Оң келісімнің анықтамасы
Оң келісім – барлық қатысушылар арасындағы жыныстық қатынасқа түсуге біле тұра, ерікті түрде
және өзара қабылданған шешім. Келісім сөздер немесе іс-қимылдар жыныстық қатынасқа түсуге
құлқына қатысты нақты рұқсатты білдіру шартымен сөзбен немесе іс-қимылмен берілуі мүмкін.
Үндемеу немесе қарсылық көрсетпеу өз кезегінде келісімді білдірмейді. Келісім анықтамасы
қатысушының жынысына, жыныстық ориентациясына, жыныстық тиесілігіне немесе жыныстық
көрінісіне қарай әр түрлі болмайды.
Кез келген жыныстық қатынасқа келісім немесе кез келген тарап арасындағы немесе онымен
бұрын өзара келісіммен орын алған жыныстық қатынас кез келген басқа жыныстық қатынасқа
келісімді білдіре бермейді.
Әрекетке ұйытқы болатын тұлғаның есірткі және/немесе алкоголь әсерінде болғанына қарамастан
келісім талап етіледі.
Келісім бастапқыда беріліп, бірақ кез келген уақытта одан бас тартылуы мүмкін.
Жеке тұлғаның жыныстық қатынасқа біле тұра түсу қабілеті болмаған жағдайда тұлғаның заңды
әрекет етуі шектелгенде келісім берілмейді. Заңды әрекеттің шектелуі ақыл-есінен тану
жағдайында немесе ұйқылы күйде, еріксіз шектелген немесе жеке тұлға өзгеше келісім бере
алмайтын жағдайда орын алуы мүмкін. Мас болу деңгейіне қарай алкоголь, есірткі немесе басқа
мас қылатын заттар әсерінде болған тұлғаның әрекет етуі шектелуі мүмкін және сондықтан, ол
келісім бере алмайды.
Келісім мәжбүрлеу, қорқыту, күштеу немесе залал келтіру қатерінің нәтижесі болған кезде
берілмейді.
Келісімнен бас тартылған немесе ол енді берілмейтін жағдайда жыныстық қатынас тоқтатылуы
керек.

Есірткі және ішімдік тұтыну нәтижесіндегі тәртіп бұзушылықтан босату
Әрбір Rockland Community College студентінің денсаулығы мен қауіпсіздігі өте маңызды. RCC
тұрмыстық зорлық-зомбылықты, кездесу барысындағы зорлық-зомбылықты, алымсақтықты
немесе жыныстық сипаттағы қылмысты қоса, бірақ олармен шектелмейтін зорлық-зомбылық
орын алған уақытта ішімдік ішкен және/немесе есірткі тұтынған (ерікті немесе еріксіз түрде)
студенттер жеке тәртібіне қатысты орын алуы ықтимал салдарларға байланысты осындай
оқиғалар жөнінде хабарлағысы келмейтінін біледі. RCC студенттерден тұрмыстық зорлықзомбылықты, кездесу барысындағы зорлық-зомбылықты, алымсақтықты немесе жыныстық
сипаттағы қылмысты мекеменің лауазымды тұлғаларына хабарлауды өтінеді. Тұрмыстық зорлықзомбылықты, кездесу барысындағы зорлық-зомбылықты, алымсақтықты немесе жыныстық
сипаттағы қылмысты RCC лауазымды тұлғаларына немесе құқық қорғау органдарына жария етуші
адал ниетпен әрекет ететін куәгерге немесе адал ниетпен әрекет ететін хабарлаушы тұлғаға
тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, кездесу барысындағы зорлық-зомбылықтың, алымсақтықтың
немесе жыныстық сипаттағы қылмыстың орын алған кездегі немесе оларға шамалас уақытта орын

алған алкоголь және/немесе есірткі тұтыну саясаттарын бұзғаны үшін RCC's тәртіп ережелерінің
тәртіптік жазасы қолданылмайды.

Студент құқықтарының жиынтығы
Барлық студенттер мына құқықтарға ие:
Жергілікті құқық қорғау органдарына және/немесе мемлекеттік полицияға хабарлау;
Тұрмыстық зорлық-зомбылық, кездесу барысындағы зорлық-зомбылық, алымсақтық немесе
жыныстық сипаттағы қылмыс жайттары туралы хабарламаларды байыппен қарау;
Қылмысты немесе бұзушылықты жария ету жөнінде шешім қабылдау және сот немесе қарау
процесіне және/немесе қылмыстық іс процесіне мекеме тарапынан қысым көрмей қатысу;
Әділ, алаламайтын және тиісті ескерту мен қаралатын түсінікті мүмкіндікті беретін процеске
қатысу;
Құрмет көру және мекемеден әдепті, әділ және сыйлы денсаулық сақтау және кеңес беру
қызметтерін қолжетімді болған кезде алу;
Осы қылмысқа және бұзушылықтарға жол берілген кезде хабарлаушы тұлғаның кінәлі екенін
немесе осындай қылмысты немесе бұзушылықты болдырмау үшін басқаша әрекет етуі қажет
деген ұсыныс жасамау;
Оқиғаны мүмкіндігінше аздау мекеме өкіліне сипаттау және оқиға жөнінде қайта сипаттаудың
талап етілмеуі.
Мекеме құзыреті шегінде мекеме, кез келген студент, айыпталушы және/немесе жауапкер
және/немесе олардың достары, отбасысы және таныстары тарапынан қудалаудан қорғалу;
Кемінде анықтау шағымының бір деңгейіне қатынасу;
Осындай процеске қатысты барлық жиналыстарды және қарау процестерін қоса сот немесе қарау
процесі барысында хабарлаушы тұлғаға, айыпталушыға немесе жауапкерге көмек бере және
кеңес бере алатын қалаған кеңесшіні тарту;
Мекеменің тергеу, қылмыстық сот немесе сот немесе қарау процесі кедергі келтірместен
азаматтық құқықтарды пайдалану және дінді ұстану.

Құқықтар нәсіліне, түсіне, шыққан ұлтына, дініне, сеніміне, жасына, қабілетінің шектеулігіне,
жынысына, жыныстық тиесілігіне немесе көрінісіне, жыныстық ориентациясына, отбасы
статусына, жүктілігіне, бейім генетикалық сипаттарына, әскери қызмет статусына, тұрмыстық
зорлық-зомбылық жәбірленушісінің статусына немесе қылмыстық айыпталуына және қылмыстың
немесе бұзушылықтың кампуста, кампустан тыс немесе шетелде оқыған кезде орын алғанына
қарамастан қолданылады.

Сіздің Университет полициясына немесе кампустың Қауіпсіздік басқармасына, жергілікті құқық
қорғау органдарына және/немесе мемлекеттік полицияға хабарлау немесе хабарламау, оқиғаны
мекемеңізге хабарлау, оқиғаны хабарлағаны үшін қудалаудан мекеме қорғауын алуға және
мекемеңізден көмек және ресурстар алуға құқығыңыз бар.

