
Кампуста медициналык жана психологиялык 

ресурстар жана ошондой эле жатакана жөнүндө маалымыт төмөндө 

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

Студенттин жүрүм-турум жараяны жөнүндө маалымат:  https://www.tntech.edu/policies/

Ооба. Штаттын үй-бүлөдөгү зомбулук, жолдоштукта зордук-зомбулук, 

зордук, артынан түшүү же сексуалдык кол салуу жөнүндө маалымат 

Жылдык Коопсуздук Билдирүүсүндө табыла алат. https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U Визасы T Визасы

Кылмыш ишинин натыйжасында олуттуу физикалык же психикалык 

зомбулуктан, анын ичинде сексуалдык зомбулук, үй-бүлөдөгү зордук-

зомбулук, зордуктоо, кол салуу, же башка менен байланышкан 

кылмыштардан жабыркагандар үчүн

-Жабыркаган/өтүнмө ээси кылмыш ишин жана кылмыш ишин 

иликтөөсү жана/же жаза куугунтугуна пайдалуу болуп, курмандыгын 

далалдеши керек

-Төрт жылга жарактуу

-Көбүрөөк маалымат алыш үчүн, иммиграция юристине кайрылып 

көрсөңөр болот: 

Адам сатуудан жабыркагандар үчүн

-Укук коргоо органдарынын адам сатуу кылмышын тергөө же жаза 

куугунтугунда кызматташуу үчүн иш акылга сыярлык суроо-

талаптарына ылайык келүүгө тийиш (эгер денелик же психикалык 

жараатындан кийин кызматташууга мүмкүнчүлү калбаса), ошондой эле 

эгерде Кошмо Штаттарда чыгарылса, жабыркаган/өтүнмө ээси өтө 

кыйынчылыкка туш болорун көрсөткөнгө муктаж 

Төрт жылга жарактуу

-Көбүрөөк маалымат алыш үчүн, иммиграция юристине кайрылып 

көрсөңөр болот: 

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

Сексуалдык & Адамдар Аралык Зомбулуктан Жабыркагандарга Иммиграция жана Виза 
Иммиграция жана виза статусу жөнүндө суроолору болгон эл аралык студенттер жана академиктерге иммиграция юристинден жардам алуу 

Мен зордук-зомбулуктан жабыркаган болом, менин иммиграция статусумдун кампус ресурстарына жетүү үчүн жөндөмдүүлүгүмө 

Таасири жок.  Мыйзам боюнча, сексуалдык жана адамдар аралык зордуктан жабыркаган студенттер жана академиктер 1972 Билим Берүү 

Кылмыш билдирип жатканыңыз үчүн Колледж сизден өч албайт же сизге башка түрдө мамиле жасабайт.

Визасы бар же визасы жок иммигрант катары кылмыш айыптоолорду алышымын мүмкүнбү?

Айыптоолорду чыгаруу жөнүндө өзгөчө суроолор төмөнкү адреске жиберилсе болот:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

Кылмыштан жабыркагандары үчүн өзгөчө виза жана иммиграция статустары барбы?

Ооба.  Үй-бүлөдөгү зомбулук, жолдоштукта зордук-зомбулук, зордук, артынан түшүү же сексуалдык кол салуудан жабыркагандар үчүн башка 
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, ,  

F-1 жана J-1 статустагы студенттер  • Медициналык дарыгер, остеопат 

доктору же клиникалык психолог тарабынан күбөлөндүрүлгөн 

медициналык шарттары үчүн кыскарган виза үчүн жолдор  • Окуу 

программасындан чыгуу үчүн жолдор жана кесепеттери  • Студент окуу 

программасын токтотуп кийинирээк кайткысы келсе, кайтыш тууралуу 

маалымат  • Жубайлар үчүн жолдор жана кесепеттери  • Виза статусун 

өзгөртүү жолдору жөнүндө жалпы маалымат.  • U жана T визалар 

боюнча жалпы маалымат. (Билимдүү иммиграция юристине жолдомо)  • 

Билимдүү юристине жолдомо

H-1B, O-1, E-3, же TN кызматкерлери  • Иш боюнча өргүү үчүн 

жолдору, жана иммиграция статусуна тийген кесепеттери  • Жубайлар 

үчүн жолдор жана кесепеттери  • Виза статусун өзгөртүү жолдору 

жөнүндө жалпы маалымат. Билимдүү иммиграция юристине жолдомо  • 

U жана T визалар боюнча жалпы маалымат. (Билимдүү иммиграция 

юристине жолдомо)  • Билимдүү иммиграция юристине жолдомо  • 

Күткөн АКШ туруктуу тургундары (грин карта бериле элек)  • Кызмат 

ишинен кетүү иш берүүчү тарабынан демөөрдөлгөн  күткөн туруктуу 

тургун арызына кесепети;  • Билимдүү иммиграция юристине жолдомо

Кампуста мага кошумча маалымат бере алган офис барбы?

 , 

Эл Аралык Студенттер жана Окумуштуу Кызматтар Офиси иммиграция статусу боюнча сизге пайдалуу маалымат бере алат.  Башка виза 

статустарга өтүү, же стандарт F-1 жана J-1 студент визаларын тышында калган мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөр, же иш берүүчү тарабынан 

демөөрдөлгөн иш визалар боюнча суроолорду татыктуу иммиграция юристине кайрылыңыз.

Виза Түрлөрү/Жолдору

Иммиграция юристи ким жана эмне кылат?


