္က  ရ ကိုးွိ ပံ ပိုးွိး ေးပ ပါသည္။


