
Informacje dotyczące zasobów medycznych i doradztwa na terenie kampusu, 

a także dostępne miejsca zakwaterowania można znaleźć:  https://www.tntech.edu/healthservices/

Informacje na temat procesów prowadzonych przez studentów można 

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

  

Tak.  Informacje na temat stanowych definicji przestępstw, takich jak: napaść 

seksualna, przemoc domowa, przemoc podczas randki lub stalking można 

znaleźć w corocznym raporcie dotyczącym bezpieczeństwa (Annual Security 

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

Wiza U Wiza T

Dla ofiar poważnych nadużyć fizycznych lub psychicznych w rezultacie 

określonej działalności przestępczej, włączając molestowanie seksualne, 

przemoc domową gwałt, napaść lub inne przestępstwa powiązane

-Ofiary/wnioskodawcy muszą być ofiarami kwalifikowanej działalności 

przestępczej i istnieje prawdopodobieństwo, że mogą pomoc w dochodzeniu 

i/lub postępowaniu sądowym w sprawie tej działalności przestępczej

-Ogólnie ważna przez cztery lata

-W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z 

adwokatem ds. imigracyjnych i sprawdzić: 

Dla ofiar handlu ludźmi

-Konieczna jest zgodność z uzasadnionymi żądaniami ze strony organów 

ochrony porządku publicznego w celu współpracy podczas dochodzenia lub 

procesu w sprawie działania/działań związanego z handlem ludźmi (chyba że 

współpraca nie jest możliwa ze względu na uraz fizyczny lub 

psychologiczny), a także wykazanie, że ofiara/wnioskodawca może napotkać 

na wyjątkowe trudności w przypadku wydalenia ze Stanów Zjednoczonych

-Ogólnie ważna przez cztery lata

-W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z 

adwokatem ds. imigracyjnych i sprawdzić:  

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

Czy istnieją specjalne statusy wizowe i imigracyjne dla ofiar przestępstw?

Tak.  Dla ofiar napaści seksualnej, przemocy domowej, przemocy podczas randki lub stalkingu mogą istnieć inne rodzaje wiz, włączając wizę U i T.  W celu 

uzyskania szczegółowych informacji należy porozmawiać z adwokatem ds. imigracyjnych.

Czy istnieje biuro na terenie kampusu, które może zapewnić dodatkowe informacje?

 , 

, ,  

Biuro ds. studentów międzynarodowych oraz stypendiów (International Student and Scholar Services Office) może zapewnić przydatne informacje na temat 

statusu imigracyjnego.  W przypadku pytań dotyczących zmian w innych statusach wiz lub opcji prawnych, które wykraczają poza standardowe wizy dla 

studentów F-1 i J-1 lub wizy pracownicze sponsorowane przez pracodawców należy konsultować się z wykwalifikowanym adwokatem ds. imigracyjnych.

Opcje wiz

zedmondson@tntech.edu

Informacje dotyczące imigracji i wiz dla ofiar przemocy seksualnej i interpersonalnej

Studenci międzynarodowi i stypendyści posiadający pytania dotyczące statusu imigracyjnego i wiz powinni szukać pomocy u adwokata ds. imigracyjnych.  

Niniejszy dokument zapewnia zasoby wyjaśniające niektóre aspekty prawa, nie zastępuje jednak porady prawnej.

Padłem(-am) ofiarą napaści. Czy mój status imigracyjny wpływa na zdolność do uzyskania dostępu do zasobów na terenie kampusu?

Nie. Zgodnie z prawem studenci i personel będący ofiarą przemocy seksualnej i interpersonalnej mają te same prawa zgodnie z tytułem IX poprawki ustawy 

o edukacji z 1972 r (Title IX of the 1972 Education Amendments (tytuł IX) oraz ustawą o przemocy wobec kobiet (Violence Against Women Act, VAWA), 

bez względu na status imigracyjny i wizę.  

