
ಕ್ಯ ಾಂಪಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಯ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಮತ್ತು  ಸಮಾಲೀಚನೆ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  

 ಅಾಂತೆಯೇ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  

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

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ನಡವಳಿಕೆ ಪರ ಕರ ಯೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  

ಕ್ಣಬಹುದು: https://www.tntech.edu/policies/

ಹೌದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಡಿರುವ ನಮೂ  ರಾಜ್ಯ ದ್ 

ಅಪರಾಧಗಳ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಲಾಂಗಿಕ ದೌಜ್ಿನಯ , ಕೌಟಾಂಬಿಕ ದೌಜ್ಿನಯ , 

ಡೇಟಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂಸೆ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂಬಾಲ್ಲಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

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

ಮೊಕದ್ದ ಮೆ ಹೂಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ನದಿಿಷ್ಟ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಇವರಿಗ್ಗ 

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು:

U ವೀಸಾ T ವೀಸಾ

 ಲಾಂಗಿಕ ದೌಜ್ಿನಯ , ಕೌಟಾಂಬಿಕ ದೌಜ್ಿನಯ , ರೇಪ್, ಹಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇತರ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡು ನಶಿ್ಚ ತ ಅಪರಾಧಿಕ 

ಚಟವಟಕೆಯಾಂದ್ಯಗಿ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸ್ಸಕ ಹಿಾಂಸೆಗ್ಗ ಒಳಗಾಗಿರುವ 

ವಯ ಕು ಗಳಿಗಾಗಿ

- ತ್ತತ್ತು ದ್ ವಯ ಕು /ಅರ್ಜಿದ್ಯರರು ಅಹಿವಾಗುವ ಅಪರಾಧದ್ಲಿ್ಲ  ಹಾನಗ್ಗ 

ಒಳಗಾದ್ವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಾಂತಹ ಅಪರಾಧ ಚಟವಟಕೆಯ 

ತನಖ್ಯ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಾಧಯ ತೆ ಇರಬೇಕು

- ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು  ವಷ್ಿಗಳವರೆಗ್ಗ ಸ್ಸಾಂಧುವಾಗಿರುತು ದೆ

- ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಒಬಬ  ವಲಸೆ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯರಿ ಮತ್ತು  

ಇದ್ನ್ನು  ವಿೀಕಿ ಸ್ಸರಿ:

ಮಾನವ ಕಳಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗ್ಗ ತ್ತತ್ತು ದ್ವರಿಗಾಗಿ

- ಮಾನವ ಕಳಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಚಟವಟಕೆಯ ತನಖ್ಯ ಅಥವಾ 

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ನ್ಮನ್ನ ಜಾರಿಯ ಸಕ್ರಣ ವಿನಂತಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಬದ್ಧ ರಾಗಿರಬೇಕು (ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮನೀವೈಜಾಾ ನಕ ನೀವುಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ 

ಸಹಕ್ರ ನೀಡಲ್ಕ ಸಾಧಯ ವಿಲಿದೇ ಇರುವುದ್ನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ಸ) ಮತ್ತು  

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ ೀಟಿ್ಸ  ನಾಂದ್ ಹೊರಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸ್ಸದ್ಲಿ್ಲ  ದೌಜ್ಿನಯ ಕೆು  ತ್ತತ್ತು ದ್ 

ವಯ ಕು ಯು ಅತಯ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಬೇಕ್ಗುತು ದೆ 

ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ಪರ ದ್ಶ್ಚಿಸಲ್ಕ ಸಾಧಯ ವಿರಬೇಕು

- ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು  ವಷ್ಿಗಳವರೆಗ್ಗ ಸ್ಸಾಂಧುವಾಗಿರುತು ದೆ

- ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಒಬಬ  ವಲಸೆ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯರಿ ಮತ್ತು  

ಇದ್ನ್ನು  ವಿೀಕಿ ಸ್ಸರಿ:

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

 , 

, ,  

zedmondson@tntech.edu

ಅಪರಾಧದಲಿ್ಲ  ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ  ವೀಸಾ ಮತ್ತು  ವಲಸೆ ಸಿ್ಥ ತಿಗಳು ಇರುತ್ು ವೆಯೇ?

