
É posíbel atopar información sobre servizos médicos e de asesoramento 

no campus, así como aloxamentos dispoñíbeis, en: https://www.tntech.edu/healthservices/

Hai información sobre os procesos de conducta dos estudantes en: https://www.tntech.edu/policies/

Si. Hai información sobre as definicións do teu estado sobre agresión sexual, 

violencia doméstica, violencia na parella e acoso no Informe Anual de 

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

Visado tipo U Visado tipo T

Para vítimas de abusos físicos ou psicolóxicos importantes como resultado de 

determinadas actividades delictivas, entre as que se inclúen abusos sexuais, 

violencia, violación, ataques ou outros delitos relacionados

-A víctima/solicitante debe ser víctima duna actividade delictiva admisible e 

debe ser probable que sexa útil para a investigación e/ou acusación desa 

actividade delictiva

-Normalmente ten unha validez de catro anos

-Para máis información, consulte cun avogado experto en inmigración e 

consulte: 

Para víctimas de tráfico de persoas

-Deben cumplir con solicitudes razonables das entidades de cumprimento da 

lei para a cooperación na investigación ou a acusación de acto(s) de tráfico (a 

non ser que lle sexa imposible colaborar por traumas físicos ou psicolóxicos), 

e deben poder demostrar que a víctima/solicitante sufriría unha situación de 

dureza extrema se fose extreme hardship if expulsado/a dos Estados Unidos

-Normalmente ten unha validez de catro anos

-Para más información, consulte cun avogado experto en inmigración, e 

consulte:  

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

Existen situacións migratorias e visados específicos para vítimas de delitos?

Si. Para vítimas de agresións sexuais, violencia doméstica, violencia de parella e acoso, pode haber outras opcións de visados, incluindo visados tipo U e T.  

Para detalles máis concretos, fala cun avogado de inmigración.

zedmondson@tntech.edu

Información de inmigración e visados para vítimas de violencia sexual e interpersoal
Aconséllase a estudantes e investigadores que teñan preguntas sobre a súa situación migratoria e de visado que pidan axuda a un avogado experto en 

inmigración. Este documento é un recurso que explica determinados aspectos da lei, mais non é un substituto do asesoramento legal.

Fun vítima dun ataque, a miña situación migratoria afecta á miña capacidade para acceder aos recursos do campus?

Non. De acordo coa lei, os estudantes e persoal que sexan vítimas ou superviventes de violencia sexual e interpersoal teñen os mesmos dereitos de acordo co 

Epígrafe IX das Emendas sobre Educación de 1972 (Title IX) e a Lei sobre violencia contra as mulleres (VAWA), independentemente da súa situación 

migratoria e do seu visado.  

A Facultade non tomará represalias contra ti nin te tratará diferente por teres denunciado un delito.

Podo iniciar accións penais como inmigrante documentado/sen documentos?

As perguntas concretas sobre presentación de cargos deben dirixirse a :

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
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


Estudantes con estatus F-1 e J-1

• Opcións for reduced course-load approval debido a afeccións médicas 

certificadas por un médico licenciado, un doutor de osteopatía ou un 

psicólogo clínico autorizado.

• Opcións para (e as súas consecuencias) retirarse do programa académico.

• Información sobre o regreso ao programa académico máis adiante, se o 

estudante decide abandonalo.

• Opcións e consecuencias para cónxuxes acompañantes.

• Información xeral sobre opcións para mudar o estatus do visado. 

• Información xeral sobre visados tipo U e T. Derivación a un avogado 

titulado experto en inmigración)

• Derivación a un avogado titulado.

Traballadores H-1B, O-1, E-3 ou TN

• Opcións para permisos laborais e consecuencias para o estatus de 

inmigración

• Opcións e consecuencias para cónxuxes acompañantes

• Información xeral sobre opcións para o cambio de estatus do visado. 

Derivación a un avogado titulado experto en inmigración

• Información xeral sobre visados U e T. (Derivación a un avogado titulado 

experto en inmigración)

• Derivación a un avogado titulado experto en inmigración

• Residencia permanente nos EE. UU. pendente (tarxeta verde aínda non 

aprobada)

• Impacto de deixar o traballo sobre a solicitude de residencia permanente 

patrocinada polo empregador que estea pendente;

• Derivación a un avogado titulado.

USCIS: Páxina para atopar axuda na túa comunidade USCIS: Atopar a páxina web de Servizos xurídicos

O Colexio de Avogados Americano (American Bar Association) tamén facilita información para atopar servizos legais por estado.

Onde podo atopar un avogado local experto en inmigración?

A Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (U.S. Citizenship and Immigration Services -USCIS), do Departamento de Seguridade Interior 

(Department of Homeland Security - DHS), ofrece dous sitios web para axudar ás persoas a atopar representación legal gratuíta ou de baixo custo:

A Mesa de Apelacións de Inmigración (Board of Immigration Appeals - BIA) proporciona unha listxe de avogados por estado, que ofertan servizos de 

inmigracióngratuítamente ou a un custo baixo.

A Asociación Americana de Avogados de Inmigración (American Immigration Lawyers Association - AILA) oferta un Servizo de Referencia de Avogado de 

Inmigración en liña que pode axudar aos estudantes ou investigadores a atoparen un avogado de inmigración.

Os avogados de inmigración son avogados titulados especializados no ámbito da lei de estranxeiría. Exercen como avogados do cliente e poden representalos 

ante organismos de inmigración, en tribunais de inmigración e na presentación de solicitudes de beneficios de inmigración. O avogado pode dar consellos 

xerais e tratar opcións relacionadas coa inmigración. Como todos os avogados, os expertos en inmigración están obrigados polos requisitos profesionais 

éticos e legais e teñen que manter as conversacións cos clientes na confidencialidade.

¿Hai unha oficina no campus que me pode proporcionar información adicional?

 , 

, ,  

O International Student e Scholar Servizos Office pode proporcionar información útil sobre o estado de inmigración. Teña en conta que, para cuestións 

relacionadas con modificacións a outros vis estado, ou opcións legais que están fóra do estándar de F-1 e J-1 visto de estudante, ou visados de traballo 

patrocinados polo empresario, consultar un avogado de inmigración cualificada.

Opcións de visados

Que é un avogado experto en inmigración e que fan?

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://www.aila.org/

