ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಮ್ಮತಿಯ ವ್ಯಾಖ್್ಾ
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಮ್ಮತಿ ಎನ್ನುವುದನ ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದಕ್ೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವ ಎಲ್ಿರೊ ತಿಳಿದಿರನವ,
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮ್ತನು ಪರಸ್ಪರವಾದ ನಿರ್ಾಾರವಾಗಿದ್. ಸ್ಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕರಮ್ಗಳ್ ಮ್ೊಲ್ಕ ನಿೇಡಬ್ಹನದನ,
ಏಕ್ಂದರ್ ಆ ಶಬ್ದಗಳ್ಳ ಮ್ತನು ಕರಮ್ಗಳ್ಳ ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದಕ್ೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನಮ್ತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸ್ನತುವ್. ಮೌನ್ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿರನವಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ೊರಗ್ ಪರತಿರ್ೊೇಧ ಇಲ್ಿದ್ೇ ಇರನವುದನ್ನು ಸ್ಮ್ಮತಿ ಎಂದನ
ಪರಿಗಣಿಸ್ನವಂತಿಲ್ಿ. ಭಾಗವಹಿಸ್ನವವರ ಲ್ಲಂಗ, ಲ್ ಂಗಿಕ ಪೃವೃತಿು, ಲ್ ಂಗಿಕ ಗನರನತನ ಅಥವಾ ಲ್ ಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನ್ನು
ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರನವುದಿಲ್ಿ.
ಯಾವುದ್ೇ ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಗ್ ಸ್ಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಪಕ್ಷಗಳ್ ನ್ಡನವಿನ್ ಅಥವಾ ಜ್ೊತ್ಗಿನ್ ಹಿಂದಿನ್ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿರನವ
ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಯನ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಗ್ ಸ್ಮ್ಮತಿ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಡನವುದಿಲ್ಿ.
ಚಟನವಟಿಕ್ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ನತಿುರನವ ವಯಕ್ತುಯನ ಮಾದಕವಸ್ನು ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ಆಲ್ೊೆೇಹಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಟನವಟಿಕ್ಯನ್ನು
ಮಾಡನತಿುದದರೊ ಸ್ಮ್ಮತಿಯನ ಅಗತಯವಿರನತುದ್.
ಸ್ಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಬ್ಹನದಾಗಿದದರೊ ಯಾವುದ್ೇ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತ್ಗ್ದನಕ್ೊಳ್ುಬ್ಹನದನ.
ವಯಕ್ತುಯನ ಅಸ್ಮ್ಥಾನಿರನವಾಗ ಸ್ಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವುದನ ಸಾಧಯವಿರನವುದಿಲ್ಿ, ಇದನ ಸ್ವಯಂ ತಿಳಿದೊ ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸ್ನವ ಸಾಮ್ಥಯಾವನ್ನು ವಯಕ್ತುಯನ ಹ್ೊಂದಿಲ್ಿದ್ೇ ಇರನವಾಗ ಸ್ಂಭವಿಸ್ನತುದ್. ಸಾಮ್ಥಯಾವಿಲ್ಿದ್ೇ ಇರನವಿಕ್ಯನ ಪರಜ್ಞ್
ಇಲ್ಿದ್ೇ ಇರನವುದನ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಗ್ ಒಳ್ಗಾಗಿರನವುದನ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣ್ ಇಲ್ಿದ್ೇ ಮಾಡದ್ೇ ಇರನವುದನ ಅಥವಾ ಒಂದನ ವ್ೇಳ್
ವಯಕ್ತುಯನ ಸ್ವತಃ ಸ್ಮ್ಮತಿ ನಿೇಡನವುದನ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿದ್ೇ ಇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ಬ್ಹನದನ. ವಿಷ್ಕಾರಿತವ ಇಲ್ಿದ್ೇ ಇರನವುದನ್ನು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ,
ಯಾರಾದರೊ ಆಲ್ೊೆೇಹಾಲ್, ಮಾದಕ ವಸ್ನುಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷ್ಕಾರಿ ಪದಾಥಾಗಳ್ ಪರಭಾವಕ್ೆ ಒಳ್ಗಾಗಿದದಲ್ಲಿ
ಅಸ್ಮ್ಥಾರಾಗಿದಾದರ್ ಮ್ತನು ಸ್ಮ್ಮತಿ ನಿೇಡಲ್ನ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ್ಹನದನ.
