Kahulugan sa Pagmatuod Pagtangdo
Ang pagmatuod pagtangdo kay ang pagkahibalo, boluntaryo, ug pagsinabtanay taliwala sa tanang
sumasalmot aron mobuhat og kalihukang sekswal. Ang pag-uyon kay mahimo nga mahatag pinaagi sa
mga pulong o aksyon, basta lang nga ang katong mga pulong o mga aksyon kay nagabuhat og klaro nga
pagtugot og kinabubut-on nga pagsalmot og kalihukang sekswal. Ang kahilom o kakulangan'g pagsukol,
sa ug ato mismo, kay dili nagapakita og pag-uyon. Ang kahulugan sa pag-uyon dili naga-base sa
kinatawhan sa usa ka partisipante, sa sekswal nga oryentasyon, ilhanan'g katawohan, o ekspresyon'g
kinatawhan.
Pag-uyon sa bisan unsa nga sekswal nga buhat o pag-uyon'g sekswal sa wala pay kalihokan sa duha o sa
bisan kinsa nga partido kay dili kinahanglan nga magtukod og pagtugot alang sa uban'g sekswal nga
buhat.
Ang pag-uyon gikinahanglan bisan pa kon ang tawo nga nagsugod sa buhat kay naa sa impluwensya sa
mga droga ug/o sa alkohol.
Ang pag-uyon kay mahimong sugdan nga ihatag apan mabawi sa bisan unsang panahon.
Ang pag-uyon kay dili mahatag sa diha nga ang usa ka tawo walay kapasidad, nga mahitabo kung ang usa
ka tawo kulang og abilidad mo pili pag-apil sa sekswal nga kalihokan. Ang pagkawalay-kapasidad
mahimong tungod sa kakulangan og kahimatngon o natulog, nga kaniadto gipugngan sa dili niya
pagbuot, o kon ang usa ka tawo dili uyon. Depende sa matang sa pagkahubog, ang usa ka tawo nga naa
sa impluwensya sa alkohol, mga droga, o uban pang makahubog mahimong walay kapasidad ug busa dili
makahatag sa pag-uyon.
Ang pag-uyon dili mahatag sa diha nga kini mao ang resulta sa bisan unsang pagpamugos, pagpanghulga,
puwersa, o hulga'ng daotan.
Sa diha nga ang pag-uyon kay gibawi o dili na mahatag, ang seksuwal nga kalihokan kinahanglan nga
mahunong.

Amnestiya gikan sa mga Bayad sa Paggamit og Droga ug Alkohol
Ang maayong panglawas ug kahilwasan sa matag estudyante sa Rockland Community College mao ang
labing importante. Ginaila sa RCC nga ang mga estudyante nga naga-inom ug/o nagagamit sa mga droga
(bisan kon ang maong paggamit boluntaryo o dili) sa panahon nga ang kapintasan, lakip na, apan dili
limitado sa panimalaynon nga kapintasan, kapintasan sa panahon sa deyt, pagpaniid, o sekswal nga pagatake mahitabo mahimong magduha-duha og balita sa maong mga insidente tungod sa kahadlok sa
potensyal nga mga sangpotanan alang sa ilang kaugalingon nga taras. Ang RCC hugot nga nagadasig sa
mga estudyante sa pag-balita og panimalaynon nga kapintasan, kapintasan panahon sa deyt, kanunay'ng
paniid, o sekswal nga pag-atake didto sa mga opisyales sa institusyon. Ang usa ka tambay nga maglihok
sa maayo nga pagtuo o sa usa tawo nga magbalita gawas sa maayo nga pagtuo og mibutyag sa bisan
unsa nga insidente sa panimalaynon nga kapintasan, kapintasan sa panahon sa deyt, kanunay'ng
pagpaniid, o sekswal nga pag-atake sa RCC didto sa mga opisyal o sa mga nagapatuman og balaod kay
dili masakop sa code of conduct sa RCC's sa mga paglapas sa paggamit sa droga o sa alkohol ug/o nga

nahitabo diha o duol sa panahon sa sugo sa domestik nga kapintasan, kapintasan panahon sa deyt,
kanunay'ng pagpaniid, o sekswal nga pag-atake.

Katungod Balaod sa Estudyante
Ang tanan'g estudyante naay katungod nga:
Mohimo og balita sa lokal nga nagapatuman og balaod ug/o sa kapulisan sa estado;
Pagbutyag sa domestik nga kapintasan, kapintasan panahon sa deyt, pagpaniid, ug sekswal nga pagatake gitatiman og maayo;
Paghimo og usa ka desisyon bahin sa kung o dili pagtug-an sa usa ka krimen o kalapasan ug pag-apil sa
hudisyal o paggawi nga proseso ug/o kriminal nga hustisya nga proseso gawasnon gikan sa pagpit-os sa
mga institusyon;
Pag-apil sa usa ka proseso nga maanyag, mapihigon, ug nagahatag ug igong pahibalo ug usa ka
huluganon'g higayon aron madungog;
Tratuhon nga naay dignidad ug sa pagdawat gikan sa institusyon og matinahuron, matahum, ug
matinahuron nga pag-atiman sa panglawas ug serbisyo'ng pagtambag, kung diin anaa;
Mahimong gawasnon gikan sa bisan unsa nga sugyot nga ang indibidwal nga nagbalita kay mao ang
sayop sa diha nga kini nga mga krimen ug paglapas kay nahimo, o dapat nabuhat sa lain-lain'g mga paagi
aron malikayan ang maong mga krimen o mga paglapas;
Ihulagway ang maong insidente ngadto sa pipila ka mga representante sa institusyon nga ingon sa
mahimo ug nga dili na kinahanglan nga balikon ang paghulagway sa insidente.
Panalipod gikan sa pagbalos sa institusyon, bisan kinsa nga estudyante, ang mga akusado ug/o ang
respondente ug/o ilang mga higala, pamilya ug mga kaila sa sulod sa hurisdiksyon sa institusyon;
Akses sa labing menos usa ka ang-ang sa apelar sa determinasyon;
Pagpauban og usa ka magtatambag nga sariling pinili nga pwede motabang ug motambag sa tawo nga
nagreport, akusado, o respondente sa tibuok hudisyal o panggawi nga proseso lakip na sa panahon sa
tanan nga mga miting ug mga hearing nga may kalabutan sa maong proseso;
Pagbansay og sibil nga katungod ug praktis sa relihiyon nga walay pagbalda gikan sa inbestigatiba,
kriminal nga hustisya, o hudisyal o paggawi nga proseso sa institusyon.

Ang mga katungod kay aplikado bisan unsa ang kaliwat, kolor, gigikanan nga nasod, relihiyon, tinuohan,
edad, kakulangan, sekso, kinatawhan nga ilhanan o ekspresyon, sekswal nga oryentasyon, estado sa
pamilya, pagmabdos, sumbanon nga nahilig na mga kinaiya, estado sa militar, biktima og pampanimalay
nga kapintasan o kombiksyon sa kriminal ug sa walay pagtagad sa kon ang krimen o kalapasan nahitabo
sa kampos, gawas sa kampos, o samtang nagatuon gawas sa nasud.

Kamo adunay katungod nga mohimo og usa ka report sa University Police o Campus Security, lokal nga
tigpatuman sa balaod, ug/o sa State Police o mopili sa dili pag-report; sa pag-report sa insidente sa
imong institusyon; aron nga mapanalipdan sa institusyon gikan sa pagbalos sa pagtaho sa usa ka
insidente; ug sa pagdawat og tabang ug mga kapanguhaan gikan sa imong institusyon.

