Apstiprinošas piekrišanas definīcija
Apstiprinoša piekrišana ir apzināts, brīvprātīgs un savstarpējs lēmums starp visiem dalībniekiem
iesaistīties seksuālās aktivitātes. Piekrišanu var apstiprināt ar vārdiem vai rīcību, ja vien šie vārdi vai
rīcība sniedz skaidru atļauju par vēlmi iesaistīties seksuālās aktivitātes. Klusums vai pretestības trūkums
neapstiprina piekrišanu. Piekrišanas definīcija nemainās atkarībā no dalībnieka dzimuma, seksuālās
orientācijas, dzimuma identitātes vai dzimuma izpausmes.
Piekrišana jebkuram seksuālam aktam vai iepriekšējas abpusēji labprātīgas dzimumattiecības starp vai ar
jebkuru pusi nenozīmē piekrišanu uz jebkuru citu seksuālu aktu.
Piekrišana ir nepieciešama neatkarīgi no tā, vai persona uzsākot aktu ir narkotiku un/vai alkohola
reibumā.
Piekrišana var tikt sākotnēji dota, bet atsaukta jebkurā laikā.
Piekrišanu nevar sniegt, ja persona ir rīcībnespējīga, kas nozīmē, ka indivīds apzināti nespēj izvēlēties
piedalīties seksuālās aktivitātes. Rīcībnespējību var izraisīt apziņas trūkums vai indivīda aizmigšana,
piespiedu atturība vai nespēja piekrist citā veidā. Atkarībā no intoksikācijas līmeņa cilvēks, kurš ir
alkohola, narkotiku vai citu reibinošu vielu ietekmē, var būt rīcībnespējīgs un tādējādi nevar dot
piekrišanu.
Piekrišanu nevar sniegt, ja tā ir jebkādu spaidu iebiedēšanas, spēka pielietošanas vai draudu rezultāts.
Kad piekrišana ir atsaukta vai vairs nevar tikt dota, seksuālā aktivitāte ir jāpārtrauc.

Narkotiku un alkohola lietošanas kodeksa sodu amnestija
Katra Rockland Community College studenta veselība un drošība ir ļoti svarīga. RCC atzīst, ka studenti,
kas lietojuši alkoholu un/vai narkotikas (vai tas noticis brīvprātīgi vai neapzināti) tajā laikā, kad notikusi
vardarbība, tostarp, bet ne tikai vardarbība ģimenē, vardarbība randiņos, izsekošana vai seksuālā
vardarbība, var vilcināties ziņot par šiem incidentiem, jo baidās no potenciālām savas rīcības sekām. RCC
mudina studentus ziņot par vardarbību ģimenē, vardarbību randiņos, izsekošanu vai seksuālo
vardarbību, kas tiek pielietota iestādēs pret amatpersonām. Apkārtējie cilvēki, kas darbosies godprātīgi
un ziņos RCC amatpersonām vai tiesībaizsargājošām iestādēm par jebkuru vardarbības gadījumu ģimenē,
vardarbību randiņos, izsekošanu vai seksuālu vardarbību, netiks pakļauti RCC's rīcības kodeksa
noteikumiem par alkohola un/vai narkotiku lietošanas noteikumu pārkāpumiem, kas notikuši pirms, pēc
vai ziņošanas laikā par vardarbību ģimenē, vardarbību randiņos, izsekošanu vai seksuālo vardarbību.

Studentu tiesību saraksts
Visiem studentiem ir tiesības:
iesniegt ziņojumu vietējām tiesībaizsargājošām iestādēm un/vai valsts policijai;
saņemt nopietnu attieksmi pret atklāto informāciju saistībā ar vardarbību ģimenē, vardarbību randiņos,
izsekošanu un seksuālu vardarbību;

pieņemt lēmumu, vai atklāt noziegumu vai pārkāpumu un piedalīties tiesas vai izmeklēšanas procesā
un/vai krimināltiesību procesā bez iestādes ietekmes;
piedalīties procesā, kas ir taisnīgs, objektīvs un nodrošina atbilstošu protokolu un pilnvērtīgu iespēju tikt
uzklausītam;
saņemt cieņpilnu izturēšanos un, ja iespējams, saņemt no iestādes veselības aprūpes un konsultēšanas
pakalpojumus, ievērojot pieklājību, taisnīgumu un cieņu;
ziņojot par noziegumu vai pārkāpumu, neuzņemties atbildību par notikušo vai savu rīcību, kas,
iespējams, būtu varējusi novērst šādu noziegumu vai pārkāpumu;
aprakstīt notikumu pēc iespējas mazāk iestāžu pārstāvjiem un lieki neatkārtot notikuma aprakstu.
tikt aizsargātiem pret atriebību no iestādes, jebkura studenta, apsūdzētā un/vai atbildētāja, un/vai viņa
draugiem, ģimenes un paziņām iestādes jurisdikcijas ietvaros;
piekļūt vismaz vienam lēmuma pārsūdzēšanas līmenim;
saņemt palīdzību no sevis izvēlēta padomdevēja, kurš var atbalstīt un konsultēt ziņojošo indivīdu,
apsūdzēto vai atbildētāju visā tiesu vai rīcības procesa laikā, tostarp visās sanāksmēs un tiesas sēdēs, kas
saistītas ar šādu procesu;
izmantot civiltiesības un praktizēt reliģiju bez izmeklēšanas, krimināltiesību iestāžu, tiesas vai rīcības
procesa iestādes iejaukšanās.

Tiesības piemēro neatkarīgi no rases, ādas krāsas, nacionālās izcelsmes, reliģijas, pārliecības, vecuma,
invaliditātes, dzimuma, dzimuma identitātes vai izpausmes, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa,
grūtniecības, ģenētisku īpašību nosliecēm, militārā statusa, cietušā statusa no vardarbības ģimenē vai
sodāmības un neatkarīgi no tā, vai noziegums vai pārkāpums noticis skolas teritorijā, ārpus tās vai
studējot ārzemēs.

Jums ir tiesības iesniegt ziņojumu universitātes policijā vai skolas teritorijas drošības dienestam, vietējām
tiesībaizsargājošām iestādēm un/vai Valsts policijai vai izvēlēties neziņot; ziņot par notikumu sevis
izvēlētai iestādei; saņemt iestādes aizsardzību pret atriebības mēģinājumiem par notikuma ziņošanu un
saņemt palīdzību un līdzekļus no iestādes.

