
ي موجود را در این جا 
اطالعات مربوط  به خدمات پزشكي و مشاوره اي پردیس و امكانات اقامت 

:ببینید https://www.tntech.edu/healthservices/

: اطالعات مربوط  مشاوره دانشجویی  را در این جا ببینید https://www.tntech.edu/policies/

أیا به عنوان یک مهاجر ثبت شده یا نشده می توانم علیه مجرمی قانونا شکایت کنم؟

اطالعات مربوط به تعاریف جنائي ایالت خود از  تعرض جنسي، خشونت خانگي، خشونت . بلي

:در رابطه هاي عاطفي، تعقیب كردن را مي توانید در بخش گزارش  امنیتي ساالنه بیابید https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

:یرای طرح پرسش های بیشتر در زمینه طرح شکایت قانونی به این ادرس مراجعه کنید

ي خایص وجود دارد؟
 
أيا براي قربانيان جرايم، وضعيت مهاجرت

Uویزا  Tویزا   

 ، ي شامل سواستفاده جنسي
يكي كه نتيجه جنايان 

ز ي و في 
براي قربانيان سواستفاده هاي مهم روانز

، تجاوز، حمله و يا ديگر جرايم مربوط             ي
 

خشونت خانك

ي- 
ي جرم / متقاضز

ي جرايم تعریف شده  باشد و در مراحل تحقيق و پيگرد قانونز
ي بايد قربانز

قربانز

.همكاري كند

 سال معتير است٤معموال به مدت - 

:براي اطالعات بيشي  با وكيل مهاجرت مشورت كرده و اين لينك را ببينيد- 

براي قربانيان قاچاق انسان

ي از سوي مجريان قانون براي همكاري در تحقيقات و يا پيگردهاي - 
بايد با درخواست هاي منطق 

ي قاچاق موافقت كند 
ي قادر به همكاري نباشد )قانونز

يكي و روانز
ز به های في   (مگر اينكه به دليل ضز

ي
ي هاي مفرط رنج / و بايد توضيح داده شود كه متقاضز

ز از ايالت متحده از سخت  ي بعد از رفت 
قربانز

.خواهد برد

 سال معتير است٤معموال به مدت - 

:براي اطالعات بيشي  با وكيل مهاجرت مشورت كرده و اين لينك را ببينيد- 
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 , 

, ,  

TN یا H-1B  , O-1كارمندان 

ي• 
امکات مرخصي و عواقب آن بر روي وضعيت مهاجرن 

اطالعات • امکان و عواقب همراهي همرس                                                                      • 

ایط. عمویم در گزینه برای تغیي  وضعیت ویزا ارجاع به یک وکیل مهاجرت واجد شر

ارجاع به •               (إرجاع به وكيل مهاجرت مجرب )  T  و Uاطالعات عمویمي راجع به ويزا • 

وكيل مجرب     

ز هنوز تأييد نشده است )تعوبق سگونت دايم آمريكا •  ايطي كه كارت سير (در شر

;تاثي  ترك استخدام  بر تعویق  درخواست سکونت دايم حمايت شده از كارفرما• 

ارجاع به وكيل مجرب• 

امکان                                                                    • J-1  و F-1دانشجویان دارای ویزای 

ايط پزشك که به تأييد يك پزشك، ارتوپد و يا  موافقت با كاهش تعداد واحدها به دليل شر

ه است ي مجاز رسي 
روانشناس باليتز

امکان و عواقب عقب ماتدن از برنامه آكادیمي خود• 

ي كه دانشجو عقب • 
اطالعات در رابطه با برگشت به برنامه آكادیمي در تاري    خ ديرتر در صورن 

