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فرادی که تحت آزار جنسی قرار گرفته اند تهیه شده است. از طریق این راهنما موارد مختلفی ارائه و توضیح داده این دفترچه جهت کمک به ا

نشگاه افراد را تشویق به گرفتن بهترین تصمیم برای خواهد شد. مواردی مانند دریافت اقدامات حمایتی و پر کردن یک شکایتنامه رسمی. این دا

صمیم گیری لطفا در نظر داشته باشید که مدافعان قربانیان در دانشگاه ایالتی اوکالهاما هت حمایت شما در دسترس  خودشان می کند. در هنگام ت

 می باشند. 

قربانی تجاوز جنسی هم بسیار زیاد  نفر دانشگاه ایالتی اوکالهاما اقدامات خشونت جنسی را بسیار جدی در نظر گرفته و باور دارد که حتی یک 

انشگاه تمامی اعضای جامعه خود را دعوت میکند به تالش برای ایجاد محیطی امن و پر بار برای زندگی, آموختن و موفقیت  می باشد. این د

  پایان دادن به خشونت جنسی. برای اعضای این مجموعه دانشگاهی, فهمیدن و دریافت رضایت, مداخله به عنوان تماشاگر فعال در  جهت

مهم است.  جنسی خشونت قربانیان از  حمایت و  لزوم, صورت  

 

 

 

 

 



 رسانی  کمک  منابع
 5تا8  جمعھ دوشنبھ تا    ساعتھ  24 کمک  ھا   قربانی مدافع دفتر 

405-564-2129 405-624-3020 
1is2many.okstate.edu/advocate 

 وبسایت   آدرس 

 میتوانند   که میشود معرفی  دانشگاه  داخل  و خارج در منابعی  شما  به  این دفتر  در  .میکند کمک  شما  به محرمانه خدمات  عنوان یک  به ها  مدافع قربانیدفتر  
 دیگر  های  گزینه میتوانند  آنها   همچنین  برای  مختلف  منابع میتوانند  آنها  .کنند کمک  شما  به میتواند  محرمانه سیستم  یک  عنوان  به  ها قربانی  مدافع  دفتر 
 کنند  معرفی  شما به را دانشجوها  از  حمایت دفتر و پلیس مانند 

 ucs.okstate.edu یونین   استیودنت  320  اتاق  5472-744-405 دانشجویان  مشاورهمرکز 
 وبسایت   آدرس 

 وجود  ساعته  24  صورت  به  ای  مشاور حرفه  یک همچنین  .میدهد  ارایه رایگان  همه  برای  محرمانه و  شخصی  مشاوره   جلسه دانشجویی پنج مشاورهمرکز  

 یا   و  تعطیل روزهای  در بگیرید و  باال تماس  تماس   شماره  با  معمولی روزهای  کاری های  ساعت  در  .باشید  ارتباط  در او با  تلفن  طریق  از میتوانید  که دارد 

 (4057446523)  باشید  ارتباط در دانشگاه  پلیس  با   کاری  ساعت از بعد 

 .N 3800 امید ھایبال  
Washington 

405-624-3020 https://wingsofhopeok.com 
 وبسایت   آدرس 

 و حفاظتی  دستورات  در ثبت میتوانند آنها  .میکند  کمک ها  قربانی  به  که  است اجتماعی  منبع  واتر یک  استیل خانگی های  خشونت   مرکز یا  امید های  بال 
 .بدهند  مشاوره گروهی  و  نفره  تک  به صورت  میتوانند  که  دارند با تجاوز جنسی  مقابله  برای  مشاوره  تیم  یک آنها .کنند  کمک  وکالت  خدمات

(SANE) جنسی   تجاوز پزشکی تست http://www.stillwater- 
medical.org/page/main/services/emergency/sane 

 میتوانند   ها  مراقبت  .میکند فراهم فیزیکی  آسیب  هرگونه   برای  را الزم  های  مراقبت  واتر  استیل  شهر  پزشکی  مرکز اید کرده  تجربه  را  جنسی  تجاوز اگر 
 5  تا مرکز  این   خدمات  که  کنید  توجه  .است رایگان  مرکز  این   خدمات   .باشد  از بارداری پیشگیری  و   جنسی،  های عفونت  مراقبتی، های  بیماری شامل 
 .کند  کمک  شما به  میتواند  جنسی  تجاوز  از بعد  روز 

 Student 328 حمایتی   اقدامات  دفتر 
Union 

405-744- 
5470 

https://1is2many.okstate.edu/supportive 
measures.html 

 :نمیشود  موارد این  به محدود  ولی  است  زیر موارد  حمایتی شامل اقدامات  .کنند  فتدریا  زیر  موارد  طریق  از را  حمایتی  اقدامات میتواننددانشجویان 

 •   حفاظتی  دستور  یک  ارایه  یا  پلیس   به  گزارش  ارایه  در  کمک       •   زندگی  ی  نحوه  در  تغییر
 •   تحصیالت  برای  کمک 

 •   افراد  بین  تماس  عدم  دستور                    •   برقراری  جمله  از  جنسی  خشونت  اثرات  به  رسیدگی  برای هماهنگی

 •   ایمنی اقدامات                            بهداشتی  یا  و مراکز مشاوره افراد  بین ارتباط

 •   کاری  برنامه  در  تغییر 

 OSUPD: 405-744-6523 پلیس  بھ  گزارش
USDA building 

Stillwater PD: 405-372-4171 
723 S. Lewis 

پلیس   به میتوانید  افتاده باشد شما   اتفاق  در دانشگاه   این وضعیت  اگر  .دهید  گزارش پلیس  به را وضعیت تشویق میکنه که این  دانشگاه ایالتی اکالهما شمارو
 اتفاق   دیگری  جای هر  اگر  .کنید  گزارش  استیل وارد  پلیس  مرکز افتاده باشد، به اتفاق واتر  استیل  در دیگر  جای در  وضعیت  اگر  .کنید  گزارش دانشگاه
 .شود  گزارش  حادثه  محل  در قضایی  صالحیت  با محلی  پلیس  مرکز به میتواند باشد  افتاده

 Student 328 دانشجویان  رفتاری   فرایند دفتر 
Union 

405-744-5470 http:/ssc.okstate.edu/code 

 رفتاری  قوانین  نقض  موارد  .کند  مطرح  دانشجویان  رفتاری  قوانین  رعایت  عدم  بر  مبنی اکالهما  ایالتی  دانشگاه  دانشجویان  علیه  شکایتی  میتواند  هرکسی
 :از عبارتند

 .دیگر  موارد  و تعقیب خانگی،  خشونت  مالقات،  قرار  خشونت  جنسی، رفتار  سوء جنسی،  اذیت  و آزار 
 .است  کرده  بینی  پیش است،  داده  رخ  تخلف  که مواردی  در دانشجویان تعلیق  سقف تا  را هایی  تحریم  دانشجویی  رفتار نامه آئین 

 .بگیرید  تماس دانشجویی  رفتار  پشتیبانی و  با  وقت  اسرع  در  لطفا    میخواهید،  فرآیند این مورد  در  بیشتری  اطالعات   اگر یا  شکایت  یک  شروع برای 

  .است  محدود  تنبیهی  امور  درانجام  دانشگاه  نگیرد،  صورت  شکایتی  اگر
 است   کرده  شکایت  که  از فردی انتقام  .میکند  عمل  سختگیرانه   بسیار  است   کرده  شکایت به  اقدام نیت حسن  با که فردی  از  انتقام شخصی برابر در دانشگاه

 .است  ممنوع کرده است  شرکت تحقیقات  در  که  فردی یا 
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 اند   یافته  نجات  جنسی  تجاوز از   که  قربانیان  واکنش   راهنمایی
 

 
اختالل    دچار  خود  امنیت  سالمتی و   احساس  زندگی روزمره و در  استممکن  جنسی، تجاوز مانند  زا آسیب  رویداد  یک به دنبال

این اختالالت واکنش های ترومایی هستند که باعث میشوند سیستم دفاعی بدن شما تالش کند تسکین موقتی ایجاد کند تا   .شوید

واکنشهای   .هستند  مخرب  غیرطبیعی و رویداد  یک  موقتی به  های طبیعی و  واکنش اینها  .کند بیشتر حفاظت  آسیب برابر  در ازشما

انجماد را آغاز میکند تا شما را از  ضربه ای به دلیل سیستم بقای ذاتی بدن رخ میدهد که یک مبارزه ناخودآگاه، فرار یا واکنش

و ممکن   پس از نجات یافتن از تروما، بدن نسبت به تهدیدات احتمالی آینده هوشیار خواهد بود .یک موقعیت تهدیدآمیز عبور دهد

