د مثت توافق تعریف
د مثبت توافق رضایت یوا پوها ،ارادی ،او د ټولو ګډونوالو په منځ کې دوه اړخیزې پریکړه ده چې په جنسي فعالیت کې ګډون وکړي.
دا توافق په خبرو او یا په اعمالو په څیر کیدلې شي ترڅو دا خبرې او یا عملونه د جنسي فعالیتونو ګډون لیوالتیا رنښانه کړي .چوپتیا او
یا د مقاومت نه شتون په معنه د موافقې نه دا ,د ګډونکونکی ،جنسی لید د جندر هویت او یا جنسی بیان په یو ډول دي.
توافق د هر جنسي عمل او یا د خپلې خوښې جنسي اړیکو له مښکې تر منځ او یا د کوم ګوند سره هیځ یو جنسي قانون تړون الزم نه دا.
آن که یو شخص د نشۍ او یا د شرابو په اغیز کې عمل شروع کړې وی توافق ته اړتیا لري.
دا ممکنه د چۍ یو شخص په پیل کې توافق وکړي خو په بل وخت کې کولې شي خپل توافق مات کړي.
دا توافق نامه د یو شخص ناتوانیدو وخت کې نه شي ورکولۍ.دا په دې معنه دا چۍ کله یو شخص په دې ونه توانیګي چي په جنسي
اړیکو کې برخه واخلي .دا ممکن دا چۍ په سبب د شعور نشتوالې ،د خوب حالت ،غیرارادی مخنیوی ،او یا یو کس د توافق ناتوانۍ
المل کیدلې نشی .د نشې د استعمالولو اندازه .او هغه ښلک څوک چې په شرابو او نشه یی توګو روږدې وي .ممکنه ده چې په توافق
نامه ونه توانیګي.
د اجبار ،د ډارونې او زور او یا د زیان ګواښ په نتیجه کې توافق نه ورکول کیږي.
کله چې توافق واخیستل شي او یا نور نه ورکول کیګي ،باید جنسی فعالیت ودرول شي.

د مخدره توکو او شرابو د کارولو په تورونو بښنه
د هر محصل روغتیا او خوندیتوب په  RCCډیر ارزښت لري Rockland Community College .په رسمیت پیژني چې کوم
محصل د نشیی توګو کارول او یا څښل (که آیا د دغه ډول استعمال په خپله خوښه یا په داوطلبانه ډول وي) د دې سرغړونه په وخت
کې .چې په شمول ده ،کورنې تاوتریخ والی ،د لرغونتوب تاوتریخوالي ،تنګول ،جنسي تیري ممکنه ده چې د داسې پیښو راپورونه کول
له امله احتمالي پایلو غچ ویرې څخه نه راپور کوي.
 RCCمحصلین په کلکه هځوي چې د کورنې تاوتریخ والې ،د لرغونتوب تاوتریخوالي ،تنګول ،جنسې تیرې ،د ادارې چارواکو پر
ضد راپور کړي .یو تماش بین چي په ښه نیت سره عمل ترسره کوي او یا د راپور ورکولو نفر چې په ښه نیت عمل کوي دوي چې هر
کورنی تاوتریخ والې ،د لرغنتوب تاوتریخ والي ،تنګول ،جنسي تیر والي پیښې افشاء کوي  RCCته ،چارواکي یا د قانون پلي وال ته
دې ته تابع نه وي RCC's .د کړوندو قانون د الکولو تاوتریخ والي او/یا د مخدره توکو د استعمال د پالیسیو کوم چې واقع کیګي د
کورنیو تاوتریخوالی ،تنګولو ،جنسی تیرې په موخو.

د محصل د حقوقو الیحه
ټول زده کوونکي حق لري:
;د ځایي قانون د پیل کولو او  /یا د دولت د پولیسو یو راپور جوړ کړۍ
افشاء کول د کورني تاوتریخوالی ،د لرغونتوب تاوتریخوالي ،تنګول ،او د جنسي تیري په جدي توګه چلند کول;
د جرم او سرغړونه په اړه پریکړه کول چې ایا دا افشا کړم که نه او ګډون کول په قضایی کې او یا پروسه ترسره کول او /یا د جنایي
عدالت بهیر ترسره کول کوم چې د ادارې د فشار الندې نه وي;
په هغه پروسه کې ګدون کول کوم چې عادالنه ،بیطرفه ،او کوم چې مناسب معلومات او مانا لرونکې فرصت ولري;
ورسره ښه چلند وشي او د ادارې څخه درناوې ،عدل ،او د روغتیای خدمتونه او د مشورې خدمتونه ترالسه شي که موجود وي;
له هر ډول څرګندونې څخه پاک وي چي دا راپور شوي فرد ګناه کړې کله چۍ د دې جرمونو او سرغړونو ارتکاب وشي ،او یا بی په
مختلفو ډولونو دا عملونه کړی وی چې د داسې ډول جرمنو اوسرغړونو ډډه وکړي;

د پیښې تشریخ باید د اداري کم نه کم استازی وکړي او د پیښې غیر ضروری تشریح کولو ته اړتیا و نه لري.
هر یو محصل،ځواب ورکونکی ،او /یا د د دوستان او کورنۍ ،پیژندګلوي د ادارې له خوا د غچ اخیستلو څخه خوندي وي د اداری واک
الندې;
لږ تر لږه د استیناف د هوډ غوښتنې ته یو وار الس رسۍ لري;
د خپلۍ خوښې مشاور سره ملتیا وکړې ترځو هغه وکړې شي د ځواب ورکونکې فرد ،یا تورن سره مرسته وکړي یا مشوره ورکړي د
قضایی او یا د کړنې په ټوله پروسه کې په ترځ د ټولو جلسو او استماعیو کۍ کوم چي داسې پروسو سره اړوند دي;
د مدني حقونو او د دین عملي تمرین کول پرته له څیړنې مداخیلو ،د جنایي عدالت ،او یا د قضایی یا د کړنې د ادارې پروسې.

حقونو تطبیق کیږي پرته له ،نسل ،ملیت ،رنګ ،مذب ،عقیدې ،عمر ،معلولیت ،جنس ،جندر شناخت یا بیاڼ ،جنسي تمایل ،کورنۍ
حالت ،امیندواري ،ارثي خصوصیات ،د پوځي حالت ،کورني تاوتریخوالي ښکار حالت ،او یه جنایت محکوم شوي وی ،او پرته له دې
چې دا جرم یا سرغړونه په پوهنتون یا بیرون د پوهنون او د زدکړې پر محل واقع شوې.

تاسې د پوهنتون پولیسو یا ګارډ ته ،محلي قانون د پلي کولو او یا د دولت پولیسو ته رپور ورکولۍ شۍ او یا رپور نه کول غوره کولې
شۍ ،خپل ادارې ته رپور ورکول ،د ادارې حفاضت ورکول غچ اخیستو په وخت کې چې د پیښې رپور وکړې شي ،او خپلې ادارې له
خوا مرسته او منابعو ترالسه کول.

