ସ୍ୱୀକାରମୂଳକ ସମ୍ମତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା
ଯ ୌନକ୍ରୀଡାଯେ ଲିପ୍ତ ଯେବା ଉଯେଶ୍ୟଯେ ସମସ୍ତ ସେଭାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାେମୂଳକ ସମ୍ମତି ଯେଉଛି ଏକ ଜ୍ଞାତସାେ, ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃ ତ, ଏବଂ
ପାେସ୍ପେିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏେି ସମ୍ମତି ଶ୍ବ୍ଦାବଳି କିମୱା ଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମଯେ ଦିଆ ାଇପାଯେ, ଯ ଉଁ ପ ୍ୟନ୍ତ ଯସେି ଶ୍ବ୍ଦାବଳି କିମାୱ ଭଙ୍ଗୀ
ଯ ୌନକ୍ରୀଡାଯେ ଲିପ୍ତ ଯେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁ ମତି ସୃଷ୍ଟି କଯେ । ନୀେବତା କିମାୱ ପ୍ରତିବାଦେ ଅଭାବ, ସମ୍ମତି ସୂଚାଏ ନାେିଁ ଏବଂ
ପ୍ରତିଫଳନ କଯେ ନାେିଁ । ଅଂଶ୍ଗ୍ରେଣକାେୀମାନଙ୍କେ ଲିଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ପସନ୍ଦତା,ଲିଙ୍ଗ ପେିଚୟ କିମାୱ ଲିଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଦଶ୍୍ନ ଭିତ୍ତଯି େ ସମ୍ମତିେ
ବୟାଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଇନଥାଏ।
ଦୁ ଇଜଣ ବୟକ୍ତି କିମୱା ଅନୟ ଯକୌଣସି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟଯେ ଯକୌଣସି ଯ ୌନକ୍ରୀଡା ପାଇଁ ପୂବ୍େୁ ସମ୍ମତି କିମୱା ସମ୍ମତି ସେ ପୂବ୍ ଯ ୌନକ୍ରୀଡା
କା ୍ୟକଳାପ ଅନୟ ଯକୌଣସି ପ୍ରକାେେ ଯ ୌନକ୍ରୀଡା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି େିସାବଯେ ଗ୍ରେଣ କୋ ାଇପାେିବ ନାେିଁ ।
ଯ ୌନକ୍ରୀଡା ଆେମ୍ଭ କେୁଥିବା ବୟକ୍ତି ନିଶ୍ା ଏବଂ/କିମୱା ମଦୟେ ପ୍ରଭାବଯେ େେିଥିବା ନିବଯି ଶ୍ଷଯେ ଏେି ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଇଥାଏ ।
େୁ ଏତ ସମ୍ମତି ଆେମ୍ଭେୁ ଦିଆ ାଇ ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାୋ ଯ ଯକୌଣସି ସମୟଯେ ପ୍ରତୟାୋେ କୋ ାଇପାେିବ ।
ଜଯଣ ବୟକ୍ତି ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାଯେ ଥିବାଯବଯଳ ଯସ ଯଦଇଥିବା ସମ୍ମତି ଗ୍ରେଣଯ ାଗୟ ନୁ ଯେଁ, କାେଣ ଏଭଳି ସମ୍ମତି ଯସେି ସମୟଯେ ପ୍ରାପ୍ତ
ଯୋଇଥାଏ, ଯ ଯତଯବଯଳ ଯ ୌନକ୍ରୀଡା କା ୍ୟକଳାପଯେ ଅଂଶ୍ଗ୍ରେଣ କେିବା ପାଇଁ ବୟକ୍ତି ନିଜେ ଜ୍ଞାତସାେଯେ ଅନୁ ମତି ଯଦଇ ନଥାଏ କିମୱା
ଅନୁ ମତି ଯଦବାେ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ । ଏେି ଅକ୍ଷମତା ବିଭିନ୍ନ କାେଣେୁ ଘଟିଥାଏ ଯ ପେିକି ଅଯଚତ ଅବସ୍ଥାଯେ ଥିବା କିମାୱ ଯଶ୍ାଇପଡିଥିବା,
ବାଧ୍ୟବାଧକତା କେିବା କିମାୱ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାଯେ ଥିବା ଯ ଯତଯବଯଳ ବୟକ୍ତି ସମ୍ମତି ଯଦଇପାେିବ ନାେିଁ । ନିଶ୍ା ଦ୍ରବୟେ ପ୍ରଭାବ ସ୍ତେ ଉପଯେ
ନିଭେ
୍ କେି ଦି ଜଯଣ ବୟକ୍ତି ନିଶ୍ାଦ୍ରବୟ, ମଦୟ କିମାୱ ଅନୟ ଯକୌଣସି ନିଶ୍ା ପ୍ରଭାବ ଯ ାଗଁୁ ଅକ୍ଷମ ଯୋଇ ାଇଥାଏ ଏବଂ ଯତଣୁ
ଜ୍ଞାନସାେମୂଳକ ସମ୍ମତି ଯଦବାଯେ ଅକ୍ଷମ ଯୋଇଥାଏ ।
ଜବେଦସ୍ତ କେିବା, ଭୟ ପ୍ରଦଶ୍୍ନ କେିବା, ବାଧ୍ୟ କେିବା, କିମାୱ କ୍ଷତି କେିବାେ ଧମକ ଯଦବା ପ୍ରଭୃତି ଉପାୟଯେ ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ାଇଥିବା
ସମ୍ମତିକୁ ସମ୍ମତି େିସାବଯେ ବିଚାେ କୋ ିବ ନାେିଁ ।