واکنشهای ضربه ای   .است در هنگام ایجاد یک واکنش ترومایی مشابه، حتی اگر در خطر واقعی نباشید، عکس العمل نشان دهد

 ممکن است توسط افراد، مکانها یا چیزهایی که به حمله مرتبط هستند، ایجاد شود، در حالی که واکنشهای دیگر ممکن است 

 که   در حالی یابد، کاهش  زمان   گذشت با  است  ممکن تروما  های  واکنش  از  برخی .باشد  "همنتظر غیر  طور به"  که  برسد بهنظر

 ).مشاوره  مراکز  یا   وکیل با  مشاوره(  باشد  داشته بیشتر  حمایت  به نیاز  ممکن است برخی   بهبودی   روند  از طبیعی  بخش یک این 

 .اید  کرده  تجربه  را ای  ضربه  واکنش چندین  که شوید متوجه  است ممکن حتی  که است 
 

 رایج   ای ضربھ ھای واکنش 
 

 شرم   احساس  /گناه  احساس  /سرزنش
نحوی    به  است   ممکن   که  میپرسند اغلب  بازماندگان .کنند  می شرمندگی و گناه  احساس  این حمله  بازماندگان از  از بسیاری

 با   نوعی  به  اینکه  یا میکردند،  جلوگیری  حمله  از  نحوی  به  میکردند، باید  اعتماد  مهاجم به   نباید  باشند،  شده "خواسته" یا  "تحریک "

  .است جنسی  تمایالت  و مورد تجاوز جنسی در  جامعه  غلط  نتیجه تقکرات این احساسات از برخی .شدهاند  خراب این تجربه

 یک   و زن  سه  هر  از .بیفتد  اتفاق  غیره  و  مذهب  جنسیت، نژاد، سن، از   نظر صرف کسی، هر  برای  است  ممکن  جنسی  خشونت

 :اگر  حتی نیستید، مقصر باشید، شما  داشته یاد  به  .گیرند  می  قرار جنسی  تجاوز  مورد  خود زندگی از  ای  دوره در  نفر  یک مرد، 

   اقوام،  سایر قیم، برادر،  و خواهر والدین، پسر،  دوست یا دختر  دوست همسر، دوست،  قرار،  آشنا،  یک  مهاجم شما 
 .است  بوده  کارفرما حتی  یا مربیاستاد، 

     کردید می  مصرف  مخدر  مواد یا خوردید می  مشروب   .اید بوده صمیمی دیگران با یا  شخص آن با  قبال. 

   نبودید  فیزیکی   مقابله  به قادر یا  بگویید  »نه« نتوانستید  یا  نگفتید  و یخ زدید. 

   بدانند کننده   اغوا  را آن دیگران  است ممکن که پوشیدید  می هایی  لباس  شما. 

    ندادید گوش آنها  و به  گفتید "نه "  بعدا اما "بله"گفتید   شما. 
 

 

 یاد تجاوز  به را  شما است ممکن  که  هایی  موقعیت و گفتگوها  از بخواهیدکه  اجتناب: بسیار طبیعی است  
است این حس را داشته باشید که می خواهید "به زندگی ادامه دهید" و "اجازه   ممکن  .کنید  اجتناب بیاندازد

 دهید که گذشته, گذشته باشد" 

 

  ".غیرممکن است چنین اتفاقی بیوفتد .شاید خیال پردازی میکنم  .اتفاق مهمی نیفتاده است: "انکار
بازماندگان گاهی اوقات   .دارند حمله واقعا  اتفاق افتاده است مشکل  بازماندگان اغلب در اعتراف به اینکه

 .فورا  متوجه اوضاع وخیم تروما نمی شوند

بازماندگان ممکن است احساس جدایی عاطفی یا تخلیه کنند، ممکن است از آنچه :   حالت شوک و بی حسی
در اطرافشان اتفاق میافتد بیاطالع باشند، ممکن است ندانند چگونه واکنش نشان دهند، ممکن است در به 

آوردن جزئیات ضربه مشکل داشته باشند، ممکن است احساس تغییر زمان را تجربه کنند، ممکن  خاطر
گیری یا ادعا میکنند که چیزی   کناره .است گریههای غیرقابل کنترل یا خندیدن عصبی را تجربه کنند

 احساس نمیکنند یا "خوب" هستند.
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 روزمره یاختالل در زندگ
 
تمرکز بر  ایبازماندگان ممکن است تمرکز، حضور در کالس،  یافکار در مورد حادثه باشند. برا ریاز تجاوز، بازماندگان ممکن است درگ پس

ر شما د تیاحساس امن ایو/ یلیتحص تیرساندن مدرسه، وضع انیبه پا ی شما برا ییکه توانا دیکار دشوار باشد. ممکن است متوجه شو ایمدرسه 
را به شما  یفرد یبانیپشت از،یرا در نظر گرفته است تا در صورت ن ییها هی رو OSU .اتفاق قرار گرفته باشد نیا ریشما تحت تأث نتمحل سکو

 is 2 Many Sexual Violence Resources 1به   شتریاطالعات ب یارائه دهد. .برا

(http://1is2many.okstate.edu//advocate ) دیرجوع کن. 

 
 دست دادن کنترل  از
بردن احساس استقالل و کنترل شما استفاده کرده است. بازماندگان ممکن است به   نیاز ب یاز قدرت خود برا یگریطول تجاوز، شخص د در

 .مهم به نظر برسند اریشد، ممکن است بس یکه قبال  به طور معمول گرفته م یماتیخود را نداشته باشند. تصم  طور موقت اعتماد به نفس معمول

 ی احساس ناامن/ترس
کنند. آنها ممکن است   یریپذ بیاحساس آس یمنظم زندگ یها تیدر هنگام انجام فعال یکه بازماندگان از مردم بترسند و حت ست ین رمعمولیغ نیا

  ت اعتماد کنند. بازماندگان ممکن اس یدانند به چه کس یبترسند. ممکن است متوجه شوند که نم یادیاز بودن با افراد ز  ایاز تنها ماندن بترسند 
 .ندباش جیهراس ممکن است را یزودهایوحشت زده شوند. اپ یباشند و به راحت اریاز حد هوش شیاطراف خود ب طینسبت به مح

 
 یریو کناره گ انزوا

  یدر مورد تجاوز م گرانی توانند درک کنند، د ینم گرانیکند، د یم زیمتما گرانیاتفاق تلخ، آنها را از د نیممکن است احساس کنند ا بازماندگان
  کنبازماندگان مم نی. بنابرارهیرا ناراحت کنند، و غ زانشانیخواهند با صحبت در مورد آن اتفاق، عز  یکنند، نم یآنها را قضاوت م ایدانند 

 .رندیکنند و از خانواده و دوستان فاصله بگ یریاست کناره گ

 
 ت یو عصبان خشم

داشته باشند. غالبا  خشم بر تجاوز، متجاوز، از دست دادن   یریپذ  کیتحر ای تیاحساس عصبان یبرا یمختلف لیممکن است دال بازماندگان
است. بازماندگان در  یبه تجاوز جنس یمتمرکز است. خشم پاسخ مناسب و سالم رهیو غ یزندگ وهیدر ش رییتغ زان،یعز تی عدم حما ت،یامن
 .نداشته باشد یممکن است نقطه تمرکز خاص یری پذ کیمتفاوت هستند. تحر اریابراز خشم بس زانیم

  
 گر ید یطرف ھا  ایمتجاوز  یبرا یگزارش/نگران در
 ایمتجاوز، دوستان مشترک،  یبرا یآن اتفاق تلخ، چه اتفاق یقانون  گردی پ ایکنند که در صورت گزارش  یم یاز بازماندگان ابراز نگران یبرخ
تجاوز را گزارش کند.   یو چه کس یچه زمان ا،یکه آ رندیبگ میرا دارند که تصم اریاخت نیمرتبط خواهد افتاد. بازماندگان ا زانیعز ریسا

  .موجود است  https://1is2many.okstate.edu در دهید بیافراد اس یموجود برا یها نهی در مورد گز ییاراهنم

 لرزش، کابوس اضطراب،
پس از  یتواند مدت کوتاه یم نیآن اتفاق( و کابوس شوند. ا یادآوریز تجاوز دچار لرزش، اضطراب، فالش بک )ممکن است پس ا بازماندگان

باشند.   رهیحمله و غ ب،یتعق یاهایشامل رو ایآن اتفاق تلخ باشند  اداوریها ممکن است . کابوسابدیادامه  یمدت طوالن یتجاوز شروع شود و برا
"تاکنون آن اتفاق را فراموش کرده باشند". فالش بک  دیکه "آن را از دست بدهند" و ممکن است احساس کنند که با ترسندیاغلب م ماندگانباز

