
ఆన్-క్య ాంపస్ మెడికల్ మరియు కౌనె్స లాంగ్ రిసోరె్స స్, అలాగే 

అాందుబాటులో ఉన్న  వసతి గురిాంచిన్ సమాచారాన్నన , ఇకక డ 

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

విద్యయ రి ిన్డవడిక ప్పప్ియ గురిాంచిన్ సమాచారాన్నన  ఇకక డ చూడవచ్చు : https://www.tntech.edu/policies/

అవును. లాంగిక ద్యడి, గృహ హాంస, డేటాంగ్ హాంస మరియు సా్టిాంగ్్ల 

యొకక  మీ ప్పదేశపు నేర న్నరవ చనాల గురిాంచి సమాచారాన్నన  వారికి 

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

యు వీసా టి వీసా

న్నరిషి్మాైన్ నేర క్రయ కలాపాం, లాంగిక ద్యడి సహా, గృహ హాంస, 

బలాత్కక రాం, ద్యడి, లేద్య ఇతర సాంబాంధిత నేరాల ఫలతాంగా 

గణనీయమైన్ శారీరక లేద్య మాన్సిక ద్యడి బాధితుల కోసాం 

- బాధితులు/దరఖాస్తుద్యరు తపప న్నసరిగా తెలసిన్ నేర క్రయ కలాప 

బాధితులు అయి ఉాండాల మరియు పరిశోధన్ మరియు/లేద్య నేర 

క్రయ కలాపాం యొకక  ప్ాసిక్యయ ష్న్్  సహకరిాంచేవారై ఉాండాల. 

- స్టధారణాంగా నాలుగు సాంవతె రాలు చెలుుబాటు అవుతుాంది

- మరిాంత సమాచారాం కొరకు, ఒక ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన న్న 

సాంప్పదిాంచాండి, మరియు చూడాండి:

మాన్వ ప్టాఫిిాంగ్ బాధితుల కోసాం

- పరిశోధన్లో సహక్రాం కోసాం లేద్య ప్టాఫిిాంగ్ చరయ (ల) ప్ాసిక్యయ ష్న్ 

(శారీరక లేద్య మాన్సిక క్షోభ క్రణాంగా సహకరిాంచలేక పోతున్న ట్ుయితే) 

చటాాన్నన  అమలుచేసేవారి నుాండి సముచితమైన్ అభయ రని్లకు 

తపప న్నసరిగా సరిపోవాల, యునైటెడ్ సేటెా్స  నుాండి తొలగిసేు 

బాధితులు/దరఖాస్తుద్యరు విపరీతమైన్ కషా్టలను ఎదుర్క ాంటారన్న 

తపప న్నసరిగా తెలపవలసి ఉాంటుాంది. 

- స్టధారణాంగా నాలుగు సాంవతె రాలు చెలుుబాటు అవుతుాంది

- మరిాంత సమాచారాం కోసాం, ఒక ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన న్న 

సాంప్పదిాంచాండి, మరియు చూడాండి:

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

https://www.tntech.edu/titleIX

zedmondson@tntech.edu

నేరాల బాధితుల కోసం నిర్దషి్ట వీసా మర్దయు ఇమి్మ గ్రేష్న్ హోదాలు ఉనా్న యా?

అవును. లాంగిక ద్యడి, గృహ హాంస, డేటాంగ్ హాంస మరియు సా్టిాంగ్ బాధితుల కోసాం, యు మరియు ట వీస్టలు సహా, వేరే వీస్ట ఎాంపికలు 

ఉాండవచ్చు . వివరాల కోసాం, ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన తో మాటాు డాండి.

డాక్యు మంట్ చెయ్ు బడిన లేదా డాక్యు మంట్ చెయ్ు బడని ఇమి్మ గ్రరంట్్గా నేరారోపణలను నేను చెయ్ు వచా్చ ?

నేరారోపణకు సాంబాంధిాంచిన్ న్నరిషి్ ాప్పశన లను అడగవచ్చు :

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

సెకె్స  మరియు కొటాు ట్ బాధితుల కోసాం ఇమి్మ ప్గేష్న్ మరియు వీస్ట సమాచారాం

ఇమి్మ ప్గేష్న్ మరియు వీస్ట సితిిి సాంబాంధిాంచిన్ ప్పశన లు గల అాంతరాాతీయ విద్యయ రిులు మరియు స్టక లరె్స  కు ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన  యొకక  

సహాయాం తీస్తకోవాలన్న సలహా ఇవవ డమైన్ది. చట్ాాంలోన్న కొన్నన  న్నరిషి్ ాఅాంశాలను వివరిాంచడాన్ని ఈ డాకుయ మెాంట్స ఒక వన్రు, క్న్న చట్పారమైన్ 

సలహాకు ఇది ఆలరాేన టవ్ క్దు.