.مانده باشد

ايط و نتایج  همراهي با همرس•  شر

اطالعات كلي راجع به تغيي  ويزا• 

(إرجاع به وكيل مهاجرت مجرب) T و Uاطالعات كلي در مورد ويزاهاي نوع • 

ارجاع به وكيل مجرب• 

    وكيل مهاجرت كيست و چه كاري انجام مي دهد؟

چگونه ميتوانم يك وكيل مهاجرت پيدا كنم؟

ید ،(USCIS):در صفحه انجمن  خود کمک یگي  ي 
 
،(USCIS)صفحه خدمات حقوق

ي در ايالت فراهم یمي كنند
 
ي راجع به خدمات حقوق

كانون وكالي آمريكا هم اطالعان 

ي فراهم كند
 المللي یمي تواند اطالعات مفيدي در رابطه با وضعيت مهاجرن 

ز ز بت   دانشجويان و محققت 
ي كه خارج از . دفي 

دقت كنيد كه براي سْوال ها در زمينه تغيي  به ويزاهاي ديگر و يا موارد قانونز

ايط مشورت كنيدJ-1   و F-1استاندارهاي ويزاهاي دانشجوي   .  است و يا ويزاهاي كاري كه از طرف صاحبكار حمايت یمي شود با وكيل مهاجرت واجد شر

گزینه های ویزا

ز مهاجرت تخصص دارند ي و . وكيالن مهاجرت وكالي مجازي هستند كه در زمينه قوانت 
آنها به عنوان حایمي موكل عمل یمي كنند، و یمي توانند نماينده آنها نزد آژانس هاي مهاجرن  هم دادگاه مهاجرن 

ي باشند 
ي را مورد بحث قرار دهد. هم در تكميل درخواست براي مزایای مهاجرن 

مانند همه وكالي ديگر، وكالي مهاجرت متعهد به .. وكيل یمي تواند مشاوره های  عمویمي دهد و گزينه هاي مهاجرن 

ي هستند
 
ي و اخالق

 
.و ملزم هستند كه بحث هاي موكل را محرمانه نگه دارند. الزامات حقوق

.نمايندگان حقوقي مجاني يا با قيّمت پايين هستند   (DHS)، دفتر دپارتمان امنيت داخلی (USCIS)دو سايت خدمات مهاجرتي و شهروندي ايالت متحده 

ي 
 ارائه یمي دهند فراهم كرده است (BIA)هّيئت تجديد نظر مهاجرن 

ز ي و يا با قيّمت پايت 
ي مجانز

ي كه خدمات مهاجرن 
.ليست   از وكالي ايالت 

ز و دانشجويان كمك كنند  (AILA)انجمن وكالي مهاجرت آمريكا  ي آنالين فراهم گرده است كه یمي توانند در پيدا كردن وكيل مهاجرت به محققت 
خدمات ارجایع وكاالی مهاجرن 

ي فراهم كند؟ ي در پردیس دانشگاه وجود دارد كه اطالعات بيشت  أيا دفت 

اطالعات مربوط به مهاجرت و ویزا ی قربانیان خشونت های بین فردی و جنسی

ز الملل توصیه یم شود که در مورد وضعیت ویزا و مهاجرت خود با وکیل مهاجرت مشورت کنند ز و دانشجویان بت  ي از قانون است و جايگزين .  به محققت  اين سند تنها منبعي براي توضيح جنبه هاني

 نیم باشد
 
.توصيه هاي حقوق

سي من به منابع پردیس دارد؟
ي روي دسي  ي من تأثي 

ي تجاوز هستم، آيا وضعيت مهاجرن 
من قربانز

ي و ويزا  حقوق مشابهي تحت عنوان  
ز فردي و جنسي هستندفارغ از وضعيت مهاجرن  ي خشونت هاي بت 

ي كه بازمانده و يا قربانز
ز و دانشجويانز ، بر اساس قانون، محققت  ي IXخي 

 اصالحیه آموزسر

.،دريافت یمي كنند (VAWA) و قانون خشونت عليه زنان١٩٧٢

.برخورد مسیولین دانشکده بعد از گزارش جرم با شما تغییر نکرده و از شما تاوانی گرفته نخواهد شد

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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ي و تعقيب، ممكن است گزينه هاي ويزا شامل ويزا 
، خشونت در رابطه هاي عاطقز ي

 
، خشونت خانك ر، موضوع را .  وجود داشته باشدT  و Uبلي براي قربانيان تعرض جنسي

َ
براي اطالعات تخصصي ت

ي خود مطرح كنيد
با وكيل مهاجرن 
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