सकारात्मक सहमतिको पररभाषा
सकारात्मक सहमति यौनजन्य गतितितिमा संलग्न सबै सहभागीहरू बीचको सुतिचाररि, स्िैतछिक िथा पारस्पररक तनर्णय हो। शब्द िा कायणहरूले यौनजन्य
गतितितिमा संलग्न हुने इछिासँग सम्बतन्िि स्पष्ट अनमु तिहरू तसजणना गरे को बेला त्यस्िा शब्द िा कायणहरूद्वारा सहमति तदन सतकन्ि। मौनिा िा प्रतिरोिको अभाि
स्ियंले सहमतिलाई प्रदशणन गदैन। सहमतिको पररभाषा सहभागीको तलङ् ग, लैङ्तगक झक
ु ाि, तलङ् ग पतहचान िा लैङ्तगक अतभव्यतिको आिारमा तभन्न-तभन्न हुदँ ैन।
कुनै यौनजन्य गतितितिका लातग सहमति िा कुनै पक्ष बीच िा सँगको सहमति पिू णको यौनजन्य गतितितिले अन्य कुनै पतन यौनजन्य गतितितिमा अतनिायण रूपमा
सहमति स्थातपि गदैन।
गतितितिमा पहल गने व्यति लागपू दाथण र/िा मतदराको प्रभािमा भएको िा नभएको भएिापतन सहमति आिश्यक पिण ।
सहमति सुरुमा नै तदन सतकन्ि िर कुनै पतन समयमा तििाण तलन सतकन्ि।
व्यतिलाई तििश पाररएको ि भने सहमति तदन सतकंदैन जुन व्यतिमा जानाजान यौनजन्य गतितितिमा सहभागी हुने कुरा िनोट गने क्षमिामा कमी हुदँ ा हुने गदणि।
सचेिनाको अभाि िा सुतिरहने, इछिा तबना नै रोक लगाउनाले िा व्यतिले सहमति जनाउन नसके मा असमथण हुन सक्नेि। बेहोशीको तिग्रीमा आिाररि रहेर, जो
मतदरा, लागपू दाथण िा अन्य नशालु पदाथणहरूको प्रभािमा ि त्यसलाई तििश गराउन सतकनेि र िसथण सहमतिका लातग असक्षम बनाउन सतकनेि।
यो कुनै दबाि, िम्की, बल िा हानीको परु य् ाउने िम्कीको पररर्ामहरू हो भने सहमति तदन सतकँ दैन।
सहमति तििाण तलइन्ि िा अब उपरान्ि सहमति तदन सतकँ दैन भने यौनजन्य गतितितिलाई रोक्नपु िण ।

लागूपदार्थ र मादक पदार्थ प्रयोगमा सञ्चातलि अतभयोगहरूमा आममाफी
Rockland Community College मा प्रत्येक तिद्याथीको स्िास््य िथा सुरक्षा भनेको एकदमै महत्त्िपर्ू ण कुरा हो। RCC ले यो पतहचान गिण तक
तिद्याथीहरू यस समय मतदरा सेिन र/िा लागपू दाथणको प्रयोग (त्यस्िो प्रयोग स्िैतछिक िा इछिा तबना जुनसुकै िररकाले भएिापतन) गरी यसमा मात्र सीतमि नभइ
घरे लु तहसं ा, प्रेम तहसं ा, िोका िा यौनजन्य आक्रमर् तहसं ा जस्िा तहसं ा गरररहेका व्यतिहरूको बारे मा तिनीहरूको आफ्नै व्यिहारद्वारा सम्भातिि पररर्ामहरूको िरको
कारर्ले यस्िा घटनाहरू ररपोटण गनण तहचतकचाउन सक्िन्। RCC ले तिद्याथीहरूलाई घरे लु तहसं ा, प्रेम तहसं ा, िोका िा यौनजन्य आक्रमर्का बारे मा संस्थानका
अतिकारीहरूलाई ररपोटण गनणका लातग दृढिापिू णक प्रोत्साहन गिण । सद्भािपिू णक कायण गने िा सद्भािपिू णक व्यतिगि कायणहरूको ररपोटण गने दशणक जसले RCC का
अतिकारीहरू िा काननू प्रििणनलाई घरे लु तहसं ा, प्रेम तहसं ा, िोका िा यौनजन्य आक्रमर् तहसं ा जस्िा तहसं ाहरूको खल
ु ासा गिण उसलाई घरे लु तहसं ा, प्रेम तहसं ा, िोका
िा यौनजन्य आक्रमर्को दस्िरू समयमा िा नतजकमा हुने मतदरा र/िा लागपू दाथण प्रयोग नीतिहरूको उल्लंघनका लातग RCC's को आचार संतहिाको कायणिाही
अन्िगणि पनेिैन।

