
སློབ་གྲྭའི་ས་ཁློངས་ནང་  གསློ་བ་དང་བསབ་སློན་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བརྡ་དློན་  སློད་གནས་ཚུ་ཡློངས་འབྐྱེལ་འཆར་སློ་འ་ནི་ལས་འཐློབ་ཚུགས།

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

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག་གི་སློར་ལས་  ཡློངས་འབྐྱེལ་འཆར་སློ་འ་ནི་ལས་འཐློབ་ཚུགས།
https://www.tntech.edu/policies/

བསྐྱེད་ཆློག      ཁློད་རའི་མངའ་སྐྱེའི་  ལུས་འབྐྱེལ་རྩུབ་སློད་དང་  ནང་འཁློད་རྩུབ་སློད་  

ཁིམས་འགལ་གི་ངྐྱེས་ཚིག་ཚུ་ལློ་བསར་ཉྐྱེན་སྲུང་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་འཐློབ་ཚུགས།
https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U སློད་ཐམ། T  སློད་ཐམ།

ཁིམས་འགལ་ལཱ་  འདློད་སློད་ལློག་སློད་  ནང་འཁློད་རྩུབ་སློད་  དབང་བཙོང་ལུས་འབྐྱེལ་  གནློཔ་བཀལ་ནི་དང་  གཞན་ཁིམས་མཐུན་མྐྱེན་པའི་       

བྱ་སློད་ལས་བརྐྱེན་  ལུས་སྐྱེམས་གཉིས་ལུ་  གནློད་རྐྱེན་འབྱུང་མི་ཚུ་ལུ :

- གནློད་རྐྱེན་འབྱུང་མི་དང་ཞུ་ཚིག་བཙུགས་མི་ཚུ་  ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་སློད་ཨིན་ཟྐྱེར་  ར་ཁུངས་བཏློན་དགློཔ་དང་  འདི་གིས་ ཁིམས་འགལ་ལཱ་    

བལྟ་རློག་དང་ཉྐྱེས་འཛུགས་བཀལ་ནི་ལུ་  ཕན་ཐློགས་ཡློདཔ་ཅིག་དགློ

- སིར་བཏང་ལུ་ ལློ་ངློ་བཞིའི་ཆ་གནས་ཡློདཔ་ཅིག་དགློ

- ཁ་གསལ་གི་དློན་ལུ་  ཕི་མི་ནང་སློད་རློད་དཔློན་དང་འབྐྱེལ་བ་འཐབ་སྐྱེ་  ལྟ་དགློཔ་འདི་ཡང་།

མི་བཙན་ཁིད་ཀི་གནློད་རྐྱེན་འབྱུང་མི་ཚུ་ལུ།                                                                                                              - 

ཁིམས་བསར་སློད་འབད་མི་ལས་འློས་འབབ་ལྡན་པའི་ཞུ་བ་འབད་དྐྱེ་  ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགློ   དྐྱེ་མྐྱེན་ གཟུགས་ལློགས་གྲུབ་མྐྱེདཔ་དང་  

འདི་ལས་བརྐྱེན་པའི་སྐྱེམས་ཁམས་ནད་གཞི་ཕློགཔ་  ཡང་ན་ཡུ་ཨྐྱེས་ལས་ཕིར་བཏློན་གཏང་པ་ཅིན་  རྐྱེན་ངན་ཕློག་མི་འདི་ལུ་  

ལུས་ཀི་བཀའ་སྡུག་མློང་ནི་ཨིནམ་སློན་དགློ།

- སིར་བཏང་ལུ་ ལློ་ངློ་བཞིའི་ཆ་གནས་ཡློདཔ་ཅིག་དགློ

- ཁ་གསལ་གི་དློན་ལུ་  ཕི་མི་ནང་སློད་རློད་དཔློན་དང་འབྐྱེལ་བ་འཐབ་སྐྱེ་  ལྟ་དགློཔ་འདི་ཡང་།

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

ཁིམས་འགལ་གི་ཉྐྱེས་འཛུགས་ཕློག་མི་ཚུ་ལུ་  ནང་སློད་དང་ནང་སློད་ཆློག་ཐམ་གི་གནས་རིམ་སློ་སློ་སྐྱེ་རང་  ཡློད་ག?