College nie będzie stosować akcji odwetowych ani traktować w inny sposób ze względu na zgłoszenie przestępstwa.

Czy mogę pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej, posiadając udokumentowany lub nieudokumentowany status imigranta?

Szczegółowe pytania dotyczące składania pozwu można kierować do:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

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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Studenci o statusie F-1 i J-1

• Opcje zatwierdzenia kursu i mniejszej liczbie godzin z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego przez licencjonowanego lekarza medycyny, lekarza 

osteopatę lub licencjonowanego psychologa klinicznego

• Opcje oraz konsekwencje rezygnacji z programu akademickiego

• Informacje o powrocie do programu akademickiego w późniejszym 

terminie, jeśli student zdecyduje się na rezygnację

• Opcje i konsekwencje dla towarzyszących małżonków

• Ogólne informacje na temat opcji zmiany statusu wizowego

• Ogólne informacje na temat wiz U i T. (Skierowanie do 

wykwalifikowanego adwokata ds. imigracyjnych)

• Skierowanie do wykwalifikowanego adwokata

Pracownicy H-1B, O-1, E-3 lub TN

• Opcje w przypadku nieobecności w pracy i konsekwencje dla statusu 

imigracyjnego

• Opcje i konsekwencje dla towarzyszących małżonków

• Ogólne informacje na temat opcji zmiany statusu wizowego. Skierowanie 

do wykwalifikowanego adwokata ds. imigracyjnych

• Ogólne informacje na temat wiz U i T. (Skierowanie do 

wykwalifikowanego adwokata ds. imigracyjnych)

• Skierowanie do wykwalifikowanego adwokata ds. imigracyjnych

• Procedura stałego zamieszkania w USA w toku (niezatwierdzona zielona 

karta)

• Wpływ przerwania zatrudnienia na bieżący wniosek o stałe zamieszkanie w 

przypadku pobytu sponsorowanego przez pracodawcę;

• Skierowanie do wykwalifikowanego adwokata

USCIS: Znajdź pomoc na stronie internetowej Twojej społeczności  USCIS: Znajdź stronę internetową usług prawnych

Gdzie mogę znaleźć lokalnego adwokata ds. imigracyjnych?

Amerykańskie Biuro usług imigracyjnych i spraw dot. obywatelstwa (Citizenship and Immigration Services, USCIS), biuro Departamentu bezpieczeństwa 

narodowego (Department of Homeland Security, DHS), zapewnia dwie placówki, aby pomóc osobom indywidualnym w znalezieniu bezpłatnego lub 

taniego przedstawiciela prawnego:

Komisja odwoławcza ds. imigracyjnych (Board of Immigration Appeals, BIA) zapewnia listę adwokatów wg stanu, którzy świadczą usługi imigracyjne 

bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Amerykańskie stowarzyszenie prawników ds. imigracyjnych (American Immigration Lawyers Association, AILA) oferuje usługi skierowania do prawnika 

ds. imigracyjnych online, które pozwalają studentom lub stypendystom znaleźć prawnika ds. imigracyjnych. 

Amerykańskie stowarzyszenie Bar (American Bar Association) również udziela informacji na temat znalezienia usług prawnych wg stanu. 

Prawnik ds. imigracyjnych to licencjonowany adwokat, który specjalizuje się w dziedzinie prawa imigracyjnego. Pełni funkcję adwokata klienta i może 

reprezentować go przed urzędami imigracyjnymi, w sądzie ds. imigracyjnych oraz podczas składania wniosku o zasiłki dla imigrantów. Prawnik może 

udzielić porady ogólnej i omówić opcje dot. imigracji. Jak w przypadku wszystkich prawników, prawnicy ds. imigracyjnych są związani wymaganiami 

zawodowymi w zakresie etyki i prawnymi i zapewniają poufność rozmów z klientami.

Kim jest prawnik ds. imigracyjnych i czym się zajmuje?

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm

