
Informace o zdravotních a poradenských zdrojích na campusu a dostupném 
ubytování lze nalézt na adrese:

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

Informace o  procesu týkajícm se chování studentů lze nalézt na adrese: http://www.jsu.edu/titleix/

Ano. Informace o definici sexuálního napadení ve vaší zemi, domácím 
násilí, násilí ve vztahu lidí a pronásledování lze nalézt ve výroční zprávě o 
bezpečnosti: http://www.jsu.edu/police/crimestats.html

U víza T víza
Pro oběti podstatného fyzického nebo psychického týrání jako výsledku 
určité trestné činnosti, včetně sexuálního zneužívání, domácího násilí, 
znásilnění, přepadení, nebo jiných souvisejících trestných činů
- Oběť / Žadatel musí být obětí kvalifikovatelné trestné činnosti a musí být 
nápomocný při vyšetřování a / nebo stíhání této trestné činnosti
- Obecně platné po dobu čtyř let
- Pro více informací se obraťte se imigračního právníka a viz:

Pro oběti obchodování s lidmi
- Musí být v souladu s přiměřenou žádostí na spolupráci při vyšetřování 
nebo stíhání obchodování s lidmi od donucovacích orgánů (až na 
neschopnost spolupracovat kvůli fyzickému nebo psychickému traumatu) a 
musí být schopen prokázat, že oběť / žadatel by utrpěl extrémně 
nepříjemnou situaci, pokud by byl deportován ze Spojených států
- Obecně platné po dobu čtyř let
- Pro více informací se obraťte na imigračního právníka a viz:

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

Mezinárodní kancelář služeb studentům a stipendistům může poskytnout užitečné informace o imigračním statusu. Co se týče změn v jiných vízových 
statusech  nebo právních možností, které nespadají do standardního studentského víza  F-1 a J-1 nebo pracovního víza sponzorovaného  zaměstnavatelem 
se poraďte s kvalifikovaným imigračním právníkem.

Možnosti víz

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

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

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

Existují specifické vízové   a imigrační statusy pro oběti trestných činů?

Ano. Pro oběti sexuálního napadení, domácího násilí, násilí ve vztahu lidí a pronásledování mohou existovat jiné formy víza, včetně  víz U a T. 
O konkrétních podrobnostech se poraďte s imigračním právníkem.

Existuje na kampusu kancelář, která mi může poskytnout další informace?

Konkrétní otázky k podání oznámení mohou být adresovány na:

Informace o imigraci a vízech pro oběti sexuálního & mezilidského násilí

Zahraničním studentům a stipendistům, kteří mají otázky týkající se imigrace a statusu víza, se doporučuje vyhledat pomoc imigračního advokáta. Tento 
dokument  vysvětluje některé právní aspekty, ale nenahrazuje právní poradenství.

Byl jsem obětí útoku, může můj imigrační status ovlivnit mou možnost přístupu ke zdrojům na campusu?

Ne. Podle zákona studenti a zaměstnanci, kteří jsou obětí nebo přežili sexuální a mezilidské násilí, mají stejná práva podle hlavy IX 1972 (Novela 
školského zákona, hlava IX) a zákona o násilí na ženách (VAWA), bez ohledu na imigrační stav a stav víza.

Na základě oznámení trestného činu nebude vůči vámškola nebude podnikat odvetná opatření ani s vámi jednat jinak.

Mohu podat trestní oznámení jako legální nebo nelegální imigrant?



Status studentů F-1 a J-1
• Možnosti pro schválení snížení zatížení kvůli zdravotním problémům, 
potvrzeným licencovaným lékařem, osteopatem nebo licencovaným 
klinickým psychologem
• Možnosti a následky při odstoupení z akademického programu
• Informace o návratu do akademického programu v pozdějším termínu, 
pokud se student rozhodne odstoupit
• Možnosti a důsledky pro doprovázející partnery
• Všeobecné informace o možnostech změny stavu víza
• Všeobecné informace o vízech U a T. (Postoupení kvalifikovanému 
imigračnímu právníkovi)
• Postoupení kvalifikovanému právníkovi

H-1B, O-1, E-3, nebo TN zaměstnanci
• Možnost pracovního volna a vlivu na váš imigrační status
• Možnosti a důsledky pro doprovázející partnery
• Všeobecné informace o možnostech změny stavu víza. Postoupení 
kvalifikovanému imigračnímu právníkovi
• Všeobecné informace o vízech U a T. (Postoupení kvalifikovanému 
imigračnímu právníkovi)
• Postoupení kvalifikovanému imigračnímu právníkovi
• Čekání na trvalý pobyt v USA (zelená karta ještě nebyla schválena)
• Vlivodchodu ze zaměstnání při dosud neschválené žádosti o trvalý pobyt 
placené zaměstnavatelem;
• Postoupení kvalifikovanému právníkovi

USCIS: najděte pomoc ve Vaší komunitě webová stránka USCIS: Najděte právní služby webová stránka

Sdružení amerických právníků také poskytuje informace ohledně hledání právních služeb podle státu.

Co je imigrační právník a co dělá?

Imigrační právníci jsou licencovaní právníci, kteří se specializují v oblasti imigračního zákona. Fungují jako obhájci klienta a mohou je zastupovat před 
imigračními úřady a to u imigračních soudů i při podávání žádostí o imigrační podpory. Advokát může poskytnout obecné rady a púrobrat s vámi 
možnosti imigrace. Stejně jako všichni právníci i imigrační právníci jsou vázáni profesionálními etickými a právními předpisy a musí udržet rozhovory s 
klientem v důvěrnosti.

Kde najdu místního imigračního právníka?

Služba pro občanství a imigraci do USA (USCIS), což je úřad z ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS), nabízí dvě stránky k nalezení bezplatného 
nebo levného právní zastoupení:

Představenstvo imigračního odvolání (BIA) poskytuje seznam právníků ze strany státu, kteří poskytují imigrační služby a to buď zdarma nebo za nízkou 
cenu.

Americká asociace imigračních právníků (AILA) nabízí on-line servis referencí na imigračních právníků, který může pomoci studentům nebo učencem 
najít imigračního právníka.


