உடன்பாட்டு சம்மதத்தின் பபாருள் விளக்கம்
உடன்பாட்டு சம்மதம் என்பது, பாலியல் சசயல்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்கு, பங்கேற்பவர்ேள்
அனைவரிடத்திலும் ஒரு அறிதல், தன்னிச்னசயாை, மற்றும் பரஸ்பர முடிவு இருப்பது ஆகும். அந்த பாலியல்
சசயல்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்ோை விருப்பம் சதாடர்பாை சதளிவாை அனுமதினய அந்த வார்த்னதேள்
அல்லது சசயல்பாடுேள் உருவாக்கும் ோலம் வனரயில், சம்மதமாைது வார்த்னதேளால் அல்லது
சசயல்பாடுேளால் தரப்பட முடியும். அனமதி அல்லது எதிர்க்ோமல் இருப்பது, ஆகியவற்னை மட்டுகம
பார்ப்பது, சம்மதத்னத நிரூபிப்பதில்னல. சம்மதத்தின் சபாருள் விளக்ேம் என்பது பங்கேற்பாளர் ஒருவரின்
பாலிைம், பாலிை நாட்டம், பாலிை அனடயாளம், அல்லது பாலிை சவளிப்பாடு ஆகியவற்றின்
அடிப்பனடயில் மாறுவதில்னல.
எந்த ஒரு பாலியல் சசயல்பாட்டிற்ோை சம்மதம் அல்லது சபாது இனசவின்படி அவர்ேளுக்குள் அல்லது
எந்த ஒரு நபருடனும் நடத்த முந்னதய பாலியல் சசயல்பாடு ஆைது, பிை பாலியல் சசயல்படு எதற்குமாை
சம்மதமாே இருப்பது அவசியமில்னல.
அந்த சசயல்பட்னடத் துவக்குகின்ை நபர் கபானத மருந்துேளின் மற்றும் /அல்லது மதுபாைத்தின் தாக்ேத்தின்
கீழ் இருந்தாரா அல்லது இல்னலயா என்பது பற்றி சபாருட்படுத்தாமல் சம்மதம் கதனவப்படுகிைது.
சம்மதம் ஆரம்பத்தில் தரப்பட்டு இருக்ேலாம் ஆைால் எந்த கநரத்திலும் அது விலக்ேப்படலாம்.
பாலியல் சசயல்பாட்டில் பங்கேற்பனத அறிந்கத கதர்வு சசய்வதற்ோை திைன் இல்லாதவராே இருக்கும்
சபாழுது அந்த நபர் இயலாதவராே இருக்கிைார், அப்சபாழுது, சம்மதம் தரப்பட முடியாது. இயலாமல்
இருப்பது என்பது, சுயஉணர்வு இல்லாமல் இருப்பதால் அல்லது உைங்கிக் சோண்டு இருப்பதால், தாைாேச்
சசய்ய விரும்பாத அளவில் ேட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதால், அல்லது ஒரு நபர் மற்ைபடி சம்மதிக்ே
முடியாதவராே இருப்பதால் கநரலாம். கபானதயின் அளனவச் சார்ந்து, மது, கபானத மருந்துேள், அல்லது
பிை கபானதப் சபாருட்ேள் ஆகியவற்றின் தாக்ேத்தின் கீழ் உள்ள ஒருவர் இயலாதவராே இருக்ேலாம் மற்றும்
எைகவ அவரால் சம்மதிக்ே இயலாது.
ஏகதனும் வலுக்ேட்டாயம், அச்சுறுத்தல், பலப்பிரகயாேம், அல்லது துன்புறுத்தப் கபாவதாே மிரட்டல்
கபான்ைவற்றின் வினளவாே சம்மதம் தரப்பட முடியாது.
சம்மதம் விலக்கிக் சோள்ளப்படும் சபாழுது அல்லது அதற்கு கமல் தரப்பட முடியாது என்ைால், பாலியல்
சசயல்பாட்னடக் ேண்டிப்பாே நிறுத்த கவண்டும்.