 ཡློད། འདློད་སློད་ལློག་སློད་དང་  ནང་འཁློད་གཙུབ་སློད་  དགའ་འཛོམས་རྩུབ་སློད་  རིང་བདའ་ནི་ཚུ་ལས་  རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ལུ་  ཡུ་(U) དང་ཊི་(T) ལ་སློགས་པའི་  སློད་ཐམ་གདམ་ཁ་འློང་སིད།  འདི་འབདཝ་ལས་  ཕི་མི་ནང་སློད་རློད་དཔློན་དང་འབྐྱེལ་བ་འཐབ།

ལུས་འབྐྱེལ་དང་ནང་འཁློད་གཙུབ་་སློད་ཀི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི་ལུ་ནང་སློད་དང་སློད་ཐམ་བརྡ་དློན།

རྒྱལ་སིའི་སློབ་ཕྲུག་དང་  སློབ་གཉྐྱེར་གློ་སབས་ཐློབ་མི་ཚིུ་  རང་སློའི་ནང་སློད་དང་སློད་ཐམ་གི་སློར་ལས་དློགས་པ་ཡློད་ཅིན་  ནང་སློད་ཁིམས་ཞིབ་ལས་རྒྱབ་སློར་ལྐྱེན་དགློ   འ་ནི་ཡིག་ཆ་འདི་  ཁིམས་ཀི་སློར་ལས་བཤད་མི་རྒྱབ་བརྐྱེན་  ཅིག་ཨིན་རུང་  ཁིམས་ཀི་བསབ་སློན་གི་ཚབ་སྐྱེ་མི་བཏུབ།

ང་ རློལ་འཛིང་གི་གནློད་པ་འབྱུང་མི་ཅིག་ཨིན་  འདི་གིས་  སློབ་གྲྭའི་ས་ཁློངས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་སློད་དབང་ལུ་  ངྐྱེའི་ནང་སློད་གནས་སངས་ཀི་ཐློ་ཕློག་འློང་ག ?

ཉྐྱེས་འཛུགས་བསྐྱེད་ནིའི་དློན་ལུ་  དི་བ་ཚུ་ གཤམ་འཁློད་ཁ་སྦྱང་ནང་བསྐྱེལ་དགློ

མི་ཕློག ཁིམས་ལུགས་དང་འཁིལཝ་ད་  གནློད་པ་འབྱུང་མི་  སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱྐྱེདཔ་ཚུ་ལུ་  དློན་ཚན་༩ པ་ (Title IX) སི་ལློ༡༩༧༢ ཤྐྱེས་རིག་ལྐྱེགས་བཅློས་ཀི་དློན་ཚན་  (Title IX) དང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་རྩུབ་སློད་བཅའ་ཁིམས་  (VAWA) དང་ཁད་པར་མྐྱེདཔ་སྐྱེ་  ཐློབ་དབང་ཡློད།

ཁིམས་འགལ་གི་ལཱ་ཚུ་  སྙན་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་  སློབ་གྲྭ་གིས་ ཁློད་ལུ་དགྲ་ལན་མི་འཇལ་བའི་ཁར་  ཁད་པར་ཡང་མི་ཕྐྱེ།

ཡིག་ཆ་ལྡནམ་དང་མྐྱེདཔ་གང་རུང་ཨིན་རུང་  ང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཉྐྱེས་འཛུགས་བསྐྱེད་ཆློག་ག ?

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

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-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
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-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
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status


F-1 དང་J-1 གནས་ཚད་ཀི་སློབ་ཕྲུག                                                                                                                • 

ཆློས་ཚན་མར་ཕབ་ཀི་གདམ་ཁ -ཆློག་ཐམ་འཆང་མི་  དྲུང་འཚོ་གིས་  ངློ་སྦྱློར་འབད་བའི་གསློ་བའི་གནས་སངས་  རུས་ཚིགསགསློ་བཅློས་ཀི་དྲུང་འཚོ་  

