
Informacija apie universiteto medicinos ir konsultacijų išteklius bei 

apgyvendinimo paslaugas prieinama adresu: https://www.tntech.edu/healthservices/

Informacija apie studentų elgsenos svarstymo procesą prieinama adresu: https://www.tntech.edu/policies/

Ar, būdamas registruotas ar neregistruotas imigrantas, aš galiu pateikti 

kaltinimus?

Taip. Informaciją apie jūsų valstybėje taikomus seksualinės prievartos, 

smurto šeimoje, smurto susitikinėjant ir persekiojimo kaip nusikalstamos 

veikos apibrėžtis galima rasti Metiniame saugumo pranešime, adresu:

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

Konkrečius klausimus dėl kaltinimų pateikimo galima adresuoti:

Ar nusikaltimų aukoms taikomas specialus vizos ir imigracijos statusas?

                                                    U viza                                                            T viza

Aukoms, patyrusioms didelę fizinę ar psichinę prievartą dėl kai kurių 

nusikalstamų veikų, įskaitant seksualinę prievartą, smurtą šeimoje, 

išžaginimą, užpuolimą arba kitus susijusius nusikaltimus     - Auka / 

pareiškėjas turi būti atitinkamos nusikalstamos veikos auka ir, tikėtina, 

pasitarnaus atliekant tos veikos tyrimą ir (arba) baudžiamąjį persekiojimą                                                           

                                                    

- Paprastai galioja ketverius metus

- Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į advokatą imigracijos 

klausimais, ir peržiūrėkite: 

Prekybos žmonėmis aukoms                                                                - Turi 

vykdyti pagrįstus teisėsaugos institucijų prašymus dėl bendradarbiavimo 

tiriant ar vykdant baudžiamąjį persekiojimą dėl prekybos žmonėmis veiksmo 

(-ų) (išskyrus atvejus, kai asmuo negali bendradarbiauti dėl fizinės ar 

psichologinės traumos) ir turi galėti įrodyti, kad nukentėjusysis / pareiškėjas 

patirs itin didelių sunkumų, jei bus pašalintas iš Jungtinių Amerikos Valstijų                                                

                                              - Paprastai galioja ketverius metus

- Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į advokatą 

imigracijos klausimais, ir peržiūrėkite: 

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

 , 

, ,  

Aš tapau užpuolimo auka, ar mano imigracijos statusas turi įtakos mano galimybei naudotis universiteto ištekliais?

Studentams iš užsienio ir mokslininkams, turintiems klausimų dėl jų imigracijos ir vizos statuso, patariama kreiptis pagalbos į advokatą imigracijos 

klausimais. Šiame dokumente paaiškinami tam tikri teisiniai aspektai, bet jis nepakeičia teisinės konsultacijos.

Imigracija ir informacija apie vizas seksualinio ir tarpasmeninio smurto aukoms

Ne. Pagal įstatymą studentai ir darbuotojai, tapę seksualinio ir tarpasmeninio smurto aukomis arba jį išgyvenę, gauna tokias pat teises pagal 1972 m.  

Švietimo pakeitimo (IX antraštė) ir Smurto prieš moteris įstatymą (VAWA), nesvarbu, koks būtų jų imigracijos ar vizos statusas.

Ar universitete yra tarnyba, kuri man galėtų suteikti papildomos informacijos?

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

Taip. Seksualinės prievartos, smurto šeimoje, smurto susitikinėjant ir persekiojimo aukoms gali būti išduodamos kitos vizos, įskaitant U ir T vizas. 

Norėdami gauti išsamios informacijos, kreipkitės į advokatą imigracijos klausimais.

Koledžas nesiims jokių atsakomųjų priemonių prieš jus ir nesielgs su jumis kitaip dėl pranešimo apie nusikaltimą.