 .شود یاز تروما گزارش م یدهد و به عنوان تجربه مجدد بخش یرخ م یداریدر هنگام ب 

 ی کیزیف یها واکنش
 رییممکن است شامل تغ یکیزیکنند. عالئم ف یرا تجربه م یو اجتماع یاطفع یواکنش ها نیو همچن یکیزیتروما اغلب عالئم ف بازماندگان

دندان   ،یعضالن یدرد اسکلت ،یخستگ ایضعف  ،یمنیغش، کاهش ا ای جهیضربان قلب، تپش قلب، سرگ شیاشتها، اختالل در خواب، افزا
 .باشد رهی، عالئم زنان و غیقروچه، مشکالت گوارش

  
 ت یمیدر مورد صم ینگران

گونه تماس   چیمواجه شوند. بازماندگان ممکن است خواهان ه تیمیمرتبط با صم یها یممکن است پس از تجاوز با انواع نگران بازماندگان
خاص ممکن است    یمقابله استفاده کنند. اعمال جنس زمیبه عنوان مکان یاز افراد ممکن است از رابطه جنس ینباشند. بعض یجنس ای یمیصم

صبور باشند و با  دیدشوار است. بازماندگان با اریبازماندگان بس یشرکت در آن برا ن،یان اتفاق باشد. بنابرا ادآوریو زدی نگفالش بک را برا
 .دشون تیخود حما یزندگ کیتوسط شر دیشرکت کنند و با یمیکه راحت هستند در روابط صم یسرعت
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 بازماندگان  یبرا یخودمراقبت
 

شما   یوجود دارد که ممکن است برا یاز موارد یستیل نجایمهم است. در ا اریزا، مراقبت از خود بس بیتجربه آس کیپس از  یبهبود هنگام
 :باشد دیمف

و   دیکن دییتا احساسات خود را تأ دیکن ییشناسا دیرا که به آنها اعتماد دار یافراد دیکن ی سع - دیکن افتیدر تیاز دوستان و خانواده حما .1

 .دیشوند اجتناب کن  یشما م یمانع از روند بهبود دیکن یکه فکر م یو از کسان دیکن دیینقاط قوت خود را تأ

در مورد تجاوز صحبت   یبا چه کس کجا و ،یکه چه زمان د یانتخاب کن - دیکن انیو احساسات خود را ب دیدر مورد تجاوز صحبت کن .2

 .دیکنیم تیآنها احساس امن یکه با افشا دیکن انیرا ب یفقط اطالعات د،یکن

تمدد  یها کیتکن  ای ،یرو ادهیپ ک،یروب یا دن،یو ورزش مانند دو نیسنگ یکارها –  دیکاهش استرس استفاده کن یها کیاز تکن .3

 .دیرا امتحان کن رهیروزانه و غ ادداشتیدعا،  شن،یتیمد ق،یاعصاب مانند تنفس عم

مانند  یافسردگ یداروها ایاز حد محرک ها  شیو از مصرف ب دیمتعادل و چرخه خواب را حفظ کن ییغذا میرژ کیتا حد امکان  .4

 .دیکن یو الکل خوددار نیکوت یشکر، ن ن،یکافئ

 .دیاستفاده کن رهیو غ ینقاش ،یباز ،یقیسالم مانند مطالعه، گوش دادن به موس یاز عوامل حواس پرت .5

به  - دیقوا اختصاص ده دیتأمل، استراحت و تجد یرا برا یلحظات آرام دی. به خود اجازه دهدیوقفه« استفاده کن ایاوت  میاز »تا .6

 .دیکن  یم یناامن ایکه احساس استرس   یخصوص در مواقع

 https://ucs.okstate.edu  or .دی ریمشاور تماس بگ کیمتخصص مانند  کیخود با  یدر بهبود تیحما یبرا .7
http://1is2many.okstate.edu//advocate
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 تعاریف 
 

 .تعاریف زیر را می توان برای شناسایی اشکال خشونت جنسی به کار برد. از همین تعاریف در فرآیند رفتار دانشجویی استفاده خواهد شد

 

 27آیین نامه رفتار دانشجویی، بخش دوم،  - آزار و اذیت جنسی

 رفتار بر اساس جنسیت که یک یا چند مورد از موارد زیر را برآورده می کند:

را مشروط به مشارکت فرد در رفتار جنسی ناخواسته می  دیگردانشگاه که ارائه هرگونه کمک، مزایا یا خدمات  از کارمندانشخصی  .1

 کند.

ور عینی توهین آمیز تشخیص داده شده است که عمال   رفتار ناخواسته ای که توسط یک فرد معقول به قدری شدید، فراگیر و به ط .2

 دسترسی یکسان به برنامه یا فعالیت آموزشی دانشگاه را از بین می برد. 

طور صریح یا ضمنی بر های جنسی، و سایر رفتارهای کالمی یا فیزیکی که به ها برای محبتهای جنسی ناخواسته، درخواستپیشرفت .3

آمیز کند یا یک محیط کاری ترسناک، خصمانه یا توهینه طور غیرمنطقی در عملکرد کاری فرد تداخل میگذارد، باشتغال فرد تأثیر می

 کند. ایجاد می

ای شدید است که دسترسی  شوند، زیرا چنین رفتاری به اندازهآمیز بودن ارزیابی نمیاز نظر شدت، فراگیر بودن، توهین (3) و (1) های فرعیبخش

 .های آموزشی دانشگاه را ممنوع کندبه برنامه یا فعالیت

 

 23آیین نامه رفتار دانشجویی، بخش دوم،  -خشونت دوستیابی 

خشونت قرار مالقات توسط شخصی انجام می شود که با شخص دیگری در یک رابطه اجتماعی عاشقانه یا صمیمی است یا بوده  

 :است. وجود چنین رابطه ای با توجه به عوامل زیر تعیین می شود

نه محدود به، آزار جنسی یا فیزیکی یا    طول رابطه، نوع رابطه و فراوانی تعامل بین افراد درگیر در رابطه. خشونت قرار مالقات شامل، اما 

 .تهدید به چنین آزاری است. خشونت قرار مالقات شامل اعمالی نمی شود که با تعریف خشونت خانگی مطابقت داشته باشد

 

 24آیین نامه رفتار دانشجویی، بخش دوم،  -خشونت خانگی 

 خشونت خانگی جرم خشونتی است که توسط افراد زیر انجام می شود:

 مسر فعلی یا سابق یا شریک صمیمی قربانی؛ه •

 شخصی که قربانی با او فرزند مشترک دارد.  •

 شخصی که به عنوان همسر یا شریک صمیمی با قربانی زندگی مشترک دارد یا با او زندگی مشترک داشته است. •

 فردی که موقعیت مشابهی با همسر قربانی دارد.  •

ی که تحت قوانین خشونت خانگی یا خانوادگی اوکالهاما در برابر اعمال آن شخص  هر شخص دیگری علیه قربانی بزرگسال یا جوان •

 محافظت می شود. 

 

خشونت خانگی الگویی از رفتار توهین آمیز در هر رابطه ای است که توسط یک شریک برای به دست آوردن یا حفظ قدرت و کنترل شریک  

ال فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی یا روانی یا تهدید به اعمالی باشد که بر شخص  صمیمی دیگر استفاده می شود. خشونت خانگی می تواند اعم

 .دیگری تأثیر می گذارد

 

 28آیین نامه رفتار دانشجویی، بخش دوم،  – جنسی ی بد رفتار

 و سو استفاده جنسی استفاده می شود.  نمایش اندام جنسیاین اصطالح برای تجاوز جنسی، 

 

 :جرمی که با تعریف تجاوز جنسی، نوازش، زنای با محارم یا تجاوز قانونی مطابقت دارد  تجاوز جنسی:

 نفوذ هر چند جزئی به واژن یا مقعد با هر عضو یا شیء بدن یا نفوذ دهانی اندام جنسی شخص دیگری بدون رضایت قربانی.  -تجاوز  •

لمس اعضای خصوصی بدن شخص دیگری به منظور ارضای جنسی، بدون رضایت قربانی، از جمله مواردی که قربانی به   -نوازش  •

 دلیل سن خود یا به دلیل موقت یا موقت خود قادر به رضایت نیست. ناتوانی ذهنی دائمی؛ 

 که ازدواج طبق قانون ممنوع است.  آمیزش جنسی بین اشخاصی که با یکدیگر نسبت خویشاوندی دارند تا حدی – زنای با محارم  •
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 آمیزش جنسی با فردی که زیر سن قانونی برای رضایت است.  -تجاوز قانونی  •

 