ಹೌದು, ಲಾಂಗಿಕ ದೌಜ್ಿನಯ , ಕೌಟಾಂಬಿಕ ದೌಜ್ಿನಯ , ಡೇಟಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂಸೆ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂಬಾಲ್ಲಸುವಂತಹವುಗಳಿಗ್ಗ ತ್ತತ್ತು ದ್ ವಯ ಕು ಗಳಿಗ್ಗ U ಮತ್ತು  T 

ವಿೀಸಾಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡು ಬೇರೆ ವಿೀಸಾ ಆಯೆು ಗಳೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನದಿಿಷ್ಟ  ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಲಸೆ ವಕೀಲರನ್ನು  ಸಂಪಕಿಸ್ಸ.

ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯು ಕ್ಯ ಾಂಪಸಿ್ಥ ನಲಿ್ಲ  ಇದೆಯೇ?

https://www.tntech.edu/titleIX

ಲಾಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಾಂದ ಹಿಾಂಸೆಗೆ ತ್ತತ್ತು ದವರ ವಲಸೆ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ಮಾಹಿತಿ

ಅಾಂತರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು  ತಜ್ಾ ರುಗಳಿಗ್ಗ ತಮೂ  ವಲಸೆ ಮತ್ತು  ವಿೀಸಾ ಸಿ್ಸ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ವಲಸೆ ನಾಯ ಯವಾದಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು  

ಕೇಳಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ಯಖಲ್ಲಯು ಕ್ನ್ಮನನ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು 

ಕ್ನ್ಮನ್ನ ಸಲಹೆಗ್ಗ ಬದ್ಲ್ಲ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ .

ನಾನ್ನ ದೌರ್ಿನಯ ಕೆ್ಕ  ತ್ತತ್ತು ದ ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿದ್ದು , ನನು  ವಲಸೆಯ ಸಿ್ಥ ತಿಯು ನನು  ಕ್ಯ ಾಂಪಸ್ನಲಿ್ಲನ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಪಡೆದ್ದಕೊಳುು ವ 

ನನು  ಸಾಮರ್ಥಯ ಿದ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬೀರುತ್ು ದೆಯೇ?

ಇಲಿ . ಕ್ನ್ಮನನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಲಾಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕು ಕ ಹಿಾಂಸೆಗ್ಗ ತ್ತತ್ತು ಗಿರುವ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಸಬಬ ಾಂದಿಯು ವಲಸೆ ಹಾಗೂ ವಿೀಸಾ ಸಿ್ಸ ತಿಯ 

ಪರಿಗಣನೆ ಇಲಿದೇ 1972 ರ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು (ಶ್ಚೀರ್ಷಿಕೆ IX) ಶ್ಚೀರ್ಷಿಕೆ IX ಮತ್ತು  ಸ್ಸು ರೀಯರ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜ್ಿನಯ  ತಡೆ ಕ್ಯದೆಯ  (VAWA) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅದೇ ಹಕುು ಗಳನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುತ್ತು ರೆ.

ನೀವು ಅಪರಾಧವನ್ನು  ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ು ಗಿ ಕ್ಲೇಜು ನಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ಸೇಡು ತಿೀರಿಸ್ಸಕೊಳುಳ ವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ನಮೂ ನ್ನು  ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸ್ಸಕೊಳುಳ ವುದಿಲಿ .

ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವಾ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಥಲಿದ ವಲಸೆಗಾರನಾಗಿ ನಾನ್ನ ಆಪರಾಧಿಕ ಮೊಕದು ಮೆಗಳನ್ನು  ಹೂಡಬಹುದೇ?

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 ಮತ್ತು  J-1 ಸಿ್ಸ ತಿಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು

• ಲಸನಿ್ಸ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಡಾಕಟ ರ್, ಒಸ್ಸಟ ಯೀಪತಿಯ ಡಾಕಟ ರ್ ಅಥವಾ 

ಲಸನಿ್ಸ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಕಿನಕಲ್ ಸೈಕ್ಲರ್ಜಸ್ಟಟ  ಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸ್ಸದ್ 

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಸಿ್ಸ ತಿಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ ಕೆಳದ್ರ್ಜಿಗ್ಗ ಇಳಿಸ್ಸದ್ ಕೊೀಸ್ಟಿ-ಲೀಡ್ 

ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಯು ಬಾಕಯರುವುದ್ಕ್ು ಗಿನ ಆಯೆು ಗಳು

• ನಮೂ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಿಕರ ಮದಿಾಂದ್ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಕರ ಮಕೆು , 

ಹಿಾಂತೆಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವುದ್ಕೆು  ಇರುವ ಆಯೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇದ್ಕು ರುವ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳು

• ನಂತರ ದಿನದಂದು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಕರ ಮಕೆು  ಹಿಾಂತಿರುಗುವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ, 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಯು ಹಿಾಂತೆಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನು  ಆಯೆು  ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಲಿ್ಲ .

