
Informácie o zdravotných a poradenských službách na akademickej pôde 
ako aj o dostupnom ubytovaní nájdete na: RMC/JSU Health Center http://www.jsu.edu/studenthealth/     JSU Counseling Serv

Informácie o študentských procesoch ohľadom správania nájdete na: http://www.jsu.edu/titleix/

Áno. Informácie o trestných definíciách sexuálneho útoku, domáceho 
násilia, partnerského násilia a prenasledovania platné vo vašom štáte 
nájdete vo Výročnej bezpečnostnej správe:  http://www.jsu.edu/police/crimestats.html

Víza U Víza T
Pre obete závažného fyzického alebo psychického zneužívania v dôsledku 
určitej trestnej činnosti, vrátane sexuálneho zneužívania, domáceho násilia, 
znásilnenia, útoku alebo iných súvisiacich trestných činov
- Obeť/ uchádzač musí byť obeťou vymedzeného trestného činu a byť
ochotný napomáhať vyšetrovaniu a/alebo stíhaniu danej trestnej činnosti
- Vo všeobecnosti platia na štyri roky
- Viac informácií získate od imigračného právnika a na stránke:

Pre obete obchodovania s ľuďmi
- Uchádzač musí plniť príslušné zákonné požiadavky na spoluprácu pri
vyšetrovaní alebo stíhaní trestnho činu obchodovania s ľuďmi (okrem
prípadov, kedy nedokáže spolupracovať kvôli fyzickej alebo
psychologickej traume) a musí sa dať preukázať, že obeť/ uchádzač by pri
vyhostení zo Spojených štátov zažíval mimoriadne utrpenie
- Vo všeobecnosti platia na štyri roky
- Viac informácií získate od imigračného právnika a na stránke:

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

 Informácie o imigrácii a vízach pre obete sexuálneho a fyzického násilia

Medzinárodným študentom a štipendistom sa odporúča, aby vyhľadali pomoc imigračného právnika. Tento dokument síce vysvetľuje určité aspekty 
zákona, nenahrádza však právne poradenstvo.

Stal/a som sa obeťou útoku, ovplyvňuje môj imigračný status moje možnosti prístupu ku zdrojom na akademickej pôde?

Nie. Podľa zákona majú študenti a personál, ktorí sa stali obeťami alebo prežili sexuálne a fyzické násilie, rovnaké práva podľa Článku IX Dodatkov o 
vzdelávaní z roku 1972 (Článok IX) a Zákona o násilí na ženách (VAWA), bez ohľadu na ich imigračný a vízový status.  

Ak ohlásite trestný čin, Vysoká škola vás nebude nijako trestať, ani k vám pristupovať odlišne.

Môžem podať trestné oznámenie ako zaregistrovaný alebo nezaregistrovaný imigrant?

Konkrétne otázky o podávaní oznámenia môžete adresovať na:
Chris Madrigal, Jacksonville State University Police Department

Salls Hall on Forney Avenue, Jacksonville, Alabama 36265

256-782-5050
http://www.jsu.edu/police/index.html

cmadrigal@jsu.edu

Existujú špecifické vízové a imigračné statusy pre obete trestných činov?

Áno. Pre obete sexuálnych útokov, domáceho násilia, partnerského násilia a prenasledovania existujú iné vízové možnosti, vrátane víz U a T. Podrobné 
informácie získate od imigračného právnika.



Študenti so statusom F-1 a J-1
• Možnosti na zníženú študijnú záťaž z dôvodu zdravotného stavu, na
základe potvrdenia licencovaným všeobecným lekárom, osteopatom alebo
licencovaným klinickým psychológom
• Možnosti a dôsledky odstúpenia od vášho akademického programu
• Informácie o neskoršom návrate do akademického programu v prípade,
že sa študent rozhodne odstúpiť
• Možnosti a dôsledky pre sprevádzajúcich manželských partnerov
• Všeobecné informácie o možnostiach zmeny vízového statusu.
• Všeobecné informácie o vízach U a T. / (Odkaz na kvalifikovaného
imigračného právnika)
• Odkaz na kvalifikovaného právnika

H-1B, O-1, E-3, alebo TN zamestnanci
• Možnosti pracovného voľna a dôsledky na váš imigračný status
• Možnosti a dôsledky pre sprevádzajúcich manželských partnerov
• Všeobecné informácie o možnostiach zmeny vízového statusu. Odkaz na
kvalifikovaného imigračného právnika
• Všeobecné informácie o vízach U a T. (Odkaz na kvalifikovaného
imigračného právnika)
• Odkaz na kvalifikovaného imigračného právnika
• Uchádzači o trvalý pobyt v USA, čakajúci na schválenie (zelená karta
ešte nie je schválená)
• Dopad vášho odchodu zo zamestnania na vašu žiadosť o trvalý pobyt
podporovanú zamestnávateľom, ktorá čaká na schválenie;
• Odkaz na kvalifikovaného právnika

USCIS: webová stránka Nájdite pomoc vo vašom okolí USCIS: webová stránka Nájdite právne služby

Pôsobí na akademickej pôde kancelária, ktorá by mi mohla poskytnúť ďalšie informácie?

 , International House & Programs
Clarence W Daugette, Jr. International House, 700 Pelham Road North, Jacksonville, Alabama 36265

256-782-5303
http://jsu.edu/international/index.html

Kancelária služieb pre medzinárodných študentov a štipendistov dokáže poskytnúť užitočné informácie o imigračnom statuse. Upozorňujeme však, že 
otázky ohľadom zmien vo vízových statusoch alebo právnych možnostiach, ktoré spadajú mimo oblasti štandardných študentských víz F-1 a J-1, 
prípadne pracovných víz podporovaných zamestnávateľom, budete musieť konzultovať s kvalifikovaným imigračným právnikom.

Vízové možnosti

The American Immigration Lawyers Association (AILA) ponúka online službu imigračného právnika, ktorá môže pomôcť študentom alebo 
štipendistom nájsť imigračného právnika.

The American Bar Association tak isto poskytuje informácie o právnych službách podľa štátov.

 Kto je imigračný právnik a čo robí?

Imigrační právnici sú licencovaní právnici, ktorí sa špecializujú v oblasti imigračného práva. Pôsobia ako advokáti klienta a môžu ho zastupovať pred 
imigračnými agentúrami, na imigračných súdoch aj pri uchádzaní sa o imigračné príspevky. Právnik môže poskytovať všeobecné poradenstvo a 
prejednávať možnosti imigrácie. Ako všetci právnici, aj imigrační právnici sú viazaní profesionálnymi a etickými a zákonnými povinnosťami a musia 
zachovávať mlčanlivosť o rozhovoroch s klientom.

Kde nájdem najbližšieho imigračného právnika?

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), kancelária Department of Homeland Security (DHS), ponúka dve stránky, ktoré pomáhajú 
jednotlivcom nájsť bezplatné alebo cenovo prístupné právne zastúpenie:

The Board of Immigration Appeals (BIA) poskytuje zoznam právnikov podľa jednotlivých štátov, ktorí poskytujú imigračné služby buď zdarma alebo 
za nízke poplatky.


