Skilgreining á staðfestu samþykki
Staðfest samþykki er þegar allir aðilar sem taka þátt í kynferðislegri athöfn gera það af frjálsum vilja og
þegar sú ákvörðun er vitandi og gagnkvæm. Samþykki er hægt að veita með orðum eða aðgerðum, svo
lengi sem orðin eða aðgerðir skapa skýra heimild um vilja til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum.
Þögn eða skortur á mótstöðu gagnvart þátttöku sýnir ekki samþykki. Skilgreiningin á samþykki breytist
ekki hvort sem um er að ræða kyn, kynhneigð, kynvitund eða kyntjáningu einstaklings.
Samþykki fyrir kynferðislegri athöfn eða fyrri kynferðislegri athöfn sem samþykki var fyrir þýðir ekki
endilega að samþykki sé fyrir öðrum kynferðislegum athöfnum.
Samþykki er krafist óháð því hvort sá sem stofnaði til kynferðislegu athafnarinnar er undir áhrifum lyfja
og / eða áfengis.
Þótt samþykki hafi verið gefið í upphafi má afturkalla það hvenær sem er.
Samþykki er ekki hægt að gefa þegar einstaklingur er ófær um það, þetta gerist þegar einstakling skortir
færni til að ákveða að taka þátt í kynferðislegri athöfn af frjálsum vilja. Einstaklingur getur verið ófær um
að veita samþykki ef hann er meðvitundarlaus, sofandi, honum haldið nauðugum eða er ófær um að
veita samþykki með einhverjum öðrum hætti. Einstaklingur sem er undir áhrifum áfengis, lyfja eða
annarra vímuefna getur verið ófær um að veita samþykki eftir því hversu mikil áhrifin eru.
Samþykki er ekki hægt að veita þegar það er fengið með þvingunum, hótunum, meiðingum eða þegar
ofbeldi er hótað.
Þegar samþykki er afturkallað eða þegar það er ómögulegt að gefa það skal öllum kynferðislegum
athöfnum hætt.

Almenn uppgjöf saka vegna frá lyfja- og áfengisnotkunar
Heilbrigði og öryggi allra nemenda í Rockland Community College er afar mikilvægt. RCC veit að
nemendur sem hafa drukkið og / eða notað vímuefni eða lyf (hvort sem slík notkun sé sjálfviljug eða
þvinguð) þegar ofbeldi, þar á meðal en ekki takmarkað við heimilisofbeldi, stefnumótaofbeldi, umsátur
eða kynferðisofbeldi, á sér stað, getur þolandi hikað við að tilkynna slík atvik vegna ótta við hugsanlegar
afleiðingar af eigin hegðun. RCC hvetur nemendur til að tilkynna heimilisofbeldi, stefnumótaofbeldi,
umsátur eða kynferðisofbeldi til starfsmanna stofnunarinnar. Sjónarvottur sem starfar í góðri trú eða
einstaklingur sem tilkynnir hvers konar heimilisofbeldi, stefnumótaofbeldi, umsátur eða kynferðisofbeldi
í góðri trú til starfsmanna RCC eða lögreglu mun ekki falla undir hegðunarreglur RCC's vegna brota á
áfengis- og / eða lyfjamisnotkunarstefnum þegar heimilisofbeldið, stefnumótaofbeldið, umsátrið eða
kynferðisofbeldið átti sér stað.

Réttindi námsmanna
Allir nemendur eiga rétt á:
Að gefa skýrslu til lögreglu og / eða fylkislögreglu;
Að frásagnir um heimilisofbeldi, stefnumótaofbeldi, umsátur og kynferðisofbeldi séu teknar alvarlega;

Að taka ákvörðun um hvort tilkynna skuli glæp eða brot eða að taka þátt í dóms- eða sakamálsferli án
þrýstings frá stofnuninni;
Að taka þátt í ferli sem er sanngjarnt, óhlutdrægt og veitir fullnægjandi fyrirvara og gagnlegt tækifæri til
að það sé tekið fyrir;
Að komið sé fram við þá með reisn og að stofnunin sjái um að veita sanngjarna og virðulega heilbrigðisog ráðgjafaþjónustu, þar sem hún er til staðar;
Að vera laus við það að ýjað sé að því að þeim sem tilkynnir atvik sé um að kenna að glæpur eða brot
hafi verið framinn eða að sá hinn sami hefði getað komið í veg fyrir glæpinn eða brotið með því að hegða
sér öðruvísi;
Að lýsa atvikinu fyrir eins fáum fulltrúum frá stofnuninni eins og unnt er og að þurfa ekki að endurtaka
lýsingu á atvikinu að óþörfu.
Að vera varinn gegn hefndum frá stofnuninni, nemendum, hinum ákærða og / eða svarandi, og / eða
vinum þeirra, fjölskyldu eða kunningjum innan lögsögu stofnunarinnar;
Aðgengi að að minnsta kosti einu stigi áfrýjunar ákvörðunar;
Að vera í fylgd ráðgjafa að eigin vali sem getur aðstoðað og ráðlagt einstaklingi sem tilkynnti atvik, hinum
ákærða eða svaranda um dómsferli eða framkvæmd ferlis þar með talið allir þeir fundir eða réttarhöld
sem tengjast slíkum ferlum;
Að viðhalda öllum borgaralegum réttindum og trúfrelsi án truflana frá rannsóknaraðgerðum, dómsferli
eða yfirheyrslum stofnunarinnar.

Réttindin gilda án tillits til kynþáttar, litar, þjóðernis, trúarbragða, aldurs, fötlunar, kyns, kynvitundar eða
kyntjáningar, kynhneigðar, ættarstöðu, meðgöngu, erfðafræðilegra einkenna, hernaðarstöðu,
réttarstöðu fórnarlamba heimilisofbeldis eða sakfellingu og án tillits til þess hvort glæpurinn eða brotið
gerist á háskólasvæðinu, utan háskólasvæðisins, eða meðan nám er stundað erlendis.

Þú hefur rétt til að gera skýrslu til háskólalögreglu eða háskólaöryggisgæslu, lögreglu og / eða
ríkislögreglu eða að ákveða að tilkynna ekki atvikið; að tilkynna atvikið til stofnunar þinnar; að vera
verndaður/uð af stofnuninni frá hefndum vegna tilkynningar um atvik; og að fá aðstoð og úrræði frá
stofnun þinni.

