
يمكن العثور على معلومات حول الموارد الطبية واالستشارية بالحرم الجامعي، إلى جانب أماكن 
اإلقامة المتاحة، من خالل الموقع اإللكتروني التالي: RMC/JSU Health Center http://www.jsu.edu/studenthealth/     JSU 

Counseling Services:  http://www.jsu.edu/ccservices/ 

يمكن العثور على معلومات حول اإلجراءات المتبعة في وقائع السلوكيات غير المالئمة الخاصة 
بالطالب من خالل الموقع اإللكتروني التالي: http://www.jsu.edu/titleix/

  

نعم. يمكن العثور على معلومات حول التعريفات الجنائية الخاصة باالعتداء الجنسي والعنف 
المنزلي والعنف أثناء المواعدة والمالحقة، والخاصة بالوالية التي تعيش بها في التقرير األمني 

السنوي (Annual Security Report) من خالل الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.jsu.edu/police/crimestats.html

U تأشيرة T تأشيرة
لضحايا اإليذاء الجسدي أو العقلي الجسيم الناتج عن بعض األعمال اإلجرامية، بما في ذلك اإليذاء 

الجنسي أو العنف المنزلي أو االغتصاب أو االعتداء أو الجرائم األخرى ذات الصلة
- يجب أن يكون الضحية/مقدم الطلب ضحية لنشاط إجرامي مؤِهل ومحتمل أن يساعد في 

التحقيقات و/أو إجراءات المقاضاة فيما يتعلق بهذا النشاط اإلجرامي
- صالحة بشكل عام لمدة أربع سنوات

- للمزيد من المعلومات، استشر أحد محامي الهجرة واطلع على التفاصيل في الرابط التالي:

لضحايا اإلتجار في البشر
- يجب أن يتم االمتثال للطلبات المعقولة من سلطات تنفيذ القانون للتعاون في التحقيقات أو 

إجراءات المقاضاة للفعل (األفعال) الخاصة باإلتجار في البشر (إال إذا كان غير قادر على التعاون 
بسبب معاناته من صدمة نفسية أو جسدية)، وأن يكون هناك ما يثبت أن الضحية/مقدم الطلب 

سيعاني من صعوبات شديدة إذا تم ترحيله من الواليات المتحدة
- صالحة بشكل عام لمدة أربع سنوات

التالي: الرابط في التفاصيل على واطلع الهجرة محامي أحد استشر المعلومات، من للمزيد -
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

J-1و F-1 الطالب الذين يحملون التأشيرة
• خيارات للموافقة على تقليل مقدار المواد الدراسية نظًرا لظروف طبية يُصدق عليها طبيب معتمد 

أو أخصائي معتمد في الطب التقويمي أو أخصائي نفسي إكلينيكي معتمد
• خيارات لالنسحاب من برنامجك األكاديمي، وعواقب ذلك

• معلومات حول العودة إلى البرنامج األكاديمي في تاريخ الحق، إذا اختار الطالب أن ينسحب
• خيارات وعواقب اصطحاب األزواج/الزوجات

• معلومات عامة حول خيارات تغيير حالة التأشيرة. 
• معلومات عامة حول تأشيرة U وتأشيرة T. (اإلحالة إلى محامي هجرة مؤهل)

• اإلحالة إلى محاٍم مؤهل

TN أو E-3 أو O-1 أو H-1B الموظفون الذين يحملون تأشيرة
• خيارات للحصول على إذن بالتغيب عن العمل وعواقب ذلك على حالة الهجرة الخاصة بك

• خيارات وعواقب اصطحاب األزواج/الزوجات
• معلومات عامة حول خيارات تغيير حالة التأشيرة. اإلحالة إلى محامي هجرة مؤهل

• معلومات عامة حول تأشيرة U وتأشيرة T. (اإلحالة إلى محامي هجرة مؤهل)
• اإلحالة إلى محامي هجرة مؤهل

األفراد قيد انتظار الموافقة على إقامتهم الدائمة في الواليات المتحدة (لم تتم الموافقة على منحهم 
البطاقة الخضراء بعد)

 تأثير ترك وظيفتك على طلبك المعلق الخاص باإلقامة الدائمة التي يرعاها صاحب العمل؛
 اإلحالة إلى محاٍم مؤهل

هل هناك حاالت تأشيرة وهجرة معينة لضحايا الجرائم؟

نعم.  بالنسبة لضحايا االعتداء الجنسي والعنف المنزلي والعنف أثناء المواعدة والمالحقة، قد تكون هناك خيارات أخرى للتأشيرة، بما في ذلك تأشيرة U وتأشيرة T.  للمزيد من المعلومات المحددة، 
تحدث إلى أحد محامي الهجرة.

هل يوجد مكتب في الحرم يمكنه تقديم معلومات إضافية؟

 , 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

يمكن أن يقدم مكتب خدمات الطالب والدارسين الدوليين معلومات مفيدة فيما يتعلق بحالة الهجرة. الحظ أنك بحاجة إلى استشارة محامي هجرة مؤهل لألسئلة المتعلقة بالتغييرات على حاالت التأشيرة 
األخرى أو الخيارات القانونية التي تقع خارج نطاق تأشيرتي الطالب القياسيتين F-1 وJ-1 أو تأشيرات العمل التي ترعها جهة العمل.

خيارات التأشيرة

cmadrigal@jsu.edu

معلومات الهجرة والتأشيرة لضحايا العنف الجنسي وعنف العالقات الشخصية
يُنصح الطالب والباحثون الدوليون الذين لديهم أسئلة حول حالة الهجرة والتأشيرة الخاصة بهم بأن يسعوا للحصول على المساعدة من أحد محامي الهجرة.  تعتبر هذه الوثيقة بمثابة مورًدا لشرح بعض 

جوانب القانون، ولكنها ال تحل محل االستشارة القانونية.

لقد وقعت ضحية ألحد االعتداءات، هل ستؤثر حالة الهجرة الخاصة بي على قدرتي على الوصول إلى الموارد الموجودة داخل الحرم الجامعي؟

 Title) 1972 ال.  يحق قانونًا للطالب والعاملين الناجين من وقائع العنف الجنسي وعنف العالقات الشخصية أو ضحاياه أن يتلقوا الحقوق نفسها بموجب الباب التاسع من تعديالت قانون التعليم لعام
IX) وقانون العنف ضد المرأة (VAWA)، بقطع النظر عن حالة الهجرة والتأشيرة.

لن تقوم الكلية باالنتقام منك أو معاملتك بشكل مختلف بسبب إبالغك عن إحدى الجرائم.

هل بإمكاني أن أقوم بتوجيه اتهامات جنائية بوصفي مهاجًرا شرعيًا أو غير شرعي؟

يمكن طرح األسئلة المحددة الخاصة بتوجيه االتهامات على:

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



USCIS: صفحة الويب الخاصة بالعثور على المساعدة في مجتمعك USCIS: صفحة الويب الخاصة بالعثور على الخدمات القانونية

أين يمكنني أن أعثر على محامي هجرة محلي؟

عن طريق إدارة خدمات الهجرة والمواطنة بالواليات المتحدة (USCIS)، وهو مكتب تابع إلدارة األمن القومي (DHS)، التي تقدم موقعين إلكترونيين لمساعدة األفراد على العثور على ممثلين 
قانونيين مجانًا أو بتكلفة منخفضة:

يوفر مجلس طعون الهجرة (BIA) قائمة بالمحامين، مصنفين حسب الوالية، الذين يقومون بتوفير خدمات هجرة مجانية أو منخفضة التكلفة.

توفر رابطة محامي الهجرة األمريكيين (AILA) خدمات اإلحالة إلى محامي هجرة عبر اإلنترنت، من شأنها أن تساعد الطالب أو الباحثين في العثور على محامي هجرة.

توفر رابطة المحامين األمريكيين أيًضا معلومات حول العثور على الخدمات القانونية مصنفة حسب الوالية.

محامو الهجرة هم محامون معتمدون متخصصون في مجال قانون الهجرة. وهم يقومون بالدفاع عن العمالء ويمكنهم أن يمثلوا العمالء أمام وكاالت الهجرة وفي محكمة الهجرة باإلضافة إلى تقديم 
طلبات الحصول على مزايا الهجرة. يمكن للمحامي أن يعطي المشورة العامة ويمكنه كذلك أن يناقش خيارات الهجرة. شأنهم شأن جميع المحامين، يلتزم محامو الهجرة باستيفاء المتطلبات األخالقية 

والقانونية المهنية وبالحفاظ على سرية المناقشات مع العمالء.

من هو محامي الهجرة وما هي األشياء التي يمكنه القيام بها؟


