پێناسەی رەزامەندیی روون
رەزامەندیی روون زانین و بڕیارێکی هاوبەش و ئارەزومەندانەیە لە نێوان هەموو بەشداربووانی چاالکیەکی سێکسی .رەزامەندەی
دەکرێت وشە یان بە کردار دەرببڕێت ،بەمەرجێک ئەو وشە یان کردارە بە روونی مۆڵەتی بەشداریکردنی ئارەزومەندانە لە چاالکیە
سێکسیەکەدا دەرببڕێت .بێ دەنگی و بەرەنگارنەبوونەوە ،خۆی لە خۆیدا ،نیشانەی رەزامەندی نین .پێناسەی رەزامەندی بەپێی
بەشداربووانی چاالکیە سێکسیەکە ،جۆری سێکسەکە ،رەگەزە بەشدارەکانی سێکسەکە یان دەربڕینی رەگەزی ناگۆڕێت.
رەزامەندی بۆ هەر کارێکی سێکسی یان یان رەزامەندی پێشوەخت بۆ هەر چاالکیەکی سێکسی لە نێوان یان لەگەڵ هەر الیەنێک بە
واتای ئەوە نایە ئەو الیەنە رەزامەندە بە چاالکیەکی سێکسی تر.
رەزامەندی دەبێت بە روونی پیشان بدرێت بە بێ گوێدان بەوەی ئەو کەسە لە ژێر کاریگەری مادە هۆشبەرەکان و/یان کحولدایە.
رەزامەندی دەکرێت بدرێت و لە هەر کاتێکدا بکشێندرێتەوە.
رەزامەندی ئەو کاتە نادرێت کە کەسێک لەسەر خۆی نیە ،ئەمەش واتە ئەو کەسە توانای نیە تا بزانێت بەشداری لە چاالکیەکەدا بکات
یان نا .لەسەر خۆ نەبوون لەوانەیە بەهۆی نەبوونی هۆشە یان خەو ،یان دەستبەسەری یان هەر دۆخێکی ترەوە بێت کە ئەگەر کەسەکە لە
دۆخێکی ئاساییدا بێت رەزامەند نابێت .بەپێی ئاسی لەهۆشچوونەکە ،کەسێک کە لە ژێر کاریگەریی کحول و مادە هۆشبەرەکانی تردا
بێت لەسەر خۆی نیە ،بۆیە ناتوانێت رەزامەندی دەرببڕێت.
رەزامەندی وەرناگیرێت ئەگەر لە ئەنجامی زۆرەملێیی ،هەڕەشە ،هێز یان هەڕەشەی زیان گەیاندن بەدەست هاتبێت.
کاتێک رەزامەندیەکە کشێندرایەوە یان چیتر کاریگەری نەما( یان چیتر پێی نەدرێتەوە) ،چاالکیە سێکسیەکە دەبێت بوەستێت.

دورکەوتنەوە لە مادەی هۆشبەر و سزای بەکارهێنانی کحول ( لێبوردن لە سزای بەکارهێنانی مادەی
هۆشبەر و کحول)
تەندروستی و سەالمەتی هەموو قوتابیەک لە  Rockland Community Collegeگرنگیەکی ئێجگار زۆری هەیە RCC .هەست
بەوە دەکات کە قوتابیان لەوانەیە نەتوانن ئاگادارمان بکەنەوە سەبارەت بە ئەو قوتابیانەی کحول دەخۆنەوە و/یان مادەی هۆشبەر
بەکاردەهێنن (ئارەزومەندانە یان نائارەزومەندانە) لە کاتی توندوتیژیدا ،کە ئەم جۆرانە و هەموو جۆرەکانی تر دەگرنەوە – توندوتیژیی
ناوخۆیی ،توندوتیژی لە کاتی ژوان ،هەراسانکردن ،یان هێرشی سێکسی –چونکە لە دەرئەنجامی واها کارێک دەترسن RCC .قوتابیان
هاندەدات روداوی توندوتیژیی ناوخۆیی ،توندوتیژی لە کاتی ژوان ،هەراسانکردن ،یان هێرشی سێکسی بگەیەنن بە بەرپرسانی
دامەزراوەکە .قوتابیەک یان شایەتێک کە بە نیەتێکی باش هەر روداوێکی توندوتیژیی ناوخۆیی ،توندوتیژی لە کاتی ژوان،
هەراسانکردن ،یان هێرشی سێکسی بگەیەنن بە بەرپرسانی  RCCیان پۆلیس ،ئەوا یاسای رەوشتی و پێشێلکردنی یاسای کحول و/یان
مادەی هۆشبەری  RCC'sنایانگرێتەوە ،ئەگەر هاتوو لە کاتی رودانی توندوتیژیی ناوخۆیی ،توندوتیژی لە کاتی ژوان ،هەراسانکردن،
یان هێرشی سێکسی لەسەر یان لە نزیک روداوەکە بن.

