होकारदर्शक समं ती ची व्याख्या
लैंगिक िगिगिधीि िुंिण्यासाठी सिव सहभािींदरम्यान घेिलेल्या ऐगछिक, आपसाुंिील गनर्वयाला होकारदर्वक सुंमिी म्हर्नू जार्ले जािे. सुंमिी र्बदाुंनी गकुंिा कृ िीने
गदली जाऊ र्किे, जोपयंि िे र्बद गकुंिा कृ िी लैंगिक गियेि िुंिण्याची स्पष्ट परिानिी, इछिा व्यक्त करिाि. त्याबाबि न बोलर्े गकुंिा त्यासाठी प्रगिकार न करर्े,
सुंमिी गदल्याचे दर्विि नाही. सुंमिीची व्याख्या सहभािी छया गलुंि, लैंगिक आिड, गलुंि ओळख गकुंिा गलुंि अगभव्यक्ती यािर आधररि नाही.
कोर्त्याही लैंगिक िगिगिधीस सुंमिी गकुंिा कोर्त्याही पक्षासोबि गकुंिा दरम्यान आधी सुंमिीने झालेली लैंगिक िगिगिधी अपररहायवपर्े इिर कोर्त्याही नुंिरछया
लैंगिक िगिगिधीसाठी सुंमिी असल्याचे दर्वगिि नाही.
सुंमिी आिश्यक आहे मि भलेही व्यक्तीची कृ िी मादक द्रव्ये आगर्/ गकुंिा मद्याछया प्रभािाछया अिुं िवि आहे.
सुंमिी सरुिािीला गदली जाऊ र्किे परुंि कोर्त्याही िेळी सुंपष्टाि येऊ र्किे.
व्यक्ती अक्षम असेल िेव्हा सुंमिी गदली जाऊ र्कि नाही, हे िेव्हा घडिे जेव्हा एखादी क्षमिा नसलेली व्यक्ती जार्नू बजनू लैंगिक िगिगिधीि सहभािी होण्याची
गनिड करिे. अक्षम होण्याचे कारर् देहभानाचा अभाि गकुंिा झोपी िेलेले असर्े देखील होऊ र्किे, गकुंिा व्यक्ती अन्यथा समुं िी देऊ र्कला नसिा. मदािस्थेचे
प्रमार्ाछया आधारे , कोर्ी व्यक्ती दारू, मादक द्रव्ये, गकुंिा इिर धदुं ीछया प्रभािाखाली असल्यामळे अक्षम आहे आगर् सुंमिी देण्यास सक्षम नाही.
सुंमिी गदली जाऊ र्कि नाही जेव्हा िी बळजबरी, दहर्ििाद, र्क्ती, गकुंिा नकसान पोचगिण्याछया धमकीचा पररर्ाम आहे.
सुंमिी मािे घेिली जािे गकुंिा यापढे गदली जाऊ र्कि नाही, िेव्हा लैंगिक िगिगिधी थाुंबगिर्े आिश्यक आहे.

अंमली पदार्श आणि दारू वापराच्या आरोपापासनू सवशसाधारि माफी
Rockland Community College मधील प्रत्येक गिद्यार्थयावचे आरोग्य ि सरक्षा सिोिोपरी महत्त्िाचे आहे. RCC ला समजिे की घरििी गहसुं ा, डेग ुंि
गहसुं ा, पाठलाि करर्े, गकुंिा लैंगिक हल्ला या समिेि परुंि िेिढेच मयावगदि नाही, गहसुं ा घडली िेव्हा, ज्या गिद्यार्थयांनी दारू आगर्/गकुंिा मादक द्रव्याचे सेिन (मि
भलेही हा िापर ऐगछिक गकुंिा अनैगछिक असो गकुंिा नाही) के ले होिे िे त्याुंछया स्ििःछया आचरर्ाछया सुंभाव्य पररर्ाुंछया गभिीमळे अर्ा घ नाुंची सचू ना देण्यास
कचरु र्किाि. घरििी गहसुं ा, डेग ुंि गहसुं ा, पाठलाि करर्े, गकुंिा लैंगिक हल्ल्याछया घ ना सुंस्थेछया अगधकायांना सूगचि करायला RCC गिद्याथांना प्रोत्सागहि
करिे. एक प्रेषक व्यक्ती सद्भािनेने RCC चे अगधकारीं गकुंिा कायदा अुंमलबजािर्ी कडे घरििी गहसुं ा, डेग ुंि गहसुं ा, पाठलाि करर्े, गकुंिा लैंगिक हल्ल्याची
सूचना गकुंिा ििार करि असेल िर त्याछयािर RCC's छया आचारसुंगहिेि घरििी गहसुं ा, डेग ुंि गहसुं ा, पाठलाि करर्े, गकुंिा लैंगिक हल्ला घडिाुंना गकुंिा त्या
िेळी दारु आगर्/गकुंिा मादक द्रव्याछया िापराछया धोरर्ाछया आधीन कारिाई करण्याि येर्ार नाही.