ಸ್ಮ್ಮತಿಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶವಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ಒತಾುಯ, ಅಡಿಿಪಡಿಸ್ನವಿಕ್, ಒತುಡ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡನವ ಬ್ದರಿಕ್ಯನ ಉಂಟಾಗನವ
ಸಾಧಯತ್ಯಿದದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗನವುದಿಲ್ಿ.
ಸ್ಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಹಿಂತ್ಗ್ದನಕ್ೊಂಡಿರನವಾಗ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಿೇಡಲ್ನ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿದ್ೇ ಇರನವಾಗ ಲ್ ಂಗಿಕ ಚಟನವಟಿಕ್ಯನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬ್ೇಕನ.

ಮಯದಕ ವಸ್ತು ಹಯಗೂ ಆಲ್ೂಕೇಹಯಲ್ ಬಳಕ್ಯ ನಡವಳಿಕ್ಯ ಶತಲ್ಕಗಳಿಂದ
Rockland Community College ನ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಆರ್ೊೇಗಯ ಮ್ತನು ಸ್ನರಕ್ಷತ್ಯನ ಅತಯಂತ
ಮ್ಹತವದಾದಗಿರನತುದ್. RCC ಯನ ಹಿಂಸ್ಯ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಹಿಂಸ್, ಡ್ೇಟಿಂಗ್ ಹಿಂಸ್, ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ನವುದನ ಅಥವಾ ಲ್ ಂಗಿಕ
ದೌರ್ಾನ್ಯ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡನ ಆದರ್ ಇವುಗಳಿಗ್ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲ್ಿದ್ೇ ಇದದರೊ ಕೊಡ ಮ್ದಯಪಾನ್ ಮಾಡನತಿುರನವ ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ಮಾದಕ

ವಸ್ನು ಸ್ೇವನ್ ಮಾಡನವ (ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಲ್ಿದ ಬ್ಳ್ಕ್ಯಾಗಿದದರೊ ಕೊಡ) ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ನ್ನು,
ಅಂತಹವರನ ತಮ್ಮದ್ೇ ನ್ಡವಳಿಕ್ಗಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬ್ಹನದಾದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳಿಗ್ ಸ್ಂಭಾವಯವಾಗಿ ಹಿಂರ್ರಿಯನತಿುದರ
ದ ೊ
ಕೊಡ ಅಂತಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗನರನತಿಸ್ನತುದ್. RCC ಯನ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಗೃಹ ಹಿಂಸ್, ಡ್ೇಟಿಂಗ್ ಹಿಂಸ್, ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ನವುದನ
ಅಥವಾ ಲ್ ಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನ್ಯಗಳ್ನ್ನು ಸ್ಂಸ್ೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ನವಂತ್ ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸ್ನತುದ್. ಗೃಹ ಹಿಂಸ್, ಡ್ೇಟಿಂಗ್
ಹಿಂಸ್, ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ನವುದನ ಅಥವಾ ಲ್ ಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನ್ಯಗಳ್ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹತಿುರವಿರನವ ಒಳ್ುಯ ಮ್ನ್ಸಿಾನಿಂದ ಕ್ಲ್ಸ್
ಮಾಡನತಿುರನವ ಮ್ೊರನ್ೇ ವಯಕ್ತುಯನ ಗೃಹ ಹಿಂಸ್, ಡ್ೇಟಿಂಗ್ ಹಿಂಸ್, ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ನವುದನ ಅಥವಾ ಲ್ ಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನ್ಯಗಳ್ನ್ನುRCC
