Ырасталган Уруксат Деген Эмне
Ырасталган уруксат – бул сексуалдык иш-аракетке катышууда бардык катышуучулардын билип,
ыктыярдуу түрдө жана өз ара макулдугу менен берилген чечими болуп саналат. Уруксат сөз же
аракет туралуу бериле алат, бирок сөз же аракеттер сексуалдык иш-аракетке катышууга анык
түрдө уруксат жаратканы шарт. Унчукпоо же каршылык көрсөтүү жоктугу, маңызында, макулдук
берилди деген мааниге келбейт. Уруксат катышуучунун жынысы, сексуалдык ориентациясы,
жыныстык таандыктыгына же жыныстык ачыктыгына карата айырмаланбайт. Кандайдыр бир
тарап менен сексуалдык катнашка же алдын ала макулдашкан сексуалдык иш-аракетине уруксат
берүү сөзсүз түрдө кандайдыр бир башка сексуалдык иш-аракетине уруксат берилди деп
эсептелбейт.
Уруксат катнашты баштаган адам баңгизат жана/же ичкилик таасиринде болгонуна карабастан
талап кылынат.
Уруксат башында берилсе да, ар кайсы убакта кайра жокко чыгарылышы мүмкүн.
Адам атайылап сексуалдык иш-аракетине катышуу үчүн тандоо мүмкүнчүлүгү жок же
мас/аракетке жөндөмсүз болгондо уруксат бериле албайт.
Аракетке жөндөмсүз болуп калууга эси жоктугу, өз калоосуз кармалып жатканы же башка түрдө
уруксат бере албаганы үчүн себеп болушу мүмкүн. Мастык даражасына жараша, ичкилик,
баңгизат, же башка дүүлүктүрүүчү каражаттардын таасиринден улам кимдир бирөө жөндөмсүз
болуп, уруксат бере албоосу мүмкүн.
Уруксат, кандайдыр бир мажбурлоо, коркутуп-үркүтүү, зыян, күч же коркутуу натыйжасында
берилсе ырасталган уруксат болуп эсептелбейт.
Уруксат жокко чыгарылып, же мындан ары бериле алынбай турган болсо, сексуалдык иш-аракет
токтотулушу керек.

Баңгизат жана Ичкилик Колдонуу Жүрүм Акылардан Мунапыс
Rockland Community College ар бир студентинин ден соолугу жана коопсуздугу абдан
маанилүү.RCC үй-бүлөдөгү зомбулук, жолдоштукта зордук-зомбулук, зордук, артынан түшүү же
сексуалдык кол салуу болгон учурда студенттер баңгизат (мисалы, ыктыярдуу же мажбурлап
пайдалануу болобу) колдонгон болсо, өз кылган жүрүм-турумундан мүмкүн болуучу
кесепеттерден коркуп, мындай окуялар жөнүндө билдиргенге ынтызар болушу мүмкүндүгүн
билип түшүнүшөт. RCC студенттерди үй-бүлөдөгү зомбулук иштер, жолдоштукта зордук-зомбулук,
артынан түшүү же сексуалдык кол салуу тууралуу күч мекеме кызматкерлерине маалымат
бергендерине чакырат. RCC кызмат адамдарына же укук коргоо органдарына үй-бүлөдөгү зордукзомбулук, жолдоштукта зордук-зомбулук, артынан түшүү же сексуалдык кол салуу туралуу
маалымат берген ак ниеттүү ишке катышпаган адамга каршы, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук,
жолдоштукта зордук-зомбулук, артынан түшүү же сексуалдык кол салуу учурунда же жакында
спирт ичимдиктерин жана/же баңгизат колдонуу саясатын бузганы боюнча RCC's иш-аракеттерди
жүргүзбөйт.

Студенттердин Укуктарына Арналган Мыйзам Долбоору
Бардык студенттер төмөнкү укуктарга ээ болушат:
Жергиликтүү укук коргоо органдарына жана/же өкмөт полициясына маалымат берүүгө;
Олуттуу үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук, жолдоштукта зордук-зомбулук, артынан түшүү же
сексуалдык кол салуулар туралуу ачык маалымат берүүгө;
Мекемелер тарабынан басымдан эркин түрдө кылмыш же эреже бузууну ачык билдирип же
билдирбегенге, жана соттук жана/же жазык сот жараянына катышып же катышпаганга чечим
кабыл алууга;
Ачык, так, калыс жана туура билдирүүсү менен чакырган жана угулушу үчүн маанилүү
мүмкүнчүлүк берген жараянада катышууга;
Урматтоо менен мамиле көрүүгө жана жеткиликтүү болгон мекемеден калыс, адилеттүү жана
урмат-сый менен саламаттык сактоо жана коомдук кызмат алууга;
Билдирген киши бул кылмыштар жана мыйзам бузуулар болуп жатса, күнөөлүү болот, же
болбосо, мисалы, кылмыш же тартип бузууларды четтетүү үчүн ар кандай ыкма менен иш керек
болчу деген ар кандай сунуштан алыс болууга;
Керексиз окуя сүрөттөлүшүн кайталоону талап кылынбоого жана мүмкүн болгончо ылайыктуу бир
нече эле жолу мекеме өкүлдөрүнө окуяны айтып берүүгө.
Мекеменин укук коргоо карамагында ар бир студент, айыпкер жана/же респондент жана/же
алардын достору, үй-бүлө жана туугандарын өч алуудан мекеме тарабынан корголууга;
Аныктоо арызынын жок дегенде бир даражасына жетүүгө;
Мындай жараяны менен байланышкан бардык отурумдары жана угууларда, билдирген киши,
айыпкер же респондентке жардам берген жоопкер насаатчы менен бирге жүргөнгө;
Жазык сот же болбосо укуктук жүргүзүүлөрдө мекеме кийлигишпестен граждандык укуктарын
жана диний практикасын ишке ашырууга.

Укуктар генетикалык өзгөчөлүктөр, аскер абалы, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук курмандыктын
статусу, кылмыштуу иш-аракетине, расасына, түс, улуттук таандыктыгына, туткан динине, диний
ишенимине, жашы, майыптуулугу, жынысына, жыныстык таандыктыгына, сексуалдык
ориентациясына, үй-бүлөлүк абалына, кош бойлуулугуна карабастан, жана кылмыш же бузуу
кампуста же кампус сыртында пайда болгонуна же чет өлкөлөрдө окуп жатканына карабастан,
бардык студенттерге бирдей ишке ашырылат.

Сиз Университет Полициясына же Кампус Коопсуздук Өкүлдөрүнө, жергиликтүү укук коргоо
органдарына жана/же Мамлекеттик Органдарына билдирүүнү же билдирбөөнү тандап алууга;
сиздин мекемеге окуяны кабарлоого; бир окуяны билдиргениңер үчүн мекеме тарабынан өч
алуудан корголууга; жана мекемеден жардам жана ресурстарды алууга укуктуусуз.

