Định Nghĩa của Sự Đồng Ý Chủ Động
Sự đồng ý chủ động là một quyết định có nhận thức, tự nguyện, và lẫn nhau giữa tất cả những người trong
cuộc tham gia vào hoạt động tình dục. Sự đồng ý có thể được đưa ra bằng những lời nói hoặc hành động,
miễn là những lời nói hoặc hành động đó tạo ra sự cho phép rõ ràng về việc sẵn sàng tham gia vào hoạt
động tình dục đó. Im lặng hoặc không phản kháng, trong và của chính bản thân nó, không biểu thị sự
đồng ý. Định nghĩa về sự đồng ý không khác nhau dựa trên giới tính của người tham gia, định hướng tình
dục, giới tính, hoặc biểu hiện giới tính.
Sự đồng ý với bất kỳ hành vi tình dục hoặc hoạt động tình dục có sự đồng thuận trước đó giữa hoặc với
bất kỳ bên nào không nhất thiết tạo ra sự đồng ý với bất kỳ hành vi tình dục khác.
Sự đồng ý là cần thiết bất kể người khởi xướng hành động đang chịu ảnh hưởng của thuốc và/hoặc rượu.
Sự đồng ý có thể được đưa ra ban đầu nhưng có thể được rút lại bất cứ lúc nào.
Sự đồng ý không thể được đưa ra khi một người bị mất năng lực, việc này xảy ra khi một cá nhân không
có khả năng lựa chọn một cách có ý thức trong việc tham gia vào hoạt động tình dục. Sự mất năng lực có
thể do sự thiếu ý thức hay đang ngủ, bị cầm giữ một cách không tự nguyện, hoặc nếu một cá nhân lẽ ra
không thể đồng ý. Tùy thuộc vào mức độ say, một người đang chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc các
chất gây say khác có thể bị mất năng lực và do đó không thể đồng ý.
Sự đồng ý không thể được đưa ra khi nó là kết quả của bất kỳ sự ép buộc, đe dọa, vũ lực, hoặc hăm dọa
gây tổn hại.
Khi sự đồng ý được rút lại hoặc có thể không còn được đưa ra, hoạt động tình dục phải dừng lại.

Tha Tội cho Hành Vi Sử Dụng Rượu và Chất Gây Nghiện
Sức khỏe và sự an toàn của mỗi sinh viên tại Rockland Community College là vô cùng quan trọng. RCC
nhận thấy rằng những sinh viên đã uống rượu và/hoặc sử dụng chất gây nghiện (cho dù việc sử dụng đó là
tự nguyện hay không tự nguyện) tại thời điểm diễn ra bạo lực, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với
bạo lực gia đình, bạo hành hẹn hò, rình rập, hoặc tấn công tình dục có thể do dự trong việc báo cáo các vụ
việc này vì sợ hậu quả tiềm tàng đối với các hành vi của chính họ. RCC khuyến khích học sinh nhiệt tình
báo cáo tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành hẹn hò, rình rập, hoặc tấn công tình dục cho các cán bộ
trường. Một người ngoài cuộc hành động với ý định tốt hoặc một cá nhân báo cáo hành động với ý định
tốt tiết lộ bất cứ vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành hẹn hò, rình rập hoặc tấn công tình dục cho cán bộ
hoặc cơ quan thực thi pháp luật RCC sẽ không bị quy kết thực hiện hành vi vi phạm chính sách sử dụng
rượu và chất gây nghiện của RCC's vào hoặc gần thời điểm diễn ra bạo lực gia đình, bạo hành hẹn hò,
rình rập, hoặc tấn công tình dục.

Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Sinh Viên
Tất cả sinh viên có quyền:
Báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và/hoặc cảnh sát tiểu bang;
Làm cho sự công khai tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành hẹn hò, rình rập và tấn công tình dục được
xem xét một cách nghiêm túc;

Đưa ra quyết định về việc liệu có công khai một hành vi phạm tội hoặc vi phạm và tham gia vào quá trình
tư pháp hoặc tiến trình thi hành và/hoặc tiến trình tư pháp hình sự mà không chịu áp lực từ trường hay
không;
Tham gia vào một tiến trình mà tiến trình này là công bằng, vô tư, và có cung cấp các thông báo đầy đủ
và một cơ hội thực sự để được lắng nghe;
Được đối xử với thái độ đường hoàng và nhận được các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe lịch sự,
công bằng và tôn trọng, nếu có, từ trường;
Được miễn trừ khỏi bất kỳ gợi ý rằng cá nhân báo cáo có lỗi khi các hành vi phạm tội và vi phạm xảy ra,
hoặc đã nên hành động theo một cách khác để ngăn hành vi phạm tội và vi phạm đó;
Mô tả vụ việc cho càng ít đại diện của trường càng tốt trên thực tế và không bị yêu cầu mô tả lại vụ việc
một cách không cần thiết.
Được bảo vệ khỏi bị trả thù bởi nhà trường, sinh viên, bị cáo và/hoặc các bị đơn và/hoặc bạn bè, gia đình
và người quen của họ trong thẩm quyền của nhà trường;
Tiếp cận với ít nhất một cấp độ kháng cáo đối với một phán quyết;
Được tự lựa chọn một cố vấn đi kèm, chuyên gia cố vấn này có thể hỗ trợ và tư vấn một cá nhân báo cáo,
bị cáo, hay bị đơn trong suốt quá trình tư pháp hoặc tiến trình thi hành bao gồm tất cả các cuộc họp và các
phiên điều trần liên quan đến quá trình đó;
Thực hiện các quyền dân sự và thực hành tôn giáo mà không có sự can thiệp của quá trình điều tra viên,
xét xử hình sự, hoặc quá trình tư pháp hoặc tiến trình thi hành của nhà trường.

Các quyền áp dụng bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tín ngưỡng, tuổi tác, tình
trạng khuyết tật, giới tính, biểu hiện giới tính, định hướng tình dục, tình trạng gia đình, mang thai, đặc
điểm khuynh hướng di truyền, tình trạng tham gia quân đội, tình trạng nạn nhân bạo lực gia đình, hoặc bị
kết án hình sự và bất kể các hành vi phạm tội hoặc vi phạm xảy ra trong khuôn viên trường, ngoài trường,
hoặc trong khi học tập ở nước ngoài.

Quý vị có quyền báo cáo cho Cảnh Sát Trường Đại học hoặc Bảo Vệ Trường, cơ quan thực thi pháp luật
địa phương, và/hoặc Cảnh Sát Tiểu Bang hoặc chọn không báo cáo; báo cáo vụ việc cho trường của quý
vị; được bảo vệ bởi trường khỏi việc bị trả thù cho việc báo cáo vụ việc; và nhận được sự hỗ trợ và các
nguồn lực từ trường của quý vị.

