అంగీకార ఆమోదానికి నిరవచనం
లైంగిక చర్యలో పాల్గ
ొ నైందుకు అైందరూ తెలిసి, వారికివారుగా, పర్స్పర్ైం నిర్ణయైంచుకోవడానిి అైంగీకార్ ఆమోదైం అైంటారు.
మాటలు లేదా సగలు సకస్ లో పాల్గ
ొ నైందుకు స్పష్టమన అనుమతిని ఇచ్చేవి అయతే, అనుమతిని మాటలు లేదా సగల దాారా
ఇవావచుే. మాటా
ా డకుైండా ఉైండడైం లేదా అడ్డ
ు చెపపకపోవడైం, లోపల మరియు వెలుపల, ఇష్ట
ట నిి తెలియజేయవు. పార్టనర్
యొకక సకస్, సకస్ ధోర్ణి, సకస్ గురితైంపు, లేదా సకస్ ఎక్స్పసపెష్న్ బట్టట అైంగీకార్ నిర్ాచనైం మార్దు.
పర్స్పర్ైం లేదా గ్ర
ూ పులో ఏదనా లైంగిక చర్యకు ఆమోదైం తెలుపడైం లేదా అైంగీకార్యోగయమన లైంగిక చర్యకు ఇష్టైం
చూపడమైంటే ఇతర్ లైంగిక చర్యలకు ఆమోదైం తెలిపినట్ట
ట కాదు.
సకస్ ని పా
ా ర్ైంభైంచ్చ వయకిత డాగస్ మరియు/లేదా ఆలకహాల్ మత్త
ు లో ఉనాిర్న దానితో స్ైంబైంధైం లేకుైండా స్మమతి ఇవావలసి
ఉైంట్టైంది.
స్మమతిని మైందు ఇవావచుే తరాాత దానిని ఏ స్మయైంలోననా ర్దు
ు చ్చసుకోవచుే.
ఒక వయకిత అశకు
త డిగా ఉనిపుపడ్డ స్మమతి ఇవాకూడదు, అైంటే ఒక వయకిత సకస్ లో పాల్గ
ొ ైంట్టనాినన స్పృహ తనకు లేనపుపడ్డ.
అట్టవైంట్ట అస్మర్ధత తెలివి లేకపోవడైం వలన కావచుే లేదా నిదాపోత్తైండడైం వలన కావచుే, అతనికతనుగా
నియైంతిరైంచబడవచుే, లేదా ఒక వయకిత మామూలుగా స్మమతిైంచకపోవచుే. మత్త
ు తీవాత ఆధార్ైంగా, ఎవరనా ఆలకహాల్,
డాగస్, లేదా ఇతర్ మత్త
ు పదారా
ధ లను తీసుకునివారు అస్మర్ధత కలిగి ఉైండవచుే మరియు వారు స్మమతి ఇవాడానికి
వీలులేదు.
బలవైంతపెటటడైం, భయపెటటడైం, ఒతిుడి చెయయడైం, లేదా హాని చ్చస్తుమన బెదిరిైంచి అనుమతి పైందడానికి వీలేాదు.
స్మమతిని ఉపస్ైంహరిైంచుకునిపుడ్డ లేదా ఇక ఇవాలేనపుపడ్డ, లైంగిక చర్యలను కచిేతైంగా ఆపేయాలి.

డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్ తీసుకోవడ్ం, ప్రవరతనా ఆరోప్ణల్ నంచి క్షమాభిక్ష
Rockland Community College లో ఉనిపుపడ్డ విదాయరు
ు ల ఆరోగయైం, వారి స్ైంర్క్షణ చాలా మఖ్యైం. విదాయరు
ు లు ఎవరనా
మదయైం / లేదా మాదక దావాయలు తీసుకుైంట్టనాిరా ( స్ాచఛైందైంగా లేదా బలవైంతైంగాననా) గృహ హైంస్ స్హా ఏదనా హైంస్,
డేట్టైంగ్ హైంస్, స్తాకిైంగ్, లేదా లైంగిక దాడి జరిగినపుపడ్డ తన వయకితగత పావర్తనకు ఇబబైందిగా మారుత్తైందని రిపోరు
ట చ్చయడానికి
ఇష్టపడని విదాయరు
ు లను RCC గురితసు
ు ైంది. గృహ హైంస్, డేట్టైంగ్ హైంస్, స్తాకిైంగ్ లేదా లైంగిక దాడ్డలకు స్ైంబైంధైంచిన
ఫిరాయదులను స్ైంస్ు అధకారుల దృష్టటకి విదాయరు
ు లు తెచ్చేలా RCC పోాతసహసు
ు ైంది. గృహహైంస్, డేట్టైంగ్ హైంస్, స్తాకిైంగ్ లేదా
లైంగిక దాడికి స్ైంబైంధైంచిన ఘటనలను ఎవరనా స్దుద్దుశైంతో RCC స్ైంస్ు ఉనితాధకారుల దృష్టటకి తెచిేనా లేదా పోలీసుల
దృష్టటకి తీసుక్స్పళ్లానా అలాైంట్ట వారిని RCC's పావర్తనా నియమావళ్ల ఉలాైంఘన కిైంద ఎట్టవైంట్ట ఇబబైందులకు గురి చ్చయైంది.

