
ຂ ໍ້ ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາງການແພດ ແລະ ການໃຫໍ້ຄ າປຶກສາໃນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໄດໍ້ມີພໍ້ ອມອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ອາດຈະຊອກຫາໄດໍ້ ທ່ີ:
https://www.tntech.edu/healthservices/

ຂ ໍ້ ມູນກ່ຽວກັບຂັໍ້ ນຕອນການດ າເນີນການຂອງນັກສຶກສາ ອາດຈະຊອກຫາໄດໍ້ ທ່ີ: https://www.tntech.edu/policies/

ໄດໍ້. ຂ ໍ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຜິດທາງອາຍາຂອງລັດທ່ານກ່ຽວກັບ ການ

ໂຈມຕີທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງທ່ີເກີດຂຶໍ້ ນໃນຄູ່ຮັກ

 ແລະ ການຕິດຕາມຮຸກຮານ ອາດຈະຊອກຫາໄດໍ້ໃນບົດລາຍງານຄວາມປອດໄພປະຈ າ

ປີ ຫ ຼື  Annual Security Report:

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

ວີຊາ U ວີຊາ T

ສ າລັບຜູໍ້ ທ່ີຖຼື ກເຄາະຮໍ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ຫ ຼື  ຈິດໃຈຢ່າງເປັນຮູບ

ປະທ າ ເປັນຜົນມາຈາກອາດຊະຍາກ າສະເພາະໃດໜ່ຶງ, ລວມມີ ການລະເມີດທາງເພດ,

 ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ການຂ່ົມຂຼື ນ, ການໂຈມຕີ, ຫ ຼື  ອາດຊະຍາກ າທ່ີ

ກ່ຽວຂໍ້ອງອຼື່ ນໆ

-ຜູໍ້ ຖຼື ກເຄາະຮໍ້າຍ/ຜູໍ້ ຮໍ້ອງຂ  ຈະຕໍ້ອງເປັນຜູໍ້ ເຄາະຮໍ້າຍຂອງອາດຊະຍາກ າ ທ່ີມີຄຸນສົມບັດ

 ແລະ ມີແນວໂນໍ້ ມທ່ີຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການສຼື ບສວນ ແລະ/ຫ ຼື  ການດ າເນີນຄະດີ

ຂອງອາດຊະຍາກ ານັໍ້ ນ

-ມີຜົນໃຊໍ້ໄດໍ້ໂດຍທ່ົວໄປ ເປັນເວລາສ່ີປີ

-ສ າລັບຂ ໍ້ ມູນເພ່ີມຕຼື່ ມ, ປຶກສາທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ, ແລະ ເບ່ິງທ່ີ:

ສ າລັບຜູໍ້ ທ່ີຖຼື ກເຄາະຮໍ້າຍຂອງການຄໍ້າມະນຸດ

-ຕໍ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າຂ ທ່ີເໝາະສົມຈາກອ ານາດການປົກຄອງກົດໝາຍສ າລັບ

ຄວາມຮ່ວມມຼື ໃນການສຼື ບສວນ ຫ ຼື  ການດ າເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການຄໍ້າ

ມະນຸດ(ຍົກເວັໍ້ ນກ ລະນີທ່ີບ ່ ສາມາດໃຫໍ້ຄວາມຮ່ວມມຼື  ເນຼື່ ອງຈາກການບາດເຈັບທາງ

ຮ່າງກາຍ ຫ ຼື  ຈິດໃຈ), ແລະ ຈະຕໍ້ອງສາມາດສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວ່າ ຜູໍ້ ຖຼື ກເຄາະຮໍ້າຍ/ຜູໍ້

ຮໍ້ອງຂ  ຈະປະສົບຄວາມລ າບາກຫ າຍ ຖໍ້າຍໍ້ າຍອອກຈາກສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ

-ມີຜົນໃຊໍ້ໄດໍ້ໂດຍທ່ົວໄປ ເປັນເວລາສ່ີປີ

-ສ າລັບຂ ໍ້ ມູນເພ່ີມຕຼື່ ມ, ປຶກສາທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ, ແລະ ເບ່ິງທ່ີ:

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

 , 

, ,  

ທາງວິທະຍາໄລຈະບ ່ ຕອບໂຕໍ້ ກັບທ່ານ ຫ ຼື  ປະຕິບັດກັບທ່ານຢ່າງແຕກຕ່າງ ເທິງພຼືໍ້ ນຖານຂອງການລາຍງານອາດຊະຍາກ າ.

ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຄະດີອາຍາ ໂດຍທີີ່ ຂ້າພະເຈ ້ າເປັນຄ ນເຂ ້ າເມືອງທີີ່ ມີເອກະສານ ຫ ື  ບ ີ່ ມີເອກະສານໄດ້ບ ີ່ ?

ຄ າຖາມສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບການຍຼື່ ນຄ າຮໍ້ອງຟໍ້ອງຄະດີອາຍາອາດຈະຈ່າໜໍ້ າເຖິງ:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

ມີສະຖານະການຂ ວີຊາ ແລະ ການເຂ ້ າເມືອງທີີ່ ສະເພາະເຈາະຈ ງສ າລັບຜ ້ ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງອາດຊະຍາກ າບ ີ່ ?

ມີ.  ສ າລັບຜູໍ້ ຖຼື ກເຄາະຮໍ້າຍຂອງການຈູ່ໂຈມທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງທ່ີເກີດຂຶໍ້ ນໃນຄູ່ຮັກ ແລະ ການຕິດຕາມຮຸກຮານ, ອາດຈະມີທາງເລຼື ອກ

ໃນການຂ ວີຊາອຼື່ ນໆ, ລວມທັງການຂ ວີຊາ U ແລະ T. ສ າລັບລາຍລະອຽດ, ໂອໍ້ລົມກັບທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ.

ຂ້າພະເຈ ້ າເປັນຜ ້ ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນການໂຈມຕີ, ສະຖານະການເຂ ້ າເມືອງຂອງຂ້າພະເຈ ້ າ ຈະມີການສ ີ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ີ່ ຄວາມສາມາດໃນການເຂ ້ າເຖິງ

ຊັບພະຍາກອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລບ ີ່ ?

ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກວິຊາການຕ່າງຊາດທ່ີມີຄ າຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະການເຂົໍ້ າເມຼື ອງ ແລະ ການຂ ວີຊາຂອງເຂົາເຈົໍ້ າ ຄວນໄດໍ້ຮັບການແນະນ າໃຫໍ້ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ

ທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ. ເອກະສານນີໍ້ ແມ່ນຫົນທາງທ່ີຈະອະທິບາຍບາງທິດທາງຂອງກົດໝາຍ, ແຕ່ບ ່ ໄດໍ້ເປັນການປ່ຽນແທນສ າລັບການໃຫໍ້ຄ າແນະນ າທາງດໍ້ານ

ກົດໝາຍ.

ຂ ້ ມ ນການເຂ ້ າເມືອງ ແລະ ການຂ ວີຊາ ສ າລັບຜ ້ ປະສ ບໄພທາງເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວີ່າງບຸກຄ ນ

ບ ່ . ພາຍໃຕໍ້ ກົດໝາຍ, ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ່ີຖຼື ກເຄາະຮໍ້າຍ ຫ ຼື  ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຈະໄດໍ້ຮັບສິດທິເຊ່ັນ

ດຽວກັນ ພາຍໃຕໍ້Title IX ຂອງການແກໍ້ ໄຂການສຶກສາ ປີ 1972 ຫ ຼື  1972 Education Amendments (Title IX) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິງ ຫ ຼື  

Violence Against Women Act  (VAWA), ໂດຍບ ່ ຈ າແນກສະຖານະການເຂົໍ້ າເມຼື ອງ ແລະ ການຂ ວີຊາ.

ມີຫ້ອງການໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ ສາມາດໃຫ້ຂ ້ ມ ນເພີີ່ ມຕືີ່ ມແກີ່ ຂ້າພະເຈ ້ າບ ີ່ ?