ཡང་ན་ ཆློག་ཐམ་འཆང་མི་གསློ་བའི་སྐྱེམས་ཁམས་རིག་པ་ཚུ་གི་  གནང་བ་ལྐྱེན་ནི།

• ཁློད་རའི་སློབ་རིག་ལས་རིམ་ལས་  ཕིར་བཏློན་འབད་ནི་གི་  གནད་ཁུངས་དང་  གདམ་ཁ།

• གལ་སིད་ སློབ་ཕྲུག་འདི་གིས་  ཕིར་བཏློན་གདམ་ཁ་རབ་སྐྱེ་  ཤུལ་ལས་ སློབ་རིག་ལས་རིམ་འདི་ནང་  ལློག་འློང་ནིའི་  བརྡ་དློན།

• མཉམ་ཅིག་འགློ་མི་བཟའ་གྲློགས་ཀི་  གནད་ཁུངས་དང་  གདམ་ཁ།

• སློད་ཐམ་གནས་སངས་བསྒྱུར་བཅློས་གདམ་ཁའི་  སིར་གཏང་བརྡ་དློན།

• U དང་ T སློད་ཐམ་ཚུ་གི་  སིར་བཏང་བརྡ་དློན(ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་ནང་སློད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལུ་  གཏང་བ)།

• ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལུ་  གཏང་བ།

H-1B, O-1, E-3,ཡང་ན་ TN ལས་བྱྐྱེདཔ་ཚུ།

• ལཱ་འབད་བའི་སབས་  ངལ་གསློ་དང་  ཁློད་རའི་ནང་སློད་གནས་སངས་ཀི་  གདམ་ཁ།

• མཉམ་ཅིག་འགློ་མི་བཟའ་གྲློགས་ཀི་  གནད་ཁུངས་དང་  གདམ་ཁ།

• བསློད་ཐམ་གནས་སངས་བསྒྱུར་བཅློས་གདམ་ཁ་གི་  སིར་གཏང་བརྡ་དློན།

• U དང་ T སློད་ཐམ་ཚུ་གི་  སིར་བཏང་བརྡ་དློན(ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་ནང་སློད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལུ་  གཏང་བ)།

• ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལུ་  གཏང་བ།

• ཡུ་ཨྐྱེསི་གི་གཏན་འཇགས་གནས་སློད་ཀི་  བསྣར་བཞག(ལཱ་གཡློག་ཆློག་ཐམ་  གནང་བ་མ་གྲུབ་པ)།

• ཁློད་རའི་ལཱ་གཡློག་བཀློག་བཞག་ནི་ལུ་  ཁློད་རའི་བསྣར་བཞག་གཡློག་སློད་རྒྱབ་སློར་གཏན་འཇགས་གནས་སློད་  ཞུ་ཡིག

• ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལུ་  གཏང་བ།

USCIS: ཁློད་རའི་མི་སྐྱེའི་  ཡློངས་འབྐྱེལ་འཆར་སློ། USCIS: ཁིམས་དློན་ལས་གཡློག་ཡློངས་འབྐྱེལ་འཆར་སློ།

ཡུ་ཨྐྱེསི་མི་ཁུངས་དང་  ནང་སློད་ལས་གཡློག་ (USCIS) ཕ་ཡུལ་ཉྐྱེན་སྲུང་ལས་ཁུངས་  (DHS) ཀིས་ སློང་པ་ ཡང་ན་ ཟད་འགྲློ་ཉུང་བའི་  ཁིམས་དློན་ངློ་ཚབ་ཚུ་  འཚོལ་ཐབས་ལུ་  ཡློངས་འབྐྱེལ་ཁ་བྱང་གཉིས་  བིྱན་དློ་ཡློདཔ་ཨིན:

ནང་སློད་ཞུ་གཏུགས་བཀློད་ཚོགས་ (BIA)ཀིས་ རྒྱལ་ཁམས་ནང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཐློ་སློད་དྐྱེ་  སློང་པ་ ཡང་ན་ ཟད་འགྲློ་ཉུང་བའི་  ནང་སློད་ཞབས་ཏློག་ཚུ་  སློད་དློ་ཡློདཔ་ཨིན།

