تعريف التصريح بالموافقة
التصريح بالموافقة هو قرار إدراكي وطوعي ومشترك بين جميع المنخرطين في النشاط الجنسي .يمكن أن يتم إعطاء التصريح لفظيا أو
فعليا طالما أن هذا التصريح اللفظي أو الفعلي يدل بشكل واضح بالموافقة على االنخراط في النشاط الجنسي .السكوت أو عدم المقاومة بحد
ذاته ال يمثالن التصريح بالموافقة .ال يتغير تعريف التصريح بالموافقة بحسب جنس المشارك أو ميوله الجنسي أو هويته الجنسية أو تعبيره
الجنسي.
إن التصريح بالموافقة على أي نشاط جنسي ال يعتبر بالضرورة تصريح بالموافقة على نشاط جنسي من نوع آخر.
يجب الحصول على التصريح بالموافقة سواء كان الشخص المبادر بالفعل كان تحت تأثير المخدرات و/أو الكحول أو ال.
يمكن إعطاء التصريح بالموافقة في البداية ولكن يمكن سحب هذا التصريح في أي وقت.
ال يمكن إعطاء التصريح بالموافقة إذا كان الشخص عاجز عن ذلك ،وهذا قد يحدث إذا كان الشخص ال يستطيع وهو ُمدرك االختيار
باالنخراط في النشاط الجنسي .سبب هذا العجز قد يكون بسبب فقدان الوعي أو النوم أو تم تقييد الشخص بدون إرادته أو إذا كان الشخص ال
يستطيع إعطاء التصريح بأي شكل من األشكال .بناء على درجة التسمم ،الشخص الذي تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المسكرات
األخرى قد يكون عاجزا على إعطاء التصريح.
ال يمكن األخذ بالتصريح إذا كان هذا التصريح نتيجة اإلكراه أو التخويف أو استخدام القوة أو التهديد باإليذاء.
إذا تم سحب التصريح أو إذا لم يعد إعطاء التصريح ممكنا ،فيجب إيقاف النشاط الجنسي.

العفو عن سلوك تعاطي المخدرات والكحول
صحة وأمان كل طالب في  Rockland Community Collegeمن أهم األولويات RCC .تدرك بأن الطالب اللذين كانوا يتعاطوْ ن
الكحول و/أو المخدرات (سواء بإرادتهم أو بدون إرادتهم) في وقت حدوث العنف مثل على سبيل المثال ال الحصر ،العنف المنزلي والعنف
أثناء المواعدة والتحرش واالعتداء الجنسي ،قد يترددوا في التبليغ عن هذه الحوادث خوفا منهم من العواقب الناتجة عن سلوكهمRCC .
تنصح طالبها بالتبليغ عن حوادث العنف المنزلي أو العنف أثناء المواعدة أو التحرش أو االعتداء الجنسي إلى مسؤولي المعهد .الغير
مشارك في الحادثة والمتصرف بحسن نية أو الشخص ال ُمبلغ بحسن نية الذي يقوم بالكشف عن أي حاثة متعلقة بالعنف المنزلي أو العنف
أثناء المواعدة أو التحرش أو االعتداء الجنسي والتبليغ بها إلى المسؤولين في  RCCأو هيئات تطبيق القانون لن يتم معاقبتهم طبقا للقواعد
السلوكية المتعلقة نتيجة انتهاكهم قواعد تعاطي الكحول و/أو المخدرات ،إذا كان هذا االنتهاك في وقت حدوث العنف المنزلي أو العنف أثناء
المواعدة أو التحرش أو االعتداء الجنسي.

الئحة حقوق الطالب
يمتلك جميع الطالب الحق في:
التبليغ إلى هيئات تطبيق القانون المحلية و/أو شرطة الوالية.
المعرفة إذا تم التعامل بشكل جدي مع حاالت العنف المنزلي أو العنف أثناء المواعدة أو التحرش أو االعتداء الجنسي التي تم الكشف عنها.
اتخاذ القرار بخصوص الكشف عن جريمة أو انتهاك أو المشاركة في العملية القضائية أو ضبط السلوك أو العدالة الجنائية دون أي ضغوط
من المؤسسة.
المشاركة في عملية عادلة ونزيهة وتعطي وقت كافي وفرصة هادفة للسماع.
المعاملة باحترام وتلقي خدمات االستشارة وخدمات الرعاية الصحية من المؤسسة والمتسمة باألمان واالحترام والعدل.
عدم تلقي أي اقتراحات تفيد بأن الشخص ال ُمبلغ قد يكون مسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم أو االعتداءات أو كان يجب عليه التصرف
بصورة مختلفة لتفادي هذه الجرائم أو االعتداءات.

وصف الحادثة ألقل عدد من المؤسسات المعنية متى يكون الوصف مفيدا وعدم إلزامه بتكرار الوصف الغير ضروري للحادثة.
أن تتم حمايته من انتقام المؤسسة أو أي طالب أو المتهم أو المدعى عليه أو أصدقائه أو عائلته أو معارفه داخل حرم المؤسسة.
الحصول على مستوى واحد على األقل من االستئناف على القرار.
أن يتم مصاحبته من قبل مستشار يتم تحديده يمكنه مساعدة ونصيحة الشخص ال ُمبلغ أو المتهم أو المدعى عليه طوال فترة المحاكمة
القضائية أو جلسة ضبط السلوك بما في ذلك من االجتماعات وجلسات االستماع المتعلقة بهذه العملية.
استخدام الحقوق المدنية والحق في الممارسات الدينية بدون أي تدخل من األقسام المسؤولة عن التحقيقات أو العدالة الجنائية أو المحاكمة
القضائية أو ضبط السلوك في المؤسسة.

يتم تطبيق هذه الحقوق بغض النظر عن العرق أو اللون أو الموطن أو الديانة أو الطائفة أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو
التعبير الجنسي أو الميول الجنسي أو الحالة العائلية أو الحمل أو المواصفات الجينية أو الحالة العسكرية أو حالة ضحية العنف المنزلي أو
اإلدانة الجنائية وبغض النظر عما إذا حدث االنتهاك داخل أو خارج الحرم الجامعي أو خالل الدراسة بالخارج.

لديك الحق في التبليغ إلى شرطة الجامعة أو أمن الحرم الجامعي أو هيئات تطبيق القانون المحلية أو شرطة الوالية أو عدم التبليغ أو التبليغ
عن الحادثة إلى مؤسستك ،كما من حقك أن يتم حمايتك من قبل المؤسسة من االنتقام بسبب التبليغ عن الحادثة وأن تتلقى المساعدة والموارد
من المؤسسة.

