সন্মতিসূ চক অনু মতিৰ সংজ্ঞা
সন্মতিসূ চক অনু মতি হৈছে এক সজ্ঞাছন, স্বেচ্ছাই আৰু পাৰস্পতৰক তিতিি স্ব ৌন কাৰু কা যি অংশগ্ৰৈণ কৰা সকছৈাপক্ষলৈ প্ৰদান কৰা এক সন্মতি বা
অনু মতি৷ তদছৈ কথাছৰ, শছেছৰ বা ইংতিছি স্ব ৌনকা যি তৈপ্ত স্বৈাৱাৰ তবষছে সন্মতি প্ৰকাশ কৰাছ া স্পষ্টৰূ পি প্ৰকাশ পাে স্বিছে এই সন্মতি
স্বমৌতিকিাছৱ বা ইংতিছিছৰও প্ৰদান কতৰব পাতৰ৷ স্বমৌনিা বা প্ৰতিছৰাধ প্ৰদান নকৰা মাছনই এই কা যি সন্মতি জছনাৱা নু বুজাে৷ সন্মতিসূ চক অনু মতি
অংশগ্ৰৈণকাৰীৰ তৈঙ্গ, স্ব ৌনিন্ধী বািয া, তৈঙ্গ তচনাক্তকৰণ বা তৈঙ্গৰ অতিবযতক্ত অনু সতৰ সাৈসৈতন নৈে৷
স্বকাছনা দু া পক্ষৰ মাজি স্বকাছনা স্ব ৌন কা যলৈ সন্মতি প্ৰকাশ বা স্ব ৌন কা যৰ বাছব আিছি সন্মতি তদো মাছনই বাধযিামূ ৈকিাছৱ অনয স্বকাছনা স্ব ৌন কা য
কৰাৰ বাছব অনু ছমাদন তদোছ া নু বুজাে৷
স্বৈাক এজছন ড্ৰািে আৰু /বা সু ৰাপানৰ প্ৰিাৱছিই স্ব ৌনকা য সংঘটিি কতৰবলৈ তবচাতৰছৈও সন্মতি অতনবা য৷
সন্মতি তদছৈও ত ছকাছনা সমেছিই এই সন্মতি বাতিৈ কতৰবও পাছৰ৷
স্ব ৌনকা যি তৈপ্ত স্বৈাৱাৰ ক্ষমিা নাই বু তৈ জনাৰ তপেি এিৰাকী স্বৈাক স্ব তিো স্বিছন কাম কতৰবলৈ অপাৰি ৈে বা অক্ষম ৈে স্বিছন স্বক্ষত্ৰি সন্মতি তদব
স্বনাৱাতৰ৷ অসমথযিা এছন কাৰণছিা ৈ’ব পাছৰ স্ব ৈেছিা স্বিওঁ অছচিন অৱস্থাি থাতকব পাছৰ বা স্ব াপতন হি থাতকব পাছৰ, অথবা অতনচ্ছাকৃিিাছৱ
সং মী ৈ’বও পাছৰ, এছনছক্ষত্ৰছিা স্বৈাকজছন সন্মতি তদব স্বনাৱাছৰ৷ সু ৰামি অৱস্থাি থকাৰ স্বক্ষত্ৰছিই ৈওঁক অথবা সু ৰাপান, ড্ৰািে বা অইন তনচাজািীে
দ্ৰবয স্বসৱনৰ ফৈছিা স্বৈাকিৰাকীছে সন্মতি তদব স্বনাৱতৰব পাছৰ৷
স্বজাৰ জবৰদতি, িীতি প্ৰদশযন, বৈ প্ৰছোি বা ক্ষতিগ্ৰস্থ কৰাৰ িাবু তক প্ৰদাছনছৰ গ্ৰৈণ কৰা সন্মতি হবধ তৈচাছপ ধৰা নৈ’ব৷
সন্মতি তদ উঠাই স্বৈাৱা হৈছে অথবা সন্মতি তদ প্ৰদান কৰা স্বৈাৱা নাই স্বিছে স্ব ৌনকা য বন্ধ কতৰব ৈাছি৷

ড্ৰাগছ আৰু এলকহল ব্যৱহাৰ কতৰ কৰা কামৰ ক্ষেত্ৰি ৰাজহুৱা েমা
Rockland Community College ি প্ৰতিিৰাকী তশক্ষাথীৰ োস্থয আৰু সু ৰক্ষা আ াইিলক গুৰু ত্বপূ ণয তবষে৷ তৈংসাত্মক কা যকৈাপ চতৈ থকা
অৱস্থাি সু ৰাপান কতৰ থকা আৰু /বা ড্ৰািে স্বসৱন কতৰ থকা (ইচ্ছাকৃিিাছৱ কৰা অতনচ্ছাকৃিিাছৱ কৰা) তশক্ষাথীসকৈক RCC এ তচনাক্ত কছৰ স্ব
স্বিওঁছৈাছক ঘৰু ৱা তৈংসা, স্বপ্ৰমজতনি তৈংসা, অনু সৰণ কৰা বা স্ব ৌন আতিশ য চছৈাৱা নাতেৈ, াৰ বাছব স্বিওঁছৈাছক স্বিওঁছৈাকৰ কামৰ সাম্ভাৱয পতৰণতিৰ
িেছি এই সম্পছকয অৱিি কতৰবলৈ কুন্ঠাছবাধ কতৰতেৈ৷ RCC এ তশক্ষাথীসকৈক ত ছকাছনাধৰণৰ ঘৰু ৱা তৈংসা, স্বপ্ৰমজতনি তৈংসা, অনু সৰণ কৰা বা স্ব ৌন
আতিশ যৰ তবষছে প্ৰতিষ্ঠানৰ তবষোবিযক অৱিি কছৰাৱাৰ বাছব সদাছেই উৎসাতৈি কতৰ আতৈছে৷ িিীৰ তবশ্বাছসছৰ এিৰাকী নীৰৱ দশযক হৈ থকা অথবা
তবশ্বাছসছৰ সকছৈা কথা অৱিি কৰা কথাই ঘৰু ৱা তৈংসা, স্বপ্ৰমজতনি তৈংসা, অনু সৰণ কৰা বা স্ব ৌন আতিশ যৰ তবষছে RCC ৰ তবষোবিযক বা প্ৰশাসনক
সু ন্দৰিাছৱ প্ৰকাশ কৰাছ াছৱ RCC’s ৰ স্বকাড অৱ কনডাক্ট িঙ্গ নকছৰ, িাৰ পতৰৱছিয এৈকৈৈ আৰু / বা ড্ৰািে বযৱৈাৰৰ নীতিৰ বাছব সংঘটিি স্বৈাৱা
ঘৰু ৱা তৈংসা, স্বপ্ৰমজতনি তৈংসা, অনু সৰণ কৰা বা স্ব ৌন আতিশ যৰ দছৰ ঘ না স্বৰাধ কছৰ৷

ছাত্ৰ অতিকাৰ তব্ধিয়ক
তনছনাক্ত স্বক্ষত্ৰসমূ ৈি সকছৈা তশক্ষাথীছৰ অতধকাৰ আছে স্থানীে প্ৰশাসন আৰু /বা ৰাজয আৰক্ষীক এিন প্ৰতিছবদন দাতিৈ কৰাৰ;
ঘৰু ৱা তৈংসা, স্বপ্ৰমজতনি তৈংসা, স্বিাপছন অনু সৰণ কৰা আৰু স্ব ৌন তন যািনৰ ঘ না ফাতদৈ কতৰ গুৰু ত্ব সৈকাছৰ গ্ৰৈণ কতৰবলৈ আহ্বান জছনাৱাৰ;
এ া অপৰাধ বা উৈঙ্ঘনমূ ৈক অপৰাধৰ কথা প্ৰকাশ কৰা ৈ’ব স্বন নৈে িাৰ তসদ্ধাে গ্ৰৈণ কৰা আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা চাঁপৰ পৰা মু ক্ত আইনিি
প্ৰতিো বা অপৰাধ নযাে প্ৰতিোি অংশগ্ৰৈণ কৰা;

হবধ, নযােসংিি, তনৰছপক্ষ আৰু প যাপ্ত পতৰমাণৰ গুৰু ত্ব থকা আৰু অথযপূণয সু ছ াি স্ব ন অনু িূি প্ৰতিোি অংশগ্ৰৈণ কৰা;
ম যাদাছৰ থকা আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সম্ভ্ৰম আৰু ম যাদা ৈাি কৰা, তবনীি বযৱৈাৰ, সিিা আৰু সন্মানপূ বযক তচতকৎসা স্বসৱা িথা প্ৰছোজনসাছপছক্ষ পৰামশযদান
ৈাি কৰা;
এই অপৰাধ কৰা আৰু উৈঙ্ঘনৰ সমেছোৱাি িুৈ কৰা স্বৈাকিৰাকীৰ ত ছকাছনা পৰামশযৰ পৰা মু ক্ত থকা অথবা স্বিছন অপৰাধ বা উৈঙ্ঘন পতৰৈাৰ কতৰবলৈ
অইন পন্থা গ্ৰৈণ কৰা;
ঘ নাছ া থাসম্ভৱ মাত্ৰ স্বকইিৰাকীমান প্ৰতিষ্ঠাতনক প্ৰতিতনতধৰ ওচৰি বািযা কৰক, াক তবেি বু তৈ িণয কতৰব পাতৰ আৰু ঘ নাছ া অ থা বাৰম্বাৰ তবৱৰণ
তদোৰ স্বকাছনা প্ৰছোজন নাই৷
প্ৰতিষ্ঠানিন, ত ছকাছনা তশক্ষাথী, অতি ু ক্ত আৰু /বা স্বিওঁৰ প্ৰতিতনতধ, আৰু /বা স্বিওঁছৈাকৰ বন্ধু, পতৰোৈ আৰু আত্মীেৰ দ্বাৰা ৈ’ব পৰা সাম্ভাৱয
প্ৰতিতৈংসাৰ পৰা তনজছক প্ৰতিষ্ঠানিনৰ তবতধিি কিৃযত্ত্বৰ তিিৰি সু ৰতক্ষি কতৰ ৰিা;
অেিঃ এ া প যােৰ তনধযাৰণৰ বাছব পু নৰ আছবদন কৰা;
আছপানাৰ পচন্দৰ এিৰাকী পৰামশযদািাৰ ৈিি থাকক ত ছে সমগ্ৰ আইনী প্ৰতিোৰ সমেছোৱাি তৰপ’টিযং স্বৈাকজন, অতি ু ক্ত, বা স্বিওঁৰ প্ৰতিতনতধৰ
হসছি কথা পাতিব পাছৰ, ৈিছি অনযানয তমটিং আৰু আদাৈিৰ শুনাতনৰ দছৰ প্ৰতিোসমূ ৈি অংশগ্ৰৈণ কতৰব পাছৰ;
অনু সন্ধানমূ ৈক, অপৰাধ নযাে, বা প্ৰতিষ্ঠানৰ আইনী প্ৰতিোৰ স্বকাছনা ৈিছক্ষপ অতবৈছনই নািতৰক অতধকাৰ আৰু ধমীে তদশসমূ ৈৰ সু তবধা গ্ৰৈণ কৰা৷

জাতি, ধময, বণয, ৰাষ্ট্ৰীেত্ব, বেস, অক্ষমিা, তৈঙ্গ, তৈঙ্গ তচনাক্ত বা অতিবযতক্ত, স্ব ৌন বািয া, পাতৰবাতৰক অৱস্থা, িিয াৱস্থা, পূ বপ্ৰ
য িাৱিি বংশিতি চতৰত্ৰ,
তমতৈছ ৰী স্বষ্ট াে, ঘৰু ৱা তৈংসাৰ িুক্তছিািী বা অপৰাধী সাবযি তনতবযছশছষ অতধকাৰ সাবযি কতৰব পাছৰ আৰু হশতক্ষক পতৰসৰৰ তিিৰি, বাতৈৰি বা
তবছদশি তশক্ষা গ্ৰৈণ কতৰ থকা অৱস্থাছিা তদ স্বকাছনা অপৰাধ সংঘটিি ৈে স্বিছন অৱস্থাছিা অতধকাৰ সাবযি কতৰব পাতৰব৷

আপু তন তবশ্বতবদযাৈে আৰক্ষী কিৃযপক্ষ বা স্বকম্পাে তেতকউতৰটি, স্থানীে প্ৰশাসন আৰু /বা ৰাতজযক আৰক্ষীক িাৎক্ষতণকিাছৱ অৱিি কৰাৰ অতধকাৰ আছে বা
অৱিি নকৰাছৰা অতধকাৰ আছে; এই ঘ না সম্পছকয আছপানাৰ প্ৰতিষ্ঠানছকা অৱিি কৰাৰ অতধকাৰ আছে আৰু নকৰাছৰা অতধকাৰ আছে; ঘ নাছ া
সম্পছকয অৱিি কৰাৰ বাছব আছপানাৰ ওপৰি প্ৰতিতৈংসাত্মক পদছক্ষপ গ্ৰৈণৰ স্বক্ষত্ৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা সু ৰক্ষা ৈািছৰা অতধকাৰ আছে আছপানাৰ; আৰু
আছপানাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সাৈা য আৰু উৎস গ্ৰৈণছৰা অতধকাৰ আছে৷