பபாதத மருந்து மற்றும் மதுபானம் பயன்படுத்திய பபாழுது நடந்து பகாண்ட
குற்றச்சாட்டுகளுக்கான பபாது மன்னிப்பு
Rockland Community College ல் உள்ள ஒவ்சவாரு மாணவரின் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுோப்பு
உச்சஅளவில் முக்கியமாைது ஆகும். RCC ஆைது குடும்ப வன்முனைகயா, கடட்டிங் வன்முனைகயா,
பின்சதாடர்வகதா, அல்லது பாலியல் தாக்குதகலா இனவ உட்பட ஆைால் இவற்றுக்குள் ேட்டுப்படாத,
அந்த வன்முனை கநர்கின்ை சமயத்தில் மதுபாைம் அருந்திக் சோண்டிருக்கும் மற்றும் /அல்லது கபானத
மருந்துேனளப் பயன்படுத்திக் சோண்டிருக்கும் (அத்தனேய பயன்பாடு தன்னிச்னசயாேகவா அல்லது
தாைாேச் சசய்ய விரும்பாமகலா இருக்ேலாம்) சபாழுது, தங்ேளது சசாந்த நடத்னதயின் சாத்தியமாை
வினளவுேளின் அச்சத்தின் ோரணமாே, அத்தனேய சம்பவங்ேள் பற்றி புோர் சசய்யத் தயங்கும் அந்த
மாணவர்ேனள அனடயாளம் ேண்டு சோள்கிைது. RCC ஆைது குடும்ப வன்முனை, கடட்டிங் வன்முனை,
பின்சதாடர்வது அல்லது பாலியல் தாக்குதல் ஆகியனவ குறித்து, நிறுவை அதிோரிேளிடம் புோர்
சசய்வதற்கு, வலினமயாே ஊக்குவிக்கிைது. நன்ைம்பிக்னேயின் கபரில் சசயல்படும் பக்ேத்தில் நிற்பவர்
அல்லது நன்ைம்பிக்னேயின் கபரில் சசயல்படும் புோர் சசய்பவர், RCC யின் அதிோரிேள் அல்லது சட்ட

அமலாக்ேத்திைரிடம், குடும்ப வன்முனை, கடட்டிங் வன்முனை, பின்சதாடர்வது அல்லது பாலியல்
தாக்குதல் ஆகியனவ பற்றிய ஏகதனும் சம்பவத்னத சவளிப்படுத்திைால், அவர்ேள், குடும்ப வன்முனை,
கடட்டிங் வன்முனை, பின்சதாடர்வது அல்லது பாலியல் தாக்குதல் நனடசபற்ை இடத்தின் அல்லது
சதாடங்கிய கநரத்தின் சபாழுது, மதுபாைம் மற்றும் /அல்லது கபானத மருந்து பயன்பாட்டின்
சோள்னேேளுக்ோை RCC's யின் நடத்னத விதிக்கு ஆட்பட மாட்டார்ேள்.

