Invandring & Information om visum för offer för sexuellt & interpersonligt våld
Internationella studenter och akademiker med frågor om deras invandring och visumstatus rekommenderas att söka hjälp av en
Jag har varit utsatt för övergrepp. Påverkar min invandrarstatus min förmåga att få tillgång till campus resurser?
Nej, enligt lagen, studenter och personal som är offer eller överlevare av sexuellt interpersonellt våld får samma rättigheter enligt
Information på campus medicinska och rådgivning resurser,
RMC/JSU Health Center http://www.jsu.edu/studenthealth/
liksom tillgängligt boende, kan hittas på
JSU Counseling Services: http://www.jsu.edu/ccservices/
Information om studentadministrering processen kan hittas på
http://www.jsu.edu/titleix/
Kollegiet kommer inte slå tillbaka mot dig eller behandla dig annorlunda på grund av rapportering av ett brott.
Kan jag väcka åtal som en dokumenterad eller odokumenterad invandrare?
Ja. Information om din stats straffrättsliga definitioner av sexuella
övergrepp, våld i hemmet, dejting våld och förföljelse kan
återfinnas i den årliga säkerhetsrapporten
http://www.jsu.edu/police/crimestats.html
Särskilda frågor om anmälningar kan riktas till
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
Finns det särskilda visum och invandring status för brottsoffer?
Ja. För offren av sexuella övergrepp, våld i hemmet, dejting våld och förföljelse, kan det finnas andra visum alternativ, inklusive U
och T visum. För mer information, prata med en invandrings advokat.
U visum
För offer av grov fysisk eller psykisk misshandel som ett resultat
av viss brottslig verksamhet, inklusive sexuella övergrepp, våld i
hemmet, våldtäkt, misshandel eller andra brott
-Sökande måste vara ett offer av kvalificerande brottslig
verksamhet och kommer behöva vara till hjälp för utredningen
och / eller lagföring av brottsliga verksamheten
-Generellt gälls i fyra år
-För mer information, kontakta en invandrings advokat, och se:

T visum
For offer av människohandel
-Måste uppfylla rimliga krav från brottsbekämpande för
samarbete i utredningen eller lagföringen av människohandel
handling (s) (såvida offret inte kan samarbeta på grund av fysisk
eller psykisk trauma), och måste kunna visa att han/hon skulle
lida svåra umbäranden utan ett T visum och uppehåll i USA
-Generellt gälls i fyra år
-För mer information, kontakta en invandrings advokat, och se:

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-traffickingother-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrantstatus/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-traffickingother-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

Finns det ett kontor på campus som kan ge mig ytterligare information?
, 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
International Student och Scholar servicebyrå kan ge värdefull information om invandrarstatus. Observera att för frågor om ändringar
till andra viserings status, eller lagliga alternativ som faller utanför standard F-1 och J-1 studentvisum eller arbetsgivare sponsrade
arbete visum, konsultera en kvalificerad invandrings advokat.
Visa Options

F-1 och J-1-status studenter
● Alternativ för reducerad kursbelastning på grund av medicinska
tillstånd som certifierats av en legitimerad läkare, doktor i
osteopati, eller licensierade psykolog
● Alternativ för att dra tillbaka från sin akademiska program
● Information om återvändning till den akademiska programmet
vid ett senare tillfälle om studenten väljer att dra tillbaka
● Val och konsekvenser för medföljande makar
● Allmän information om alternativ för att ändra viserings status.
● Allmän information om U och T-visum. (Hänvisningar till en
kvalificerad invandrings advokat)
● Hänvisningar till en advokat

H-1B, O-1, E-3, eller TN anställda
● Alternativ för en arbets tjänstledighet, och konsekvenser för din
statusinvandring
● Val och konsekvenser för medföljande makar
● Allmän information på alternativ för att ändra viserings status.
Remiss till en kvalificerad invandrings advokat
● Allmän information om U och T-visum. (Remiss till en
kvalificerad invandrings advokat)
● Remiss till en kvalificerad invandrings advokat
Avvaktande amerikanska bofasta (grönt kort ännu inte godkänt)
● Effekterna av att lämna din anställning medans du väntar på din
arbetsgivare-sponsrad permanent bosatt ansökan
● Remiss till en advokat

Vad är en invandring advokat och vad gör de?
Invandring advokater är licensierade advokater som är specialiserade inom invandringslagstiftningen. De fungerar som kundens
förespråkare, och kan representera dem framför immigrationsmyndigheter, både i invandrings domstol samt arkiverings ansökningar
om immigrations förmåner. Advokaten kan ge allmänna råd och kan diskutera invandrings alternativ. Liksom alla advokater,
invandrings advokater är bundna av professionella etiska och rättsliga krav och måste hålla kunddiskussioner konfidentiella.
Var kan jag hitta en lokal invandring advokat?
Amerikanskt medborgarskap och Immigration Services (USCIS), en byrå av Department of Homeland Security (DHS) erbjuder två
USCIS: Hitta Hjälp i gemenskapen webbsida
USCIS: Hitta Legal Services webbsida
styrelse Immigration Appeals (BIA) ger en lista på advokater från staten som tillhandahåller invandringstjänster antingen gratis eller
Den amerikanska Immigration Lawyers Association (AILA) erbjuder en online Invandring Advokat Remiss tjänst som kan hjälpa en
American Bar Association ger också information om att hitta juridiska tjänster från staten.

