
විශ්ව විද්යාලය තුල වවද්ය හා උපදේශන පිළිබඳ ද ාරතුරු

සම්පත්, දෙන්ෙ නැවතීම් පහසුකම් , පිලිබඳ ද ාරතුරු සඳහා:

ශිෂ්ය හැසිරීෙ ක්රියාවලිය පිළිබඳ ද ාරතුරු සඳහා:

මට  ලේඛනගත ල ෝ රහිත සංක්රමණිකයකු ලෙස අපරාධ 

ල ෝදනා ලගානු කළ  ැකිද?

ඔව්. ගෘහස්  හිංසනය, සහකරුට හිංසනය, රහසින් හඹායෑෙ 

දහෝ ලිිංගික බලහත්කාරය යනාදී ක්රියා පිළිබඳව අර්ථනිරුපන වල 

ද ාරතුරු වාර්ික ආරක්ෂ්ක වාර් ාදව් අඩිංගු දව්:

ද ෝද්නා වාර් ා කිරීෙට අද්ාල නිශ්ි  ප්රශ්න සඳහා:

U වීසා

ලිිංගික අප ාර, ගෘහස්ථ ප්ර ණ්ඩත්වය, ස්ී දූෂ්ණ, පහර දීෙ, දහෝ 

දවනත් අද්ාළ අපරාධ ද් ඇතුලු, ඇ ැම් අපරාධ ක්රියාකාරකම්වල 

ප්රතිපලයක්  දලස සැලකිය යුතු ශාරීරික දහෝ ොනසික 

අපදයෝජනය පිළිබඳ දගාදුරු

-  වන්ි යා  / අයදුම්කරු අපරාධයකට දහෝ දවනත් අද්ාල 

ප්ර ණ්ඩත්වයකට දගාදුරු වූ අදයක් නම්  සාපරාධී කටයුතු 

විෙර්ශනය සහ / දහෝ නඩු සඳහා එය  ප්රදයෝජනවත් දව්.

- සාොනයදයන් වලිංගු වසර හ රක් දව් 

- වැඩි විස් ර සඳහා, සිංක්රෙණ නීතිඥ උපදද්ස් ලබා ගන්න , සහ 

බලන්න:http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status

 , 

, ,  

දෙෙ විද්යාලය ඔබ විසින් අපරාධයක් වාර් ා කිරීදම් පද්නෙ ෙ  ඔබට විරුේධව කටයුතු සිදු දනාකරනු ඇ . 

ආගෙන  ත්වය සම්බන්ධදයන් ජා යන් ර ශිෂ්ය හා විේවත් දස්වා කාර්යාලය ෙගින් ප්රදයෝජනවත් ද ාරතුරු ලබා ග  හැකිය. 

නමුත් , සම්ෙ  F-1 සහ J-1 ශිෂ්ය වීසා, දහෝ දස්වා ද්ායකයා විසින් සලසන වැඩ වීසා  නීතිෙය විකල්ප අදනකුත් වීසා  ත්වයන්, දහෝ 

සම්බන්ධදයන් ප්රශ්න  කිරීෙ සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආගෙන නීතිඥ උපදද්ස් ලබා ගන්න.

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

අපරාධ වින්දිතයන්ද සඳ ා විලේෂිත වීසා ස  ආගමන තත්වයන්ද තිලේද?

ඔව්, ගෘහස්  හිංසනය, සහකරුට හිංසනය, රහසින් හඹායෑෙ දහෝ ලිිංගික බලහත්කාරය යනාදී ක්රියාවක් සඳහා, U සහ T වීසා ඇතුළු 

දවනත් වීසා විකල්ප, ඇති විය හැක. ආගෙන විගෙන නීතිඥදයකුට දෙ පිළිබඳව පවසන්න.

මම, අගතියට පත් අලයක් ලවමි. විේව විදයාෙලේ සම්පත් භාවිතයට  මලේ සංක්රමණික තත්ත්වය බෙපාන්දලන්ද ලකලේද?

සිය සිංක්රෙණය හා වීසා  ත්ත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න සහ  ජා යන් ර  සිසුන් හා විේවතුන්ට  සිංක්රෙනය නීතිඥ සහාය ලබා ගැනීෙට 

උපදද්ස් දද්නු ලැදේ. දෙෙ දල්ඛනය නීතිදේ ඇ ැම් අිංග පැහැිලි කරන සම්ප ක් වුවද් නීති උපදද්ස් සඳහා විකල්පයක් දනාදව්.

