የአዎንታዊ ፍቃደኝነት ትርጉም
አዎንታዊ ፍቃደኝነት ማለት በወሲባዊ እንቅስቃሴ ላይ ለመሳተፍ ሁሉም ተሳታፊዎች ሲያውቁት፣ ፈቃደኛ ሲሆኑ እና የጋራ ውሳኔ
ሲያደርጉ ነው። ፍቃደኝነት በቃላት ወይም በድርጊቶች ሊገለጽ የሚችል ሲሆን፣ ይህም የሚሆነው እነዚህ ቃላት ወይም ድርጊቶች
በወሲባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት መኖሩን በግልጽ ማስረዳት ሲችሉ ነው። ዝምታ ወይም ተቃውሞ አለማሳየት በራሱ
ፍቃደኝነትን አይገልጽም። የፍቃደኝነት ትርጉም ተሳታፊው ባለው ጾታ፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ የጾታ ምንነት፣ ወይም የጾታ አገላለጽ ላይ
ተመስርቶ የሚቀያየር አይደለም።
ከማንኛውም ወገን ጋር ለምንም አይነት የወሲባዊ ተግባር ፍቃደኛ መሆን ወይም ለወሲባዊ እንቅስቃሴ አስቀድሞ ፍቃደኛ መሆን ማለት
የግድ ለግብረ ስጋ ግንኙነት ድርጊት ስምምነት ወይም ፍቃደኝነትን ይገልጻል ማለት አይደለም።
ድርጊቱን የጀመረው ወይም ያነሳሳው ሰው በአደንዛዥ እጽ እና/ ወይም በአልኮል ተጽዕኖ ስር ሆነም አልሆነም ፍቃደኝነት ያስፈልጋል።
ፍቃደኝነት መጀመሪያ ላይ ተሰጥቶ ነገር ግን በማንኛውም ጊዜ ሊነሳ (ሃሳብ ሊቀየር) ይችላል።
አንድ ሰው ነገሮችን መወሰን በማይችልበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ፍቃደኝነቱን ሊሰጥ አይችልም። ይህም ማለት አንድ ሰው በወሲባዊ እንቅስቃሴ
ላይ ለመሳተፍ ሁኔታዎችን ተረድቶ ለመምረጥ አቅም ሳይኖረው ሲቀር ነው። አቅም ማጣት፤ አንድ ሰው ራሱን ከሳተ፣ በእንቅልፍ ላይ
ከሆነ፣ ወይም በሁኔታዎች ተገዶ ከሆነ፣ ወይም በእነዚህ ነገሮች ምክንያት ባይሆን ኖሮ ግለሰቡ የማይስማማ ከሆነ ማለት ነው። በስካር
ደረጃው መጠን የሚወሰን ሆኖ አንድ ሰው በአልኮል፣ በአደንዛዥ እጽ፣ ወይም ሌሎች የሚያሰክሩ ነገሮች ተጽዕኖ ስር የሆነ ሰው ነገሮችን
ለመወሰን በማይችልበት ደረጃ ላይ ሊሆን ስለሚችል ፍቃደኝነቱን (መስማማቱን) መግለጽ አይችልም።
ስምምነቱ የማስገደድ፣ የማስፈራራት፣ በኃይል የመጠቀም ወይም የዛቻ ውጤት ከሆነ፣ ፍቃደኝነት ተሰጥቷል ሊባል አይችልም።
ስምምነት (ፍቃደኝነት) ከተሰረዘ ወይም ከአሁን በኋላ ፍላጎት ያለመኖሩ ከተገለጸ፣ ማንኛውም ወሲባዊ እንቅስቃሴ መቆም አለበት።