ཨ་མི་རི་ཀྐྱེན་ནང་སློད་ཁིམས་རློད་ཚོགས་པ་ (AILA)གིས་ ཡློངས་འབྐྱེལ་ཐློག་ལས་  ནང་སློད་ཁིམས་རློད་ཕིར་གཏང་ཞབས་ཏློག་ཚུ་སློད་དློ་ཡློདཔ་ད་  འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ ཡང་ན་ མཁས་པ་ཚུ་ ནང་སློད་ཁིམས་རློདཔ་འཚོལ་ནི་ལུ་  གྲློགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

ཨྐྱེ་མི་རི་ཀྐྱེན་ཆང་ཁང་ཚོགས་པ་གིས་ཡང་  རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ཁིམས་དློན་ཞབས་ཏློག་འཚོལ་ནི་ལུ་  བརྡ་དློན་ཚུ་སློད་ནི་ཡློད།

 ང་གིས་  ས་གནས་ནང་སློད་ཁིམས་ཞིབ་པ་འདི་  ག་ཏྐྱེ་ལས་  ཐློབ་ཚུགས་ག ?

ནང་སློད་ཁིམས་རློདཔ་ཚུ་  ནང་སློད་ཁིམས་ལུགས་ནང་  མཁས་པ་སྦྱང་ཡློད་པའི་  ཆློག་ཐམ་འཆང་མི་  ཁིམས་ཞིབ་པ་ཚུ་ཨིན།  ནང་སློད་ཁིམས་རློདཔ་ཚུ་གིས་  ལས་མགྲློན་གི་རློད་ཚབ་པའི་འགན་ཁུར་འབག་སྐྱེ་  ནང་སློད་བཤྐྱེར་ཁང་དང་  ནང་སློད་པའི་ཁྐྱེ་ཕན་ལུ་  ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནི་ཚུ་འབད་དྐྱེ་  

ནང་སློད་ལས་ཚབ་ཚུ་ནང་  ངློ་ཚབ་སྐྱེ་ ལཱ་འབད་དློ་ཡློདཔ་ཨིན།  ཁིམས་རློདཔ་ཚུ་གིས་  སིར་བཏང་བསབ་བྱ་ཚུ་བིྱན་ཏྐྱེ་  ནང་སློད་གདམ་ཁ་གུ་  གྲློས་བསྡུར་འབད་དློ་ཡློདཔ་ཨིན།  ཁིམས་རློདཔ་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་སྐྱེ་  ནང་སློད་ཁིམས་རློད་པ་ཚུ་གིས་  ཁད་རིག་ཀུན་སློད་དང་  

ཁིམས་མཐུན་དགློས་མཁློ་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏྐྱེ་  ལཱ་འབད་དྐྱེ་  ལས་མགྲློན་གི་གྲློས་བསྡུར་ཚུ་  གསང་བྱའི་ཐློག་  བཞག་དློ་ཡློདཔ་ཨིན།

, ,  

སློད་ཐམ་གདམ་ཁ།

ནང་སློད་ཁིམས་རློདཔ་ཟྐྱེར་མི་འདི་ག་ཅི་སློ ? ཁློང་གིས་ག་ཅི་འབདཝ་སློ ?

ང་ལུ་  བརྡ་དློན་ཁ་སློང་བིྱན་མིའི་ཡིག་ཚང་  གཞིས་ཁློངས་ནང་  ཡློད་ག?

ནང་སློད་གནས་སངས་ཀི་སློར་ལས་  རྒྱལ་སིའི་སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་གཉྐྱེར་ཞབས་ཏློག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་  ཁྐྱེ་ཕན་ཆྐྱེ་བའི་བརྡ་དློན་ཚུ་  སློད་ཚུགས། སློད་ཐམ་གནས་སངས་གཞན་མི་ལུ་བསྒྱུར་བཅློས་འབད་ནི་  ཡང་ན་ ཁིམས་མཐུན་གདམ་ཁ་  གནས་ཚད་ཨང་ཨྐྱེཕ-༡ དང་ ཇྐྱེ་-༡ 

སློབ་ཕྲུག་བསློད་ཐམ་གི་ཕིར་ཚུད་པ་  ཡང་ན་ ལཱ་གཡློག་སློད་མི་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སློར་སློད་ཐམ་སློར་དི་བ་ཚུ་ཡློད་པ་ཅིན་  ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་  ནང་སློད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལུ་  གྲློས་སྟུན་འབད་དགློ།

 , 


