اثباتی منظوری کی تعریف
اثباتی منظوری کسی جنسی سرگرمی میں شامل ہونے کے لیے سبھی شرکاء کے بیچ ایک جانا بوجھا ،رضاکارانہ اور باہمی فیصلہ
ہوتا ہے۔ منظوری اقوال یا افعال کے ذریعہ دی جا سکتی ہے تاوقتیکہ ان افعال اور اقوال سے جنسی سرگرمی میں شامل ہونے کی
آمادگی کے سلسلے میں واضح اجازت کی تخلیق ہوتی ہو۔ اس میں خاموشی یا بذات خود اس پر مزاحمت کی کمی سے منظوری کا
اظہار نہیں ہوتا ہے۔ منظوری کی تعریف شرکت کنندہ کی جنس ،جنسی رجحان ،صنفی شناخت یا صنفی اظہار کی بنیاد پر مختلف
نہیں ہوتی ہے۔
کسی بھی فریق کے بیچ یا اس کے ساتھ کسی جنسی عمل کی منظوری یا سابقہ بامنظوری جنسی سرگرمی الزمی طور پر کسی
دوسرے جنسی عمل کی منظوری نہیں مل جاتی ہے۔
منظوری مطلوب ہوتی ہے اس امر سے قطع نظر کہ آیا عمل کی شروعات کرنے واال شخص منشیات اور/یا الکحل کے زیر اثر ہے
یا نہیں۔
منظوری شروع میں دی جا سکتی ہے لیکن کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے۔
منظوری اس وقت نہیں دی جا سکتی ہے جب کسی شخص کو الچار کر دیا گیا ہو ،جس کا صدور اس وقت ہوتا ہے جب کسی فرد
میں جان بوجھ کر جنسی سرگرمی میں شرکت کرنے کا انتخاب کرنے کی اہلیت کا فقدان ہوتا ہے۔ الچاری ہوش و حواس کے فقدان یا
سوئے ہوئے ہونے ،غیر رضاکارانہ طور پر پابند کر دیے جانے کے سبب یا اگر کوئی فرد بصورت دیگر منظوری نہیں دے سکتا
ہو تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نشہ آوری کے درجے کے لحاظ سے ،جو شخص الکحل ،منشیات دیگر نشہ آور اشیاء کے
زیر اثر ہو وہ الچار اور اس کی وجہ سے منظور دینے سے قاصر ہو سکتا ہے۔
منظوری اس وقت نہیں دی جاتی ہے جب یہ کسی جبر ،خوف ،زبردستی یا مضرت پہنچانے کی دھمکی کے نتیجے میں ہو۔
جب منظوری واپس لے لی جائے یا مزید منظوری نہ دی جا سکے تو جنسی سرگرمی روک دینا ضروری ہے۔

منشیات اور الکحل کے استعمال سے معافی والے برتاؤ کے الزامات
 Rockland Community Collegeمیں ہر طالب علم کی صحت و سالمتی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔  RCCاس بات کو تسلیم
کرتا ہے کہ تشدد ،بشمول لیکن بال تحدید خانگی تشدد ،عاشقانہ تشدد ،تعاقب ،یا جنسی دست دراز پیش آ رہے ہونے کے وقت شراب
نوشی اور/یا منشیات استعمال کر رہے طلبہ (چاہے اس طرح کا استعمال رضاکارانہ ہو یا غیر رضاکارانہ) ممکن ہے کہ خود اپنے
برتاؤ کے امکانی عواقب کے خوف کی وجہ سے اس طرح کے واقعات کی اطالع دینے میں تردد کریں۔  RCCتاکیدی طور پر طلبہ
کو ادارے کے عہدیداران کے سامنے خانگی تشدد ،عاشقانہ تشدد ،تعاقب یا جنسی دست درازی کی اطالع دینے کی حوصلہ افزائی
کرتا ہے۔ نیک نیتی سے کارروائی کرنے واال تماشائی یا نیک نیتی سے کارروائی کرنے واال اطالع دہندہ فرد جس نے  RCCکے
عہدیدار یا الء انفورسمنٹ کے سامنے خانگی تشدد ،عاشقانہ تشدد ،تعاقب یا جنسی دست درازی کے کسی وقوعہ کا انکشاف کیا اسے
خانگی تشدد ،عاشقانہ تشدد ،تعاقب یا جنسی دست درازی کا ارتکاب ہو رہنے ہونے کے وقت یا اس کے قریب الکحل اور/یا منشیات
کے استعمال کی پالیسیوں کی خالف ورزیوں کے مدنظر  RCC'sکے ضابطۂ اخالق کی کارروائی کا مستوجب قرار نہیں دیا جائے
گا۔

