مثبت رضامندي جي تعريف
مثبت رضامندي جنسي سرگرمي ۾ مشغول ڪرڻ الء سڀني شرڪت ڪندڙن وچان هڪ ڄاتل رضاڪارانه ۽ باهمي فيصلو آهي.
رضامندي لفظن ۽ اعمال وصيلي ڏئي وڃي سگهجي ٿي ،جيستائين اهي لفظ ۽ عمل جنسي سرگرمي ۾ مشغول ڪرڻ جي خواهش جي
حوالي سان واضح اجازت ڏين .خاموشي يا مزاحمت جي ڪمي ،پنهنجو پاڻ ۾ ،رضامندي کي ظاهر نٿي ڪري .رضامندي جي وصف
هڪ شرڪت ڪندڙ جي جنس ،جنسي رجحان ،صنفي سڃاڻپ، ،يا جنس جي بنياد تي مختلف نٿي ٿئي.
ڪنهن به جنسي عمل ڏانهن رضامندي يا ڪنهن پارٽي وچان يا سان اتفاقي جنسي سرگرمي ضروري طور تي ڪنهن ٻئي جنسي عمل
ڏانهن رضامندي کي ظاهر نٿي ڪري.
رضامندي گهربل آهي توڙي جو عمل شروع ڪندڙ شخص منشيات ۽/يا شراب جي نشي ۾ آهي.
رضامندي شروع ۾ ڏئي سگهجي ٿي پر ڪنهن به وقت واپس وٺي سگهجي ٿي.
جڏهن هڪ شخص معذور آهي ته رضامندي نٿي ڏئي سگهجي ،جيڪو ٿئي ٿو جڏهن هڪ شخص کي جنسي سرگرمي ۾ حصو وٺڻ
الء ڄاڻي واڻي چونڊڻ جي صالحت ناهي .شعور نه هجڻ ،ننڍ ۾ هجڻ ،يا بي اختياري طور روڪڻ جي نتيجي ۾ معزوري ٿي سگهي
ٿي ،يا شخص ٻي صورت ۾ رضامندي نٿو ڏئي سگهي .نشي جي ڊگري جي بنياد تي ،شراب ،منشيات ،يا ٻين نشي آور شين جي اثر
هيٺ ڪو شخص ناڪاره ٿي سگهي ٿو ۽ رضامندي نٿو ڏئي سگهي.
ڪنهن به جبر ،ڌمڪي ،ذبردستي ،يا نقصان جي خطري جي نتيجي ۾ رضامندي نٿي ڏئي سگهجي.
جڏهن رضامندي هٿ سا لکيل آهي يا هاڻي نٿي ڏئي سگهجي ،جنسي سرگرمي رڪجڻ گهرجي.

منشيات ۽ شراب جي استعمال جي الزامات کان چارجز
 Rockland Community Collegeتي هر شاگرد جي صحت ۽ تحفظ انتهائي اهم آهي RCC .سڃاڻي ٿو ته شاگرد جيڪي شراب
پيئي رهيا آهن ۽/يا انهي تشدد جي وقت منشيات استعمال استعمال ڪري رهيا آهن (آيا اهڙو استعمال رضاڪاراڻو يا غير رضاڪارڻو
آهي) ،بشمول پر محدود ناهي ،گهرو تشدد ،ڊيٽنگ تشدد ،تعاقب ،يا جنسي حملو ٿئي ٿو ته انهن جي پنهنجي عمل الء ممڪن نتيجن جي
خوف جي ڪري اهڙا واقعا رپوٽ ڪرڻ کان هچڪچائي سگهي ٿو RCC .گهريلو تشدد ،ڊيٽنگ تشدد ،تعاقب ،يا جنسي حملي جي
اداري جي حڪام کي رپورٽ ڪرڻ الء شاگردن جي سختي سان حوصال افزائي ڪري ٿو .نيڪ نيتي سان ڪم ڪرڻ وارو هڪ
تماشائي يا نيڪ نيتي سان ڪم ڪرڻ وارو هڪ رپورٽ ڪرڻ وارو شخص جيڪو گهريلو تشدد ،ڊيٽنگ تشدد ،تعاقت ،يا جنسي
حملي جو واقعو  RCCحڪام کي ظاهر ڪري ٿو ،يا گهريلو تشدد ،ڊيٽنگ تشدد ،يا جنسي حملو ڪرڻ جي وقت جي ويجهو يا تي
ٿيندڙ شراب ۽/يا منشيات جي استعمال جي پاليسن الء  RCC'sجي ڪوڊ آف ڪنڊڪٽ عمل ڏانهن قانون نافظ نه ٿيندو.