णवद्यार्थयाांचे अणधकार णवधेयक
सिव गिद्यार्थयांना अगधकार आहे:
स्थागनक कायदा सव्यिस्था आगर्/गकुंिा राज्य पोगलसाुंना कळगिर्े;
घरििी गहसुं ा, डे ींि गहसुं ा, पाठलाि करर्े, आगर् लैंगिक हल्ला याुंछया प्रक ीकरर्ाची िुंभीरिेने दखल घेिली जाईल;
एक िन्हा गकुंिा उल्लुंघन उघड करायचे गकुंिा नाही आगर् न्यायालयीन गकुंिा आचार प्रगियेि आगर्/गकुंिा फौजदारी न्याय प्रगियेि सहभािी व्हायचे गकुंिा नाही
याबद्दल गनर्वय घेण्यासाठी सुंस्थेद्वारे दबािापासनू मक्त राहर्े;
उगचि, गनःपक्ष प्रगियेि सहभािी होर्े, आगर् ऐकले जाण्यासाठी परे र्ी सचू ना आगर् अथवपर्ू व सुंधी उपलबधिेचा;
सन्मानाने िािगिले जाण्याचा आगर् सुंस्थेपासनू सौजन्यपर्ू व, चाुंिली, आगर् आदराची आरोग्य सेिा आगर् समपदेर्न सेिा गजथे उपलबध असेल गिथनू प्राप्त
करण्याचा;

िन्हे गकुंिा उल्लुंघनाची सूचना देर्ारा व्यक्ती, िे िन्हें गकुंिा उल्लुंघन झाले िेव्हा िे रोखण्यासाठी जबाबदार होिा अर्ा कोर्त्याही धारर्ेपासून मक्तिा;
काही सुंस्थात्मक प्रगिगनधींना घ नेचे िर्वन करर्े व्यिहायव आहे आगर् घ नेचे अनािश्यकपर्े पन्हा पन्हा िर्वन करर्े आिश्यक नाही.
सुंस्था, कोर्िाही गिद्याथी, आरोपी आगर्/गकुंिा प्रगििादी, आगर्/गकुंिा त्याुंचे गमत्र, क ुंब आगर् पररगचिाुंद्वारे सूड घेिले जाण्यापासून सुंस्थेछया कायवकक्षेि
सुंरक्षर्ाचा;
गनधावरर्ाछया गकमान एक पािळीिर अपीलासाठी प्रिेर्ाचा;
सूगचि करर्ारा व्यक्ती, िन्हेिार गकुंिा प्रगििादीस त्याछया गनिडीछया सल्लािाराछया सगहि राहण्याचा जो अर्ा प्रगियेर्ी सुंबुंधीि सिव भे ी आगर् सनािर्ी दरम्यान
गकुंिा सुंपर्ू व न्यायालयीन गकुंिा आचार प्रगियेदरम्यान त्यास साहाय्य आगर् सल्ला देईल;
िपास, फौजदारी न्याय, गकुंिा न्यायालयीन गकुंिा आचार प्रगियेि ढिळाढिळ न करिा नािरी हक्क आगर् धमावचे पालन करर्े.

िुंर्, रुंि, राष्ट्रीय मळ
ू , धमव, पुंथ, िय, अपिुं त्ि, गलुंि, गलुंि ओळख गकुंिा अगभव्यक्ती, लैंगिक प्राधान्य, कौ ुंगबक गस्थिी, िभवधारर्ा, पिू वप्रििवक अनिाुंगर्क
िैगर्ष्ट्ये, लष्ट्करी दजाव, घरििी गहसुं ा बळी गस्थिी, गकुंिा िन्हेिारी कृ िबगि आगर् िन्हा गकुंिा उल्लुंघन कँ पस मधे, कँ पस छया बाहेर, गकुंिा परदेर्ाि गर्कि
असिाुंना झाले याची पिाव न करिा हक्क लािू होिील.

िम्हाला गिद्यापीठ पोगलस गकुंिा कॅ म्पस सरक्षा रक्षक, स्थागनक कायदा सव्यिस्था, आगर्/गकुंिा राज्य पोलीसाुंना सूगचि करण्याचा गकुंिा न करण्याचे गनिडण्याचा;
िमछया सुंस्थेला घ नेची सूचना करण्याचा; एका घ नेची सूचना गदल्यामळे सूडापासून सुंस्थेद्वारे सुंरगक्षि के ले जाण्याचा; आगर् िमछया सुंस्थेपासून साहाय्य आगर्
सुंसाधने प्राप्त करण्याचा हक्क आहे.