• ಜೊತೆಗ್ಗ ಬರುವ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗಗಿನ ಆಯೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮಸೆಯ ಗಳು

• ವಿೀಸಾ ಸಿ್ಸ ತಿ ಬದ್ಲಾಯಸುವ ಆಯೆು ಯ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತಿ. 

•  U ಮತ್ತು  T ವಿೀಸಾಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತಿ. (ಅಹಿ ವಲಸೆ 

ವಕೀಲರಿಗ್ಗ ಉಲಿ್ಲೀಖ )

• ಅಹಿ ವಕೀಲರಿಗ್ಗ ಉಲಿ್ಲೀಖ

H-1B, O-1, E-3, ಅಥವಾ TN ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗ್ಗ

• ಕೆಲಸದ್ ರರ್ಜಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಗ್ಗ ಆಯೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ನಮೂ  ವಲಸೆ ಸಿ್ಸ ತಿಗ್ಗ 

ಇರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳು

• ಜೊತೆಗ್ಗ ಬರುವ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗಗಿನ ಆಯೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮಸೆಯ ಗಳು

• ವಿೀಸಾ ಸಿ್ಸ ತಿ ಬದ್ಲಾಯಸುವ ಆಯೆು ಯ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತಿ. 

ಅಹಿ ವಲಸೆ ವಕೀಲರಿಗ್ಗ ಉಲಿ್ಲೀಖ

•  U ಮತ್ತು  T ವಿೀಸಾಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತಿ. (ಅಹಿ ವಲಸೆ 

ವಕೀಲರಿಗ್ಗ ಉಲಿ್ಲೀಖ )

• ಅಹಿ ವಲಸೆ ವಕೀಲರಿಗ್ಗ ಉಲಿ್ಲೀಖ

• ಬಾಕಯರುವ ಯುಎಸ್ಟ್ ಖಾಯಂ ನವಾಸ್ಸಗರು (ಗಿರ ೀನ್ಸ ಕ್ಡ್ಿ 

ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಯನ್ನು  ಇನ್ಮು  ಹೊಾಂದಿಲಿದೇ ಇರುವವರು)

• ನಮೂ  ಬಾಕಯರುವ ಉದ್ಯ ೀಗದ್ಯತ ಸಂಸಿೆಯಾಂದ್ ಪ್ರರ ಯೀರ್ಜಸಲಪ ಟ್ಟ  

ಖಾಯಂ ನವಾಸ್ಸಯ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲ್ಲ ನೀವು ಉದ್ಯ ೀಗವನ್ನು  

ಬಿಡುವುದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ ಪರಿಣಾಮ;

• ಅಹಿ ವಕೀಲರಿಗ್ಗ ಉಲಿ್ಲೀಖ

ವಲಸೆ ವಕ್ತೀಲ ಎಾಂದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತು  ಅವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ?

USCIS: ನಮೂ  ಸಮುದ್ಯಯದ್ ವೆಬ್ಪುಟ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ ಕಂಡುಕೊಳಿಳ USCIS : ಕ್ನ್ಮನ್ನ ಸೇವೆಗಳು ವೆಬ್ಪುಟ್ ಕಂಡುಕೊಳಿಳ

ವಲಸೆ ವಕೀಲ ಎಾಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಕ್ನ್ಮನ್ನಗಳ ಕಿೆ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ತಜ್ಾ ತೆ ಹೊಾಂದಿರುವ ಲಸನಿ್ಸ  ಪಡೆದಿರುವ ನಾಯ ಯವಾದಿಗಳು. ಅವರು ತಮೂ  ಕಕಿದ್ಯರರ 

ವಕೀಲರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರು ವಲಸೆ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ರಗಳ ಮುಾಂದೆ  ತಮೂ  ಕಕಿದ್ಯರರ ಪರವಾಗಿ ವಲಸೆ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಾಂತೆಯೇ 

