Определение на изрично съгласие
Изричното съгласие е осъзнато, доброволно и взаимно решение между всички участници да се
включат в сексуалната дейност. Съгласието може да бъде дадено с думи или действия, стига тези
думи или действия да представляват недвусмислено решение относно желанието за включване в
сексуалната дейност. Мълчанието или липсата на съпротива сами по себе си не представляват
съгласие. Определението за съгласие не се променя според пола, сексуалната ориентация,
половата идентичност или проявлението на пола на участника.
Съгласието за който и да е сексуален акт или предишно съгласие за сексуална дейност между или
със която и да е от страните не е задължително да представлява съгласие за друг сексуален акт.
Съгласието е задължително, независимо от това дали лицето, започнало акта, е под влиянието на
наркотици и/или алкохол.
Съгласието може да бъде дадено първоначално, но оттеглено по всяко време.
Съгласие не може да се дава, когато човек е недееспособен, което се случва, когато дадено лице
не притежава способността съзнателно да избере дали да участва в сексуална дейност. Причината
за това може да бъде липсата на съзнание или заспиване, недоброволно потискане или когато
лицето не може да даде съгласието си по друг начин. В зависимост от степента на опиянението,
някой, който е под влиянието на алкохол, наркотици или други упойващи средства, може да е
недееспособен и затова да не може да даде съгласието си.
Съгласие не може да се даде, когато то е резултат от каквато и да е принуда, сплашване, сила или
заплаха за нараняване.
Когато съгласието е оттеглено или вече не може да се даде, сексуалната дейност трябва да спре.

Освобождаване от обвинение за използване на наркотици и алкохол
Здравето и безопасността на всички студенти в Rockland Community College са от първостепенно
значение. RCC разбира, че студентите, които са пили и/или взимали наркотици (независимо дали
това е доброволно или не) в момента, когато се случи насилие, включително, но не само,
домашно насилие, насилие във връзка, преследване или сексуално насилие, може да се колебаят
дали да докладват за такива инциденти поради страх от потенциалните последици от собственото
им поведение. RCC силно насърчава студентите да докладват за домашно насилие, насилие във
връзка, преследване, или сексуално насилие на служителите на институцията. Свидетел, който е
действал добросъвестно или докладващо лице, което действа добросъвестно, което разкрива
инцидент за домашно насилие, насилие във връзка, преследване, или сексуално насилие на
служителите на RCC или правозащитните органи, няма да бъде обект на действието на кодекса на
поведение на RCC's при нарушаване на политиките за употреба на алкохол и/или наркотици,
което се случва по време на или около времето на извършването на домашно насилие, насилие
във връзка, преследване, или сексуално насилие.

Декларация за правата на студента
Всички студенти имат правото:
Да докладват в местните правозащитни органи и/или държавната полиция;
Разкритите от тях домашно насилие, насилие във връзка, преследване или сексуално насилие да
бъдат разглеждани сериозно;
Да вземат решение дали да разкрият престъпление или насилие и да участват в съдебния процес
и/или процеса на наказателно правораздаване, без натиск от страна на институцията;
Да участват в един процес, който е справедлив, безпристрастен и осигурява своевременно
известие и смислена възможност да бъдат изслушани;
Да бъдат третирани с достойнство и да получат от институцията учтиво, справедливо и уважително
здравеопазването и консултиране, когато има такива;
Да не се правят предположения, че докладващото лице има вина при извършването на тези
престъпления и насилия или че е трябвало да действа по различен начин, за да предотврати
такива престъпления или насилия;
Да описват инцидента на възможно най-малко представители на институцията и да не се налага
да повтарят ненужно описанието на инцидента.
Да бъдат защитени от ответни мерки от страна на институцията, който и да е студент, обвиняемия
и/или ответника, и/или техните приятели, семейство и познати под юрисдикцията на
институцията;
Достъп до най-малко едно ниво на обжалване на решението;
Да бъдат придружавани от избран от тях съветник, който може да помага на и да съветва
докладващото лице, обвиняемия или ответника по време на съдебния процес, включително при
всички срещи и заседания, свързани с този процес;
Да упражняват граждански права и да практикуват религията си, без намеса от страна на
разследващите, съдебни процеси или процесите на криминалното право на институцията.

Правата се прилагат независимо от раса, цвят на кожата, национален произход, религия, вяра,
възраст, увреждания, пол, полова идентичност или изразяване, сексуална ориентация, семейно
положение, бременност, предразполагащи генетични характеристики, военен статут, статут на
жертва на домашно насилие или наказателна присъда и независимо от това дали престъплението
или насилието се случва на територията на университета, извън територията на университета или
по време на обучение в чужбина.

Имате правото да докладвате на университетската полиция или охраната на университета,
местните правоприлагащи органи и/или държавната полиция или да изберете да не докладвате;
да докладвате за инцидента на Вашата институция; да бъдете защитени от институцията от

ответни мерки за докладването на инцидента; да получите помощ и ресурси от Вашата
институция.