Tarptautinė studentų ir mokslininkų paslaugų tarnyba gali suteikti naudingos informacijos dėl imigracijos statuso. Atkreipkite dėmesį, kad dėl klausimų, 

susijusių su kitų vizų statusų pakeitimais ar teisinėmis priemonėmis, kurios nepatenka į standartinių F-1 ir J-1 studentų vizų sritį, arba darbdavio remiamos 

darbo vizos, kreipkitės į kvalifikuotą advokatą imigracijos klausimais.

Vizų variantai

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 ir J-1 statusas studentams                                                    • Sumažinto 

kurso krūvio, patvirtinto dėl sveikatos sutrikimų, kuriuos patvirtina 

licencijuotas gydytojas, gydytojas osteopatas ar licencijuotas klinikinis 

psichologas, galimybė                                 • Galimybės pasitraukti iš savo 

akademinės programos ir pasitraukimo pasekmės                                                              

                • Informacija apie grįžimą į akademinę programą vėliau, jei 

studentas pasirenka pasitraukti                                                    • Galimybės 

ir pasekmės lydintiesiems sutuoktiniams

• Bendra informacija apie galimybes keisti vizos statusą.

• Bendra informacija apie U ir T vizas. (Nukreipimas pas kvalifikuotą 

advokatą imigracijos klausimais)

• Nukreipimas pas kvalifikuotą advokatą

H-1B, O-1, E-3 arba TN darbuotojai                                                     • 

Galimybės laikinai nedirbti ir pasekmės jūsų imigracijos statusui             • 

Galimybės ir pasekmės lydintiesiems sutuoktiniams

• Bendra informacija dėl galimybių pakeisti vizos statusą. Nukreipimas pas 

kvalifikuotą advokatą imigracijos klausimais

• Bendra informacija apie U ir T vizas. (Nukreipimas pas kvalifikuotą 

advokatą imigracijos klausimais)

• Nukreipimas pas kvalifikuotą advokatą imigracijos klausimais                • 

Pateiktos JAV nuolatinio gyventojo statusui gauti (žalia korta dar 

nepatvirtinta)                                                                                     

• Poveikis išėjus iš darbo jūsų nagrinėjamam darbdavio remiamam prašymui 

dėl nuolatinio gyventojo statuso;                                             • Nukreipimas 

pas kvalifikuotą advokatą

Kas yra advokatas imigracijos klausimais ir ką jis daro?

Kur galiu rasti artimiausią advokatą imigracijos klausimais?

USCIS: Gaukite pagalbą savo bendruomenės tinklalapyje USCIS: Raskite teisinių paslaugų tinklalapį

Amerikos advokatų asociacija taip pat teikia informaciją, kaip surasti valstybines teisines paslaugas atskiros valstijose. 

JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybos (USCIS),  Vidaus saugumo departamento biuras (DHS) siūlo dvi svetaines, kurios padės asmenims gauti nemokamas 

arba nebrangias teisinio atstovavimo paslaugas:

Imigracijos apeliacinė valdyba (BIA) pateikia advokatų, teikiančių imigracijos paslaugas nemokamai arba už mažą kainą, sąrašus pagal valstijas.

Amerikos imigracijos advokatų asociacija (AILA) siūlo nukreipimo pas advokatą imigracijos klausimais paslaugą internete, kuri gali padėti studentui arba 

mokslininkui rasti imigracijos advokatą.

Advokatai imigracijos klausimais yra licencijuoti teisininkai, kurie specializuojasi imigracijos teisės srityje. Jie veikia kaip kliento advokatai, ir gali 

atstovauti jiems imigracijos tarnybose, tiek imigracijos teisme, tiek pateikiant paraiškas dėl imigracijos pašalpų. Advokatas gali teikti bendro pobūdžio 

patarimus ir gali aptarti imigracijos galimybes. Kaip ir visi teisininkai, imigracijos advokatai privalo laikytis profesinės etikos ir teisinių reikalavimų ir 

išlaikyti pokalbius su klientais konfidencialius.

https://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map
http://www.aila.org/
http://www.aila.org/