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 ແລະ J-1 ນັກສຶກສາສະຖານະພາບ

• ທາງເລຼື ອກສ າລັບການອະນຸມັດແນວທາງຫ ຸ ດຜ່ອນ ອັນເນຼື່ ອງຈາກເງຼື່ ອນໄຂທາງການ

ແພດໄດໍ້ຮັບການຢັໍ້ ງຢຼື ນໂດຍທ່ານໝ ທ່ີມີໃບອະນຸຍາດ, ຫ ຼື  ທ່ານໝ ກະດູກ, ຫ ຼື  ນັກຈິດ

ຈະວິທະຍາຄລີນິກທ່ີມີໃບອະນຸຍາດ

• ທາງເລຼື ອກສ າລັບການຖອນຕົວ ແລະ ຜົນອັນເນຼື່ ອງມາຈາກການຖອນຕົວຈາກ

ຫ ັ ກສູດການສຶກສາຂອງທ່ານ

• ຂ ໍ້ ມູນກ່ຽວກັບການກັບຄຼື ນໄປທ່ີຫ ັ ກສູດການສຶກສາໃນພາຍຫ ັ ງ, ໃນກ ລະນີທ່ີນັກສຶກ

ສາເລຼື ອກທ່ີຈະຖອນຕົວ

• ທາງເລຼື ອກ ແລະ ຜົນທ່ີມາພໍ້ ອມກັບຄູ່ສົມຣົດ

• ຂ ໍ້ ມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບທາງເລຼື ອກສ າລັບການປ່ຽນສະຖານະວີຊາ. 

• ຂ ໍ້ ມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບວີຊາ U ແລະ T. (ອໍ້າງອີງໄປທ່ີທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າ

ເມຼື ອງທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ)

• ອໍ້າງອີງໄປທ່ີທະນາຍຄວາມທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

H-1B, O-1, E-3, ຫ ຼື  TN ຜູໍ້ ໄດໍ້ຮັບການຈໍ້າງວຽກ

• ທາງເລຼື ອກສ າລັບການລາພັກວຽກ, ແລະ ຜົນທ່ີມີຕ ່ ສະຖານະການເຂົໍ້ າເມຼື ອງຂອງທ່ານ

• ທາງເລຼື ອກ ແລະ ຜົນທ່ີມາພໍ້ ອມກັບຄູ່ສົມຣົດ

• ຂ ໍ້ ມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບທາງເລຼື ອກສ າລັບການປ່ຽນສະຖານະວີຊາ. ອໍ້າງອີງໄປທ່ີ

ທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

• ຂ ໍ້ ມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບວີຊາ U ແລະ T. (ອໍ້າງອີງໄປທ່ີທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າ

ເມຼື ອງທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ)

• ອໍ້າງອີງໄປທ່ີທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

• ກ າລັງລ ຖໍ້ າການດ າເນີນການຢູ່ອາໄສຖາວອນໃນສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (ບັດຂຽວຍັງບ ່

ທັນໄດໍ້ຮັບການອະນຸມັດ)

• ຜົນກະທົບຂອງການອອກຈາກວຽກຂອງທ່ານຕ ່ ການລ ຖໍ້ າການສະໜັບ  ສະໜູນ

ຈາກນາຍຈໍ້າງ ເພຼື່ ອຮໍ້ອງຂ ການຢູ່ອາໄສຖາວອນ;

• ອໍ້າງອີງໄປທ່ີທະນາຍຄວາມທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

USCIS: ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນໜໍ້ າເວັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ USCIS: ຊອກຫາໜໍ້ າເວັບບ ລິການທາງກົດໝາຍ

ນັກກ ດໝາຍກວດຄ ນເຂ ້ າເມືອງແມີ່ ນຫຍັງ ແລະ ພວກເຂ າເຮັດຫຍັງ?

ນັກກົດໝາຍກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ ແມ່ນຜູໍ້ ຮັບມອບອ ານາດທ່ີໄດໍ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ເຊ່ິງມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດກົດໝາຍກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ. ພວກເຂົາເຮັດວຽກເປັນຜູໍ້ ສະໜ

ັັບສະໜູນລູກຄໍ້າ, ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແທນລູກຄໍ້າກ່ອນໜ່ວຍງານກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ, ທັງໃນບ່ອນກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ ເຊ່ັນດຽວກັບການຕຼື່ ມຄ າຮໍ້ອງເພຼື່ ອຜົນປະໂຫຍດ

ການເຂົໍ້ າເມຼື ອງ. ນັກກົດໝາຍສາມາດໃຫໍ້ຄ າແນະນ າທ່ົວໄປ ແລະ ສາມາດເວົໍ້ າເຖິງທາງເລຼື ອກການເຂົໍ້ າເມຼື ອງ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບນັກກົດໝາຍທັງໝົດ, ນັກກົດໝາຍກວດຄົນ

ເຂົໍ້ າເມຼື ອງຈະຕໍ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ ກ ານົດຈະລິຍະທ າ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເປັນມຼື ອາຊີບ, ແລະ ຮັກສາການສົນທະນາທ່ີເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄໍ້າ.

ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຊອກຫາທະນາຍຄວາມກວດຄ ນເຂ ້ າເມືອງທ້ອງຖິີ່ ນໄດ້ຢ ີ່ ໃສ?

ນອກຈາກນັໍ້ ນ ເນຕິບັນດິດຍະສະພາແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມຮິກາ ຫ ຼື  The American Bar Association ກ ຍັງໃຫໍ້ຂ ໍ້ ມູນກ່ຽວກັບການຊອກຫາບ ລິການທາງກົດໝາຍ 

ໂດຍລັດອີກດໍ້ວຍ.

ຫໍ້ອງການບ ລິການນັກສຶກສາ ແລະ ນັກວິຊາການຕ່າງຊາດ ສາມາດໃຫໍ້ຂ ໍ້ ມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບສະຖານະການເຂົໍ້ າເມຼື ອງ. ກະລຸນາເອົາໃຈໃສ່ວ່າ ສ າລັບຄ າຖາມກ່ຽວກັບ

ການປ່ຽນແປງໄປເປັນສະຖານະວີຊາອຼື່ ນໆ, ຫ ຼື  ຕົວເລຼື ອກທາງກົດໝາຍ ທ່ີຕົກຢູ່ນອກຂອງການຂ ວີຊານັກສຶກສາ F-1 ແລະ J-1, ຫ ຼື  ນາຍຈໍ້າງເປັນຜູໍ້ ສະໜັບສະໜູນການຂ ວີຊາ

ເຮັດວຽກ, ປຶກສາທະນາຍຄວາມກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງທ່ີມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ.

ທາງເລືອກການຂ ວີຊາ

ກະຊວງການບ ລິການພົນລະເມຼື ອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ບ ລິການກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ ຫ ຼື  U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), ສ ານັກງານຂອງ

ກະຊວງຄວາມໝັໍ້ ນຄົງແຫ່ງມາຕຸພູມ ຫ ຼື  Department of Homeland Security (DHS), ສະເໜີສອງເວັບໄຊທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫໍ້ປະຊາຊົນຊອກຫາຕົວແທນທາງກົດໝາຍທ່ີບ ່

ເສຍຄ່າໃຊໍ້ຈ່າຍ ຫ ຼື  ເສຍຄ່າໃຊໍ້ຈ່າຍຕ ່ າ ດ່ັງນີໍ້ :

ຄະນະກ າມະການການອຸທອນກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ (BIA) ໃຫໍ້ລາຍຊຼື່ ຂອງທະນາຍຄວາມ ໂດຍລັດທ່ີໃຫໍ້ບ ລິການກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ ທັງບ ່ ເສຍຄ່າໃຊໍ້ຈ່າຍ ຫ ຼື  ເສຍຄ່າໃຊໍ້ຈ່າຍເລັກໆ

ນໍ້ ອຍໆ.

ສະມາຄົມນັກກົດໝາຍກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງຂອງອາເມຣິກາ ຫ ຼື  The American Immigration Lawyers Association (AILA) ສະເໜີນັກກົດໝາຍກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ

ອອນໄລນ໌ ອໍ້າງອີງບ ລິການທ່ີສາມາດຊ່ວຍນັກສຶກສາ ຫ ຼື  ນັກວິຊາການໃຫໍ້ຊອກຫານັກກົດໝາຍກວດຄົນເຂົໍ້ າເມຼື ອງ.