سو استفاده جنسی  : رفتاری که در آن فرد از دیگری به نفع خود یا به نفع دیگران سوء استفاده جنسی می کند. نمونه هایی از  سو استفاده جنسی

ارضا شهوت با نگاه کردن؛ به اشتراک گذاری مطالب مستهجن یا سایر مطالب نامناسب جنسی؛ برداشتن عمدی کاندوم  شامل، اما نه محدود به،  

یا سایر موانع پیشگیری از بارداری در طول فعالیت جنسی بدون رضایت شریک جنسی؛ و هر فعالیتی که فراتر از مرزهای رضایت باشد، مانند 

به دیگری.   (STD) بخش، یا انتقال آگاهانه یک بیماری مقاربتیدیگران برای تماشای رابطه جنسی رضایتثبت فعالیت جنسی، اجازه دادن به  

برای تعیین اینکه آیا استانداردهای شدید، فراگیر و توهین آمیز عینی را برآورده می کنند، مورد ارزیابی  سو استفاده جنسی  اتهامات مربوط به  

 .قرار خواهند گرفت

 

: عمل افشای عمدی اندام تناسلی خود در مالء عام یا در مقابل دیگران، به منظور ارضای جنسی یا ایجاد توهین. اتهامات  جنسینمایش اندام   

 .مربوط به نمایش اندام جنسی برای تعیین اینکه آیا استانداردهای شدید، فراگیر و توهین آمیز عینی را برآورده می کنند، ارزیابی می شود

 

 29امه رفتار دانشجویی، بخش دوم، آیین ن – تعقیب 

شود که به تکرار رفتارنامناسب با شخص خاصی ادامه می دهد به طوری که ان شخص از امنیت خود یا دیگران بترسد تعقیب به کسی اطالق می

 یا از پریشانی عاطفی قابل توجهی رنج ببرد. 

 

اعمالی که در آن تعقیب کننده به طور مستقیم، غیرمستقیم یا از طریق اشخاص به معنای تکرار رفتارهای نامناسب ، از جمله،     -تکرار رفتار•  

به دنبال نظارت، مشاهده ، تهدید یا ارتباط گرفتن با شخص یا در مورد آن شخص است، یا در اموال   یثالث، با هر اقدام، روش، وسیله یا منظور

 یک فرد دخالت می کند. 

 مناسب است. ، فرد قربانی رفتار نا شخص • منظور از

به معنای درد و رنج روانی قابل توجهی است که نه ضرورتا اما ممکن است نیاز به درمان یا مشاوره پزشکی یا   پریشانی عاطفی قابل توجھ•  

 حرفه ای دیگر داشته باشد.

 

 29آیین نامه رفتار دانشجویی، بخش دوم،  –  انتقام جویی

کند یا علیه فردی با حسن نیت شکایتی را مطرح می به طور مثال ب، تهدید، اجبار یا تبعیض علیه شخصی است که دهنده ارعارفتارهایی که نشان

ت. که در یک فرآیند تحقیق یا انجام تحقیقات شرکت کرده اس 
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 اطالعات قربانی 
 

 ؟ انجام دھید اگر قربانی خشونت جنسی ھستید چھ باید

 

 تماس بگیرید. اگر حادثه در محوطه دانشگاه اتفاق افتاد، با اداره پلیس ۹۱۱اگر ایمن نیستید و نیاز به کمک فوری دارید، با پلیس یا   •

OSU   تماس بگیرید. اگر حادثه در جای دیگری در 6523-744-405به شماره Stillwater رخ داد، با اداره پلیس Stillwater   به

تماس بگیرید. اگر حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده است، با سازمان اجرای قانون که صالحیت آن را   4171-372-405شماره  

 .در محل وقوع آن دارد، تماس بگیرید

 

گیرید. کاری را که باید انجام دهید تا احساس امنیت کنید انجام دهید. به یک مکان امن بروید یا با کسی که با او راحت هستید تماس ب •

های تماس بگیرید تا مشاوره دریافت کنید و در مورد گزینه  Stillwater (405-624-3020) ساعته  ۲۴توانید با خط بحران  می

بعدازظهر دوشنبه تا جمعه با وکالی قربانیان دانشگاه ایالتی    ۵صبح تا    ۸  توانید بین ساعاتچگونگی ادامه صحبت کنید. همچنین می

 .( تماس بگیرید2129- 564-405اوکالهما )

 

از دوش گرفتن، حمام کردن، دوش گرفتن، تعویض یا از بین بردن لباس، خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن، جویدن آدامس، مصرف   •

هرگونه دارو یا صاف کردن اتاق یا محل حادثه خودداری کنید. حفظ شواهد برای تعقیب کیفری حیاتی است. اگرچه ممکن است نخواهید  

شده  آوریاز حادثه پیگرد قانونی کنید، اما این انتخاب ممکن است در آینده بدون شواهد معتبر در دسترس نباشد. شواهد جمع  بالفاصله پس

 .تواند در فرآیند هدایت دانشگاه مفید باشدنیز می 

 

بروید. در هنگام حضور در اورژانس،  Stillwater ER برای هر گونه آسیب فیزیکی که ممکن است رخ داده باشد، به مرکز پزشکی •

درمان بیماری های مقاربتی و عفونت ها و در صورت تمایل برای پیشگیری از بارداری انجام می شود. این خدمات رایگان هستند. 

های مقاربتی بالقوه بیماری  انآزمایش یا درم  دریافت نکنید، اما برای  توسط پرستار را  انتخاب کنید که معاینه تجاوز جنسیمی توانید  

صورت رایگان یا خدمات بهداشتی    به  Paynهزینه به بخش بهداشت شهرستان  های کمتوانید برای گزینه کنید، میدرخواست معاینه  

 .مراجعه کنید stillwaterدانشگاه یا خدمات زندگی در 

تجاوز   برای معاینه  خصوصی منتقل می کنند. یک پرستار  ، شما را به یک منطقه امتحانStillwater پس از ورود به مرکز پزشکی •

و افسر پلیس برای پشتیبانی در دسترس خواهند بود. پرستار شما  (SARA) ، و همچنین یک مدافع پاسخ به تجاوز جنسی(SANE) جنسی

روز( پس از   ۵ساعت ) ۱۲۰را معاینه می کند تا هر گونه آسیب را درمان کند و شواهد جمع آوری کند. توجه: معاینه تجاوز جنسی تا 

 .تجاوز قابل انجام است

 

وسط پرستار انجام خواهد شد، از شما پشتیبانی خواهد کرد. در اورژانس همچنین در تمام طول معاینه که ت   SARAبا اجازه شما،   •

توانید گزارشی را برای اجرای قانون انتخاب کنید یا رد کنید. تشکیل این گزارش شما را متعهد به پیگرد قانونی کامل نمی کند. فقط می

از مطالب مکتوب ارائه می دهد که حاوی اطالعاتی در مورد  شروع به جمع آوری شواهد و اظهارات می کند. وکیل مدافع بسته ای  

.واکنش های رایج به تجاوز جنسی، پیگیری نیازهای پزشکی و خدمات پشتیبانی است
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 پشتیبانی محرمانھ 
 

است در   خشونت جنسی می تواند از نظر عاطفی مخرب باشد و کنار آمدن با چنین استرس بزرگی زمان می برد. عالوه بر حمایتی که ممکن

است که از افراد مختلفی که می ضروری خانواده و دوستان انجام شود، سازمان ها و آژانس های مختلی می توانند به شخص قربانی کمک کنند. 