ආගමන  ා ලංගික ස  අන්දතර් ප්ර ණ්ඩත්වයට ලගාදුරුවූවන්ද සඳ ා වීසා 

බෙපත්ර ලතාරතුරු

නැ ,  නීතිය යටදත්, ලිිංගික හා අන් ර් ප්ර ණ්ඩත්වයට දගාදුරු දහෝ ිවි ගළවා සිටින සිසුන් හා කාර්ය ෙණ්ඩලය 1972 අධයාපන  

සිංදශෝධන (හමිකම් IX) හා ආගෙන හා වීසා කාන් ා පන  (VAWA),  යටදත්, විස දහෝ සිංක්රෙණික  ත්වය දනාසලකා සොන 

අයිතිවාසිකම් වලට හමිකම් කියනු ලැදේ.

මට අමතර ලතාරතුරු ෙබා ගැනීමට  ැකි වන විේවවිදයාෙලේ කාර්යාෙයක් තිලබනවාද?

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


F-1 සහ J-1  ත්ත්වය සිසුන්

• වවද්යවරයකු විසින් සහතික දරෝගී  ත්වයන්, අස්ී විද්යා 

වවද්යවරයාදේ දහෝ  සායනික ෙදනෝ වවද්යවරයාදේ අනුෙැතිය 

ෙ  අධයාපනික වැඩසටහදන් පීඩනය අවෙ කරගැනීෙට අවසර 

ලබා ගැනීෙ 

• විකල්පයක් වශදයන් අධයාපනික වැඩසටහන ෙගින් ඉවත් වීෙ 

• ඉල්ලා අස්කර ගැනීෙකදී පසු ිනයක අධයයන වැඩසටහනට 

නැව  සම්බධවිෙ පිළිබඳ ද ාරතුරු ලබා ගැනීෙ 

• අද්ාල තීරණය නිසා සහකරුට සිදුවන බලපෑෙ 

• වීසා බලපත්ර  ත්ත්වය දවනස් කිරීෙ සඳහා විකල්ප පිළිබඳව 

සාොනය ද ාරතුරු.

• U සහ T වීසා ෙ  සාොනය ද ාරතුරු. (සුදුසුකම් ලත් ආගෙන 

නීතිපති 

• සුදුසුකම් ලත් නීතිපති දව  දයාමු වන්න

සංක්රමණ නීතිඥයා යනු ස  ඔවුන්ද කරන්දලන්ද කුමක් ද?

USCIS: ඔදේ ප්රජා දවේ පිටුවක් තුළ උද්වු දසායන්න

ඇෙරිකානු නීතිඥ සිංගෙය විසින් ද් රාජය විසින් නීති දස්වා පිළිබඳ ද ාරතුරු සපයයි.

වීසා බෙපත්ර විකේප

එක්සත් ජනපද් පුරවැසිභාවය සහ සිංක්රෙණ දස්වා (USCIS), අභයන් ර ආරක්ෂ්ක දද්පාර් දම්න්තු කාර්යාිංශය (DHS), පුේගලයින්ට , 

දනාමිදල් දහෝ අඩු වියද්ෙක් නීතිෙය නිදයෝජනය දසායා ගැනීෙට උද්ව් කිරීෙට දවේ අඩවි සපයා ඇ .:

ආගෙන අභියා නා ෙණ්ඩලය (BIA) විසින් දනාමිදල් දහෝ අඩු පිරිවැයක් සඳහා දෙන්ෙ  විගෙන දස්වා සපයන නීතිඥ ලැයිස්තු සපයයි.

සිසුදවක් විසින් දහෝ විේවද ක් ට ඇෙරිකානු ආගෙන නීතිඥ සිංගෙය (AILA) දේ අන් ර්ජාල ආගෙන නීතිඥ දස්වාව ෙගින්  සිංක්රෙණ නීතිඥයින් 

දසායා ගැනීෙට උද්ව් ඉිරිපත් කරයි.

මට ලේශීය ආගමන විගමන නීතිඥයින්ද ලසායා ගත  ැක්ලක් ලකලේද?