لیستی مافەکانی خوێندکار
هەموو قوتابیان ئەم مافانەیان هەیە:
راپۆرت بدەن بە پۆلیسی ناوخۆیی و/یان پۆلیسی ویالیەت؛
مافی ئاشکراکردنی توندوتیژیی ناوخۆیی ،توندوتیژی لە کاتی ژوان ،هەراسانکردن ،یان هێرشی سێکسیان هەیە؛
مافی ئەوەیان هەیە بڕیار بدەن تاوان یان پێشێلکاریەک ئاشکرا بکەن یاخود نا ،وە بەبێ هیچ فشارێک لە الیەن دامەزراوەکەوە بەشداریی
لە پرۆسەی دادوەری و رەوشتی و/یان پرۆسەی دادپەروەری بکەن؛
بەشداری لە پرۆسەیەکدا بکەن کە دادپەروەرانە و بێالیەن بێت و بەهانەی پێویست و دەرفەتی ماناداری هەڵگرتبێت؛

بە شکۆوە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت و بە چاکی و دادپەروەری لە الیەن دامەزراوەکەوە پێشوازی لێبکرێت و لە هەرکوێدا گونجا،
چاودێریی تەندروستی و خزمەتگوزاریەکانی راوێژکاریی شایستەی بۆ دابین بکرێت؛
دوربێت لە هەموو تۆمەتێکی تاوانبارکردن کاتێک راپۆرت دەربارەی رودانی تاوان و پێشێلکاریەکان دەدات ،یان سەرزەنشتکردنی کە
دەبوایە بە شێوەیەکی تر مامەڵەی بکردایە بۆ خۆ الدان لەو تاوان و پێشالکاریانە؛
باسی روداوەکە تەنها بۆ ئەو نوێنەرە یاساییانە بکات کە پەیوەندیدارن بە کێشەکەوە و داوای لێناکرێت بەبێ هیچ هۆیەک باسی روداوەکە
دووبارە بکاتەو.
بە یاسای دامەزراوەیی بپارێزرێت لە هەر تۆڵەکردنەوەیەک لە الیەن دامەزراوەکە ،هەر قوتابیەک ،تاوانبار و/یان تۆمەتبار ،و/یان
هاوڕێ و خێزان و ناسراوەکانیانە؛
مافی بەدەستگەیشتن بە الیەنی کەمەوە بۆ یەک ئاستی پێداچوونەوەی بڕیار؛
راوێژکار بۆ کەسی ئاگادارکەرەوە ،تاوانبار ،یان تۆمەتبار بە درێژایی پرۆسەی یاسایی و رەوشتی ئارەزومەندانە دابین بکرێت ،تەنانەت
بۆ هەموو کۆبوونەوە و دانیشتنەکانیش کە پەیوەندیان بەو پرۆسەوە هەیە؛
مافەکانی هاواڵتیبوون و ئاینی خۆی پیادە بکات بەبێ دەستتێوەردان لە الیەن دادگای لێکۆڵینەوە و سزادان ،یان پرۆسەی دادوەری و
رەوشتیی دامەزراوەکەوە.

پێشکەش کردنی داواکاری بەبێ رەچاوکردنی رەچەڵەک ،رەنگ ،نەتەوە ،ئاین ،مەزهەب ،تەمەن ،کەمئەندامی ،شوناس یان دەربڕینی
رەگەزی ،رەگەز ( ،رەگەز،شوناس یان دەربڕینی رەگەزی) شێوازی حەزی سێکسی ،دۆخی خێزانی ،دووگیانی ،خاسێتی جێنێتیکی
بۆماوەیی ،دۆخی سەربازی ،دۆخی قوربانیی تۆندوتیژی خێزانی یان تاوانباری ،وە بەبێ رەچاوکردنی ئەوەی تاوانەکە لە ناو کامپ ،لە
دەرەوەی کامپ یان لە کاتی خوێندن لە دەرەوە رویداوە.

مافی ئەوەت هەیە راپۆرت بدەیت بە پۆلیسی زانکۆ یان ئاسایشی کامپ ،پۆلیسی ناوخۆیی و/یان پۆلیسی ویالیەت ،یان هەر راپۆرت
پێشکەش نەکەیت .مافی ئەوەت هەیە راپۆرت دەربارەی روداوێک پێشکەشی دامەزراوەکەت بکەیت ،لە الیەن دامەزراوەکەوە لە
تۆڵەکردنەوە بپارێزرێت لە بەرامبەر پێشکەشکردنی راپۆرت .وە مافی ئەوەت هەیە هاوکاری و سەرچاوەی یارمەتی لە
دامەزراوەکەتەوە وەربگریت.