ت مسئولیت  توانید در این شرایط برای کمک با آنها تماس بگیرید، آگاه باشید. این افراد بسته به موقعیتی که در دانشگاه یا جامعه دارند، ممکن اس

توانند به مشاوران و وکالی قربانیان، می  داشته باشند. بر اساس قوانین ایالتی، برخی از افراد، از جمله  حفظ اسرارهای متفاوتی در رابطه با  

اطمینان دهند. بسیاری از کارمندان دانشگاه نمی توانند محرمانه بودن کامل را تضمین کنند و همه به  برای محرمانه بودن گفت و گوها    قربانی  

یان و تعهد به حفاظت از ایمنی و رفاه جامعه  انشگاه ها باید بین نیازهای قربان د .شدت تشویق می شوند که حوادث خشونت جنسی را گزارش کنند

 .در کل تعادل برقرار کنند

 

OSU Victim Advocates –  خدمات محرمانه 

 

 دوشنبه –  جمعه : ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر

405-624-3020 

بعد از ساعت  ۵  بعد از ظهر و در طول تعطیالت اخر هفته و 

 تعطیالت دانشگاه 

405-624-3020 

OSU Victim Advocates    محرمانه طور  به  تواند  می 

اطالعاتی در مورد منابع داخل و خارج از دانشگاه در دسترس 

 .قربانیان به دانشجویان ارائه دهد

http://1is2many.okstate.edu/advocate 

 

 

 

 محرمانه خدمات  – منابع مشاوره

OSU Student Counseling Center 

320 Student Union 

405-744-5472 

 .ساعته در دسترس است. پنج جلسه اول مشاوره رایگان است ۲۴مشاور به صورت 

http://ucs.okstate.edu 

Wings of Hope 

3800 North Washington Avenue 

405-372-9922 

24-hour Crisis Line: 405-624-3020 

https://wingsofhopeok.com 

Psychological Services Center 

118 North Murray Hall 

405-744-5975 

http://psychology.okstate.edu/psychology- 

services 

 خدمات محرمانه  – خدمات پزشکی           

جنسی، معاینه پزشکی کامل انجام شود، حتی اگر قربانی هیچ آسیب فیزیکی ظاهری نداشته باشد. ارائه مهم است که پس از تجاوز  

 .دهندگان پزشکی می توانند جراحات و عفونت های مقاربتی را درمان کنند

University Health Services 

1202 West Farm Road 

405-744-7665 

http://uhs.okstate.edu 

Stillwater Medical Center 

1323 West Sixth Street 

405-372-1480 

www.stillwater-medical.org 

Payne County Health Department 

1321 West Seventh Avenue 

405-372-8200 

www.ok.gov/health/County_Health_Departme 

nts/Payne_County_Health_Department 

Stillwater Life Services (off-campus) 

1509 West Eighth Avenue 

405-624-3332 

www.stilwaterlife.org 

http://1is2many.okstate.edu/advocate
http://ucs.okstate.edu/
https://wingsofhopeok.com/
http://psychology.okstate.edu/psychology-services
http://psychology.okstate.edu/psychology-services
http://uhs.okstate.edu/
http://www.stillwater-medical.org/
http://www.ok.gov/health/County_Health_Departments/Payne_County_Health_Department
http://www.ok.gov/health/County_Health_Departments/Payne_County_Health_Department
http://www.stilwaterlife.org/
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 اقدامات حمایتی 
 

 
کنند. برای انجام اقدامات   دریافترا    ای از اقدامات حمایتیتوانند درخواست کنند تا در صورت بروز خشونت جنسی، مجموعهمیآموزان  دانش

 حمایتی نیازی به ارائه شکایت نیست. دانشگاه تا حد امکان موضوع را محرمانه نگه می دارد. 

 

دانشجویی تماس بگیریدبرای دریافت اقدامات حمایتی با پشتیبانی و رفتار   

405-744-5470, 328 Student Union 

 

 :اقدامات حمایتی شامل، اما نه محدود، به موارد زیر است

 

باعث آسیب شده    حمایت از ثبت شکایت در فرآیند اجرای دانشگاه و سازمان های مجری قانون علیه افرادی که  :  کمک در ثبت گزارش •

 .اند

 

اعمال کرد که ارتباط بین هر دو طرف را از طریق هر وسیله متهم  : یک دستور عدم تماس را می توان بین شاکی و دستور عدم تماس •

 .ارتباطی ممنوع می کند و همچنین دیگران را از برقراری تماس از طرف آنها منع می کند

. این یک دادخواست به Wings of Hopeیک دستور حفاظتی اضطراری در دادگاه با   صدور: پشتیبانی در  دستور حفاظتی اضطراری •

 دستور دادگاه است که ارتباط بین شاکی و متهم را ممنوع می کند. 

: هماهنگی هر ترتیب معقولی که برای ایمنی مداوم ضروری است. این شامل ترتیبات حمل و نقل یا ارائه یک اسکورت  اقدامات ایمنی  •

 است. 

: کمک به تغییر ترتیبات زندگی شرکت کنندگان در محوطه دانشگاه برای اطمینان از ایمنی و وضعیت زندگی  هیدات الزم برای زندگیتم •

 راحت. 

 : کمک در تنظیم برنامه های تحصیلی و همچنین دسترسی به خدمات پشتیبانی تحصیلی.تمهیدات الزم برای تحصیل •

 مه کاری پردیس برای اطمینان از ایمنی و محیط کاری راحت. : کمک به تغییر برناتغییر برنامھ کاری •

: هماهنگی سایر ترتیبات معقول برای رسیدگی به اثرات خشونت جنسی، از جمله ارتباط افراد با مشاوره یا مراقبت  سایر اقدامات حمایتی •

 های بهداشتی.

 

نت جنسی دخیل باشند آگاه شود، از هنگامی که دانشگاه از افرادی که به طور بالقوه ممکن است در وقوع خشو

طریق ایمیل دانشگاه ایالتی اوکالهاما با شرکت کنندگان تماس خواهد گرفت تا  اقدامات حمایتی بالقوه، گزینه های  

 .گزارش دهی و سایر منابع موجود را به اشتراک بگذارند. این کار بدون توجه به محل حادثه انجام خواهد شد

 

 

 استفاده کنید تا نکات مربوط به جنایت یا فعالیت های OSUPD ای گپ زدن بابر Rave Guardian از

.و اندروید موجود است iOS در .مشکوک را ارسال کنید یا با خط غیر اضطراری آنها تماس بگیرید 
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 گزارش دادن 
 

نگرانی اصلی دانشگاه ایالتی اوکالهاما ایمنی است. بنابراین، توصیه می شود که همه اشکال خشونت جنسی بدون توجه به شدت گزارش شود.  

افراد نباید از گزارش دادن منصرف شوند، حتی اگر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر دخیل باشد. این دانشگاه دارای یک سیاست خیریه خوب  

 .گیردجزئی در نظر میتر دخیل هستند، عفو را برای تخلفات است که برای دانشجویانی که در یک حادثه جدی

 

کند تا با کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنند تا بتوانند حمایت دریافت کنند و دانشگاه بتواند  دانشگاه قربانیان خشونت جنسی را تشویق می 

انستن این نکته مهم است که افراد  پاسخ مناسبی بدهد. این دانشگاه هم خدمات محرمانه و هم گزینه های گزارش غیر محرمانه را ارائه می دهد. د

فراد  مختلف بسته به موقعیتی که دارند ممکن است مسئولیت های متفاوتی در رابطه با رازداری داشته باشند. بر اساس قوانین ایالتی، برخی از ا 

حال، به طور کلی، هنگامی که یک حادثه می توانند محرمانه بودن صحبت با قربانی را تضمین کنند، از جمله مشاوران و مدافعان قربانی. با این 

 کننده عنوان شود، حتی اگر الزم نباشد، این حادثه را به هماهنگشود، کارمند به شدت تشویق میسوء رفتار جنسی به هر کارمندی گزارش می

IX   کننده عنوانیا معاون هماهنگ IX فاظت از ایمنی و رفاه جامعه تعادل ایجاد  گزارش دهد. دانشگاه باید بین نیازهای فرد قربانی و تعهد به ح

 .کند

 

 .کارمندان مختلف در محوطه دانشگاه توانایی های متفاوتی برای حفظ درخواست قربانی برای محرمانه بودن دارند

 

برخی از آنها ملزم به حفظ صحبت به صورت  کامال محرمانه هستند. صحبت کردن با آنها گاهی اوقات "ارتباط دارای  •

 .امتیاز" نامیده می شود

سایر کارمندان ممکن است به صورت محرمانه با قربانی صحبت کنند و به طور کلی فقط گزارش دهند که یک حادثه  •

بدون افشای هیچ گونه اطالعات شناسایی شخصی رخ داده است. افشای اطالعات به این کارمندان باعث تحقیقات دانشگاهی 

انجام می شود و شامل نام   Clery قربانی نمی شود. این گزارش از طریق گزارش  در مورد حادثه ای بر خالف میل

 .قربانی یا سایر اطالعات شناسایی نیست

برخی از کارمندان موظفند تمام جزئیات یک حادثه )شامل هویت قربانی و عامل مورد ادعا( را به هماهنگ کننده یا   •

 .گزارش دهند IX معاون هماهنگ کننده عنوان

 محرمانھ  خدمات

طور محرمانه در مورد یک نمونه خشونت جنسی صحبت کنند،  دهد تا به آموزان و کارمندان این امکان را میهای خدمات محرمانه به دانش گزینه 

توانایی دانشگاه را برای های محرمانه بدون اینکه اطالعات آنها با دیگران به اشتراک گذاشته شود. لطفا  توجه داشته باشید که گزارش به سرویس

 .کندپاسخگویی به حوادث محدود می

 