విదాార్ధ
ు ల్ హక్కకల్ బిల్ల
ు
విదాయరు
ధ లైందరికీ ఈ హకుకలు ఉైంటాయ:
స్తునిక చటా
ట లను అమలుచ్చసేవారికి మరియు/లేదా రాష్టె పోలీసులకు ఫిరాయదు చ్చయడైం;
గృహ హైంస్, డేట్టైంగ్ హైంస్, స్తటకిైంగ్, లేదా లైంగిక దాడ్డలకు స్ైంబైంధైంచిన స్మాచారానిి తెలియజేయడైం;
నర్ైం లేదా ఓ ఉలాైంఘనకు స్ైంబైంధైంచిన స్మాచారానిితెలియజేయాలా వదా
ు అని సైంతైంగా నిర్ణయైం తీసుకోవడైం, నాయయ
పాకిూయలో లేదా కిూమినల్ నాయయ పాకిూయలో పాల్గ
ొ నడైంపె వారిపె స్ైంస్ు నుైంచి ఎలాైంట్ట ఒతిుడి ఉైండదు;
స్రన, నిష్టపకిిక పాకిూయలో పాల్గ
ొ నడైం, స్రన నోటీసు అైందుకోవడైం, వాదన వినిపిైంచుకోవడానికి అర్ువైంతమన అవకాశైం
కలిపైంచడైం;
అవస్ర్మన చోట స్ైంస్ు నుైంచి గౌర్వపూర్ాకమన, మరాయదకర్మన ఆరోగయ సేవలు, కౌనసలిైంగ్ సేవలు పైందడైం;
నర్ైం లేదా ఉలాైంఘన జరిగిన స్మయైంలో ఫిరాయదు చ్చసే వయకిత కూడా తపిపదానికి పాలపడి ఉైంటే లేదా అలాైంట్ట నర్ైం లేదా
ఉలాైంఘన జర్గకుైండా అడ్డ
ు కునైందుకు ఎట్టవైంట్ట చర్యలు చ్చపటటకపోతే అలాైంట్ట వాట్టకి స్ైంబైంధైంచిన స్లహాలు ఇవాడైం;
ఏదనా ఘటనకు స్ైంబైంధైంచి ఆచర్ణ స్తధయమనైంత వర్కు దానికి స్ైంబైంధైంచిన వివరాలు స్ైంస్ు పాతినిధులకు తెలియజెపేు
చాలు, పద్ద పద్ద ఆ విష్యానిి చెపాపలిసన అవస్ర్ైం లేదు.
స్ైంస్ు, ఎవరనా విదాయరిధ, నిైందిత్తడ్డ మరియు/లేదా పాతివాది, మరియు/లేదా వారి సేిహత్తలు, కుట్టైంబస్భ్యయలు మరియు
స్ైంస్ు పరిధలోని స్ైంబైంధీకుల నుైండి పాతీకార్ చర్యలనుైండి ర్క్షణ పైందైండి;
తీరుపనకు స్ైంబైంధైంచి ఒక స్తుయ అప్పపలుకు అవకాశైం;
నాయయ లేదా ఇతర్ విచార్ణలకు ఫిరాయదు చ్చసిన వయకితగా లేదా నిైందిత్తడిగా లేదా పాతివాదిగా హాజర్వుత్తనిపుపడ్డ మీ
స్హాయపడి, తగిన విధైంగా స్హకరిైంచగలిగిన స్లహాదారును వెైంటతీసుక్స్పళ్ావచుే;
స్ైంస్ుకు స్ైంబైంధైంచిన దరాయపు
ు , కిూమినల్ నాయయైం లేదా నాయయ పాకియ జోకయైం లేకుైండా పౌర్ హకుకలు మతానిి
ఆచరిైంచవచుే.

జాతి, ర్ైంగు, జాతీయత, మతైం, సిధా
ధ ైంతైం, వయసు, వెకలయైం, లిైంగైం, లిైంగైం గురితైంపు లేదా వయకీతకర్ణ, లైంగిక ధోర్ణి, కుట్టైంబ
స్తుయ, గర్భైం, జనుయలక్షణాల హర్ణ, మిలటరీ స్తుయ, గృహ హైంస్ బాధత స్తుయ, లేదా నర్మయ స్తుపన మరియు నర్ైం లేదా
ఉలాైంఘన కాయైంపస్ లోనా, కాయైంపస్ బయటా, లేదా విద్దశాలలో చదువుత్తనిపుడా అనదానితో స్ైంబైంధైం లేకుైండా హకుకలు
వరితస్తుయ.

యూనివరిసటీ పోలీస్ లేదా కాయైంపస్ సకూయరిటీ, స్తునికైంగా చటా
ట నిి అమలుచ్చసేవారికి, మరియు/లేదా రాష్టె పోలీసులకు
నివేదిైంచాలా లేదా నివేదిైంచకూడదా అని ఎైంచుకున హకుక మీకు ఉనిది; ఒక స్ైంఘటనను నివేదిైంచినైందుకు స్ైంస్ు నుైండి
పాతీకార్ చర్యనుైండి ర్క్షణ పైందడైం; మరియు మీ స్ైంస్ు నుైండి స్హాయైం మరియు స్హకారాలు పైందడైం.

