Imigrācijas un Vīzu informācija upuriem, kas cietuši no seksuālās un savstarpējas vardarbības
Starptautiskiem studentiem un skolēniem ieteicams konsultēties ar imigrācijas pārstāvi par savu imigrācijas un vīzu statusu. Šis dokuments ir avots, kas
izskaidro noteiktus likuma aspektus, bet tas neaizstāj juridisku konsultāciju.
Esmu uzbrukuma upuris, vai mans imigrācijas statuss ietekmēs manu iespēju gūt atbalstu skolas teritorijā?
Nē. Studenti un darbinieki, kas cietuši no seksuālas un savstarpējas vardarbības, saņem vienādas tiesības atbilstoši 1972. gada Izglītības grozījumiem (IX
sadaļa) un Likumam par vardarbība pret sievietēm (VAWA) neatkarīgi no imigrācijas un vīzu statusa.

Informāciju par skolas teritorijas medicīnas un konsultācijas
pakalpojumiem, kā arī pieejamām naktsmītnēm var atrast:

RMC/JSU Health Center http://www.jsu.edu/studenthealth/
Counseling Services: http://www.jsu.edu/ccservices/

Informāciju par studentu rīcības procesu var atrast:

http://www.jsu.edu/titleix/

JSU

Universitāte jūs nesodīs un neizturēsies pret jums citādi, ja ziņosiet par noziegumu.
Vai es varu izvirzīt kriminālapsūdzību kā reğistrēts vai nereģistrēts imigrants?
Jā. Informāciju par jūsu apgabala kriminālprocesa definīcijām par seksuālo
vardarbību, vardarbību mājās, vardarbību randiņos un izsekošanu var atrast
gada drošības pārskatā:
http://www.jsu.edu/police/crimestats.html
Konkrētus jautājumus par apsūdzību izvirzīšanu var adresēt:
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
Vai ir īpaši vīzu un imigrācijas statusi noziegumos cietušajiem?
Jā. Upuriem, kas cietuši no seksuālas vardarbības, vardarbības mājās, vardarbības randiņos un izsekošanas, var būt pieejamas citas vīzu iespējas,
piemēram, U un T vīzas. Lai uzzinātu vairāk, konsultējieties ar imigrācijas pārstāvi.
U Vīza
Upuriem, kas cietuši no būtiskas fiziskas vai garīgas ļaunprātīgas
izmantošanas, kas radusies no noteiktas noziedzīgas darbības, tostarp
seksuālas vardarbības, vardarbības ģimenē, izvarošanas, uzbrukuma vai no
cita saistīta nozieguma
-Upurim/pieteikuma iesniedzējam ir jābūt cietušajam no konkrētas
noziedzīgas darbības un jāpalīdz šīs darbības izmeklēšanās un/vai apsūdzībā
-Vispārīgi derīga četrus gadus
-Lai iegūtu sīkāku informāciju, konsultējieties ar imigrācijas pārstāvi un
apmeklējiet:
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-othercrimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminalactivity-u-nonimmigrant-status

T Visa
Cilvēku tirdzniecības upuriem
-Ir jāpiekrīt tiesībaizsargājošo iestāžu pamatotām prasībām veiksmīgai
sadarbībai, lai izmeklētu vai apsūdzētu cilvēku tirdzniecības pasākumus(-us)
(ja vien sadarbošanās nav iespējama fiziskas vai psiholoģiskas traumas dēļ),
un jāspēj pierādīt, ka cietušais/prasības pieteicējs ciestu galējās grūtības, ja
tiktu deportēts no Amerikas Savienotajām valstīm
-Vispārīgi derīga četrus gadus
-Lai iegūtu sīkāku informāciju, konsultējieties ar imigrācijas pārstāvi un
apmeklējiet:
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-othercrimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