 مشاوران حرفھ ای 

کنند )از جمله کسانی که تحت نظارت یک مشاور دارای مجوز در این ای و دارای مجوزی که مشاوره سالمت روان ارائه میمشاوران حرفه

می فعالیت  حادثنقش  یک  مورد  در  اطالعاتی  هیچ  گزارش  به  نیازی  هماهنگ کنند(  به  هماهنگه  معاون  یا  عنوانکننده  اجازه   IX کننده  بدون 

افراد همچنین طبق قانونشرکت ملزم به گزارش دادن نیستند. این شامل مشاوران در مرکز مشاوره دانشگاه، مرکز   Clery کننده ندارند. این 

 .ودخدمات روانشناختی، کلینیک روانشناسی مشاوره، و برنامه کمک به کارکنان می ش

 

  OSU وکالی قربانیان

به عنوان یک گزینه گزارش دهی محرمانه برخورد می کند. قربانیان می توانند با یک مدافع قربانی   OSU Victim Advocates دانشگاه با

اطالعاتی در مورد یک حادثه  مالقات کنند تا در مورد منابع موجود در محوطه دانشگاه اطالعات کسب کنند. وکالی قربانی ملزم به گزارش هیچ 

یا معاون هماهنگ کننده بدون اجازه قربانی نیستند. با این حال، حامیان قربانی حوادث را، بدون اطالعات قابل شناسایی   IX به هماهنگ کننده عنوان

روندهای آماری حوادث را به  بعالوه، وکالی قربانیان به طور دوره ای    .گزارش خواهند کرد  Clery به منظور قانون  OSU شخصی، به پلیس

 .هیئت مدیره گزارش خواهند داد
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 کنندگان بهداشت  دانشگاهعرضھ
حادثه را  اتییتمام جز ستندیانتخاب از خدمات محرمانه است. آنها ملزم ن کیکنندگان خدمات بهداشت دانشگاه  عرضھ

  نحال،یشرکت کننده گزارش بدهند. با ا یآن بدون اجازه  یمعاون هماهنگ کننده  ای Title IXبه مسئول هماهنگ کننده 

 . کنندیگزارش م Clery Actدانشگاه به منظور  سیبه پل صیاطالعات قابل تشخ چگونهیآن ها حوادث را بدون ه

ممکن است محرمانه    انیقربان  ی وکال  ایارائه دهندگان بهداشت و    ،یا  رحرفهیمتخصصان، مشاوران غ  ن یکه ا  یدر حال
مانند    ؛داشته باشند  یگریموارد د  ا ی  یتعهدات گزارش  ،یالتیا  نیرا حفظ کنند، ممکن است طبق قوان  یبودن اطالعات قربان

  ا یو    گرانید  ایالوقوع به خود    بیقر  بیآس  ،یسن قانون   ری ز  دقانون در صورت وجود افرا  انیبه مجر  یگزارش اجبار
 .ییپرونده جنا کیر در الزام به شهادت در صورت احضا

 
 گزارش غیرمحرمانه انتخاب 

کنندگان    ن یاز مشاوران، تام  ریبه غ)تمام کارکنان  Clery Actاوکالهما و    کیو مکان  یکشاورز  یکالج ها  سهیرئ  ئتیه

 س یمورد را به پل   نیا  ملزم میکنندشوند را    یآگاه م  یمورد خشونت جنس  کی(  که از  یقربان  یبهداشت دانشگاه و وکال
قربان  دینبا  یقربان  نامگزارش کنند.    یقربان  یدانشگاه و وکال شامل   دیبا  گزارش  گزارش شود.  سیبه پل  یبدون اجازه 

  م یرمستقیغ  ای  میکه به طور مستق  ستین  یاطالعات  چیگزارش شامل ه  نیا  حادثه باشد.  یزمان و مکان کل  خ،یتار  ت،یماه
مناسب را در سطح   یکند و واکنشها  یابیتا الگوها مشابه را رد  دهدینشگاه اجازه مبه دا  نیا  کند.  مشخصرا    یقربان

 کند.  جادیدانشگاه ا

 اگر دانشگاه  تشخیص  دهد که فرد یا افراد متهم تهدیدی جدی  و  فوری برای محوطه دانشگاه به شمار  میروند، دانشگاه 
 به جامعه صادر کند .هر گونه هشدار شامل  هیچ اطالعاتی که هویت قربانی را فاش کند سریع   ممکن است هشداری

 .نخواهد بود
 

شود،  یگزارش م (CSA) دانشگاه تیسازمان امن ای کارمند مسئول کیبه  ینمونه از خشونت جنس کیکه  یهنگام

معاون هماهنگ کننده آن در    ای Title IX حادثه به هماهنگ کننده   نیتواند انتظار داشته باشد که ا  یدانشجو م  کی

 .دانشگاه گزارش شود

  ی تیمرجع امن  کیاز کارکنان به عنوان    ی، برخClery Act   در انطباق با قانون :(CSA)   دانشگاه  تیسازمان امن

.  اندشده انیساالنه دانشگاه ب  ی منیشده و در گزارش ا ییشناسا Clery قانون  قیها از طر CSA.شوند یم شناخته  دانشگاه

 OSU سیبه پل  یاهداف آمار  ینادرست برا  یرفتارها  ریسارا همراه با    یافراد موظفند موارد سوء رفتار جنس  نیا

 .گزارش دهند
 

  ی کارمندان مسئول محسوب م  ان، یدانشجو  ایکارمندان    گریبر د  یکارمندان دانشگاه در نقش نظارت  مسئول:  انکارمند
  ی اعضا  ،یدانشگاه  رانیواحدها، مد  یروسا(  ستیموارد ن  نیمحدود به ا)شامل    ینظارت  اراتیاخت  یشوند. کارمندان دارا

 .شوند یم یگریکادر مرب یو اعضا یدانشگاه نیب یورزش رانیسرپرست دانشجوها، مد یعلم ئتیه
 

به اشتراک گذاشته است، از  یرا که قربان ییادعا ی مربوط به خشونت جنس  اتیتمام جزئ دیکارمند مسئول با ای CSA کی

گزارش کند. تا   Title IX کنندهمعاون هماهنگ  ا یکننده  به هماهنگ  ،ییزمان و مکان خاص حادثه ادعا  خ،یجمله نام، تار

 کیپاسخ دانشگاه به گزارش هستند به اشتراک گذاشته خواهد شد.    یدگیکه مسئول رس  یحد امکان، اطالعات فقط با افراد
CSA از کارمند    یقربان  نکهیقانون قرار دهد، مگر ا  انیمجر  اریرا در اخت  یاطالعات مربوط به قربان   دیکارمند مسئول نبا  ای

.درخواست کند
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حاصل کند که  نانیاطم دیکارمند مسئول فاش کند، کارمند با ای CSA کی یرا برا یهرگونه اطالعات یقربان نکهیقبل از ا

منبع محرمانه   کیبه    دیبا  یبماند، قربان  ناشناس  خواهدیم  یتعهدات گزارش کارمند را درک کرده است و اگر قربان  یقربان
حق   یقربان د،یگو  یم یحادثه خشونت جنس کیکارمند مسئول در مورد   ای CSA کیبه  یکه قربان یشود. هنگام تیهدا

 .گزارش ارائه کند یمنابع و راه ها  ،یتیاقدامات حمادر مورد  یدارد انتظار داشته باشد که دانشگاه اطالعات
 

 درخواست برای عدم اقدام 
  ی منابع  شود،یمطلع م  یخشونت جنس  ییادعا  تیموقع  کیاز   Student Support & Conduct که  یهنگام

 .شودیارسال م یقربان یبرا یدانشگاه لیمیآدرس ا قی از طر
 

پاسخ • قربان  یاگر  ه  یقربان  اینشد    افتیدر  یاز جانب  که  کرد  نشود،    یاقدام  چیدرخواست   Studentانجام 

Support & Conduct تماس گرفته شده است  مورد نظرآموز با دانش ایتا مشخص کند آ کندیم یبررس . 