طالب علم کے حقوق کا مسودہ قانون
سبھی طلبہ کو درج ذیل کا حق حاصل ہے:
مقامی الء انفورسمنٹ اور/یا ریاستی پولیس کے پاس رپورٹ درج کرائیں؛
سنگین حد تک برتے گئے خانگی تشدد ،عاشقانہ تشدد ،تعاقب اور جنسی دست درازی کا افشاء کریں؛
اس بابت فیصلہ کریں کہ آیا جرم یا خالف ورزی کا افشاء کرنا ہے اور عدالتی یا برتاؤ کی کارروائی اور ادارے کی جانب سے دباؤ
سے آزاد فوجداری انصاف کی کارروائی میں شرکت کرنی ہے یا نہیں؛

ایک ایسی کارروائی میں شرکت کریں جو منصفانہ ،غیر جانبدار ہو اور جو معقول نوٹس اور اپنی بات رکھنے کا ایک بامعنی موقع
فراہم کرتا ہو؛
وقار کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور جہاں دستیاب ہو وہاں ادارے سے شکر گزاری ،منصفانہ اور مؤدبانہ نگہداشت صحت اور
مشاورتی خدمات حاصل ہوں؛
کسی بھی ایسی تجویز سے بری ہوں کہ جرائم اور خالف ورزیوں کا ارتکاب ہونے کے وقت اطالع دینے واال فرد غلطی پر تھا یا
اس طرح کے جرائم یا خالف ورزیوں سے بچنے کے لیے اسے مختلف انداز میں عمل کرنا چاہیے تھا؛
چند ادارہ جاتی نمائندوں کے سامنے کم سے کم قابل عمل حد تک واقعہ کو بیان کریں اور واقعہ کی تفصیل کا غیر ضروری طور پر
اعادہ کرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔
ادارہ ،کسی طالب علم ملزم اور/یا مدعا علیہ اور/یا ان کے دوستوں اہل خانہ اور ادارہ ہذا کے دائرہ اختیار میں موجود شناساؤں کے
ذریعہ انتقامی کارروائی سے محفوظ ہو؛
فیصلے کے اپیل کی کم از کم ایک سطح تک رسائی حاصل ہو؛
پسند کے کسی ایسے مشیر کے ساتھ آئے جو اعانت کر سکے اور اطالع دہندہ فرد ،ملزم یا مدعا علیہ کو عدالتی یا ضابطہ کی پوری
کارروائی میں یا اس طرح کی کارروائیوں سے تعلق رکھنے والی تمام تر میٹنگوں اور سماعتوں میں مشورہ دے سکے؛
دیوانی حقوق اور مذہبی اعمال کو تفتیشی ،فوجداری انصاف ،یا عدالتی یا ادارے کی ضابطے کی کارروائی کی جانب سے مداخل
کے بطور بروئے کار ال سکیں۔

حقوق کا اطالق نسل ،رنگت ،قومی نژاد ،مذہبی مسلک ،عمر ،معذوری ،جنس ،صنفی شناخت یا اظہار ،جنسی میالن ،کنبہ جاتی
حیثیت ،استقرار حمل ،ثانوی جینیاتی خصوصیات ،فوجی حیثیت ،خانگی تشدد کے شکار فرد کی حیثیت یا مجرمانہ سزا یابی سے
قطر نظر اور اور اس امر سے قطع نظر الگو ہوتا ہے کہ آیا جرم یا خالف ورزی کا ارتکاب کیمپس میں ،کیمپس سے باہر یا بیرون
ملک حصول تعلیم کے دوران ہوا۔

آپ کو یہ حق ہے کہ یونیورسٹی پولیس یا کیمپس سیکیورٹی ،مقامی الء انفورسمنٹ اور/یا ریاستی پولیس کے پاس اطالع درج
کروائیں یا اطالع درج نہیں کروانے کا انتخاب کریں؛ ؛ اپنے ادارے کو واقعہ کی اطالع دیں؛ کسی واقعہ کی اطالع دینے کے مدنظر
انتقامی کارروائی سے ادارے کے ذریعہ آپ کا تحفظ کیا جائے؛ اور آپ کے ادارے کی جانب سے اعانت اور وسائل موصول ہوں۔

