সম্মতি সূ চক মিামতির সংজ্ঞা
সম্মতিসূ চক মিামি হল য ৌন সম্পর্কে জত়িি হওয়ার জনয সমস্ত অংশগ্রহণকারীর মর্যয একটি জ্ঞাি, যেচ্ছাযীন এবং পারস্পতরক তসদ্ধান্ত। সম্মতি
যমৌতিক ভার্ব বা তিয়াকলার্পর মাযযর্ম িিনই যেওয়া য র্ি পার্র িক্ষণ যসই কথা বা তিয়াকলাপগুতল য ৌন সম্পর্কে জত়িি হওয়ার ইচ্ছা সংিান্ত
সু স্পষ্ট অনু মতি তিতর কর্র। নীরবিা অথবা প্রতির্রায ক্ষমিার অভাব আবতশযক ভার্ব সম্মতির্ক প্রেশেন কর্র না। সম্মতির সংজ্ঞা যকার্না অংশগ্রহণকারীর
তলঙ্গ, য ৌন প্রবৃ তি, তলঙ্গ পতরচয় অথবা তলঙ্গ অতভবযতির উপর তভতি কর্র পতরবতিে ি হয় না।
যকার্না পর্ক্ষর মর্যয বা সার্থ যকার্না য ৌন কা েকলার্প সম্মতি বা আগাম সম্মতিতভতিক য ৌন তিয়াকলাপ আবতশযক ভার্ব অনয যকার্না য ৌন তিয়াকলার্প
সম্মতি তিতর কর্র না।
বযতিটি ড্রাগ এবং/ অথবা অযালর্কাহল দ্বারা প্রভাতবি হর্য় কাজটি কর্রর্েন তকনা িার সম্মতি তনতবের্শর্ে প্রর্য়াজন।
সম্মতি প্রাথতমক ভার্ব যেওয়া য র্ি পার্র তকন্তু য যকার্না সমর্য় প্রিযাহার করা ায়।
িন যকার্না বযতির জ্ঞাি ভার্ব য ৌন তিয়াকলার্প অংশ যনওয়া যবর্ে যনওয়ার ক্ষমিা থার্ক না যস যক্ষর্ে যসই বযতি অক্ষম থাকার কারর্ণ সম্মতি
তের্ি পারর্বন না। অক্ষমিা যচিনার অভাব বা ঘু তমর্য় প়িা, অতনচ্ছু ক ভার্ব বাযাপ্রাপ্ত হওয়ার কারর্ণ অথবা তে যকার্না বযতি অনযথায় সম্মতি তের্ি না
পারার কারর্ণ ঘর্ে থার্ক। যনশার মাোর উপর্র তনভে র কর্র অযালর্কাহল, ড্রাগ অথবা অনযানয মাের্কর প্রভার্ব থাকা বযতি অক্ষম হর্ি পার্র এবং
ফলেরূপ সম্মতি তের্ি অক্ষম হর্ি পার্র।
তনগ্রহ, ভয় যেিার্না, যজার করা বা ক্ষতি করার হুমতকর ফর্ল সম্মতি যেওয়া ার্ব না।
িন সম্মতি প্রিযাহার কর্র যনওয়া হয় অথবা আর যেওয়া য র্ি পার্র না িিন য ৌন কা েকলাপ অবশযই বন্ধ করর্ি হর্ব।

ড্রাগ এবং অ্যালতকাহল বযবহারজতিি চাজজ থেতক মু তি
Rockland Community College -এ প্রতিটি োর্ের োস্থ্য এবং তনরাপিার অিযন্ত গুরুত্ব রর্য়র্ে। RCC েীকৃতি জানায় য তশক্ষাথীরা উতিতিি
তহংসার সমর্য় ির্ব পাতরবাতরক তহংসা, যপ্রর্মর সম্পর্কে তহংসা, যগাপর্ন অনু সরণ করা বা য ৌন যহনস্থ্ায় সীমাবদ্ধ নয় িিন মেয পান এবং/অথবা ড্রাগ
যসবন করতেল (এ জািীয় বযবহার যেচ্ছায় বা অতনচ্ছাকৃি ভার্ব যহাক না যকন) িারা এ জািীয় ঘেনার অতভর্ াগ জানার্ি িার্ের তনর্জর্ের আচরর্ণর
সম্ভাবয পতরণার্মর ভর্য় তদ্বযাগ্রস্থ্ হর্ি পার্র। RCC পাতরবাতরক সতহংসিা, যেটিং সতহংসিা, প্রতিষ্ঠার্নর কমেকিে ার্ের উিযি অথবা য ৌন হয়রাতনর
তরর্পােে করর্ি তশক্ষাথীর্ের দৃঢ়ভার্ব উৎসাতহি কর্র। সৎ তবশ্বার্স কাজ করা যকার্না তনরীক্ষক অথবা সৎ তবশ্বার্স কাজ করা যকার্না প্রতির্বেনকারী বযতি
া যকার্না পাতরবাতরক তহংসা, তহংসা, যপ্রর্মর সম্পর্কে তহংসা, যগাপর্ন অনু সরণ করা বা য ৌন যহনস্থ্া সম্পর্কে RCC আতযকাতরক বা আইন বলবৎকারীর্ের
কার্ে প্রকাশ কর্র িা পাতরবাতরক তহংসা, তহংসা, যপ্রর্মর সম্পর্কে তহংসা, যগাপর্ন অনু সরণ করা বা য ৌন যহনস্থ্ার ঘেনার যক্ষর্ে বা সময় তবেয়ক RCC'sএর অযালর্কাহল এবং/অথবা ড্রাগ বযবহার্রর পতলতসর তবর্বচনাযীন হর্ব না।

