Definizzjoni ta' Kunsens Affermattiv
Kunsens affermattiv hu deċiżjoni konsapevoli, volontarja, u reċiproka fost il-parteċipanti kollha biex
jingħaqdu f'attività sesswali. Il-kunsens jista' jingħata permezz ta' kliem jew azzjonijiet, sakemm dawk ilkliem jew l-azzjonijiet joħolqu permess ċar dwar ir-rieda biex jingħaqdu fl-attività sesswali. Is-silenzju
jew in-nuqqas ta' reżistenza, fihom infushom, ma jfissrux kunsens. Id-definizzjoni ta' kunsens ma tvarjax
abbażi tas-sess, l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru, jew l-espressjoni tal-ġeneru tal-parteċipant.
Il-kunsens għal kwalunkwe att sesswali jew attività sesswali kunsenswali preċedenti bejn jew ma'
kwalunkwe parti mhux neċessarjament ifisser kunsens għal kwalunkwe att sesswali ieħor.
Il-kunsens huwa meħtieġ irrispettivament mill-fatt jekk il-persuna li tibda l-att hijiex taħt l-influwenza
tad-drogi u/jew l-alkoħol.
Il-kunsens jista' jingħata inizjalment iżda jista' jiġi rtirat fi kwalunkwe ħin.
Il-kunsens ma jistax jingħata meta persuna mhijiex kapaċi, jiġifieri meta individwu m'għandux il-kapaċità
li b'mod konsapevoli jagħżel li jipparteċipa f'attività sesswali. In-nuqqas ta' kapaċità jista' jiġi kkawżat
meta l-persuna tkun mitlufa minn sensiha jew tkun rieqda, tkun marbuta involontarjament, jew jekk
individwu b'xi mod ieħor ma jistax jagħti kunsens. Skont il-grad ta' intossikazzjoni, xi ħadd li huwa taħt linfluwenza tal-alkoħol, id-drogi, jew sustanzi intossikanti oħrajn, jista' ma jkunx kapaċi u għaldaqstant
ma jistax jagħti kunsens.
Il-kunsens ma jistax jingħata meta huwa r-riżultat ta' kwalunkwe koerċizzjoni, intimidazzjoni, forza, jew
theddida ta' korriment.
Meta l-kunsens jiġi rtirat jew ma jistax jingħata aktar, l-attività sesswali trid tieqaf.

Amnestija minn Akkużi ta' Kondotta minħabba Użu ta' Drogi u Alkoħol
Is-saħħa u s-sigurtà ta' kull student f'Rockland Community College hija ta' importanza assoluta. RCC
tirrikonoxxi li studenti li kienu qed jixorbu u/jew jużaw drogi (irrispettivament jekk dan l-użu kienx
volontarju jew involontarju) meta tkun seħħet dik il-vjolenza, inkluż iżda mhux limitata għal vjolenza
domestika, vjolenza waqt namrar, insegwiment persistenti, jew attakk sesswali, jistgħu jeżitaw milli
jirrappurtaw inċidenti bħal dawn minħabba l-biża' ta' konsegwenzi potenzjali fuq il-kondotta tagħhom
stess. RCC tħeġġeġ bil-qawwa lill-istudenti biex jirrappurtaw vjolenza domestika, vjolenza waqt namrar,
insegwiment persistenti, jew attakk sesswali lil uffiċjali tal-istituzzjoni. Persuna fil-viċin li taġixxi f'bona
fede jew individwu li jirrapporta li jaġixxi f'bona fede li jiżvela kwalunkwe inċident ta' vjolenza
domestika, vjolenza waqt namrar, insegwiment persistenti, jew attakk sesswali lill-uffiċjali ta' RCC jew
uffiċjali għall-infurzar tal-liġi ma jkunux soġġetti għal azzjoni tal-kodiċi tal-kondotta ta' RCC's għall-ksur
ta' politiki dwar l-użu tal-alkoħol u/jew droga li jseħħ waqt jew viċin il-ħin ta' meta sseħħ il-vjolenza
domestika, il-vjolenza waqt namrar, l-insegwiment persistenti, jew l-attakk sesswali.

