Визначення підтвердженої згоди
Під підтвердженою згодою розуміється добровільне і взаємне рішення усіх учасників взяти участь
у діях сексуального характеру. Згода може бути надана словами або діями, до тих пір, як ці слова
або дії становлять собою чіткий дозвіл про готовність брати участь у діях сексуального характеру.
Мовчання чи відсутність опору саме по собі не демонструє згоду. Визначення згоди не залежить
від статі учасника, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, або гендерного вираження.
Згода на будь-який статевий акт або попередньо узгоджені дії сексуального характеру з будь-якою
стороною, не обов'язково означає згоду на будь-який інший статевий акт.
Згода потрібна незалежно від того, чи знаходиться особа, що ініціює акт, під впливом наркотиків
і/або алкоголю.
Людина може спочатку надати згоду, а потім в будь-який момент передумати.
Згода не може надаватися, коли людина позбавлена дієздатності, коли людина не може свідомо
надати згоду на участь в діях сексуального характеру. Позбавлення дієздатності може бути
викликано відсутністю свідомості або сном, насильницьким утримуванням або якщо особа іншим
чином не може дати згоду. Залежно від ступеня інтоксикації, людина, яка перебуває під впливом
алкоголю, наркотиків або інших одурманюючих речовин, може бути позбавлена дієздатності, а
отже, не в змозі дати свою згоду.
Згоду не можна отримувати шляхом примусу, залякування, сили або загрози заподіяння шкоди.
Якщо людина відкликає свою згоду або більше не може погоджуватись, то сексуальні дії повинні
зупинитись.

Звільнення від покарання за порушення заборони вживання наркотиків
та алкоголю
Здоров'я та безпека кожного студента в Rockland Community College має першочергове значення.
RCC визнає, що студенти, які знаходилися під дією алкоголю чи наркотиків (добровільно або
недобровільно) в час скоєння насильства, включаючи, але не обмежуючись, побутове насильство,
насильство під час побачень, переслідування або сексуальне насильство, можуть не наважуватися
повідомляти про подібні інциденти через побоювання про можливі наслідки. RCC настійно
закликає студентів повідомляти керівництву установи про домашнє насильство, насильство під час
побачень, переслідування або насильницькі дії сексуального характеру. Очевидець або інформант,
діючи в дусі доброї волі та розкриваючи інформацію керівництву RCC або співробітникам
правоохоронних органів щодо випадку побутового насильства, насильства під час побачень,
переслідування або насильницьких дій сексуального характеру, не буде підлягати покаранню в
рамках правил поведінки в RCC's за порушення заборони вживання алкоголю і/або наркотиків,
якщо це відбувалось в час або незадовго до скоєння побутового насильства, насильства під час
побачень, переслідування або насильницьких дій сексуального характеру.

Права студентів
Всі студенти мають право:

Звертатися з заявою до місцевих правоохоронних органів або поліції;
На серйозне відношення до факту розкриття ними інформації щодо побутового насильства,
насильства під час побачень, переслідування і сексуального насильства;
Приймати рішення про те, чи слід розкривати інформацію про злочин або порушення та брати
участь у місцевому, судовому або кримінальному процесі без тиску з боку установи;
Брати участь у процесі, який є справедливим, неупередженим, і який забезпечує адекватне
поширення інформації та реальну можливість бути вислуханим;
На гідне відношення і отримання від установи відповідних медичних та консультаційних послуг,
якщо такі є;
На нерозповсюдження будь-яких припущень, що людина, яка повідомляє про інцидент, сама була
винна під час скоєння злочину, або що вона повинна була діяти по-іншому для уникнення
подібних злочинів або порушень;
Описати інцидент якнайменшій кількості представників установи, згідно встановленої процедури,
і бути звільненою від необхідності зайвого повторювання опису інциденту.
На захист від помсти з боку установи, будь-якого студента, обвинуваченого та/або відповідача,
та/або їх друзів, сім'ї і знайомих, які підпадають під юрисдикцію установи;
На доступ до щонайменше одного рівня оскарження ухвали;
На супроводження обраним радником, який може допомагати і радити людині, що повідомила про
інцидент, обвинуваченому або відповідачеві протягом усього місцевого або судового процесу, в
тому числі під час усіх зустрічей і слухань, пов'язаних з таким процесом;
Користуватися громадянськими правами та сповідувати релігію без втручання з боку
розслідування, кримінального правосуддя або судового чи місцевого керівництва.

Права надаються незалежно від раси, кольору шкіри, національного походження, релігії,
віросповідання, віку, інвалідності, статі, статевої ідентичності, сексуальної орієнтації, сімейного
стану, вагітності, генетичних характеристик, військового статусу, статусу жертви побутового
насильства чи судимості, і незалежно від того, чи відбувається злочин або порушення на території
чи за межами кампусу або під час навчання за кордоном.

Ви маєте право звертатися або не звертатися з заявою до поліції університету чи служби безпеки
кампусу, місцевих правоохоронних органів і/або поліції; повідомити про інцидент своєму
закладові; бути захищеним установою від помсти за повідомлення про інцидент; і отримати
допомогу і ресурси від вашої установи.

