
Oplysninger om medicinske ressourcer og rådgivning på campus, samt tilgængelig 

indkvartering, kan findes på: https://www.tntech.edu/healthservices/

Oplysninger om den studerende adfærdsproces kan findes på: https://www.tntech.edu/policies/

Ja. Oplysninger om din stats kriminelle definition af seksuelt overgreb, vold i 

hjemmet, kærestevold og forfølgelse kan findes i den årlige sikkerhedspolitiske 

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

U Visum T Visum

For ofre for betydelig fysisk eller psykisk vold som følge af visse former for 

kriminel aktivitet, herunder seksuelt misbrug, vold i hjemmet, voldtægt, overfald 

eller andre relaterede forbrydelser

-Offer/ansøger skal være offer for en kvalificeret kriminel handling eller lignende 

for at kunne hjælpe med en undersøgelse og/eller retsforfølgelse af den kriminelle 

aktivitet

-Gælder generelt i fire år

-For flere oplysninger bedes du kontakte en immigrationsadvokat og se:

For ofre for menneskehandel

-Skal opfylde rimelige anmodninger fra retshåndhævelse for samarbejde i 

undersøgelser eller retsforfølgelser af handlinger af 

menneskehandel/menneskelhandler (medmindre man ikke er stand til at samarbejde 

på grund af fysiske eller psykiske traumer), og skal være i stand til at påvise, at 

offeret/ansøgeren ville lide ekstrem modgang, hvis de bliver fjernet fra USA

-Gælder generelt i fire år

-For flere oplysninger bedes du kontakte en immigrationsadvokat og se:

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

Specifikke spørgsmål om indgivelse af anklager kan rettes til:

Immigration og oplysninger om visum til ofre for seksuel & individuel vold

Internationale studerende og akademikere, der har spørgsmål om deres immigrations- og visumstatus, rådes til at søge bistand hos en immigrationsadvokat. Dette 

dokument forklarer visse aspekter af loven, men er ikke en erstatning for juridisk rådgivning.

Jeg har været offer for overfald, påvirker min immigrationstatus mine muligheder for adgang til ressourcer på campus?

Nej. Ifølge loven har studerende og medarbejdere, der er ofre eller efterlevende af seksuel og individuel vold samme rettigheder i henhold til afsnit IX i 

Uddannelsesændringer fra 1972 (afsnit IX) og i Lovgivningen om vold mod kvinder (VAWA), uanset immgrations- og visumstatus.

Akademiet vil ikke hævne sig eller behandle dig anderledes på baggrund af en indberetning af en forbrydelse.

Kan jeg rejse sigtelser som dokumenteret eller ikke dokumenteret immigrant?

Er der specifikke visum- og immigrationsstatusser til ofre for forbrydelser?

Ja. Der kan være andre muligheder for visum til ofre for seksuelle overgreb, vold i hjemmet, kærestevold og forfølgelse, som U og T visum. For flere oplysninger bør du 

tale med en immigrationsadvokat.

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



F-1 og J-1 status for studerende

• Muligheder for godkendelse af reduceret kursusbelastning på grund af medicinske 

tilstande certificeret af en autoriseret læge, osteopat eller autoriseret klinisk 

psykolog

• Muligheder og konsekvenser af tilbagetrækning fra dit faglige program

• Oplysninger om at vende tilbage til det faglige program på et senere tidspunkt, 

hvis den studerende vælger at trække sig

• Muligheder og konsekvenser for ledsagende ægtefæller

• Generel information om mulighederne for at ændre visumstatus

• Generel information om U og T visum. (Henvisning til kvalificeret 

immigrationsadvokat)

• Henvisning til en kvalificeret advokat

H-1B, O-1, E-3, eller TN medarbejdere

• Mulighed for arbejdsorlov og konsekvenser for din immigrationsstatus

• Muligheder og konsekvenser for ledsagende ægtefæller

• Generel information om mulighederne for at ændre visumstatus. Henvisning til en 

kvalificeret immigrationsadvokat

• Generel information om U og T visum. (Henvisning til kvalificeret 

immigrationsadvokat)

• Henvisning til kvalificeret immigrationsadvokat

• Afventer amerikansk opholdstilladelse (green card endnu ikke godkendt)

• Konsekvenserne af at forlade dit arbejde på din afventende 

arbejdsgiverspsponsorerede ansøgning om permanent opholdstilladelse;

• Henvisning til en kvalificeret advokat

USCIS: få hjælp via din community-hjemmeside USCIS: find juridisk service hjemmeside

 , 

Er der et kontor på campus, der kan give mig yderligere oplysninger?

Det internationale servicekontor for studenter og stipendiater kan give nyttige oplysninger om immigrationsstatus. Bemærk, at for spørgsmål vedrørende ændringer i 

andre visumstatusser eller juridiske muligheder, der falder uden for standard F-1 og J-1 visum for studerende eller sponsorerede arbejdsvisum, bør man konsultere en 

kvalificeret immigrationsadvokat.

, ,  

Visummuligheder

Hvad er en immigrationsadvoka,t og hvad kan de gøre?

Immigrationsadvokater er autoriserede advokater, der specialiserer sig inden for immigrationsloven. De fungerer som klientens advokat og kan repræsentere dem over 

for immigationssagenturer, både i en immigrationsdomstol samt i indgivelse af ansøgninger om immigrationsfordele. Advokaten kan give generelle råd og kan drøfte 

mulighederne for immigration. Som alle advokater er immigrationsadvokater bundet af de fagetiske og lovmæssige krav, og alle diskussioner er fortrolige.

Den amerikanske forening for immigrationsadvokater (AILA) tilbyder en online henvisning til en immigrationsadvokat, der kan hjælpe en studerende eller akademiker 

med at finde en immigrationsadvokat.

Foreningen for den amerikanske advokatstand tilbyder også oplysninger om at finde juridiske tjenesteydelser i hver stat.

Hvor kan jeg finde en lokal immigrationsadvokat?

I US statsborgerskab- og immigrationstjenester (USCIS), et bureau, der høre under Afdelingen for indenrigssikkerheden (DHS), er der to steder, der tilbyder at hjælpe 

den enkelte med at finde gratis eller billig advokatbistand:

Immigrationsdomstolen (BIA) indeholder en liste over advokater efter stat, der leverer immigrationshjælp enten gratis eller for lave omkostninger.

https://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.aila.org/
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map

