
Πληροφορίες για τις δυνατότητες παροχής ιατρικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης που υπάρχουν στο campus, καθώς και 

για τα διαθέσιμα καταλύματα, μπορούν να βρεθούν στο: https://www.tntech.edu/healthservices/

Πληροφορίες για τη διαδικασίες βοήθειας στη συμπεριφορά 

μαθητή μπορούν να βρεθούν στο: https://www.tntech.edu/policies/

Ναι. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τούς νομικούς 

ορισμούς της πολιτείας στην οποία βρίσκεστε, της σεξουαλικής 

επίθεσης, της ενδοοικογενειακής βίας, μορφές βίας σε 

προσωπικές σχέσεις, και stalking, στην Ετήσια Έκθεση 

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

U visa T Visa

-Για τα θύματα της σωματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης ως 

αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης, 

ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού, επίθεσης, ή άλλων συναφών 

εγκλημάτων.

-Το θύμα/αιτών πρέπει να είναι θύμα ορισμένων εγκλημάτων και 

να ενδέχεται να είναι χρήσιμη η κατάθεση του/της για τη 

διερεύνηση ή / και τη δίωξη της εγκληματικής δραστηριότητας

-Γενικά η Visa ισχύει επί τέσσερα έτη

-Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο 

μετανάστευσης, και see: 

For τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων

-Θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τα εύλογα 

αιτήματα των αρχών  και να συνεργαστούν στην έρευνα ή τη 

δίωξη της εμπορίας ανθρώπων (εκτός αν αδυνατούν να 

συνεργαστούν λόγω της σωματικής βίας ή ψυχολογικού 

τραύματος), και πρέπει το θύμα/ αιτών να είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι θα υποστεί σοβαρές συνέπειες, αν απομακρυνθεί 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες

- Γενικά η Visa ισχύει επί τέσσερα έτη

-Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο 

μετανάστευσης, και see: 

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

Υπάρχουν ειδικές Visa για τα θύματα εγκλημάτων;

Ναι. Υπάρχουν ειδικές Visa για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, μορφές βίας σε προσωπικές σχέσεις, 

Υπάρχει ένα γραφείο στην πανεπιστημιούπολη που μπορεί να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες;

 , 

, ,  

Το Γραφείο Αλλοδαπών Φοιτητών του πανεπιστημίου σας μπορεί να σας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 

Visa Options

zedmondson@tntech.edu

Πληροφορίες για Θέματα Μετανάστευσης και Visa για Θύματα Σεξουαλικής & Κάθε Είδους 

Διαπροσωπικής ΒίαςΣυνιστάται σε αλλοδαπούς φοιτητές και μέλη του ακαδημαικού προσωπικού  που έχουν ερωτήσεις σε σχέση με μεταναστευτικά 

Έχω πέσει θύμα επίθεσης, επηρεάζει το γεγονός ότι είμαι αλλοδαπός την ικανότητά μου να έχω πρόσβαση στις παροχές του 

Όχι. Σύμφωνα με το νόμο, οι μαθητές και το προσωπικό που είναι θύματα ή οι επιζώντες της σεξουαλικής και της διαπροσωπικής 

Το πανεπιστήμιο δεν θα προβεί σε αντίποινα εναντίον σας ή με οποιοδήποτε τρόπο αλλάξει την αντιμετώπισή σας με βάση την 

Μπορώ να καταγγείλω την πράξη και να κάνω μήνυση ως νόμιμος ή ως μη καταγεγραμμένος μετανάστης?

Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την καταγγελία της πράξης μπορούν να απευθυνθούν στο:

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


F-1 και J-1 φοιτητές

● Επιλογές για έγκριση μειωμένου ακαδημαικού φορτίου για 

ιατρικούς λόγους απαιτούν πιστοποίηση από ειδικό γιατρό, γιατρό 

οστεοπάθειας, ή κλινικό ψυχολόγο.

● Επιλογές και πιθανές συνέπειες για απόσυρση από το 

ακαδημαϊκό σας πρόγραμμα.

● Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή στο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αν ο μαθητής επιλέξει 

να αποσύρθεί.

● Επιλογές και συνέπειες για τους συζύγους.

● Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές για την αλλαγή 

Visa.

● Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις U και Τ Visa. (Παραπομπή 

σε ειδικό δικηγόρο μετανάστευσης)

● Παραπομπή σε ειδικό δικηγόρο.

H-1B, O-1, Ε-3, ή TN εργαζόμενοι

● Επιλογές για άδεια από την εργασία σας και συνέπειες στην 

μεταναστευτική σας κατάσταση.

● Επιλογές και συνέπειες για τους συζύγους

● Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές για αλλαγή Visa 

καθεστώτος θεωρήσεων. Παραπομπή σε ειδικό δικηγόρο 

μετανάστευσης.

● Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις U και Τ Visa. (Παραπομπή 

σε ειδικό δικηγόρο μετανάστευσης)

● Παραπομπή σε ειδικό δικηγόρο.

Για κατοίκους που έχουν κάνει αίτηση για ermanent resident 

(όταν η πράσινη κάρτα δεν έχει ακόμη εγκριθεί)

● Επιπτώσεις από εγκατάλειψη της εργασίας σας όταν ο 

εργοδότης έχει κάνει sponsorship την αίτηση της πράσινης 

κάρτας.

● Παραπομπή σε ειδικό δικηγόρο.

USCIS: Βρείτε Βοήθεια στο κοινοτικό ιστοσελίδα σας USCIS: Βρείτε Νομικών Υπηρεσιών Ιστοσελίδα

Πού μπορώ να βρω έναν τοπικό δικηγόρο της μετανάστευσης;

ΗΠΑ Ιθαγένειας και Μετανάστευσης Υπηρεσίες (USCIS), ένα γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), προσφέρει 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετανάστευσης Εφέσεων (BIA) παρέχει έναν κατάλογο των δικηγόρων από το κράτος που παρέχει τις 

Η Αμερικανική Ένωση Μετανάστευσης Δικηγόροι (AILA) προσφέρει ένα online Μετανάστευσης Δικηγόρος Υπηρεσία παραπομπής 

Το American Bar Association παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εύρεση νομικών υπηρεσιών από το κράτος.

Οι δικηγόροι μετανάστευσης είναι ειδικοί δικηγόροι που ειδικεύονται στον τομέα της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Λειτουργούν ως 

Τι είναι ένας δικηγόρος μετανάστευσης;

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

