
Informasjon om medisinske og rådgivende ressurser på campus samt 

tilgjengelig overnatting kan finnes hos: www.suny.edu
https://www.tntech.edu/healthservices/

Informasjon om prosessen rundt studentens oppførsel kan finnes hos: 
https://www.tntech.edu/policies/

Kan jeg anmelde kriminelle forhold som en dokumentert eller 

udokumentert immigrant?

Ja. Informasjons om din delstats definisjon av seksuelt overgrep, vold i 

hjemmet, dating vold og forfølgelse kan finnes i den årlige 

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

Spesifikke spørsmål om å fylle ut en anmeldelse kan rettes til:

Finnes det spesifikke visa- og immigrasjonsstatuser for ofre for kriminelle handlinger?

U visa T visa

For ofre for betydelig fysisk og mental vold, som resultat av visse kriminelle 

handlinger, inkludert seksuelt misbruk, vold i hjemmet, voldtekt, overfall 

eller andre relaterte kriminelle handlinger

- Offeret/søkeren må være et offer for en kvalifisert kriminell aktivitet og 

være behjelpelig i etterforskningen og/eller tiltale av den kriminelle 

handlingen

- Generelt gyldig i fire år                                                            - Ta kontakt 

med en immigrasjonsadvokat for mer informasjon, og se:

For ofre for menneskehandel                                                     

- Må samsvare med en rimelig anmodning fra håndhevere av loven, for 

samarbeid i etterforskningen eller tiltale av menneskehandelen (med mindre 

vedkommende ikke er i stand til å samarbeide på grunn av fysisk eller 

psykologisk traume). Vedkommende må være i stand til å dokumentere at 

offeret/søkeren vil oppleve ekstreme lidelser dersom det må forlate USA

- Generelt gyldig i fire år                                                            - Ta kontakt 

med en immigrasjonsadvokat for mer informasjon, og se:

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

 , 

, ,  

Jeg er offer for et overfall, vil min immigrasjonsstatus påvirke min mulighet til å få tilgang på ressurser på campus?

Internasjonale studenter og forskere som har spørsmål om statusen på deres visa, blir anbefalt å søke råd hos en immigrasjonsadvokat. Dette dokumentet 

forklarer visse aspekter ved loven, men det er ikke en erstatning for juridisk rådgivning.

Informasjon om immigrasjon & visa for ofre for seksuell & mellommenneskelig vold

Nei. I henhold til loven har studenter og ansatte som er ofre eller overlevende etter seksuelle overgrep og mellommenneskelig vold de samme rettigheter 

under Title IX av 1972 Education Amendments (Title IX) og loven om Violence Against Women (VAWA), uavhengig av statusen på immigrasjon og visa.

Finnes det et kontor på campus som kan gi meg mer informasjon?

Høgskolen vil ikke anvende represalier mot deg eller behandle deg annerledes fordi du har rapportert en kriminell handling.

Tjenestekontoret for internasjonale studenter og forskere (The International Student and Scholar Service Office) kan gi nyttig informasjon om 

immigrasjonsstatus. Bemerk at for spørsmål angående endringer til andre visastatuser, eller lovlige alternativer som faller utenfor standard F-1 og J-1 

studentvisa eller arbeidsvisa støttet av arbeidsgiver, må det søkes råd hos en kvalifisert immigrasjonsadvokat.

Visa alternativer

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

Ja. For ofre for seksuelt overgrep, vold i hjemmet, dating vold og forfølgelse kan det være andre visa muligheter, inkludert U og T visa. For mer informasjon 

bør du snakke med en immigrasjonsadvokat.

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
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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


Studenter med F-1 og J-1 status                                                 • Alternativer 

for godkjennelse av redusert studiemengde av helsemessige grunner, 

sertifisert av en lisensiert lege, spesialist i osteopati eller lisensiert klinisk 

psykolog

• Alternativer for, og konsekvenser ved, å trekke deg fra ditt akademiske 

program

• Informasjon om å returnere til det akademiske programmet på et senere 

tidspunkt, dersom studenten velger å trekke seg

• Alternativer og konsekvenser for medfølgende ektefelle               • Generell 

informasjon om alternativer for endring av visastatus      • Generell 

informasjon om U og T visa. (Henvisning til kvalifisert 

immigrasjonsadvokat)                                                                • Henvisning 

til kvalifisert advokat

H-1B, O-1, E-3 eller TN ansatte                                                  • Alternativer 

for permisjon fra arbeidet samt konsekvenser dette vil ha for din 

immigrasjonsstatus

• Alternativer og konsekvenser for medfølgende ektefelle               • Generell 

informasjon om alternativer for endring av visastatus. Henvisning til en 

kvalifisert immigrasjonsadvokat                          • Generell informasjon om U 

og T visa. (Henvisning til en kvalifisert immigrasjonsadvokat)

• Henvisning til en kvalifisert immigrasjonsadvokat

• Ventende permanent oppholdstillatelse i USA (green card ikke godkjent 

enda)                                                                          • Virkningen av å forlate 

arbeidet ditt når du har en ventende søknad om permanent oppholdstillatelse 

støttet av arbeidsgiveren;

• Henvisning til kvalifisert advokat

Hva er en immigrasjonsadvokat og hva gjør de?

Hvor kan jeg finne en lokal immigrasjonsadvokat?

USCIS: Finn hjelp på nettsiden til ditt lokalsamfunn USCIS: Nettside for å finne juridske tjenester

Den American Bar Association tilbyr også en tjeneste som der juridiske tjenester er sortert etter stat

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) er en underavdeling til innenriksdepartementet (Department of Homeland Security (DHS) og tilbyr to 

nettsider som hjelper enkeltpersoner med å finne rimelig eller gratis juridisk representasjon:

Styret i utlendingsnemda (BIA) tilbyr en liste over advokater sortert etter stat, som tilbyr immigrasjonstjenester som enten er gratis eller koster lite

Foreningen for amerikanske immigrasjonsadvokater (AILA) tilbyr en nettbasert tjeneste med henvisninger til immigrasjonsadvokater, som kan hjelpe en 

student eller forsker med å finne en immigrasjonsadvokat

Immigrasjonsadvokater er lisensierte advokater som er spesialister innen lover og regler for immigrasjon. De fungerer som klientens advokat og kan 

representere dem overfor immigrasjonskontorene, både i immigrasjonsrettet og ved å fylle ut søknader om immigrasjon. Advokaten kan gi generelle råd og 

kan diskutere ulike immigrasjonsalternativer. I likhet med alle advokater, er immigrasjonsadvokatene også bundet av profesjonelle etiske og juridiske krav. 

Samtaler med klienten er dermed underlagt taushetsplikt.

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/