ವಲಸೆ ಪರ ಯೀಜ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  ತ್ತಾಂಬುವುದ್ಕ್ು ಗಿ ಹಾಜ್ರಾಗಬಹುದು. ನಾಯ ಯವಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ  ಸಲಹೆಯನ್ನು  ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು  

ವಲಸೆಯ ಆಯೆು ಗಳನ್ನು  ಚಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಎಲಿ  ನಾಯ ಯವಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ವಲಸೆ ನಾಯ ಯವಾದಿಗಳೂ ವೃತಿು ಪರ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ನ್ಮನ್ನ 

ಅಗತಯ ತೆಗಳಿಗ್ಗ ಬಾಧಯ ಸಿರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಕಕಿದ್ಯರರ ಚರ್ಚಿಗಳನ್ನು  ಗೌಪಯ ವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಸಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ.

ಯುಎಸ್ಟ ನಾಗರಿಕತವ  ಮತ್ತು  ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳು (USCIS), ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಟ್ಸ್ ಮೆಾಂಟ್ಸ ಆಫ್ ಹೊೀಮ್ಲಾಯ ಾಂಡ್ ಸೆಕುಯ ರಿಟ (DHS) ಗಳು ಮುಕು  

ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಖಚ್ಚಿನ ಕ್ನ್ಮನ್ನ ಪ್ರರ ತಿನಧಿತವ ವನ್ನು  ಪಡೆಯಲ್ಕ ವಯ ಕು ಗಳಿಗ್ಗ ನೆರವಾಗಲ್ಲಾಂದು ಎರಡು ಸೈಟ್ಸ(ತ್ತಣ) ಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತು ವೆ.

ದಿ ಬೀಡ್ಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂ ಗ್ಗರ ೀಶನ್ಸ ಅಪೀಲಿ್  (BIA) ರಾಜ್ಯ ವಾರು ವಕೀಲರುಗಳ ಪಟಟ ಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತು ದೆ, ಇವರು ನಮಗ್ಗ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಇಲಿವೇ ಸವ ಲಪ  

ಖಚ್ಚಿನಾಂದಿಗ್ಗ ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತ್ತು ರೆ.

ಅಮೇರಿಕನ್ಸ ಇಮ್ಮೂ ಗ್ಗರ ೀಶನ್ಸ ಲಾಯಸ್ಟಿ ಅಸೀಸ್ಸಯೇಶನ್ಸ (AILA) ನಮಗ್ಗ ಆನ್ಸ್ಲನ್ಸ ವಲಸೆ ವಕೀಲರ ಉಲಿ್ಲೀಖ ಸೇವೆ ಒದ್ಗಿಸುತಿು ದುದ , ಇವರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ಅಥವಾ 

ತಜ್ಾ ರಿಗ್ಗ ವಲಸೆ ವಕೀಲರನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳಳ ಲ್ಕ ನೆರವಾಗಬಹುದು.

ಅಮೇರಿಕನ್ಸ ಬಾರ್ ಅಸೀಸ್ಸಯೇಶನ್ಸ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ವಾರು ಕ್ನ್ಮನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವುದ್ಕೆು  ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತು ದೆ.

ನಾನ್ನ ಸಿ ಳೀಯ ವಲಸೆ ವಕ್ತೀಲರನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಕೊಳು ಬಹುದ್ದ?

ವಲಸೆ ಸಿ್ಸ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಅಾಂತರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ಮತ್ತು  ತಜ್ಾ ರ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ್ ಕಚೇರಿಯು ಉಪಯುಕು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಬಹುದು. ಬೇರೆ 

ವಿೀಸಾ ಸಿ್ಸ ತಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರ ಮಾಣಿತ F-1 ಮತ್ತು  J-1 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವಿೀಸಾಗಳ ಹೊರತ್ತಗಿರುವ ಕ್ನ್ಮನ್ನ ಆಯೆು ಗಳು ಅಥವಾ 

ಉದ್ಯ ೀಗದ್ಯತ ಸಂಸಿೆಯ ಪ್ರರ ಯೀರ್ಜತ ಕೆಲಸದ್ ವಿೀಸಾಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿಯಲ್ಕ ನೀವು ಅಹಿ ವಲಸೆ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೀಚ್ಚಸಬೇಕು 

ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ನೆನಪನಲಿ್ಲಡಿ.

ವೀಸಾ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು


