Təsdiqedici Razılığın Şərhi
Təsdiqedici razılıq bütün iştirakçıların cinsi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün bilərəkdən, könüllü və qarşılıqlı
qərar verməsidir. Razılıq söz və ya hərəkət şəklində bildirilə bilər, o halda ki, həmin söz və hərəkətlər
cinsi fəaliyyətlə məğul olmaq istəyi ilə bağlı icazəni aydın şəkildə bildirsin. Sakitlik və ya müqavimətin
olmaması öz-özlüyündə razılıq bildirmir. Razılığın şərhi iştirakçının cinsi, cinsi orientasiyası, gender
mənsubluğu və ya gender özünüifadəsinə əsasən dəyişmir.
Tərəflər arasında hər hansı cinsi akta və ya əvvəlcədən razılaşdırılmış cinsi fəaliyyətə razılıq hər hansı
digər cinsi akta razılığı bildirmir.
Şəxsin narkotik vasitələr və/və ya spirtli içkilərin təsirindən bu akta təşəbbüs etməsindən asılı olmayaraq,
razılıq tələb olunur.
Razılıq əvvəlcədən verilə, lakin istənilən vaxt geri götürülə bilər.
Razılıq şəxsin cinsi fəaliyyətdə iştirakı bilərəkdən seçmək imkanının olmaması nəticəsində yaranan
imkanların məhdudlaşması halında verilə bilməz. İmkanların məhdudlaşması huşun itirilməsi və ya yuxu
halında olma, istəmədən özünü saxlama və ya fərdin digər şəkildə razılıq verə bilmədiyi zaman baş verə
bilər. Şəxsin hərəki imkanları spirtli içki, narkotik maddə və digər vasitələrin təsiri altında zəhərlənmə
dərəcəsindən asılı olaraq məhdudlaşa bilər və buna görə də, şəxs razılıq verməyə qadir olmaya bilər.
Razılıq vadar etmə, qorxudaraq məcbur etmə, güc tətbiq etmə və ya zərər vermə ilə qorxutma
nəticəsində verilə bilməz.
Razılıq verməkdən imtina edildikdə və ya artıq razılıq verilmədikdə cinsi fəaliyyət dayandırılmalıdır.

Narkotik maddə və Spirtli içkidən istifadə nəticəsində davranışlara görə cəzalardan
Amnistiya
Hər bir tələbənin Rockland Community College-də sağlamlığı və təhlükəsizliyi son dərəcə vacibdir. RCC
qəbul edir ki, məişət zorakılığı, görüş zamanı zorakılıq, təqiblə qorxutma və ya cinsi istismar da daxil
olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan, zorakılıq baş verdiyi zaman spirtli içki qəbul edən və/və ya
narkotik maddə istifadə edən (könüllü və ya könülsüz) tələbələr şəxsi davranışlarına görə potensial
nəticələrdən qorxduqları üçün belə hadisə haqqında məlumat verməkdə tərəddüd edə bilərlər. RCC
tələbələri məişət zorakılığı, görüş zamanı zorakılıq, təqiblə qorxutma və ya cinsi istismar haqqında
institut rəsmilərinə ciddi şəkildə məlumat verməyə çağırır. Hər hansı məişət zorakılığı, görüş zamanı
zorakılıq, təqiblə qorxutma və ya cinsi istismar hadisələrini aşkar edərək bu barədə şahidlik edən və ya
xoş niyyətlə bu haqda RCC rəsmilərinə və ya hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verən hər hansı şəxs
məişət zorakılığı, görüş zamanı zorakılıq, təqiblə qorxutma və ya cinsi istismar hadisəsinin törədilməsi
zamanı spirtli içki və/və ya narkotik vasitələrdən istifadə siyasətlərinin pozulması ilə əlaqədar RCC's -in
davranış normaları ilə mühakimə olunmayacaq.

Tələbənin İnsan Hüquqları Bəyannaməsi
Bütün tələbələr aşağıdakı hüquqlara malikdir:

Yerli hüquq-mühafizə orqanlarına və/və ya dövlət polisinə məlumat vermək;
Məişət zorakılığı, görüş zamanı zorakılıq, təqiblə qorxutma və ya cinsi istismarın ciddi şəkildə
cəzalandırılmasını aşkar etmək;
Cinayət və ya zorakılığı aşkar etmək və ya etməmək haqqında qərar vermək və institut tərəfindən təzyiq
olmadan məhkəmə və ya məhkəmə təhqiqatının aparılmasında və/və ya cinayət ədalət məhkəməsi
prosesində iştirak etmək;
Ədalətli, qərəzsiz və adekvat bildiriş və ya eşidilməsi üçün məqsədəuyğun imkanlar təmin edən prosesdə
iştirak etmək;
Ləyaqətlə mühakimə olunmaq və mümkün hallarda institutda nəzakətli, ədalətli və hörmətli şəkildə
sağlamlığa qayğı və məsləhət xidmətləri almaq;
Belə cinayətlərin və zorakılığın törədildiyi zaman məlumat verən fərdin günahkar olması və ya belə
cinayətlərdən və ya zorakılıqdan yaxa qurtarmaq üçün fərqli şəkildə davranmalı olması ilə əlaqədar
ittihamlardan azad olmaq;
Hadisəni institutun praktiki cəhətdən məqsədəuyğun olan çox az nümayəndəsinə təsvir etmək və zəruri
olmadıqda hadisəni təkrar təsvir etməyə məcbur edilməmək.
İnstitutun yurisdiksiyası daxilində institut, hər hansı tələbə, təqsirli və/və ya respondent və/və ya onların
dostları, ailəsi və tanışları tərəfindən təsirə məruz qalmaqdan mühafizə olunmaq;
Qərardan ən azı bir dəfə appelyasiya şikayəti verə bilmək;
Belə proseslə bağlı bütün məhkəmə iclasları və məhkəmə baxışları zamanı da daxil olmaqla, məhkəmə
prosesi və ya məhkəmə istintaqı boyunca hadisəni məruzə edən şəxsə, təqsirli şəxsə və ya respondentə
kömək edə bilən və məsləhət verə bilən seçilmiş məsləhətçi tərəfindən müşayiət olunmaq;
Müstəntiq, cinayət ədalət mühakiməsi və ya məhkəmə və ya institutun istintaq prosesi tərəfindən
müdaxilə olunmadan mülki hüquqları və dini etiqadlarını icra edə bilmək.

Hüquqlar cinayət və ya zorakılığın şəhərcik daxilində, xaricində baş verməsindən və ya xaricdə təhsil
alarkən baş verməsindən asılı olmayaraq, eləcə də, irqindən, rəngindən, milli mənsubiyyətindən,
dinindən, məzhəbindən, yaşından, əlilliyindən, cinsindən, gender mənsubiyyətindən və ya gender
özünüifadəsindən, cinsi orientasiyasından, ailə vəziyyətindən, hamiləliyindən, genetik xarakteristikaları
provokasiya etməsindən, hərbi mükəlləfiyyətindən, məişət zorakılığı qurbanı statusundan və ya cinayət
mühakiməsindən asılı olmayaraq tətbiq olunur.

Siz Universitetin Polis və ya Şəhərciyin Təhlükəsizlik İdarəsinə, yerli hüquq-mühafizə orqanına, və/və ya
Dövlət Polisinə məruzə etmək və ya məruzə etməməyi seçmək; insidenti institutunuza məruzə etmək;
institut tərəfindən insidenti məruzə etdiyiniz üçün təsirə məruz qalmaqdan qorunmaq; və institutunuz
tərəfindən yardım almaq və yardım vasitələri ilə təmin olunmaq hüququna maliksiniz.