ආගෙන විගෙන නීතිඥයින් ආගෙන විගෙන නීතිඥ සිංක්රෙණ නීතිය පිළිබඳව සහතික ලත් පුේගලයන් දව්. ඔවුන් දස්වාද්ායකයාදේ 

නිදයෝජි  දලස කටයුතු කරන අ ර , සහ ආගෙන අධිකරණය දෙන්ෙ ආගෙන ප්රතිලාභ සඳහා අයදුම්පත් ඉිරිපත් කිරීෙ සහ , 

ආගෙන විගෙන නිදයෝජි  ආය න වලදී ඔවුන් දස්වාද්ායකයාදේ නිදයෝජි  දලස කටයුතු කරයි. එදෙන්ෙ , සාොනය උපදද්ස්  සහ 

ආගෙන විකල්ප සාකච්ඡා සිදු කරයි. සියලුෙ නීතිඥවරු දෙන්, ආගෙන විගෙන නීතිඥයින් වෘත්තීය ආ ාර ධර්ෙ හා වනතික 

අවශය ා අනුව දස්වාද්ායකයාදේ සාකච්ඡා රහසිග ව  බාග  යුතුය .



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

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

  

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

T වීසා

මිනිස් ජාවාරම් දගාදුරු සඳහා

- මිනිස් ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ නීතිෙය කටයුතු සහ 

විෙර්ශනයන්ට අද්ාල පිළිග  හැකි ඉල්ීම් වලට නිසි බලධාරීන්ට 

සහය ලබා ිය යුතු අ ර (ශාරීරික දහෝ ොනසික කම්පනය 

දේතුදවන් සහදයෝගදයන් කටයුතු කිරීෙට දනාහැකි නම් හැර) 

අද්ාල අයදුම්කරු දහෝ අගතියට පත් පාර්ශවය එක්සත් 

ජනපද්දයන් ඉවත් කළදහාත් ද්ැඩි දුෂ්කර ා වලට මුහුණ දීෙට සිදු 

විය හැකි වබ දපන්විය යුතුය. 

- සාොනයදයන් වලිංගු වසර හ රක් දව්

- වැඩි විස් ර සඳහා, සිංක්රෙණ නීතිඥ උපදද්ස් ලබා ගන්න , සහ http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

දෙෙ විද්යාලය ඔබ විසින් අපරාධයක් වාර් ා කිරීදම් පද්නෙ ෙ  ඔබට විරුේධව කටයුතු සිදු දනාකරනු ඇ . 

ආගෙන  ත්වය සම්බන්ධදයන් ජා යන් ර ශිෂ්ය හා විේවත් දස්වා කාර්යාලය ෙගින් ප්රදයෝජනවත් ද ාරතුරු ලබා ග  හැකිය. 

නමුත් , සම්ෙ  F-1 සහ J-1 ශිෂ්ය වීසා, දහෝ දස්වා ද්ායකයා විසින් සලසන වැඩ වීසා  නීතිෙය විකල්ප අදනකුත් වීසා  ත්වයන්, දහෝ 

සම්බන්ධදයන් ප්රශ්න  කිරීෙ සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආගෙන නීතිඥ උපදද්ස් ලබා ගන්න.

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

අපරාධ වින්දිතයන්ද සඳ ා විලේෂිත වීසා ස  ආගමන තත්වයන්ද තිලේද?

ඔව්, ගෘහස්  හිංසනය, සහකරුට හිංසනය, රහසින් හඹායෑෙ දහෝ ලිිංගික බලහත්කාරය යනාදී ක්රියාවක් සඳහා, U සහ T වීසා ඇතුළු 

දවනත් වීසා විකල්ප, ඇති විය හැක. ආගෙන විගෙන නීතිඥදයකුට දෙ පිළිබඳව පවසන්න.

මම, අගතියට පත් අලයක් ලවමි. විේව විදයාෙලේ සම්පත් භාවිතයට  මලේ සංක්රමණික තත්ත්වය බෙපාන්දලන්ද ලකලේද?

සිය සිංක්රෙණය හා වීසා  ත්ත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න සහ  ජා යන් ර  සිසුන් හා විේවතුන්ට  සිංක්රෙනය නීතිඥ සහාය ලබා ගැනීෙට 

උපදද්ස් දද්නු ලැදේ. දෙෙ දල්ඛනය නීතිදේ ඇ ැම් අිංග පැහැිලි කරන සම්ප ක් වුවද් නීති උපදද්ස් සඳහා විකල්පයක් දනාදව්.

ආගමන  ා ලංගික ස  අන්දතර් ප්ර ණ්ඩත්වයට ලගාදුරුවූවන්ද සඳ ා වීසා 

බෙපත්ර ලතාරතුරු

නැ ,  නීතිය යටදත්, ලිිංගික හා අන් ර් ප්ර ණ්ඩත්වයට දගාදුරු දහෝ ිවි ගළවා සිටින සිසුන් හා කාර්ය ෙණ්ඩලය 1972 අධයාපන  

සිංදශෝධන (හමිකම් IX) හා ආගෙන හා වීසා කාන් ා පන  (VAWA),  යටදත්, විස දහෝ සිංක්රෙණික  ත්වය දනාසලකා සොන 

අයිතිවාසිකම් වලට හමිකම් කියනු ලැදේ.