 Student Supportانجام نشود،  یاقدام چیدرخواست کند که ه یقربان ایبه تماس دانشگاه پاسخ ندهد   یاگر قربان •

& Conduct  از جمله   ان،یهمه دانشجو  یامن برا  طیمح  کیارائه    خود به  درخواست را در مقابل تعهد  نیا  دیاب

دانشگاه  ییدرک کند که توانا  دیبا یقربان  ارد،احترام بگذ  یکند. اگر دانشگاه به درخواست رازدار  یابیارز  ،یقربان
 .شودبه حادثه ممکن است محدود  ییمعنادار و پاسخگو یبررس یبرا

احترام بگذارد تا    انیوجود دارد که دانشگاه ممکن است نتواند به درخواست قربان  یاگرچه نادر است، اما مواقع •
در نظر   ریعدم اقدام، موارد ز  یبرا یفراهم کند. هنگام سنجش درخواست قربان انیهمه دانشجو یامن برا یطیمح

 .شود یگرفته م

 ، مانند:داده استرا انجام    گرید  ی هاخشونت ای  یجنس  زیآماعمال خشونت  مورد نظر  مظنونکه    جدیخطر .1
a) باشدوجود داشته  مظنوندر مورد  یدرباره خشونت جنس یگرید اتیشکا. 

b) دارد که نشان دهنده سابقه خشونت باشد. یاز مدرسه قبل یسوابق ای یری سابقه دستگ ظنونفرد م 
c)  کرده است گرانی د ای یقربان هیعل ها خشونت ریسا  ای یبه خشونت جنس دیتهد مظنونفرد . 

d) انجام شده است  فرد مظنون نیتوسط چند ی خشونت جنس 

 . با سالح صورت گرفته است ی خشونت جنس .2
 . خردسال است یقربان .3

  ،یدانیدانشگاه )به عنوان مثال، دو و م  دییمورد تا  ییدانشجو  یها  تیدر فعال  ایکارمند است    کی  مظنون .4
 کند.  ی( شرکت مرهی، و غROTC ،یقیگروه موس

 ، یتیامن  یها  نی)مانند دورب  یبه دست آوردن اطالعات مربوط به خشونت جنس  یبرا  یگریدانشگاه ابزار د .5
 ( دارد. ی کیزیپرسنل، شواهد ف

مکان   کیالکل( را در   ایمواد مخدر    یرقانونیمصرف غ  قیارتکاب )مثال  از طر   یالگو  یگزارش قربان .6
 دهد.  یگروه خاص نشان م کیتوسط  ایمشخص 

کند. اگر   مجاب یریگیو در صورت لزوم پ یتواند دانشگاه را به بررس یعوامل م نیچند مورد از ا ای کیوجود 
 گذارد.  یعدم اقدام احترام م یبرا یعوامل وجود نداشته باشد، دانشگاه احتماال  به درخواست قربان نیاز ا کی چیه

 
 

اطالع    یبه قربان  قاتیحفظ کند، دانشگاه قبل از شروع تحقمحرمانه  را    یتواند قربان  یاگر مشخص شود که دانشگاه نم
در  یمحافظت از قربان یرا برا یخواهد بود و اقدامات مستمر یانقرب آرامش و سالمتمراقب  شهیدهد. دانشگاه هم یم

خواهد کرد. دانشگاه ممکن است   یهمکار منیتیطرح ا کی جادیا یابر یانجام خواهد داد و با قربان بیآس ایبرابر انتقام 
و چه    انیدانشجو  یچه از سو  ،یقربان  متهم انگاشتننکند.    اجرایی  ای  یقی تحق  ندیفرآ  چیرا ملزم به مشارکت در ه  یقربان

کارکنان دانشگاه، قابل تحمل نخواهد بود 
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 گزارش به پلیس 

  نیگزارش دهند. ا سیرا به پل گرید ییجنا میو هر گونه جرا یکند تا خشونت جنس ی م قیدانشگاه به شدت افراد را تشو
کند. اطالعات و   یاطالعات و شواهد را فراهم م  یکند، اما امکان جمع آور  ینم  یقانون  گردیرا متعهد به پ  ی امر قربان
 .ممکن میسازدرا  مجرم هیعل اجتماعیاقدامات  ایو یدانشگاه قداماتا ،یفریک بیتعقجمع آوری شده شواهد 

 

 اطالعات تماس پلیس دانشگاه 
On Campus Incidents OSU 
Police Department 104 
USDA Building 
405-744-6523 
http://police.okstate.edu 

 اطالعات تماس پلیس خارج از دانشگاه
Off Campus Incidents Stillwater 
Police Department 723 South 
Lewis Street 
405-372-4171 
http://stillwaterpolicedept.org 

 
. 

در محل وقوع    قضایی  ت یقانون با صالح  یتوان آن را به مجر  یاتفاق افتاده باشد، م  یگرید  یاگر حادثه در جا
 .گزارش کرد

 
 Student Support & Conductگزارش به 

گزارش   Title IX  کنندههماهنگ  ای   Student Support & Conductرا به    یموارد خشونت جنس  تواندیم  یهر کس

وجود دارد. گزارش   ی حادثه آزار جنس کیدر مورد  ت یو ثبت شکا ی گزارش خشونت جنس  نیب ی کند. تفاوت مشخص
را   یتیتا اقدامات حما  دهدیم  و به دانشگاه اجازه  کندی حادثه مطلع م  نیدانشگاه را از ا  ،یسوء رفتار جنس  یدادهایرو

 .شودیدانشجو نم اجرایی توسط ندیانجام دهد و لزوما  منجر به شروع فرآ
 

بخواهد    ی شود. اگر شاک  یارائه م  یفرد  یتیکنند، اقدامات حما  یرا گزارش م  یکه موارد سوء رفتار جنس  یانیبه شاک
 .خود را ثبت کنند تیشکا دیرا آغاز کند، با تیروند شکا

OSU Student Support & Conduct 
328 Student Union 
405-744-5470 
http://ssc.okstate.edu 
student.support@okstate.edu 

Title IX Coordinator 
408 Whitehurst Hall 
405-744-9154 
http://eeo.okstate.edu 
eeo@okstate.edu 

 
 
 

 انیمنشور حقوق قربان 
 

a) قانون ودانشگاه مطلع شوند، که شامل    یبه مقامات مجر  ی اطالع رسان  یخود برا  ی ها  انتخاب از    دیبازماندگان با
 .است نیز مقامات نیعدم اطالع به ا نهیگز

b) .متهم کننده و متهم باید فرصت برابر برای دفاع از خود داشته باشند 
c) مطلع شوند. یانضباط یدگیهر گونه رس جهیاز نت  دیهر دو طرف با 

d) از خدمات مشاوره مطلع شوند.  دیبازماندگان با 
e) دهدیگزارش م  یکارمند  ایدانشجو    یمطلع شوند. وقت  یو زندگ  یلیتحص  تیوضع  رییتغ  یها  نهیز گزا  دیبازماندگان با 

چه در محوطه دانشگاه و چه خارج    ب،یتعق  ای  ی تجاوز جنس  ،ی، خشونت خانگدوستانه  مالقاتدرخشونت    یکه قربان
 .دهدیکارمند ارائه م ایدانشجو  یهانه یدر مورد حقوق و گز یکتب  یحیاز آن بوده است، دانشگاه توض

 

 خط مشی 
 پردازد. یم انیمربوط به دانشجو  یدانشگاه به طور خاص به خشونت جنس استیدو س

• Interim Title IX – Sexual Misconduct Policy: https://eeo.okstate.edu/title-ix-0 

• Student Code of Conduct: https://ssc.okstate.edu/code.html 

https://1is2many.okstate.edu/
http://police.okstate.edu/
http://stillwaterpolicedept.org/
http://ssc.okstate.edu/
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https://eeo.okstate.edu/title-ix-0
https://ssc.okstate.edu/code.html
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Student Conduct Process دانشجو ھدایت  فرآیند  
 

دانشجویی جدا از تحقیقات اجرای قانون است. حتی اگر مقامات مجری قانون و عدالت کیفری تصمیم بگیرند که یک   هدایتتمام فرآیندهای 

 .دانشجویی پیگیری کند هدایتحادثه خاص را تحت پیگرد قانونی قرار ندهند، دانشگاه همچنان ممکن است این حادثه را از طریق فرآیند 

 

دهد، آگاه باشند. در ادامه روند تحقیق،  دانشجویی که پس از ثبت شکایت رخ می هدایتده در مورد فرآیند کننهای شرکتخواهیم همه طرفما می

دانشجویی برای توضیح روند در صورت درخواست در دسترس  هدایتجلسه دادرسی و نتیجه جلسه توضیح داده شده است. کارکنان پشتیبانی و 

انه و بی طرفانه خواهد بود. این بدان معناست که این فرآیند در یک بازه زمانی معقول و بدون  دانشحو سریع، منصف ھدایتخواهند بود. روند 

تاخیر بی مورد تکمیل خواهد شد. این روند به گونه ای انجام می شود که با سیاست های دانشگاه مطابقت داشته باشد و برای همه طرف ها 

می شود. فرد مورد ادعا به عنوان پاسخ دهنده نامیده می شود. در نهایت، فرآیند رفتار   شفاف باشد. قربانی که شکایت می کند، شاکی نامیده

 .دانشجویی توسط مقامات دانشگاه انجام می شود که تضاد منافع یا سوگیری برای شاکی یا پاسخ دهنده نداشته باشند

