تعريف موافقت تاييدی
موافقت تصميمی آگاهانه ،داوطلبانه و دو جانبه بين افراد برای نزديکی جنسی می باشد .می توان با كالم و اعمال موافقت را اعالم
کرد به شرط أنکه به طور شفاف تمايل در نزديکی جنسي را نشان دهند .سكوت و يا عدم مقاومت ،به خودی خود به معني موافقت
نيست .تعريف موافقت در مورد مرد و زن ،افراد با تمايالت جنسي ،هويت جنسي و يا بيان جنسی مختلف يکسان است.
موافقت با عملی جنسي و يا رضايت قبلی طرفين يا يکی از دو طرف الزاما به معني رضايت در عمل جنسي ديگر نيست
حتي اگر فرد آغاز كننده تحت تاثير دارو و يا الكل باشد موافقت الزم است.
ممكن است فردی در ابتدا موافقت خود را اعالم کند ولي در هر زماني می تواند رضايت خود را پس بگيرد.
موافقت نبايد در حالتی بيان شود که فرد صالحيت آن را ندارد؛ يعنی زمانی که فرد نمي تواند آگاهانه شركت در عمل جنسي را انتخاب
كند .ممكن است عدم هوشياري يا خواب آلودگي ،مهار ناخواسته ،موجب عدم توانايي فرد شود .گاهي هم عدم صالحيت از اين حاصل
مي شود كه فرد به غير از موافقت راهی ندارد .ممكن است فردي كه تحت تاثير الكل ،مواد مخدر يا ساير عوامل مسکر است با توجه
به ميزان مصرف توانايي دادن رضايت را نداشته باشد.
هنگامي كه رضايت نتيجه اجبار ،تهديد و ارعاب ،اجبار و يا تهديد است قابل قبول نمي باشد.
هنگامي كه فرد رضايت خود را پس گرفت و يا نمی تواند رضايت بدهد ،فعاليت جنسي بايد متوقف گردد.

عفو از اتهامات رفتاري مصرف مواد و الكل
سالمت و امنيت همه دانشجويان در در درجه اول اهميت  Rockland Community Collegeقرار دارد RCC .تشخيص داده كه
دانشجوياني كه در زمان خشونت از الكل و مواد استفاده كرده اند ( چه در حالت داوطلبانه و چه ناخواسته) ممكن است به خاطر ترس
از عواقب احتمالي در گزارش مردد باشند .اين خشونت مي تواند شامل خشونت داخلي ،خشونت در روابط عاطفي ،تعقيب و يا تعرض
جنسي باشد اما محدود به اين موارد نمي شود.
RCCه شدت دانشجويان را تشويق مي كند كه خشونت هاي داخلي ،خشونت در روابط عاطفي ،تعقيب را به مقامات مسئول گزارش
دهند .يك ناظرصادق و يا يك گزارش دهنده صادق كه موارد خشونت خانگي ،خشونت در روابط عاطفي ،تعقيب و يا تعرض جنسي را
به مسئولين  RCCو يا نيروهاي قانوني گزارش مي دهد مطابق با آيين نامه  RCC'sمتهم به اتهامات رفتاري مصرف الکل و مواد
مخدر كه در نزديكي زمان خشونت هاي داخلي ،خشونت در روابط عاطفي ،تعقيب روي داده است ،نخواهد شد.

منشور حقوق دانشجويی
همه دانشجويان حق اين را دارند که:
به مراجع قانونی ويا پليس ايالتی گزارش بدهند;
خشونت های داخلی خشونت های در روابط دوستانه تعقيب و تعرض های جدی جنسی را فاش کنند;
بدون فشار از طرف موسسه راجع به اينکه جرم و يا خشونت را افشا کرده و يا در روند قضايی و يا روند انجام آن شرکت کنند
تصميم بگيرند;
در مراحلی شرکت کنند که عادالنه و بی طرفانه است و نکات کافی و فرصت معنی داری برای شنيده شدن فراهم ميکند;
در برخورد کرامت حفظ شود و از موسسه احترام ،انصاف،مراقبت های بهداشتی محترمانه و سرويس مشاوره دريافت کنند؛

از هر گونه پيشنهادي مبني بر اينكه گزارش های فردی در هنگام وقوع خشونت اشتباه بوده و يا اينكه بايد به گونه اي عمل ميكرد كه
از جرم و خشونت مبري ميشد بر حضر باشند؛
حادثه را براي تعداد کمی از نمايندگان موسسه توضيح داده و از درخواست شرح مجدد واقعه از شما نشود؛
در مقابل انتقام موسسه ،دانشجو ،متهم يا پاسخ دهنده و  /يا دوستان  ،اقوام و آشنايان وی در طول پروسه قضاوت موسسه تحت حفاظت
قرار داشته باشند؛
حداقل يك بار درخواست تجديد نظر را داشته باشند؛
از همراهي مشاور منتخب خود كه در طول روند قضائي مثال همه مالقات ها و جلسات مربوطه فرد گزارشگر متهم و يا خوانده را
همراهی کرده و كمك ميدهد ،برخوردار شوند;
از حقوق شهروندي و حق انجام مناسك ديني را بدون دخالت بازرسان ،قاضی و روند قضائي موسسه برخوردار باشند.

اين حقوق صرف نظر از قوميت ،رنگ ،اصالت ،دين ،عقايد ،سن ،ناتواني ،جنس ،هويت جنسي ،تمايالت جنسي ،وضعيت خانوادگي،
بارداري ،خصوصيات مستعد ژنتيكي ،وضعيت نظامي ،اتهامات جنائي بدون در نظر داشتن اينكه جرم يا خشونت در محيط پرديس
دانشگاه يا خارج از آن و يا هنگام تحصيل در خارج صورت گرفته اعمال مي شود.

حق دارند كه اصال گزارش ندهمد و يا گزارش خود را به پليس دانشگاه يا نيروهاي امنيتي پرديس ،مجريان محلي قانون و يا پليس
ايالتي منتقل كنند و يا به موسسه خودشان گزارش دهند .حق اين را دارند كه در مقابل عواقب گزارش حادثه از طرف موسسه خود
حمايت شوند و از آنها كمك و منابع دريافت كنند.