Vai skolas teritorijā ir birojs, kas var sniegt papildu informāciju?
, 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
Starptautiskais Studentu un skolēnu birojs var sniegt noderīgu informāciju par imigrācijas statusu. Ņemiet vērā, ka par jautājumiem, kas attiecas uz citu
vīzu statusu izmaiņām vai juridiskiem risinājumiem, kas neatbilst standarta F-1 un J-1 studentu vīzām vai darba devēja apmaksātām vīzām, jākonsultējas
ar kvalificētu imigrācijas pārstāvi.
Vīzas iespējas

F-1 un J-1 statusa studenti
• Iespējams saņemt samazinātas slodzes apstiprināšanu sakarā ar veselības
stāvokli, ko apliecina licencēts medicīnas ārsts, osteopāts vai licencēts
klīniskais psihologs
• Iespējas un attiecīgās sekas, izstājoties no akadēmiskās programmas
• Informācija par atgriešanos akadēmiskajā programmā vēlāk, ja students
izvēlas atsaukt savu dalību
• Iespējas un sekas, pavadot laulāto
• Vispārīga informācija par iespējām mainīt vīzas statusu
• Vispārīga informācija par U un T vīzām. (Novirzīšana pie kvalificēta
imigrācijas pārstāvja)
• Novirzīšana pie kvalificēta advokāta

H-1B, O-1, E-3, vai TN darbiniekiem
• Atvaļinājuma iespējas un sekas jūsu imigrācijas statusam
• Iespējas un sekas, pavadot laulāto
• Vispārīga informācija par iespējām mainīt vīzas statusu. Novirzīšana pie
kvalificēta imigrācijas pārstāvja
• Vispārīga informācija par U un T vīzām. (Novirzīšana pie kvalificēta
imigrācijas pārstāvja)
• Novirzīšana pie kvalificēta imigrācijas pārstāvja
• Neapstiprināti ASV ilglaicīgi iedzīvotāji (zaļā karte vēl nav apstiprināta)
• Sekas, ja jūs atstājat savu darbu, kad jūsu darba devēja apmaksātais
ilglaicīgais rezidences pieteikums vēl nav apstrādāts;
• Novirzīšana pie kvalificēta imigrācijas pārstāvja

Kas ir imigrācijas jurists un ar ko viņš nodarbojas?
Imigrācijas juristi ir licencēti juristi, kas specializējas imigrācijas likumos. Viņi darbojas kā klienta juristi un var viņus pārstāvēt imigrācijas aģentūrās,
imigrācijas tiesā, kā arī palīdzēt aizpildīt pieteikumu, lai saņemtu imigrācijas priekšrocības. Jurists var sniegt vispārējus padomus un var apspriest
imigrācijas iespējas. Tāpat kā visiem juristiem, arī imigrācijas juristiem ir jāievēro profesionālās ētikas un juridiskās prasības un jāievēro konfidencialitāte.

Kur es varu atrast vietējo imigrācijas juristu?
ASV Pilsonības un imigrācijas dienests (USCIS), kas ir Iekšzemes drošības dienesta (DHS) nodaļa, piedāvā divas vietnes, lai palīdzētu cilvēkiem atrast
juridisko pārstāvību bez maksas vai par nelielu samaksu:
USCIS: Atrast palīdzību savā kopienas tīmekļa vietnē

USCIS: Atrast juridisko pakalpojumu tīmekļa vietni

Imigrācijas apelāciju valde (BIA) nodrošina advokātu sarakstu katrā apgabalā, kas nodrošina imigrācijas pakalpojumus bez maksas vai par nelielu
samaksu.
Amerikas Imigrācijas juristu asociācija (AILA) piedāvā tiešsaistes Imigrācijas juristu piesaistes pakalpojumu, kas var palīdzēt studentiem vai skolēniem
atrast imigrācijas juristu .
Arī Amerikas Tiesu asociācija nodrošina informāciju par juridisku pakalpojumu atrašanu katrā apgabalā.