ଯ ଯତଯବଯଳ ସମ୍ମତି ପ୍ରତୟାୋେ କେି ନିଆ ିବ କିମୱା ଆଉ ଭବିଷୟତଯେ ଦିଆନ ିବ ଯତଯବ ଯ ୌନକ୍ରୀଡା କା ୍ୟଳାପ ବନ୍ଦ କେିଯଦବା
ଉଚିତ୍ ।

ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବ୍ଂ ମଦ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ହାର ଦଦ୍ାଷାଦରାପରୁ ମୁକ୍ତି ।
Rockland Community College ଯେ ପ୍ରଯତୟକ ଛାତ୍ରଙ୍କେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ଅତୟନ୍ତ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ । RCC ବିଚାେ କଯେ ଯ , ଯ ଉଁ
ଛାତ୍ରମାଯନ େିଂସା କା ୍ୟ ଯେଲାଯବଯଳ ମଦୟପାନ କେୁଛନ୍ତି ଏବଂ/କିମୱା ନିଶ୍ାଦ୍ରବୟ ଯସବନ କେୁଛନ୍ତି (ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃ ତ କିମାୱ ଅଣଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃ ତ
ଭାବଯେ ଯେଉ), ଯ ଉଁ େିଂସାଯେ ଘଯୋଇ େିଂସା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଗ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯସଥିଯେ ସୀମିତ ନୁ ଯେଁ, ଯଡଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ େିଂସା, ପଛଯେ ଯଗାଡାଇବା
େିଂସା, ଯ ୌନ ନି ା୍ ତନା େିଂସା, ଯସେି ଛାତ୍ରମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ନିଜ ବୟବୋେେ ସମ୍ଭାବିତ ଫଳାଫଳ ଭୟଯେ େିଯପାଟ୍ କେନ୍ତି ନାେିଁ । RCC
ଗୁେୁତ୍ୱେ ସେିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୃ ଢ ଭାବଯେ ଯପ୍ରାତ୍ସାେିତ୍ କେୁଛି ଯ , ଯସମାଯନ ଘଯୋଇ େିଂସା ଯଡଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ େିଂସା, ପଛଯେ ଯଗାଡାଇବା
େିଂସା, ଯ ୌନ ନି ା୍ ତନା ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାକୁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କା ୍ୟକତ୍ତ୍ାଙ୍କୁ ଜଣାଇଯବ । ଦି ଜଯଣ ଯଦଖ୍ଣାୋେୀ କିମାୱ େିଯପାଟ୍େ
ବିଶ୍ୱାସମୂଳକଭାବଯେ RCC କା ୍ୟକତ୍ତ୍ାଙ୍କୁ କିମୱା ଆଇନ୍ ପ୍ରବତ୍ତ୍ନ କେୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏେି ଘଯୋଇ େିଂସା, ଯଡଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ େିଂସା, ପଛଯେ
ଯଗାଡାଇବା େିଂସା, ଯ ୌନ ନି ା୍ ତନା ବିଷୟଯେ େିଯପାଟ୍ କେନ୍ତି, ଯତଯବ ଯସଭଳି ବୟକ୍ତି ଘଯୋଇ େିଂସା, ଯଡଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ େିଂସା, ପଛଯେ

ଯଗାଡାଇବା େିଂସା, ଯ ୌନ ନି ା୍ ତନା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନଯେ କିମାୱ ପାଖ୍ାପାଖି ଯସେି ସମୟଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯସମାନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧଯେ
ନିଶ୍ାଦ୍ରବୟ କିମାୱ ମଦୟପାନ କେୁଥିବା ଯ ାଗଁୁ [କୟାମ୍ପସ୍ ନାମ] ଯକାଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକଟ୍ RCC's ଅନୁ ସାଯେ କା ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରେଣ କୋ ିବ ନାେିଁ ।

ଛାତ୍ର ଅଧିକାର ବ୍ିଲ୍
ପ୍ରଯତୟକ ଛାତ୍ରଙ୍କେ ଅଧିକାେ େେିଛ ି ଯ ;