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನ್ನ ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ನವುದನ RCC’s ನ್ಡಾವಳಿ ಸ್ಂಹಿತ್ಯ ಮ್ದಯಪಾನ್ದ
ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದರವಯ ಬ್ಳ್ಕ್ಯ ನಿೇತಿಗಳ್ ಉಲ್ಿಂಘನ್ಗಳ್ ಕರಮ್ಗಳಿಗ್ ಒಳ್ಗಾಗನವುದಿಲ್ಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಕತಕಗಳ ಮ್ಸ್ೂದ್್
ಎಲ್ಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ೂ ಕೊಡ ಇವುಗಳಿಗ್ ಹಕನೆ ಹ್ೊಂದಿರನತಾುರ್:
ಸ್ೆಳಿೇಯ ಕಾನ್ೊನ್ನ ಜಾರಿ ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡನವುದನ;
ಗೃಹ ಹಿಂಸ್, ಡ್ೇಟಿಂಗ್ ಹಿಂಸ್, ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ನವುದನ ಅಥವಾ ಲ್ ಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನ್ಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿ ಬ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ನವಿಕ್ಯನ್ನು
ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ತ್ಗ್ದನಕ್ೊಳ್ಳುವುದನ;
ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಉಲ್ಿಂಘನ್ಯನ್ನು ಬ್ಹಿರಂಗಗ್ೊಳಿಸ್ದ್ೇ ಇರನವುದ್ೇ ಅಥವಾ ಬ್ೇಡವ್ೇ ಎಂದನ ನಿರ್ಾಾರ ಮಾಡನವುದನ ಮ್ತನು
ಸ್ಂಸ್ೆಯ ಒತುಡದಿಂದ ಮ್ನಕುವಾದ ನಾಯಯಿಕ ಅಥವಾ ನ್ಡಾವಳಿ ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಕ ನಾಯಯಿಕ
ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವುದನ;
ನಾಯಯಯನತವಾಗಿರನವ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮ್ತನು ಸ್ೊಕು ನ್ೊೇಟಿಸ್ನ ನಿೇಡಿ ಮ್ಂಡಿಸ್ನವುದಕ್ೆ ಅಥಾಪೂಣಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ನವ
ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವುದನ.
ಘನ್ತ್ಯೊಂದಿಗ್ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದನ ಮ್ತನು ಸ್ಂಸ್ೆಯಿಂದ ಸೌರ್ನ್ಯಯನತ, ನಾಯಯಯನತ ಮ್ತನು ಗೌರವಯನತವಾದ ಆರ್ೊೇಗಯ
ಕಾಳ್ಜಿ ಹಾಗೊ ಸ್ಮಾಲ್ೊೇಚನಾ ಸ್ೇವ್ಗಳ್ನ್ನು, ಲ್ಭಯವಿರನವಂತ್ ಪಡ್ಯನವುದನ;
ಈ ಅಪರಾಧಗಳ್ನ್ನು ಮ್ತನು ಉಲ್ಿಂಘನ್ಗಳ್ನ್ನು ನ್ಡ್ಸಿರನವ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡನತಿುರನವ ವಯಕ್ತುಯನ
ದ್ೊೇಷ್ಪೂರಿತವಾಗಿದಾದನ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಉಲ್ಿಂಘನ್ಗಳ್ನ್ನು ತಪ್ಪಪಸ್ಲ್ನ ಬ್ೇರ್ ವಿರ್ಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕರಮ್
ಕ್ ಗ್ೊಳ್ುಬ್ಹನದನ ಎನ್ನುವ ಯಾವುದ್ೇ ಸ್ಲ್ಹ್ಗಳಿಂದ ಮ್ನಕುವಾಗಿರನವುದನ;
ಪಾರಯೊೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಯವಿರನವಂತ್ ಎಷ್ನಟ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಯವೇ ಅಷ್ನಟ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಂಸ್ೆಗಳ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಘಟನ್ಯನ್ನು
ವಿವರಿಸ್ನವುದನ ಮ್ತನು ಘಟನ್ಯ ವಿವರಣ್ಯನ್ನು ಅನ್ಗತಯವಾಗಿ ಪುನ್ರಾವತಿಾಸ್ದ್ೇ ಇರನವುದನ.