මට අමතර ලතාරතුරු ෙබා ගැනීමට  ැකි වන විේවවිදයාෙලේ කාර්යාෙයක් තිලබනවාද?

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


H-1B, O-1, E-3, දහෝ TN දස්වකයින්

• වැඩ දනාෙැති නිවාඩු  සහ ඔදේ ආගෙන  ත්ත්වයට බලපෑම් 

සඳහා විකල්ප 

• සහකාරියට සිදුවන බලපෑම් සඳහා විකල්ප 

• වීසා බලපත්ර  ත්ත්වය දවනස් කිරීෙ  පිළිබඳව සාොනය 

ද ාරතුරු සඳහා විකල්ප . සුදුසුකම් ලත් ආගෙන නීතිපති දව  

දයාමු වන්න 

• U සහ T වීසා ෙ  සාොනය ද ාරතුරු. (සුදුසුකම් ලත් ආගෙන 

නීතිපති දව  දයාමු වන්න)

• සුදුසුකම් ලත් ආගෙන නීතිපති දව  දයාමු වන්න

• එක්සත් ජනපද්දේ  ස්ිර දනාවූ  පිිංිකරුවන් (දකාළ කාඩ් - 

ග්රීන් කාර්ඩ්)  වෙත් අනුෙ  නැති )

• ඔදේ දස්වා ද්ායකයා විසින් සලසන ස්ීර පිිංි අයදුම්ප ට ඔබ 

රැකියාව හැර යාෙ නිසා සිදුවන  බලපෑෙ;

• සුදුසුකම් ලත් නීතිපති දව  දයාමු වන්න

USCIS: නිතීෙය දස්වාවන් දවේ පිටුවක් දසායන්න

ඇෙරිකානු නීතිඥ සිංගෙය විසින් ද් රාජය විසින් නීති දස්වා පිළිබඳ ද ාරතුරු සපයයි.

වීසා බෙපත්ර විකේප

එක්සත් ජනපද් පුරවැසිභාවය සහ සිංක්රෙණ දස්වා (USCIS), අභයන් ර ආරක්ෂ්ක දද්පාර් දම්න්තු කාර්යාිංශය (DHS), පුේගලයින්ට , 

දනාමිදල් දහෝ අඩු වියද්ෙක් නීතිෙය නිදයෝජනය දසායා ගැනීෙට උද්ව් කිරීෙට දවේ අඩවි සපයා ඇ .:

ආගෙන අභියා නා ෙණ්ඩලය (BIA) විසින් දනාමිදල් දහෝ අඩු පිරිවැයක් සඳහා දෙන්ෙ  විගෙන දස්වා සපයන නීතිඥ ලැයිස්තු සපයයි.

සිසුදවක් විසින් දහෝ විේවද ක් ට ඇෙරිකානු ආගෙන නීතිඥ සිංගෙය (AILA) දේ අන් ර්ජාල ආගෙන නීතිඥ දස්වාව ෙගින්  සිංක්රෙණ නීතිඥයින් 

දසායා ගැනීෙට උද්ව් ඉිරිපත් කරයි.

මට ලේශීය ආගමන විගමන නීතිඥයින්ද ලසායා ගත  ැක්ලක් ලකලේද?

ආගෙන විගෙන නීතිඥයින් ආගෙන විගෙන නීතිඥ සිංක්රෙණ නීතිය පිළිබඳව සහතික ලත් පුේගලයන් දව්. ඔවුන් දස්වාද්ායකයාදේ 

නිදයෝජි  දලස කටයුතු කරන අ ර , සහ ආගෙන අධිකරණය දෙන්ෙ ආගෙන ප්රතිලාභ සඳහා අයදුම්පත් ඉිරිපත් කිරීෙ සහ , 

ආගෙන විගෙන නිදයෝජි  ආය න වලදී ඔවුන් දස්වාද්ායකයාදේ නිදයෝජි  දලස කටයුතු කරයි. එදෙන්ෙ , සාොනය උපදද්ස්  සහ 

ආගෙන විකල්ප සාකච්ඡා සිදු කරයි. සියලුෙ නීතිඥවරු දෙන්, ආගෙන විගෙන නීතිඥයින් වෘත්තීය ආ ාර ධර්ෙ හා වනතික 

අවශය ා අනුව දස්වාද්ායකයාදේ සාකච්ඡා රහසිග ව  බාග  යුතුය .

https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services