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ୍ ପ୍ରବତ୍ତ୍ନ କମ୍କତ୍ତ୍ା ଏବଂ/କିମାୱ ୋଜୟ ଯପାଲିସକୁ େିଯପାଟ୍ ଯଦଯବ ;
ଗୁେୁତେ ବିଚାେ କୋ ାଉଥିବା ଘଯୋଇ େିଂସା, ଯଡଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ େିଂସା, ପଛଯେ ଯଗାଡାଇବା େିଂସା, ଯ ୌନ ନି ୍ାତନା ବିଷୟଯେ ଜାଣିଥିବା
ତଥୟ ପ୍ରକାଶ୍ କେିଯବ;
ଯକୌଣସି ଅପୋଧ କିମାୱ ଅବମାନନା ଯଲାକଯଲାଚନକୁ ଆଣିଯବ ନା ନାେିଁ ଏବଂ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେ ବିନା ଚାପଯେ ନୟାୟାଳୟ କିମୱା ଅନୟ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନଯେ ଅଂଶ୍ଗ୍ରେଣ କେିଯବ ନା ନାେିଁ, ଏବଂ/କିମାୱ ଅପୋଧିଙ୍କୁ ବିଚାୋଳୟଯେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କେିବା ପ୍ରଣାଳୀଯେ ଅଂଶ୍ଗ୍ରେଣ କେିଯବ
ନା ନାେିଁ ଯସ ବିଷୟଯେ ଛାତ୍ରମାଯନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯନଇପାେିଯବ;
ଛାତ୍ରମାଯନ ଏେି ପ୍ରଣାଳୀଯେ ଅଂଶ୍ଗ୍ରେଣ କେିପାେିଯବ ାୋକି ନୟାୟସଂଗତ, ନିେଯପକ୍ଷ ଏବଂ ଯଥଷ୍ଟ ଭାବଯେ ଯନାଟିସ୍ ଦିଆ ାଇଥିବ
ଏବଂ ନିଜେ ମତାମତ ଶ୍ୁଣିବା ପାଇଁ ଯଥଷ୍ଟ ସୁଯ ାଗ ଦିଆ ାଇଥିବ;
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କେ ଏୋ ଅଧିକାେ େେିଛ ି ଯ , ଯସମାନଙ୍କେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ିବ ଏବଂ ଯସମାଯନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେୁ ଭଲ ବୟବୋେ,
ନୟାୟ, ସମ୍ମାନମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଚିକତ୍ସ
ି ା, ଏବଂ ଯ ଉଁଠାଯେ ଉପଲବ୍ଧ ପୋମଶ୍୍ ଯସବା ପ୍ରାପ୍ତ କେିଯବ;
ଛାତ୍ରମାଯନ ଏଭଳି ଧାେଣାେୁ ମୁକ୍ତ ଯେବା ଉଚିତ୍ ଯ , ଏଭଳି ଅପୋଧ କିମାୱ େିଂସାମୂଳକ ଘଟଣା େିଯପାଟ୍ କେୁଥିବା ବୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦାଷୀ
େିସାବଯେ ବିଚାେ କୋ ିବ କିମାୱ ଏଭଳି ଅପୋଧ କିମାୱ େିଂସା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯସ ଅନୟ ପ୍ରକାେ ପଦଯକ୍ଷପ ଯନଇପାେିଥାଯନ୍ତ;
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କେ ଏୋ ଅଧିକାେ େେିଛ ି ଯ , ଯସମାଯନ ଯ ଯତ ସମ୍ଭବ ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କା ୍ୟକତ୍ତ୍ାଙ୍କୁ ଘଟିଥିବା କା ୍ୟ ବିଷୟଯେ
ବର୍ଣ୍୍ନା କେିଯବ ଏବଂ ଅ ଥାଯେ ବାେମୱାେ ଯସେି ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍୍ନା କେିବାେ ଯକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା େେିବ ନାେିଁ ।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କେ ଏୋ ଅଧିକାେ େେିଛ ି ଯ , ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ଯକୌଣସି ଛାତ୍ର, ଯଦାଷାଯୋପୀ, ଏବଂ/କିମୱା ଯଦାଷଯେ ସାମିଲ୍ ଥିବା ଅନୟ ବୟକ୍ତି,
ଏବଂ/କିମାୱ ଯସମାନଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ କିମୱା ପେିବାେ ଏବଂ ବିଚାୋଳୟଯେ ଥିବା ଅନୟ ଯକୌଣସି ଜଣାଶ୍ୁଣା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଯକୌଣସି
ପ୍ରତିଯଶ୍ାଧମୂଳକ କା ୍ୟେୁ ନିଜକୁ ସୁେକ୍ଷିତ େଖିଯବ;