तिद्यार्ीको अतिकार-पत्र
सबै तिद्याथीहरूसँग तनम्न अतिकार िन्:
स्थानीय काननु प्रििणन र/िा राज्य प्रहरीमा ररपोटण गने;
घरे लु तहसं ा, प्रेम तहसं ा, िोका िा यौनजन्य आक्रमर्को खल
ु ासाहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रतक्रयामा लैजाने;
संस्थानको दबाब तबना नै अपराि िा तहसं ाको खल
ु ासा गने िा नगने र न्यातयक िा कायणिाही प्रतक्रया र/िा आपरातिक न्यातयक प्रतक्रयामा सहभागी हुने बारे मा तनर्णय
तलने;
तनष्पक्ष, न्यातयक प्रतक्रयामा सहभागी हुने र सुनिु ाईका लातग पयाणप्त सूचना िथा अथणपर्ू ण अिसर उपलब्ि गराउने;
मयाणदापर्ू ण व्यिहार गररनपु ने र संस्थानबाट तिनयपर्ू ण, तनष्पक्ष िथा उपलब्ि भएको ठाउँमा सम्मानजनक स्िास््य स्याहार र परामशण सेिाहरू प्राप्त गने;

यी अपराि िथा उल्लंघनका घटना घट् दा िा िी अपराि िा उल्लंघनहरूबाट टाढा रहन िरक ढंगमा पेश भएमा ररपोटण गने व्यति दोषी हुन्ि भनी तदने सुझािबाट मि
ु
हुने;
के ही संस्थागि प्रतितनतिहरूलाई व्यिहाररक रूपमा घटनाको बयान गने िथा घटनाको तििरर् अनािश्यक रूपमा दोहोरय् ाउन आिश्यक नपने।
संस्थान, कुनै तिद्याथी, दोषी र/िा प्रतििादी र/िा उनीहरूका साथीहरू, पररिार िथा संस्थानको क्षेत्रातिकारका पररतचि व्यतिहरूको प्रतिकारबाट सुरतक्षि रहने;
कम्िीमा पतन तनिाणरर्को एउटा स्िरको अपीलमा पहुचँ गने;
ररपोटण गने व्यति, दोषी िा प्रतििादीलाई न्यातयक िा कायणिाही प्रतक्रया सतहि िी प्रतक्रयासँग सम्बतन्िि सबै बैठक र सुनिु ाई अितिमा सहायिा िथा सझु ाि गनण सक्ने
रोजाइको सल्लाहकारको साथ प्राप्त गने;
संस्थानको अनसु न्िानात्मक, आपरातिक न्याय, न्यातयक िा कायणिाही प्रतक्रयाद्वारा हस्िक्षेप तबना नै नागररक अतिकारको अभ्यास िथा िमणको बानी बसाल्नहु ोस्।

जाति, रङ, रातष्िय मल
ू , िमण, सम्प्रदाय, उमेर, अशििा, तलङ् ग, लैङ्तगक पतहचान िा अतभव्यति, लैङ्तगक झक
ु ाि, पाररिाररक तस्थति, गभाणिस्था, पिू ण व्यितस्थि
िंशार्गु ि तिशेषिाहरू, सैन्य तस्थति, घरे लु तहसं ा पीतिि तस्थति िा आपरातिक िारर्ा िथा क्याम्पसमा, क्याम्पस बातहेर िा तिदेशमा पढ्दा अपराि िा तहसं ा भए िा
नभएिापतन अतिकार लागू हुन्िन्।

िपाईसँं ग तिश्वतिद्यालय प्रहरी िा क्याम्पसको सुरक्षा, स्थानीय काननू प्रििणन र/िा राज्य प्रहरीमा ररपोटण गने िा ररपोटण नगने कुरा िनोट गने; आफ्नो संस्थानमा घटनाको
ररपोटण गने; घटनाको ररपोटणको लातग प्रतिकारबाट संस्थानले सुरक्षा तदनपु ने; र आफ्नो संस्थानबाट सहायिा िथा संसािनहरू प्राप्त गने अतिकार ि।