 

 ثبت شکایت رسمی

،  student unionساختمان   328شکایات رسمی را می توان به صورت آنالین، با پست، ایمیل، یا به صورت حضوری در اتاق 

https://ssc.okstate.edu/report.htmlیا ، student.support@okstate.edu   ثبت کرد. برای انجام اقدامات

 .فرآیندهای تحقیقاتی و رسیدگی شرکت کندانضباطی، باید شکایت رسمی امضا شده باشد و شاکی باید در 

 

 تحقیق و بررسی 

 

 .آ. شاکی و پاسخ دهنده از دریافت شکایت مطلع خواهند شد

 

ب یکی از مقامات دانشگاه به طور جداگانه با شاکی و پاسخ دهنده برای بحث در مورد شکایت ارائه شده، بررسی روند تحقیقات و 

 .استماع مالقات خواهد کرد

 

تحقیقات توسط یک محقق غیر مغرضانه انجام خواهد شد. این تحقیق شامل مالقات شخصی با شاکی خواهد بود. مالقات شخصی  ج 

 .با پاسخ دهنده )ها(؛ مالقات شخصی با شاهدان؛ و بررسی هرگونه اطالعات مستند

 

خواهد کرد که توسط شاکی و پاسخ دهنده   د تحقیقات کافی، قابل اعتماد و بی طرف خواهد بود. بازپرس گزارش تحقیقی را تهیه

 .بررسی خواهد شد

 

ه. مسئول دانشگاه بر اساس اطالعات موجود تعیین خواهد کرد که آیا یک جلسه استماع رفتار ممکن است یا خیر. اگر مشخص شود  

 .اطالع داده می شودکه دانشگاه نسبت به رسیدگی رفتاری اقدام خواهد کرد، تاریخ رسیدگی به شاکی و پاسخ دهنده )ها( 

 

.شما مجاز به داشتن یک مشاور در طول فرآیند تحقیق هستید .و
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 حضور در جلسھ دادگاه )استماع( 

 

آ. اعالن درخواست حضور حداقل پانزده روز قبل انجام می شود و شامل تاریخ، زمان و مکان استماع می شود. جلسات استماع بر 

 برنامه ریزی خواهد شد اساس برنامه های تحصیلی

 

ب. اتهامات مربوط به شاکی و پاسخگو توسط هیئت استماع کمیته رفتار دانشجویی که متشکل از یک عضو هیئت علمی، یک  

 .کارمند و یک دانشجو است، شنیده می شود

 

پاسخ دهنده، سؤاالت پرسیده شده از ج. جلسه استماع شامل بیانیه های آغازین، ارائه گزارش تحقیق، ارائه اطالعات توسط شاکی و 

 .هر یک از طرفین و بیانات پایانی است

 

د. هر یک از طرفین مجاز است فردی را که انتخاب کند که در طول جلسه به عنوان مشاور او را همراهی کند. نقش اصلی مشاور 

قانون قرار گیرد، شما ملزم به داشتن   ۹ره برای کمک به شما در بازگویی تجربیاتتان است. اگر پرونده تحت خط مشی عنوان شما

یک مشاور در جلسه استماع برای پرسیدن سؤاالت از طرف مقابل هستید. اگر نمی توانید یک مشاور دریافت کنید، دانشگاه برای 

 .شما مشاور ارائه می دهد

 

ه مهمانان می توانند در یک اتاق در ه. هر یک از طرفین مجاز به حضور در جلسه استماع )به جز در هنگام مشورت( هستند. هم

 .یک مکان از پیش تعیین شده و بدون خطر یا در اتاق های جداگانه با گزینه کنفرانس ویدئویی باشند

 

است، به   (preponderance of evidence) استاندارد اثبات مورد استفاده در تمام جلسات استماع دانشگاه، برتری شواهد .و

این است که آیا احتمال اینکه تخلف اتفاق افتاده بیشتر است یا خیر. این به طور قابل توجهی متفاوت  این معنی که تصمیم گیری 

 .است که برای تحقیقات کیفری الزم است (reasonable doubt) از اثبات فراتر از شک معقول

 

 نتیجھ

 

هدایت دانشجویی است. وقتی مشخص شود که آ.  پیامدهای احتمالی شامل طیف وسیعی از تحریم های ذکر شده در آیین نامه 

 .خشونت جنسی بیشتر از عدم وقوع است، نتیجه می تواند شامل جدایی از دانشگاه باشد

 

 .ب.  پاسخ دهندگان و شاکیان به طور همزمان به صورت کتبی از نتیجه ظرف دو روز کاری پس از جلسه مطلع خواهند شد

 

رد نسبت به تصمیمی که از طریق دادرسی اتخاذ شده است، ظرف ده روز کاری پس از جلسه رسیدگی  ج. هر یک از طرفین حق دا

.اعتراض کند و در صورت ارائه درخواست تجدید نظر توسط طرف دیگر، این حق را دارد که پاسخ دهد

https://1is2many.okstate.edu/
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 (Preventive Measures)  اقدامات پیشگیرانھ

 

 :کند تا با انجام این موارد از حوادث مضر و منفی پیشگیری کننددانشگاه کل جامعه  دانشجویی را تشویق می 

 

گرفتن رضایت از شخص مقابل در هنگام رابطه جنسی، حمایت از قربانیان و بازماندگان هم نوع خود، در صورت مشاهده چنین   .۱

 حوادثی مداخله کنند و خود از طریق آموزش های تحت حمایت دانشگاه آموزش دهند، 

 

برای حفظ یک محیط امن که در آن همه اعضای جامعه دانشگاه بتوانند زندگی کنند، یاد بگیرند و موفق باشند    OSU ش. به تال۲

بپیوندید. در دانشگاه ایالتی اوکالهاما، ما به خود می بالیم که یک تجربه کالج روشنگر را ارائه می دهیم، که نیازمند یک محیط  

، یک برنامه  is 2 Many 1ین منظور، همه دانش آموزان جدید ملزم به تکمیل آموزش آنالین دانشجویی ایمن و سالم است. برای ا

آنالین پیشگیری از خشونت جنسی هستند. این برنامه مبتنی بر ویدیو اطالعات مهمی را در مورد رضایت، مداخله تماشاگران،  

می دهد. دانشجویان باید قبل از ثبت نام در ترم های بعدی تجاوز جنسی، قرار مالقات و خشونت خانگی، تعقیب و موارد دیگر ارائه 

 .مراجعه کنید https://1is2many.okstate.edu برنامه را تکمیل کنند. برای تکمیل آموزش به

 

اشتباه ممکن است نتایج بد خیلی زیادی داشته  ۱)ترجمه این اسم این معنی را میدهد:  is 2 many 1 عالوه بر این، برنامه 

در صورت درخواست به هر گروهی از دانشجویان، اساتید یا کارکنان آموزش های حضوری در مورد خشونت جنسی   باشد(

ارائه می دهد. موضوعات شامل، اما محدود به موارد زیر نیست: تجاوز جنسی, آزار جنسی, نحوه حمایت از قربانی, مداخله 

 قربانیان. برای اطالعات بیشتر، لطفا  به تماشاگران, استراتژی های پیشگیری, و منابع موجود برای

https://1is2many.okstate.edu/presentation.html مراجعه کنید.. 

 

های جدیدی را  جلوگیری از حمله جنسی هرگز فقط مسئولیت یک قربانی احتمالی نیست. دانشجویان در این دانشگاه مسئولیت

اهی از موقعیت. برای اطالعات بیشتر در مورد ایمن در فضای دانشگاه،  پذیرند، از جمله اقدامات مناسب برای تمرین آگمی

 ..مشاهده کنید http://safety.okstate.edu را دانلود کنید و گزارش امنیتی ساالنه را در Rave Guardian برنامه موبایل

 
 
 
 
 
 

 
برابر، از تمام دانشگاه ایالتی اوکالهما، به عنوان یک کارفرما با اعتقاد به فرصت های 
می کند. دانشگاه   قوانین فدرال و ایالتی قابل اجرا در مورد عدم تبعیض و اقدام مثبت پیروی

های برابر برای همه افراد است و بر اساس نژاد، ایالتی اوکالهاما متعهد به سیاست فرصت
مذهب، سن، جنس، رنگ، منشاء ملی، وضعیت تاهل، گرایش جنسی، هویت جنسی/تظاهر، 

شود. با توجه به اشتغال، برنامه ها و فعالیت  توانی یا وضعیت جانبازی تبعیض قائل نمینا
مراجعه   https://eeo.okstate.edu های آموزشی و/یا پذیرش برای اطالعات بیشتر به

 .کنید
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