Razylyk Bildirmegiň Kesgitlemesi
Razylyk ähli gatnaşyjylaryň arasynda jynsy gatnaşyga geçmek üçin huşunda bildiren meýletin we özara
gelnen karar diýlip kesgitlenýär. Şeýle razylyk söz ýa-da hereket bilen berlip bilner; şol sözler we
hereketler jynsy gatnaşyga geçmäge meýillidigini görnetin bildirýän razylyk bolmalydyr. Ses
çykarmazlyk ýa-da garşylyk görkezmezlik aslynda razylygy aňlatmaýar. Razylyk adalgasynyň
kesgitlemesi gatnaşýanyň jynsyna, öz ýa-da garşy jynsyna meýilli bolmagyna, genderine görä
üýtgemeýär.
Islendik tarapyň arasynda ýa-da onuň bilen islendik görnüşli jynsy gatnaşyga ýa-da öňki jynsy gatnaşyga
razylyk bildirmeklik islendik başga görnüşli jynsy gatnaşyga razylyk bildirilýändigini aňlatmaýar.
Gatnaşygy başlaýan şahsyň kimdigine garamazdan, narkotik serişdeleriň we/ýa-da spirtli içgileriň
täsirinde bolanyň razylyk bermegi hökmanydyr.
Ozal berlen razylyk islendik wagt yzyna alnyp bilner.
Bir adam jynsy gatnaşyga geçmegi huşunda saýlamak ukybyny ýitiren ýagdaýynda razylyk berlip
bilinmeýär. Şeýle ukypsyzlyk huşuňda bolmazlyk ýa-da ukuda bolmak, biygtyýar çäklendirilmegi, şahsyň
razylyk bildirip bilmezligi sebäpli bolup biler. Serhoşlygyň derejesine baglylykda, spirtli içginiň, neşäniň
we beýleki psihotrop serişdeleriň täsirindäki adam ukyplaryny ýitirip biler, netijede bolsa razylyk
bildirmäge ukyby hem bolman biler.
Zorluk edip, gorkuzup, mejbur edip, haýbat atyp ýa-da şikes ýetirip razyçylyk almak gadagandyr.
Razyçylyk yzyna alnan ýa-da indi berilmejek ýagdaýlarynda, jynsy gatnaşyk togtadylmaly.

Narkotik Maddalary Ulanmakda we Spirtli Içgileri Içmekde Aýyplanmakda
Degişli Amnistiýa
Rockland Community College-de her bir talybyň saglygy we howpsuzlygy derwaýys ähmiýete eýedir.
RCC jebiriň, şol sanda maşgalada zulumyň, biriniň söýgülisine gezýän wagty jebir bermegini,
yzarlamagyny ýa-da fiziki taýdan zorlanmagyň bolan wagty spirtli içgileri içen/neşe serişdesini ulanan
(meýletin ýa-da biygtyýar) talyplaryň öz bidüzgünçilikleriniň netijesinden gorkýandygy üçin şol wakalary
aýtmakdan çekinýändiklerini ykrar edýär. RCC talyplara maşgalada zulumy, biriniň söýgülisine gezýän
wagty jebir bermegini, biriniň yzarlanmagyny ýa-da fiziki taýdan zorlanmagyny edaranyň ýolbaşçylaryna
arz etmäge çagyrýar. Maşgaladaky zulumy, biriniň söýgülisine gezýän wagty jebir bermegini, biriniň
yzarlanmagyny ýa-da fiziki taýdan zorlanmagyny RCC -iň ýolbaşçylaryna ýa-da hukuk goraýjy edaralara
ýagşy niýet bilen habar beren ýa-da şaýat bolan şahs maşgalada zulum, biriniň söýgülisine gezýän wagty
jebir bermegi, biriniň yzarlanmagy ýa-da fiziki taýdan zorlanmagy bolan wagty spirtli içgileri içendigi we
neşe serişdelerini ulanandygy üçin RCC's -iň spirtli içgileri içmek we neşe serişdelerini ulanmak barada
düzgünnamasyna laýyklykda jogapkärçilige çekiljek däldir.

Talyplaryň Hukuklary Barada Kanun.
Ähli talyplaryň aşakda bellenen şu hukuklary bardyr:
Ýerli hukuk goraýjy edaralaryna we/ýa-da döwlet polisiýa gullugyna habar bermek;

Maşgalanyň içindäki ýowuz çemeleşmäni, söýgülisi bilen gezýän wagty jebir berilmegini, yzarlamany ýada fiziki taýdan zorlanma degişli habarlaryň bermegini paş etmek we çynlakaý seredilmegini talap etmek;
Hiç bir edara tarapyndan üstünden basylman, jenaýaty ýa-da ýowuz çemeleşmäni mälim edip etmezlik,
kazyýet önümçiligine ýa-da jenaýat kazyýeti işine gatnaşmak barada erkin karara gelmek;
Öz sesini ýetirmek üçin ýeterlik derejede we mynasyp mümkinçilik berýän adalatly önümçilik prosesine
gatnaşmak;
Öz şahsy mertebäňi saklamak we edaranyň tarapyndan teklip edilýän elýeterli we adalatly şertlerde
berilýän lukmançylyk hem-de konsultasiýa hyzmatlaryndan peýdalanmak;
Şeýle jenaýatlaryň we ýowuz çemeleşmeler bolan wagty habar berýäniň hem öz günäsi bardyr, şeýle-de
şol jenaýatda ýa-da jebirde aýyplanmajak bolup gaçýar diýlen garaýyşyň bolmazlygy.
Wakanyň nähili bolandygyny mümkingadar az edara wekillerine suratlandyrmak, şol wakany biderek
gaýtalap durmazlygy talap etmek.
Edaranyň ýerleşýän döwletiniň çäginde edaranyň işgärleriniň, talybyň, aýyplanýanyň we/ýa-da
jogapçynyň, şeýle-de onuň dostlarynyň, maşgalasynyň we tanyşlarynyň ar almazlygy üçin goralmak;
Bolmanda kazyýetiň kesgitnama çykarmagy üçin bir derejede ýüz tutmak;
Habar beren şahsa, aýyplanýana, jogapça kazyýet işinde ýa-da işe seredilende ýardam we maslahat berip
biljek saýlan maslahatçysynyň ýoldaşlyk etmegi;
Derňewi, jenaýat kazyýeti önümçiligini, kazyýet önümçiligini alyp barýan ýa-da işe seredýän edaranyň
goşulmazlygynda öz raýat hukuklaryndan peýdalanmak we dini ybadatlary berjaý etmek.

Bu hukuklar adamyň jynsyna, teniniň reňkine, etniki gelip çykyşyna, ynanýan din-ygtykadyna, ýaşyna,
maýyplygyna, genderine, jynsy gatnaşygyna, maşgala ýagdaýyna, göwreliligine, ýykgynlyk edýän
genetiki aýratynlyklaryna, harby ýagdaýyna, jenaýatyň okaýan döwründe okuw jaýynda ýa-da onuň
daşynda bolandygyna garamazdan öz güýjüni goraýar.

Siziň Uniwersitetiňiziň Polisiýasyna ýa-da Uniwerstitiň Howpsuzlyk Gullugyna, ýerli hukuk goraýjy
edaralaryna we/ýa-da Döwlet Polisiýa Gullugyna maglumat bermäge ýa-da bermezlige; öz edaraňyza
waka barada habar bermäge; bolan wakany habar edendigi üçin edaradan ar almazlyklary üçin gorag talap
etmäge; edaraňyzdan gerekli kömek we serişdeleri almaga hukugyňyz bardyr.