నేను ఒక దాడి బాధితుడిని, ఆన్-క్ు ంపస్ ర్దసోర్్స  పందడంపై న్న ఇమి్మ గ్రేష్న్ సి్థతి గ్రపభావం చూపుతుందా?

లేదు. చట్ాాం ప్ిాంద, లాంగిక మరియు వయ కుుల మధయ  హాంస యొకక  బాధితులు లేద్య బయట్పడిన్ విద్యయ రిులు మరియు సిబబ ాంది, ఇమి్మ ప్గేష్న్ 

మరియు వీస్ట సితిితో సాంబాంధాం లేకుాండా, టైటల్ IX ఆఫ్ ది 1972 ఎడ్యయ కేష్న్ ఎమెాండ్్మెాంటె్స  (టైటల్ IX) మరియు ది వయొలెనె్  ఎగెన్సస్ ా

వుమెన్ యాక్స ా(VAWA) ప్ిాంద సమాన్మైన్ హకుక లు కలగి ఉాంటారు.

ఒక నేరాన్నన  న్నవేదిాంచిన్ాందుకుగాను క్లేజి మీపై ప్పతీక్రాం తీరుు కోదు లేద్య భిన్న ాంగా ప్పవరి ుాంచదు.

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, J-1 సి్టయి విద్యయ రిులు

• అరుుడైన్ వైదుయ డ్య, ఆసియాోపతి వైదుయ డ్య లేద్య ి ున్నకల్ సైకలాజిసా్త 

సూచన్ల మేరకు  వైదయ  క్రణాల రీత్కయ  కోరెు  లోడ్ 

తగి గాంచ్చకునేాందుకున్న  అవక్శాలు

• అక్డమ్మక్స ప్పోప్గామ్ నుాంచి వైదొలగేాందుకు ఉన్న  అవక్శాలు, 

ఎదురయ్యయ  పరిణామాలు

• ఒక వేళ విద్యయ రి ికోరెు  నుాంచి వైదొలగి మరో తేదీన్ మళ్లు 

చేరాలనుకుాంటే ద్యన్ని సాంబాంధిాంచిన్ సమాచారాం.

• భాగస్టవ మ్మతో కలసి ఉాండేాందుకున్న  అవక్శాలు, పరిణామాలు

• వీస్ట సి్టయి మారుు కునేాందుకు సాంబాంధిాంచిన్ ప్ాథమ్మక సమాచారాం.

• U, T వీస్టలకు సాంబాంధిాంచిన్ ప్ాథమ్మక సమాచారాం. ( అరుుడైన్ 

ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన ి ర్సఫర్స చేయడాం)

• అరుుడైన్ అటారీన ి ర్సఫర్స చేయడాం

H-1B, O-1, E-3, లేద్య  TN  ఉద్యయ గులు 

• పన్న నుాంచి గైరాు జరీి సాంబాంధిాంచిన్ సెలవుల అవక్శాం, ఇమి్మ ప్గేష్న్ 

సి్టయిపై అది చూపే ప్పభావాం

• భాగస్టవ మ్మతో కలసి ఉాండేాందుకున్న  అవక్శాలు, పరిణామాలు

• వీస్ట సి్టయి మారుు కునేాందుకు సాంబాంధిాంచిన్ ప్ాథమ్మక సమాచారాం. 

 అరుుడైన్ ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన ి ర్సఫర్స చేయడాం

• U, T వీస్టలకు సాంబాంధిాంచిన్ ప్ాథమ్మక సమాచారాం. ( అరుుడైన్ 

ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన ి ర్సఫర్స చేయడాం)

• అరుుడైన్ ఇమి్మ ప్గేష్న్  అటారీన ి ర్సఫర్స చేయడాం

• యూ.ఎస్. శాశవ త పౌరసతవ ాం పాండిాంగ్ లో ఉాండట్ాం ( ప్ీన్ క్రుు 

ఇాంక్ ఆమోదాం పాందకపోవడాం)

• యాజమాన్య ాం స్టప నె్ ర్స చేసిన్ శాశవ త పౌరసతవ ాం దరఖాస్తు 

పాండిాంగ్ లో ఉాండగానే ఉద్యయ గాన్నన  వీడితే కలగే ప్పభావాం;

• అరుుడైన్ అటారీన ి ర్సఫర్స చేయడాం

USCIS: మీ కమ్యయ న్నటీ వెబ్  పేజీ లో సహాయ కోసాం శోధిాంచాండి USCIS: లీగల్ సేవల కోసాం శోధిాంచాండి.

