Rıza Göstermenin Tanımı
Rıza göstermek; bilerek, isteyerek ve katılımcıların ortak kararıyla girdikleri cinsel aktivitedir. Rıza,
isteyerek cinsel aktivitede bulunmaya kati izin teşkil eden kelimelerle ve hareketlerle gösterilebilir. Sessiz
kalmak veya direnmemek bizatihi rıza göstermek anlamına gelmez. Rızanın tanımı; katılımcıların
cinsiyetine, cinsel yönelimine, cinsiyet tanımına veya cinsiyet ifadesine göre değişkenlik göstermez.
Cinsel ilişkiye veya bir grup arasında karşılıklı cinsel aktiviteye rıza göstermek diğer herhangi bir cinsel
ilişkiye rızası olunduğu anlamını taşımaz.
Rıza, kişinin alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanımı etkisinde olup olmadığından bağımsız olarak
gereklidir.
Rıza başta gösterilmiş olabileceği gibi herhangi bir anda geri çekilebilir.
Rıza, ehliyeti olmadığı için cinsel aktiviteye katılmayı seçme yetisine sahip olmayan birey tarafından
gösterilemez. Bilinç kaybı veya uyuya kalma, gönüllü olmayan bir şekilde bağlanma veya farklı bir
şekilde inkapasitasyon oluşabilir ve bu durumda rıza söz konusu olamaz. Sarhoşluğun derecesine bağlı
olarak, alkol, uyuşturucu veya diğer zararlı maddelerin etkisi altındaki bir kişi seçme yetisini kaybedebilir
ve bu durumda rıza göstermiş sayılmaz.
Rıza; zorlama, gözdağı, baskı veya zarar verme tehdidinin bir sonucu olarak verilemez.
Rıza geri çekildiyse veya artık verilemiyorsa, cinsel aktivite durmalıdır.

Uyuşturucu ve Alkol Kullanımından Doğan Bedellerin Affı
Rockland Community College 'daki tüm öğrencilerin sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. RCC, aile
içi dahil şiddete maruz kalma, flört şiddeti, takip edilme veya cinsel şiddet görme esnasında alkol alan
ve/veya uyuşturucu kullanan (gönüllü veya istemsiz olarak), potansiyel sonuçları korkusuyla bu tür
olayları ihbar etmekte tereddüt etmiş olan tüm öğrencileri kendi idaresi içerisinde kabul etmektedir. RCC
öğrencilerini; aile içi şiddeti, flört şiddetini, takip edilmeyi veya cinsel saldırıları kurum yetkililerine ihbar
etme konusunda cesaretlendirir. Aile içi şiddet, flört şiddeti, takip etme veya cinsel istismar olaylarını
ortaya çıkarmak adına iyi niyetle görgü tanıklığı yapan veya benzer münferit eylemleri RCC yetkililerine
veya polise ihbar eden kişiler, RCC's aile içi şiddet, flört şiddeti, takip etme veya cinsel saldırı anında
veya yakın bir zamanda alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı ile ilgili yasalarına konu edilmeyeceklerdir.

Öğrenci Hakları Kanunu
Tüm öğrenciler bu haklara sahiptirler:
Yerel polise ve/veya eyalet polisine ihbarda bulunma;
Aile içi şiddet, flört şiddeti, takip etme ve nitelikli cinsel saldırıları ihbar etme;
Kurumun baskısı altında kalmaksızın bir suçu veya saldırıyı açıklığa kavuşturmak, yargılama sürecine
katılmak ve/veya adli sürece dahil olmak hakkında karar verme;
Adil, tarafsız ve uygun bildirim sağlama sürecine katılma ve dinlenmek için anlamlı bir fırsat elde etme;

İtibarlı bir muamele görme ve mevcut olduğu durumda kurum tarafından seviyeli, adil ve ilgili bir sağlık
ve danışmanlık hizmeti alma;
İhbarda bulunan bireyin bu suçlar ve saldırılar gerçekleştirildiği anda yanılmış olabileceği veya bu suçlar
ve saldırıların gerçekleşmemiş olması için daha farklı davranabileceği yönündeki herhangi bir tavsiyeden
kaçınma;
Olayı mümkün olduğunca az sayıda yetkiliye tarif etme ve olayı gereksiz bir şekilde tekrar tariflemesinin
istenmemesi.
Kurum, herhangi bir öğrenci, suçlanan ve/veya muhatap, ve/veya onun arkadaşları, ailesi ve tanıdıkları
tarafından uygulanabilecek misillemelere karşı kurumun yetki sınırları çerçevesinde korunma.
En az bir seviye temyiz tanınması;
İhbarda bulunan birey yargılama aşamasında veya konuyla ilgili tüm toplantılar ve duruşmalar dahil
olmak üzere süreç esnasında suçlandığında veya soru yöneltildiğinde kendisine destek olabilecek tercih
edilen bir danışman tarafından eşlik edilme;
Araştırmacılar ve adli yargı tarafından müdahale olmaksızın kurumun yargılama ve işlem süreci boyunca
insan haklarını ve dini hükümleri uygulama.

Irk, renk, ulusal köken, din, mezhep, yaş, engel durumu, cinsiyet, cinsel kimlik veya tanım, cinsel
yönelim, aile statüsü, hamilelik, genetik karakter yakınlıkları, askeri statü, aile içi şiddet kurbanı statüsü
veya cezai hüküm ayırt etmeksizin ve meydana gelen suçun veya saldırının kampüs içinde, kampüs
dışında veya dışarıda öğrenim görüldüğü sırada gerçekleşmesinden bağımsız olarak geçerli olan haklar;

Üniversite Polisine veya Kampüs Güvenliğine, yerel polise, ve/veya Eyalet Polisine bildirme veya
bildirim yapmayı tercih etmeme; olayı kendi kurumunuza bildirme; bir olay ihbar etme nedeniyle
uygulanabilecek misillemelere karşı kurum tarafından korunma; kurumunuzdan destek ve kaynak alma
haklarına sahipsiniz.