ಸ್ಂಸ್ೆಯ ವಾಯಪ್ಪುಯ ಒಳ್ಗಡ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಸ್ೆ, ಯಾವುದ್ೇ ವಿದಾಯರ್ಥಾ, ಅಪರಾಧಿ ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ಪರತಿಕ್ತರಯದಾರರಿಂದ ಮ್ತನು/ಅಥವಾ
ಸ್ುೇಹಿತರಿಂದ, ಕನಟನಂಬ್ದಿಂದ ಮ್ತನು ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದ್ೇ ಸ್ೇಡನ ತಿೇರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದನ;
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ ಮ್ಟಟದ ನಿರ್ಾಾರ ಮಾಡನವಿಕ್ಯ ಆಪ್ಪೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಯನವುದಕ್ೆ ಅವಕಾಶ;
ಎಲ್ಿ ಸ್ಭ್ಗಳ್ಳ ಹಾಗೊ ಅಂತಹ ಪರಕ್ತರಯಗ್ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣ್ಗಳ್ನ್ನು ಒಳ್ಗ್ೊಂಡನ ನಾಯಯಿಕ ಅಥವಾ ನ್ಡಾವಳಿ ಪರಕ್ತರಯ
ಉದದಕೊೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳುವ ವಯಕ್ತುಗ್, ಆರ್ೊೇಪ್ಪಗ್ ಮ್ತನು ಪರತಿವಾದಿಗ್ ಸ್ಲ್ಹ್ ಮಾಡನವ ಹಾಗೊ ಸ್ಹಾಯ ನಿೇಡನವ
ಸ್ಲ್ಹ್ಗಾರರ ಜ್ೊತ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರನವುದಕ್ೆ ಅವಕಾಶವಿರನತುದ್;
ಪರಿಶ್ ೇಧನಾತಮಕ, ಆಪರಾಧಿಕ ನಾಯಯ ಅಥವಾ ನಾಯಯಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಂಸ್ೆಯ ನ್ಡಾವಳಿಯ ಪರಕ್ತರಯ ಉದದಕೊೆ ಹಸ್ುಕ್ಷೇಪ ರಹಿತ
ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೊ ರ್ಾಮಿಾಕ ಹಕನೆಗಳ್ ಆಚರಣ್ಗ್ ಅವಕಾಶ.

ರ್ನಾಂಗ, ವಣಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತ್, ಧಮ್ಾ, ರ್ನಾಂಗಿೇಯ ಮ್ೊಲ್, ವಯಸ್ನಾ, ಅಂಗವ್ ಕಲ್ಯ, ಲ್ಲಂಗ, ಲ್ ಂಗಿಕ ಗನರನತನ ಅಥವಾ
ಅಭಿವಯಕ್ತು, ಲ್ ಂಗಿಕ ಪೃವೃತಿು, ಕೌಟನಂಬಿಕ ಸಿೆತಿ, ಗಭಾಾವಸ್ೆ, ಮೊದಲ್ಲಂದಲ್ೇ ಇರನವ ವಂಶವಾಹಿ ಗನಣಗಳ್ಳ, ಸ್ ನಿಕ ಸಿೆತಿ, ಗೃಹ
ದೌರ್ಾನ್ಯಕ್ೆ ತನತಾುಗಿರನವ ಸಿೆತಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಕ ಸಾಬಿೇತಾಗನವಿಕ್ಯ ಪರಿಗಣನ್ ಇಲ್ಿದ್ೇ ಮ್ತನು ಹಿಂಸ್ ಅಥವಾ
ಉಲ್ಿಂಘನ್ಯನ ಕಾಯಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ, ಕಾಯಂಪಸ್ ಹ್ೊರಗ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಓದನತಿುರನವಾಗ ಸ್ಂಭವಿಸಿದ್ಯೇ ಎನ್ನುವುದರ
ಪರಿಗಣನ್ ಇಲ್ಿದ್ೇ ಹಕನೆಗಳ್ಳ ಅನ್ವಯವಾಗನತುವ್.

ನಿೇವು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಂಪಸಿಾನ್ ಸ್ಕನಯರಿಟಿ, ಸ್ೆಳಿೇಯ ಕಾನ್ೊನ್ನ ಜಾರಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ಮ್ತನು/ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ
ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡನವುದಕ್ೆ ಅಥವಾ ವರದಿ ಮಾಡದ್ೇ ಇರಲ್ನ ಆಯನದಕ್ೊಳ್ಳುವುದಕ್ೆ; ನಿಮ್ಮ ಸ್ಂಸ್ೆಗ್ ಘಟನ್ಯನ್ನು ವರದಿ
ಮಾಡನವುದಕ್ೆ; ಘಟನ್ಯ ವಿರನದಧ ಸ್ೇಡನ ತಿೇರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಸ್ಂಸ್ೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣ್ ಪಡ್ಯನವುದಕ್ೆ; ಮ್ತನು ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಂಸ್ೆಯಿಂದ ಸ್ಹಾಯ ಹಾಗೊ ನ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಯನವುದಕ್ೆ ಹಕನೆ ಹ್ೊಂದಿರನತಿುೇರಿ.