Karta tad-Drittijiet tal-Istudenti
L-istudenti kollha għandhom id-dritt li:
Jagħmlu rapport lil uffiċjali lokali għall-infurzar tal-liġi u/jew lill-pulizija tal-istat;

Jaraw li żvelar ta' vjolenza domestika, vjolenza waqt namrar, insegwiment persistenti, u attakk sesswali
jiġi ttrattat serjament;
Jieħdu deċiżjoni dwar jekk jiżvelawx, jew le, reat jew vjolazzjoni u jipparteċipawx fi proċess ġudizzjarju
jew ta' kondotta u/jew proċess tal-ġustizzja kriminali mingħajr ebda pressjoni mill-istituzzjoni;
Jipparteċipaw fi proċess li huwa ġust, imparzjali, u jipprovdi avviż xieraq u opportunità raġonevoli li
jinstemgħu;
Jiġu trattati b'dinjità u li jirċievu mill-istituzzjoni servizzi tal-kura tas-saħħa u counselling kortiżi, ġusti, u
rispettabbli, fejn disponibbli;
Ikunu ħielsa minn kwalunkwe suġġeriment li l-individwu li jirrapporta għandu tort meta jkunu saru dawn
ir-reati u l-vjolazzjonijiet, jew li messu aġixxa b'mod differenti biex jiġu evitati dawn ir-reati jew ilvjolazzjonijiet;
Jiddeskrivu l-inċident li ftit rappreżentanti istituzzjonali daqs kemm ikun prattikabbli u li ma jkunux
meħtieġa jirrepetu deskrizzjoni tal-inċident mingħajr ħtieġa.
Ikunu protetti minn ritaljazzjoni mill-istituzzjoni, kwalunkwe student, l-akkużat u/jew l-intimat, u/jew ilħbieb, il-familja u l-familjari tagħhom fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-istituzzjoni;
Aċċess għal tal-inqas livell wieħed ta' appell ta' determinazzjoni;
Ikunu akkumpanjati minn konsulent tal-għażla tagħhom li jista' jgħin u jagħti parir lill-individwu li
jirrapporta, lill-akkużat, jew lill-intimat matul il-proċess ġudizzjarju jew ta' kondotta inkluż matul illaqgħat u l-udjenzi kollha relatati ma' dan il-proċess;
Jeżerċitaw id-drittijiet ċivili u l-prattika ta' reliġjon mingħajr interferenza mill-ġustizzja investigattiva,
kriminali, jew mill-proċess ġudizzjarju jew ta' kondotta tal-istituzzjoni.

Id-drittijiet japplikaw irrispettivament mir-razza, il-kulur, l-oriġini nazzjonali, ir-reliġjon, it-twemmin, letà, id-diżabbiltà, is-sess, l-identità jew l-espressjoni tal-ġeneru, l-orjentament sesswali, l-istatus talfamilja, it-tqala, il-karatteristiki ġenetiċi predisposti, l-istatus militari, l-istatus ta' vittma ta' vjolenza
domestika, jew is-sentenza kriminali u irrispettivament minn jekk ir-reat jew il-vjolazzjoni seħħitx fuq ilkampus, barra mill-kampus, jew waqt li kien barra mill-pajjiż.

Għandek id-dritt li tagħmel rapport lill-Pulizija tal-Università jew lis-Sigurtà tal-Kampus, lill-uffiċjali talinfurzar tal-liġi lokali, u/jew il-Pulizija tal-Istat jew tagħżel li ma tirrappurtax; biex tirrapporta l-inċident
lill-istituzzjoni tiegħek; biex tkun protett mill-istituzzjoni minn ritaljazzjoni għar-rappurtar ta' inċident; u
biex tirċievi għajnuna u riżorsi mill-istituzzjoni tiegħek.