ଅତି କମଯେ ଘଟଣା ବିଷୟଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯନଉଥିବା ଜଯଣ ଆଯବଦନକତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ାଇପାେିବାେ ସୁଯ ାଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କେ େେିବା ଉଚିତ୍ ;
ଛାତ୍ରଙ୍କେ ଏୋ ଅଧିକାେ ଅଛି ଯ , େିଯପାଟ୍ କେୁଥିବା ବୟକ୍ତି, ଯଦାଷାଯୋପୀ ବୟକ୍ତି କିମୱା ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୟାୟାଳୟ ବିଚାେ
ସମୟଯେ କିମାୱ ଅନୟ ବିଚାେ ସମୟଯେ, ସମସ୍ତ ମିଟଙ୍ଗ
ି ୍ ଯବଯଳ, ଏବଂ ଶ୍ୁଣାଣୀ ସମୟଯେ ସୋୟତା ପାଇଁ ଯସ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାଯେ ଏକ
ପୋମଶ୍୍ଦାତା ତାଙ୍କ ସେ ଯନଇପାେିଯବ;
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାେୀ ଅପୋଧି ନୟାୟ କିମୱା ନୟାୟାଳୟ କିମାୱ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେ ଅନୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀେ ବିନା େସ୍ତଯକ୍ଷପଯେ ଛାତ୍ରମାଯନ
ଯସମାନଙ୍କେ ସାମାଜିକ ଅଧିକାେ ପ୍ରାପ୍ତ କେିଯବ ଏବଂ ଯ ଯକୌଣସି ଧମ୍ ଅବଲମୱନ କେିଯବ ।

ଛାତ୍ରମାଯନ ଯସମାନଙ୍କେ ଯଗାଷ୍ଠୀ, େଙ୍ଗ, ଜାତୀୟତା, ଧମ୍, ନିବ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଯଗାଷ୍ଠୀ, ବୟସ, ଅକ୍ଷମତା, ଲିଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ପେିଚୟ କିମାୱ ପ୍ରଦଶ୍୍ନ ,
ଲିଙ୍ଗୀୟ ପସନ୍ଦ, ପେିବାେେ ଅବସ୍ଥା, ଗଭ୍ାବସ୍ଥା, ପୂବେ
୍ ୁ ଥିବା ଯଜଯନଟିକ୍ ଲକ୍ଷଣ, ସାମେିକ ସ୍ଥିତ,ି ଘଯୋଇ େିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯଦାଷୀ
ବିଷୟଯେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଯୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥା, ାୋ ଯୋଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯସମାଯନ ଆଯବଦନ କେିବାେ ଅଧିକାେ ପ୍ରାପ୍ତ କେିଯବ । ଅପୋଧ
କିମାୱ ଅବମାନନା କୟାମ୍ପସ୍ ଭିତଯେ ଯୋଇଥାଉ କିମୱା ବାୋଯେ ଯୋଇଥାଉ କିମୱା ବିଯଦଶ୍ଯେ ପଢିବାଯବଯଳ ଯୋଇଥାଉ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏେି
ଆଯବଦନ କେିବାେୁ ବଞ୍ଚିତ କୋ ାଇପାେିବ ନାେିଁ ।

ଛାତ୍ରଙ୍କମାନେ ଯସମାଯନ ଯକୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟଯେ, ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଯପାଲିସ୍ କିମାୱ କୟାମ୍ପସ୍ ସିକୁୟେିଟ ି କିମୱା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ୍ ପ୍ରବତ୍ତ୍ନକାେୀ
ଏବଂ/କିମାୱ ୋଜୟ ଯପାଲିସ୍ କିମୱା ଯସମାନଙ୍କେ ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ େିଯପାଟ୍ କେିବାେ ବା େିଯପାଟ୍ ନ କେିବାକୁ ବାଛିବାେ ଅଧିକାେ ଅଛି । ଏୋ
ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କେ ଅଧିକାେଭୁକ୍ତ ଯ , ଯକୌଣସି ଘଟଣା େିଯପାଟ୍ କେିବା ଯ ାଗଁୁ ଯସମାଯନ ଦି ପ୍ରତିଯଶ୍ାଧମୂଳକ କା ୍ୟେ ଶ୍ିକାେ େୁ ଅନ୍ତି,
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସୁେକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେିବ ଏବଂ ତାୋ ସେିତ ସୋୟତା ଏବଂ ସମୱଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେିବ ।