شاگر حقن جو بل
سڀئي شاگردن کي حق آهي:
مقامي قانون نافذ ڪرڻ وارن ۽/يا رياستي پوليس کي هڪ رپورٽ ڪرڻ؛
گهريلو تشدد ،ڊيٽنگ تشدد ،تعاقب ،۽ جنسي حملو ظاهر ڪرڻ کي سنجيدگي سان ورتو وڃي ٿو؛
ان باري ۾ هڪ فيصلو ڪريو ته آيا هڪ ڏوهه يا تشدد ظاهر ڪجي يا نه ۽ اداري پاران دٻاء کان آجي هڪ عدالتي يا طرز عمل ۽/يا
مجرمانا انصاف جي عمل ۾ حصو وٺجي يا نه؛
هڪ عمل ۾ حصو وٺو جيڪو صاف ۽ غير جانبدار آهي ،۽ ڪافي نوٽيس ۽ ٻڌو وڃڻ جو هڪ باهمي موقعو ڏئي ٿو؛
وقار سان ٽريٽ ٿيڻ ۽ ادارن کان هڪ شائسته ،صاف ،۽ احترام واري صحت جي سار سنڀال ۽ مشاروت جون خدمتون حاصل ڪرڻ،
جتي موجود هجن؛

ڪن به تجويزن کان آجا ٿيو ته رپورٽ ڪرڻ وارو شخص جي غلطي آهي جڏهن اهي ڏوهه ۽ خالف ورزيون ٿين ٿيون ،يا اهڙن
ڏوهن ۽ خالف ورزين کان بچڻ الء هڪ مختلف طريقي سان عمل ڪرڻ گهرجي ها؛
ڪجه قابل عمل ڪجهه ادارياتي نمائندن سان واقعي جي وضاحت ڪريو ۽ واقعي جي فالتو هڪ وضاحت دهرائڻ جي ضرورت
ناهي.
اداري ،ڪنهن شاگرد ملزم ۽/يا يا جوابدار ،۽/يا انهن جا دوست خاندان ۽ اداري جي دائري ۾ سڃاڻپ وارن پاران جوابي ڪاروائي کان
محفوظ هجڻ؛
هڪ عزم جي اپيل جي گهٽ ۾ گهٽ هڪ سطح تائين رسائي؛
چونڊ جي هڪ مشير سان گڏ هجو جيڪو هڪ رپورٽ ڪرڻ صاري شخص ،ملزم ،يا جوابدار کي سڄي عدالتي يا طرز عمل بشمول
اهڙي عمل سان الڳاپيل سڀني مالقاتن ۽ ٻڌڻين دوران صالح ۽ مدد ڪري سگهي ٿو؛
تحقيقاتي ،مجرمانه انصاف ،يا عدالتي يا اداري جي طرز عمل پاران مداخلت کان بغير مذهب جي پريڪٽس ۽ شهري حقوق حاصل
ڪرڻ.

حق ڪنهن به نسل ،رنگ ،قومي اصليت ،مذهگ ،عقيدي ،عمر،معذوري ،جنس ،جنسي شناخت يا اظهار ،جنسي رجهان ،خانداني
حيثيت ،حمل ،پري ڊسپوزنگ جنسياتي خصوصيات ،فوجي حيثيت ،فوجي حيثيت ،گهريلو تشدد متاثرين جي حيثيت ،آيا ڏوهه يا خالف
ورزي ڪيمپس ،آف ڪيمپس يا ٻاهرئين ملڪ ۾ پڙهائي دوران ٿئي ٿي ان جي قطع نظر مجرمانه سزا.

توهانکي يونيورسٽي پوليس يا ڪيمپس سيڪيورٽي ،مقامي قانون نافذ ڪرڻ وارن کي ،۽ يا رياستي پوليس کي رپورٽ ڪرڻ جو حق
آهي ،يا رپورٽ نه ڪرڻ چونڊيو؛ واقعي جي پنهنجي اداري کي رپورٽ ڪرڻ؛ هڪ واقعو رپورٽ ڪرڻ جي جوابي ڪاروائي کان
بچڻ الء پنهنجي اداري پاران تحفظ حاصل ڪرڻ؛ پنهنجي اداري کان مدد ۽ وسيال حاصل ڪرڻ.

