A beleegyezés definíciója
A beleegyezés a résztvevők közötti tudatos, önkéntes és kölcsönös döntés a szexuális tevékenységről. A
beleegyezés szóban és cselekvésben is létrejöhet mindaddig, amíg az adott szavak vagy tettek tisztán
tanúskodnak a szexuális tevékenységben való részvételi hajlandóságról. A hallgatás vagy az ellenállás
hiánya önmagukban nem jelentenek beleegyezést. A beleegyezés definíciója nem függ a résztvevő
nemétől, szexuális irányultságától, nemi identitásától vagy nemi önkifejezésétől.
A bármilyen szexuális tevékenységre adott beleegyezés, vagy korábban beleegyezéssel létrejött szexuális
tevékenység a felek között, vagy bármely féllel, nem feltétlenül jelent beleegyezést más szexuális
tevékenységbe.
A beleegyezés mindig szükséges attól függetlenül, hogy a kezdeményező személy alkoholos és/vagy
egyéb kábítószeres befolyásoltság alatt áll.
A beleegyezés bármikor visszavonható attól függetlenül, hogy kezdetben megadták.
Cselekvőképtelen személy nem adhat beleegyezést, ha képtelen tudatosan dönteni a szexuális
tevékenységben való részvételi szándékáról. A cselekvőképesség hiányát okozhatja a személy
eszméletlensége, vagy hogy alszik, akaratán kívül korlátozva van, vagy ha más okból kifolyólag nem tudja
beleegyezését adni. A szerek általi befolyásoltság mértékétől függően, aki alkohol, kábítószer vagy más
tudatmódosító szer befolyásolása alatt áll, lehet cselekvőképtelen, és ilyen módon képtelen a
beleegyezésre.
Nem lehet beleegyezést adni, ha az bármilyen kényszer, megfélemlítés, erőszak vagy fenyegetés
hatására jön létre.
Amennyiben a belegyezést visszavonják vagy többé nem képesek kinyilvánítani, a szexuális
tevékenységet meg kell szakítani.

Felmentés kábítószer- és alholohasználatot érintő vádemelések alól
A Rockland Community College diákjainak egészsége és biztonsága rendkívüli fontosságú. A RCC
felismeri, hogy azok a diákok, akik alkoholt és/vagy kábítószert fogyasztottak (önként vagy akaratlanul)
az erőszak - például, a teljesség igénye nélkül, családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak, fenyegető
zaklatás, vagy szexuális bántalmazás - idején, sokszor hezitálnak a feljelentéssel, mert félnek az esetleges
negatív következményektől magukra nézve. A RCC határozottan bátorítja a diákokat, hogy minden
esetben jelentsék a családon belüli erőszakot, párkapcsolati erőszakot, fenyegető zaklatást, vagy
szexuális bántalmazást a kijelölt intézményi megbízottaknak. Egy jóhiszeműen eljáró szemlélő, vagy egy
jóhiszeműen eljáró bejelentő személy, aki bármilyen családon belüli erőszakot, párkapcsolati erőszakot,
fenyegető zaklatást, vagy szexuális bántalmazást érintő magatartást bejelent a RCC-i megbízottaknak
vagy a hatóságoknak, nem lesz alanya semmilyen RCC's magatartási kódexet érintő eljárásnak alkoholés/vagy kábítószerfogyasztás vétsége miatt, ami a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak,
fenyegető zaklatás, vagy szexuális bántalmazás ideje alatt vagy azzal nagyjából egy időben történt.

Diák Jognyilatkozat
Minden diáknak jogában áll:
Feljelentést tenni a helyi hatóságok és/vagy állami rendőrség felé;
Nyilvánosságra hozni a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak, fenyegető zaklatás, vagy szexuális
bántalmazás eseteit;
Intézményi nyomás nélkül eldönteni, hogy a felfedjen-e egy bűncselekményt vagy erőszakot, valamint
részt vegyen-e a bírósági vagy eljárási folyamatban és/vagy büntető igazságszolgáltatási eljárásban;
Olyan eljárásban részesülni, ami igazságos, elfogulatlan valamint megfelelő figyelmet és jelentőségteljes
lehetőséget nyújt a véleménynyilvánításhoz;
Hogy méltósággal kezeljék, és hogy ott, ahol erre lehetőség nyílik, az intézmény felől udvarias, igazságos
és tiszteletteljes egészségügyi és tanácsadási szolgáltatásokban részesüljön;
Mentesülni minden olyan utalás alól, ami azt sugallja, a bejelentő vétkes a bűncselekmények és erőszak
elkövetése kapcsán, vagy máshogyan kellett volna reagálnia az említett bűncselekmények vagy erőszak
elkerülése érdekében;
Az esetet a lehető legkevesebb intézményi képviselőnek ismertetni, és hogy fölöslegesen ne kelljen az
eset leírását megismételnie.
Az intézmény hatáskörében védelem alatt állni az intézmény, bármely diák, a vádlott és/vagy az alperes,
és/vagy azok barátainak, családjának és ismerőseinek megtorlásától;
Legalább egy fellebbezéssel élni a döntés kapcsán;
Egy általa választott tanácsadó közreműködését kérni, aki segíti és tanácsokkal látja el a bejelentő
személyt, vádlottat vagy alperest a bírósági vagy eljárási folyamatban, beleértve az eljáráshoz
kapcsolódó összes tárgyalást és kihallgatást;
Polgári jogait és vallását gyakorolni anélkül, hogy a nyomozók, bűnügyi igazságszolgáltatás, vagy bírósági
vagy intézményi eljárási folyamat zavarná abban.

A jogok rasszra, bőrszínre, nemzetiségre, vallásra, hitvallásra, korra, fogyatékosságra, nemre, nemi
identitásra vagy önkifejezésre, szexuális irányultságra, családi állapotra, várandósságra, hajlamosító
genetikai tulajdonságokra, katonai tisztségre, családon belüli erőszakot elszenvedő áldozati státuszra
vagy büntetőítéletre való tekintet nélkül érvényesek függetlenül attól, hogy a bűncselekmény vagy
erőszak az egyetem területén vagy azon kívül, vagy külföldi tanulmányok során történik.

Jogában áll az Egyetemi Rendőrségen vagy Egyetemi Biztonsági Szolgálatnál, helyi végrehajtó szervnél,
és/vagy Állami Rendőrségnél feljelentést tenni, vagy úgy dönteni, hogy nem tesz feljelentést; a
feljelentés miatti megtorlástól az intézmény által nyújtott védelem alatt állni; valamint segítséget és
szolgáltatásokat kapni az intézményétől.