ከአደንዛዥ እጽ እና የአልኮል መጠጥ መጠቀም ከሚያመጣው የስነ ምግባር ቅጣቶች ምህረት ማግኘት
በ Rockland Community College ውስጥ የእያንዳንዱ ተማሪ ጤና እና ደህንነት በእጅጉ አስፈላጊ ነው። RCC ተማሪዎች የቤት
ውስጥ ጥቃት፣ በፍቅር ጓደኛ የሚደርስ ጥቃት፣ አድብቶ በመከታተል የሚደርስ ጥቃት፣ ወይም ወሲባዊ ጥቃት፣ እና ሌሎችንም ጨምሮ
በሚደርስባቸው ወቅት መጠጥ ሲጠጡ እና / ወይም አደንዛዥ እጽ ሲጠቀሙ የነበሩ (ይህ በፈቃደኝነት ወይም ያለፈቃዳቸው ሊሆን
ይችላል) ከሆነ እራሳቸው ሲያደርጉ በነበረው ተግባር መዘዝ እንዳይመጣባቸው በመፍራት እንደዚህ ያሉ ክስተቶችን ሪፖርት ከማድረግ
ወደኋላ እንደሚሉ ይታወቃል። RCC ተማሪዎች ያጋጠማቸውን የቤት ውስጥ ጥቃትን፣ በፍቅር ጓደኛ የሚደርስ ጥቃትን፣ አድብቶ
በመከታተል የሚደርስ ጥቃትን፣ ወይም ወሲባዊ ጥቃትን ለተቋሙ ኃላፊዎች ሪፖርት እንዲያደርጉ በእጅጉ ያበረታታል። የቤት ውስጥ
ጥቃት፣ በፍቅር ጓደኛ የሚደርስ ጥቃትን፣ አድብቶ በመከታተል የሚደርስ ጥቃትን፣ ወይም ወሲባዊ ጥቃትን በአካባቢው ሆኖ ድንገት
የተመለከተ ሰው ወይም የደረሰበትን ሁኔታ በፈቃደኝነት ለ RCC ባለስልጣናት ወይም ለህግ አስከባሪዎች የሚያሳውቅ ሰው የቤት ውስጥ
ጥቃት፣ በፍቅር ጓደኛ የሚደርስ ጥቃት፣ አድብቶ በመከታተል የሚደርስ ጥቃት፣ ወይም ወሲባዊ ጥቃት በደረሰበት ቦታ ወይም አቅራቢያ
የአልኮል መጠጥ እና/ ወይም የእጽ መጠቀም ፖሊሲዎች ጥሰት፣ የ RCC's የስነ ምግባር እርምጃ አይወሰድበትም።

የተማሪ መብቶች ዝርዝር
ሁሉም ተማሪዎች የሚከተሉት መብቶች አሏቸው፥
ለአካባቢው ህግ አስከባሪ እና/ ወይም የከተማ ፖሊስ ሪፖርት የማድረግ፣
የተጠቆሙ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ በፍቅር ጓደኛ የሚደርስ ጥቃት፣ አድብቶ በመከታተል የሚደርስ ጥቃት፣ ወይም ወሲባዊ ጥቃትቶች
ጉዳያቸው በከፍተኛ ትኩረት የመታየት፣
ወንጀል ወይም ጥሰት ይፋ በማድረግ እና የዳኝነት ወይም የስነ ምግባር እርማት አሰጣጥ ሂደት እና/ ወይም የወንጀል ፍትህ ሂደት ውስጥ
ለመሳተፍ ወይም ላለመሳተፍ በተቋሙ ምንም አይነት ጫና ሳይደረግባቸው በራሳቸው የመወሰን፣
በማያዳላ፣ ፍትሃዊ በሆነ እና በቂ የሆነ ማስታወቂያ እና ሌሎች የሚሉትን ለመስማት ትርጉም ያለው አጋጣሚ በሚሰጥ ሂደት ውስጥ
የመሳተፍ፣

ክብር ባለው ሁኔታ መብቶችን የማግኘት እና ከተቋሙ ስርዓት ያለው፣ ፍትሃዊ፣ እና አክብሮት የተሞላበት የጤና እንክብካቤ እና የማማከር
አገልግሎት የማግኘት (አገልግሎቱ የሚኖር ከሆነ)፣
አንድን ወንጀል ወይም ጥሰት ያጋለጠው ግለሰብ እነዚህ ወንጀሎች እና ጥሰቶች ሲፈጸሙ ተባባሪ ነው የመባል እና እነዛን ወንጀሎች ወይም
ጥሰቶች ለማስወገድ በተለየ መልኩ እርምጃ መውሰድ ነበረበት ከሚል ከማንኛውም ጥቆማ (ወቀሳ) ነጻ የመሆን፣
አንድ ችግር በሚያጋጥምበት ወቅት ሁኔታውን ለመግለጽ በተቻለ መጠን የሚገኙት ተወካዮች ቁጥር ትንሽ የመሆን እና አስፈላጊ ሆኖ
ሳይገኝ የችግሩን ዝርዝር ደግሞ ያለመናገር፣
በተቋሙ፣ በማንኛውም ተማሪ፣ በተከሳሹ እና/ ወይም በምላሽ ሰጭው፣ እና/ ወይም በጓደኞቻቸው፣ በቤተሰብ እና በተቋሙ ክልል ውስጥ
በሚያውቋቸው ሰዎች የበቀል ጉዳት እንዳይደርስባቸው የመጠበቅ፣
አንድን ውሳኔ በተመለከተ ይግባኝ የሚሉበት ቢያንስ አንድ ከፍ ያለ ደረጃ የማግኘት፣
አንድን የተከሰተን ሁኔታ ሪፖርት የሚያደርግ፣ ተከሳሽ፣ ወይም ምላሽ ሰጭ ግለሰብ ከሂደቱ ጋር ተተያያዥነት ባላቸው በሁሉም ስብሰባዎች
እና ችሎቶች ወቅት ጨምሮ የፍርድ ወይም የስነ ምግባር ሂደቶች ላይ፣ ሊያግዛቸው እና ሊያማክራቸው ከሚችል ከመረጡት ሰው ጋር
አብረው መቅረብ ይችላሉ።
በመርማሪ ወይም አጣሪ አካል፣ የወንጀል ፍትሕ ወይም ዳኝነት ወይም በተቋሙ የስነ ምግባር ምርመራ ሂደት ጣልቃ ገብነት
ሳያጋጥማቸው የሲቪል መብቶቻቸውን ማራመድ እና ሃይማኖታዊ ተግባራትን የማድረግ፣

መብቶች በዘር፣ በቀለም፣ የመጡበት ሃገር፣ በሃይማኖት፣ በእምነት፣ በእድሜ፣ በአካል ጉዳት፣ በጾታ፣ የጾታ ማንነት ወይም አገላለጽ፣ የጾታ
ዝንባሌ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ እርግዝና፣ ጄኒቲካዊ ባህሪያት፣ ወታደራዊ ሁኔታ፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ ሁኔታ፣ ወይም የወንጀል ፍርድ
ሁኔታ ላይ ሳይወሰኑ የሚተገበሩ ሲሆን፣ ወንጀሉ ወይም ጥሰቱ የተከሰተው በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ቢሆን፣ ከትምህርት ቤት
ቅጥር ግቢ ውጭ ቢሆን፣ ወይም ውጭ ሃገር በሚማሩበት ጊዜም ቢሆን ተግባራዊ ይሆናሉ።

ለከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ ፖሊስ ወይም ለካምፓስ የጥበቃ ክፍል፣ የአካባቢ ህግ አስከባሪ፣ እና/ ወይም ለከተማ ፖሊስ ሪፖርት
የማድረግ ወይም ሪፖርት ያለማድረግ፤ ለተቋሙ ጉዳዩን ሪፖርት የማድረግ፤ አንድን የተከሰተ ሁኔታን ሪፖርት በማድረግዎ ከሚመጣ
የአጸፋ ጥቃት በተቋሙ ህጋዊ ከለላ የማግኘት፤ እና ከተቋሙ ድጋፍ እና ጠቃሚ ግብአቶችን (መርጃዎችን) የማግኘት መብት አለዎት።