రాష్ట్షా్టల వారీగా నాయ యసేవలకు సాంబాంధిాంచిన్ సమాచారాన్నన  అమెరికన్ బార్స అసోసియ్యష్న్ క్యడా అాందజేస్తుాంది.

యు.ఎస్. సిటజన్్ అాండ్ ఇమి్మ ప్గేష్న్ సరీవ సెస్ (USCIS), డిారాుమెాంట్స ఆఫ్ హోమ్్లాాండ్ సెక్యయ రిటీ (DHS) యొకక  ఒక బ్యయ రో, వయ కుులు ఉచిత 

లేద్య తకుక వ-ఖరుు  నాయ య ప్ాతిన్నధయ ాం పాందేాందుకు ర్సాండ్య సైట్ును అాందిసోుాంది.

ఇమి్మ ప్గేష్న్ సేవలకు సాంబాంధిాంచి ఉచితాం లేద్య కొది ిమొత్కున్ని సేవలాందిాంచే అటారీన ల వివరాలను బోరుు ఆఫ్ ఇమి్మ ప్గేష్న్ అప్పప లె్  (BIA) అాందజేస్తుాంది.

విద్యయ రిులు లేద్య విద్యయ వాంతులకు అవసరమైన్ ఇమి్మ ప్గేష్న్ సేవలను ఆన్ లన్ లో అాందిాంచే నాయ యవాదుల వివరాలను అమెరికన్ ఇమి్మ ప్గేష్న్ లాయరె్స  

అసోసియ్యష్న్ (AILA) అాందిస్తుాంది.

ఇమి్మ ప్గేష్న్ సితిిి సాంబాంధిాంచిన్ ఉపయోగకరమైన్ సమాచారాన్నన  అాంతరాాతీయ విద్యయ రి ిమరియు స్టక లర్స సేవల క్రాయ లయాం అాందిస్తుాంది. 

ఇతర వీస్ట హోద్యల మారుప లకు సాంబాంధిాంచిన్ ప్పశన ల కోసాం, లేద్య ప్ామాణిక ఎఫ్-1 మరియు జె-1 విద్యయ రి ివీస్టలు, లేద్య యజమాన్న-స్టప నె్ ర్స ు 

పన్న వీస్టలు, ఒక అరుత పాందిన్ ఇమి్మ ప్గేష్న్ అటారీన న్న సాంప్పదిాంచాలన్న గమన్నాంచాండి.

వీసా ఎంపికలు

 ఇమి్మ ప్గేష్న్ లాయర్స అాంటే ఏమ్మట మరియు వారు ఏమ్మ చేస్టురు?

ఇమి్మ ప్గేష్న్ చటాులోు   ప్పతేయ కత కలగిన్ లసెనె్  పాందిన్ అటారీన లు ఇమి్మ ప్గేష్న్ లాయరుుగా ఉాంటారు. వారు క ుయిాంట్స అడ్వవ కేట్స్గా పన్నచేస్టురు, 

మరియు ఇమి్మ ప్గేష్న్ ఏజెనెీ ల వద ివీరు ప్పతిన్నధులుగా ఉాంటారు, ఇమి్మ ప్గేష్న్ కోరాులలో మరియు ఇమి్మ ప్గేష్న్ ప్పయోజనాల  కోసాం 

దరఖాస్తులు ఫైల్ చెయయ డాం ర్సాండిాంటి వీరు పన్నచేస్టురు. లాయర్స స్టధారణ సలహా ఇవవ వచ్చు  మరియు ఇమి్మ ప్గేష్న్ ఎాంపికలపై 

చరిు ాంచవచ్చు . అాందరూ లాయరు వలెనే, ఇమి్మ ప్గేష్న్ లాయరుు క్యడా వృతిుపరమైన్ నైతిక మరియు చట్పారమైన్ న్నబాంధన్లకు లోబడి 

ఉాంటారు, మరియు క ుయిాంట్స్తో చరిు ాంచిన్వాటన్న గోపయ ాంగా ఉాంచ్చత్కరు.

ఒక సిానిక ఇమి్మ గ్రేష్న్ అటారా్న ని నేను ఎకక డ పందవచా్చ ?

 , 

, ,  

న్నక్య అదనపు సమాచ్చరానాి  అందంచడానికి ఒక ఆన్ క్ు ంపస్ క్రాు లయ్ం ఉందా?