மாணவரின் உரிதமகள் சட்டம்
மாணவர்ேள் அனைவருக்கும் உள்ள உரினம:
உள்ளூர் சட்ட அமலாக்ேக்திைர் மற்றும் /அல்லது மாநிலக் ோவல் துனையிைருக்கு அறிக்னே ஒன்னை
அளிப்பது;
குடும்ப வன்முனை, கடட்டிங் வன்முனை, பின்சதாடர்தல், மற்றும் பாலியல் தாக்குதல் பற்றி
சதரிவிப்பவர்ேள் தீவிரமாே நடத்தப்படுவது;
நிறுவைத்தின் அழுத்தம் எதுவும் இல்லாமல், குற்ைம் ஒன்னை அல்லது மீைனல சவளிப்படுத்துவதா அல்லது
கவண்டாமா மற்றும் நீதி சம்பந்தமாை அல்லது நடத்னதச் சசயல்முனையில் மற்றும் /அல்லது
குற்ைத்திற்ோை நீதிச்
சசயல்முனையில் பங்கேற்பது என்பது பற்றிய ஒரு முடினவ எடுப்பது;
ஒரு நியாயமாை, பாரபட்சமற்ை, மற்றும் கபாதுமாை முன்அறிவிப்பு அளிக்கும் மற்றும்
கேட்ேப்படுவதற்ோை ஒரு அர்த்தமுள்ள வாய்ப்னப அளிக்கும் சசயல்முனையில் பங்கேற்பது;
ேண்ணியத்துடன் நடத்தப்படுவது மற்றும் நிறுவைத்தில் இருந்து மரியானதயுடைாை, நியாயமாை, மற்றும்
மதிப்பு மிக்ே ஆகராக்கியக் ேவனிப்பு மற்றும் ஆகலாசனை கசனவேனள, கினடக்கின்ை இடத்தில் சபறுவது;
இந்த குற்ைங்ேள் மற்றும் மீைல்ேள் நனடசபற்ை சபாழுது, புோர் சதரிவிக்கும் நபர் மீது தான் குற்ைம்
இருக்கிைது, அல்லது இத்தனேய குற்ைங்ேள் அல்லது மீைல்ேனளத் தவிர்ப்பதற்கு அவர் ஒரு வித்தியாசமாை
முனையில் சசயல்பட்டிருக்ே கவண்டும் என்பது கபான்ை பரிந்துனர எதுவும் இல்லாதிருப்பது;
ஒரு சில நிறுவைப் பிரதிநிதிேளிடம் அந்த நிேழ்வு பற்றி சாத்தியமாை அளவில் விவரிப்பது மற்றும் அந்த
சம்பவத்னத மீண்டும் ஒரு முனை விளக்ே அவசியம் இல்லாதிருப்பது.
அந்த நிறுவைத்திடம் இருந்து, மாணாக்ேர் எவரிடமிருந்தும், குற்ைம் சாட்டப்பட்டவரிடமிருந்து
மற்றும் /அல்லது எதிர்வாதியிடம் இருந்து, மற்றும் /அல்லது அவர்ேளது நண்பர்ேள், குடும்பத்திைர் மற்றும்
அந்த நிறுவைத்தின் சட்ட எல்னலக்குள் பழகியவர்ேள் ஆகிகயாரின் எதிர்த்தாக்குதலில் இருந்து
பாதுோக்ேப்படுவது;
ஒரு தீர்மாைத்தின் அப்பீனலக் குனைந்த பட்சம் ஒரு தடனவ அணுகுவது;
தைது கதர்வின்படி ஆகலாசேர் ஒருவர் துனணக்கு வருவது, அவர் புோர் சதரிவிக்கும் நபருக்கு, அல்லது
குற்ைம் சாட்டப்பட்டவருக்கு, அல்லது எதிர்வாதிக்கு, நீதி சம்பந்தமாை அல்லது நடத்னதச் சசயல்முனையில்,
அந்த சசயல்முனை சதாடர்பாை சந்திப்புேள் மற்றும் விசாரனைேள் சதாடர்பாைனவ உட்பட்டவற்றுக்கு
துனண புரியலாம் மற்றும் ஆகலாசனை வழங்ேலாம்;

நிறுவைத்தின் ஆராய்வு, குற்ை நீதி, அல்லது நீதி சம்பந்தமாை அல்லது நடத்னதச் சசயல்முனை ஆகியவற்றின்
குறுக்கீடு இல்லாமல் குடினம உரினமேனளப் பயன்படுத்துவது மற்றும் மதத்னதப் பின்பற்றுவது.

இைம், நிைம், கதசியப் பூர்வீேம், மதம், நம்பிக்னேக்கூற்று, வயது, சசயல்திைன் இல்லானம, பாலிைம்,
பாலிை அனடயாளம் அல்லது சவளிப்பாடு, பாலியல் நாட்டம், குடும்ப நினல, ேர்ப்பம், மரபியல்
குணாதிசயங்ேளுக்கு முற்சார்பு, இராணுவ நினல, குடும்ப வன்முனைக்குப் பாதிக்ேப்பட்டவர் நினல அல்லது
குற்ைத்திற்குத் தண்டிக்ேப்படுதல் மற்றும் அந்த குற்ைம் அல்லது மீைல் பள்ளி வளாேத்தில் அல்லது சவளிகய
நனடசபற்ைதா அல்லது சவளிநாட்டில் படித்துக் சோண்டிருந்த சபாழுது நனடசபற்ைதா என்பது பற்றி
ேருதாமல், உரினமேள் சபாருந்துகின்ைை

பல்ேனலக்ேழேக் ோவல்துனையிைர் அல்லது வளாேப் பாதுோப்பிைர், உள்ளூர் சட்ட அமலாக்ேத்திைர்
மற்றும் /அல்லது மாநிலக் ோவல்துனையிைர் ஆகிகயாரிடம் புோர் சசய்வதற்ோை உரினம அல்லது புோர்
சசய்யாமல் இருப்பதற்ோை உரினம; அந்த சம்பவத்னத உங்ேளது நிறுவைத்திற்கு சதரிவிப்பதற்கு;
சம்பவத்னத புோர் சசய்ததற்ோே எதிர்த்தாக்குதலில் இருந்து நிறுவைத்தால் நீங்ேள் பாதுோக்ேப்படுவதற்கு;
மற்றும் உங்ேள் நிறுவைத்திடம் இருந்து உதவி மற்றும் ஆதாரவளங்ேள் சபறுவதற்கு உங்ேளுக்கு உரினம
இருக்கிைது.