তিক্ষােীতের অ্তিকাতরর তবল
সকল তশক্ষাথীর তনম্নতলতিিগুতলর্ি অতযকার আর্ে:
স্থ্ানীয় আইন বলবৎকারী এবং/অথবা প্রর্ের্শর পু তলশ তবভার্গ অতভর্ াগ জানার্না;

গুরুর্ত্বর সার্থ পাতরবাতরক তহংসা, তহংসা, যপ্রর্মর সম্পর্কে তহংসা, যগাপর্ন অনু সরণ করা বা য ৌন যহনস্থ্া প্রকাশ করা;
যকার্না অপরায বা লঙ্ঘন প্রকাশ করা এবং তবচার্রর প্রতিয়ায় অংশগ্রহণ করা হর্ব তকনা বা এবং যকার্না প্রতিষ্ঠার্নর দ্বারা চাপ যথর্ক মু ি হর্য় প্রতিয়া
এবং/ অথবা যফৌজোতর তবচার্রর প্রতিয়া আর্য়াজন করর্ব তকনা যস সম্পর্কে তসদ্ধান্তগ্রহণ;
নযা য, পক্ষপািহীন একটি প্রতিয়ায় অংশগ্রহণ করা এবং যশানার জনয প োপ্ত তবজ্ঞতপ্ত এবং একটি অথেপূণে সু র্ াগ প্রোন করা;
সম্ভ্রম ু ি আচরণ পাওয়া এবং য িার্ন উপলব্ধ যসিার্ন প্রতিষ্ঠানটি যথর্ক ভর্রাতচি, নযা য এবং সম্মানজনক োস্থ্য ত্ন এবং কাউর্েতলং পতরর্েবা পাওয়া;
প্রতির্বেনকারী বযতি িন এই অপরায এবং লঙ্ঘন ঘর্ের্ে িিন িার পর্ক্ষ ত্রুটি তেল বা এ জািীয় অপরায বা লঙ্ঘন এ়িার্ি একটি পৃ থক উপার্য় কাজ
করা উতচি তেল এমন যকার্না পরামশে যথর্ক মু ি;
ঘেনাটি ি কম সংিযক প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতিতনতযর কার্ে সম্ভব িা বযািযা করা এবং ঘেনাটির তববরণ অনাবশযক কারর্ণ পু নরাবৃ তি করা তনষ্প্রর্য়াজন।
প্রতিষ্ঠান, যকার্না তশক্ষাথী, অতভ ু ি এবং/অথবা প্রতিতিয়াকারী, এবং/অথবা িার্ের বন্ধু, পতরবার এবং প্রতিষ্ঠার্নর তবচারাযীন এলাকাভুি যকার্না
সহকারীর পক্ষ দ্বারা প্রতিতহংসা যথর্ক সু রতক্ষি থাকা;
কমপর্ক্ষ তস্থ্র করার আর্বের্নর একটি স্তর্র অযার্েস করা;
যকার্না অতভর্ াগকারী বযতি, অতভ ু ি বা প্রতিতিয়াকারীর্ক আইতন বা আর্য়াজর্নর প্রতিয়া জু র়্ি এ জািীয় প্রতিয়ার সার্থ সম্পতকে ি সমস্ত তমটিং এবং
শুনাতনর্ি সহর্ াতগিা করর্ি এবং পরামশে তের্ি পার্র এমন পেন্দমর্িা বযতির সাহচ ে গ্রহণ;
অনু সন্ধানমূ লক, যফৌজোতর তবচার অথবা জু তেতশয়াল অথবা প্রতিষ্ঠার্নর প্রতিয়াটি পতরচালনার মাযযর্ম হস্তর্ক্ষপ ো়িাই যেওয়াতন অতযকার এবং যমীয়
অনু শীলন করা।

জাতি, গার্য়র রঙ, জািীয়িার উৎস, যমে, তবশ্বাস, বয়স, অক্ষমিা, তলঙ্গ, তলঙ্গ পতরচয় বা প্রকাশ, য ৌন অতভর্ াজন, পাতরবাতরক তস্থ্তি, অন্তঃেত্বা অবস্থ্া,
পক্ষপাি ু ি যজর্নটিক তবতশষ্টয, সামতরক তস্থ্তি, পাতরবাতরক তহংসার তস্থ্তি বা যফৌজোরী অতভর্ ার্গ অতভ ু ি অবস্থ্া তনতবের্শর্ে এবং অপরায বা লঙ্ঘনটি
কযাম্পার্সর তভির্র, কযাম্পার্সর বাইর্র অথবা তবর্ের্শ প়িার সময় ঘর্ের্ে তকনা িা তনতবের্শর্ে অতযকারগুতল প্রর্য়াগ হয়।

আপনার কার্ে তবশ্বতবেযালর্য়র পু তলশ বা কযাম্পার্সর তনরাপিা তবভার্গ, স্থ্ানীয় আইন বলবৎকারী এবং/অথবা প্রর্ের্শর পু তলর্শর কার্ে অতভর্ াগ জানার্না
বা না জানার্না যবর্ে যনওয়ার; আপনার প্রতিষ্ঠার্ন ঘেনাটির প্রতির্বেন জানার্না; যকার্না ঘেনার অতভর্ াগ জানার্নার ফর্ল প্রতিতহংসা যথর্ক প্রতিষ্ঠান
দ্বারা সু রতক্ষি থাকা; এবং আপনার প্রতিষ্ঠার্নর যথর্ক সহায়্িা এবং সংস্থ্ানগুতল প্রাতপ্তর অতযকার রর্য়র্ে।

