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Tập sách này được tạo ra để hỗ trợ bất kỳ ai từng bị bạo lực tình dục. Trong suốt hướng dẫn 

này, một số lựa chọn sẽ được trình bày và giải thích, chẳng hạn như nhận các biện pháp hỗ trợ 

và nộp đơn khiếu nại chính thức. Trường đại học khuyến khích các cá nhân đưa ra quyết định 

tốt nhất cho mình. Trong khi xử lý thông qua các tùy chọn, vui lòng biết rằng hiệp hội Những 

người ủng hộ nạn nhân của OSU luôn sẵn sàng hỗ trợ. 

  

Đại học Bang Oklahoma rất coi trọng các hành vi bạo lực tình dục và tin rằng 1 victims is 2 many. 

Trường đại học mời tất cả các thành viên mời tất cả các thành viên trong khuôn khổ trường đại học 

tham gia nỗ lực duy trì một môi trường an toàn và hiệu quả để sống, học tập và thành công bằng 

cách cam kết chấm dứt bạo lực tình dục. Điều quan trọng là các thành viên trong cộng đồng của 

chúng ta phải hiểu và nhận được sự đồng ý, can thiệp bằng cách trở thành người ngoài cuộc tích cực 

khi cần thiết và hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực tình dục. 



 

 

 

    https://1is2many.okstate.edu     3  

  

 

 

Tóm Tắt Tư Liệu 

Hiệp Hội Những Người 

Ủng Hộ Nạn Nhân  

T2-T6 8am-5pm:  

405-564-2129  

Đương dây hỗ trợ 

24h: 405-624-3020  

1is2many.okstate.edu/advocate  

Hiệp hội nhưngc người ủng hộ nạn nhân phục vụ như một dịch vụ tuỳ chọn bí mật. Những người ủng hộ nạn 

nhân có thể bí mật cung cấp cho bạn thông tin về các tư liệu sẵn có trong và ngoài khuôn viên trường. Họ 

cũng có thể nói chuyện với bạn về tất cả các lựa chọn của bạn, chẳng hạn như báo cáo với cảnh sát hoặc 

bộ phận Hỗ trợ & Quản Lý Học sinh. 

Trung tâm Tư vấn sinh 

viên 

320 Student  

Union   

405-744-5472  ucs.okstate.edu  

Trung tâm Tư vấn cho Sinh viên của OSU cung cấp năm buổi tư vấn cá nhân bí mật miễn phí cho tất cả sinh 

viên. Ngoài ra, có nhân viên tư vấn chuyên nghiệp trực 24/24. Có thể liên hệ với nhân viên tư vấn này bằng 

cách gọi cho trung tâm tư vấn trong giờ làm việc bình thường hoặc gọi cho Cảnh sát của OSU (405744-

6523) sau giờ làm việc, vào cuối tuần và ngày lễ. 

Wings of Hope  3800 N. 

Washington  

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

Wings of Hope, là Trung tâm Bạo hành Gia đình ở tại Stillwater, là một nguồn lực cộng đồng cung cấp và hỗ 

trợ cho các nạn nhân. Wings of Hope có thể hỗ trợ nộp đơn xin ban hành lệnh bảo vệ, cung cấp các dịch vụ 

biện hộ từ luật sư, có một nhóm chịu trách nhiệm và đối phó với tấn công tình dục và cung cấp dịch vụ tư 

vấn cá nhân và theo nhóm. 

Sexual Assault Nurse Exam (SANE)  http://www.stillwater- 

medical.org/page/main/services/emergency/sane   

Nếu bạn từng bị tấn công tình dục, Trung tâm Y tế Stillwater ER cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bất kỳ 

thương tích thể chất nào có thể đã xảy ra. Có thể điều trị các bệnh và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình 

dục và tránh thai, nếu muốn. Các dịch vụ này miễn phí. Sexual Assault Nurse Examination có thể được thực 

hiện trong tối đa 5 ngày sau khi bị hành hung. 

Các biện pháp hỗ trợ 328 Student  

Union  

405-744- 

5470  

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

measures.html   

Sinh viên có thể nhận được các biện pháp hỗ trợ từ Trường. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm nhưng không 
giới hạn những điều sau:  
 

• Hỗ trợ báo cáo với cảnh sát hoặc nộp đơn   
xin ban hành lệnh bảo vệ. 

• Không giao tiếp hoặc liên hệ giữa những  
người tham gia  

• Các biện pháp an toàn 
• Điều chỉnh lịch làm việc 

 

 
• Thay đổi cách sắp xếp cuộc sống 
• Sắp xếp hỗ trợ học tập 
• Sự phối hợp với các điều chỉnh hợp lý khác để 
• giải quyết các tác động của bạo lực tình dục   

bao gồm cả việc kết nối các cá nhân với tư  
vấn hoặc chăm sóc sức khỏe. 

 
 

Báo cáo với Cảnh sát OSUPD: 405-744-6523  

USDA building  

Stillwater PD: 405-372-4171  723 

S. Lewis  

OSU khuyến khích bạn báo cáo tình hình này với cảnh sát. Nếu tình huống này xảy ra trong khuôn viên 

trường, nó có thể được báo cáo cho Cảnh sát OSU. Nếu tình huống này xảy ra ở nơi khác trong Stillwater, 

nó có thể được báo cáo cho Sở Cảnh sát Stillwater. Nếu nó xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác, nó có thể được 

báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương có thẩm quyền tại địa điểm nơi nó xảy ra. 

http://1is2many.okstate.edu/advocate
http://1is2many.okstate.edu/advocate
https://wingsofhopeok.com/
https://wingsofhopeok.com/
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
https://1is2many.okstate.edu/supportivemeasures.html
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Quy tắc ứng xử của học 

sinh 

328 Student  

Union  

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

Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn khiếu nại đối với sinh viên OSU với cáo buộc rằng đã xảy ra vi phạm Quy tắc 

Ứng xử dành cho Sinh viên của OSU thông qua bộ phận Hỗ trợ & Quản lý Sinh viên. Các hành vi vi phạm 

Quy tắc Ứng xử dành cho Sinh viên của OSU bao gồm quấy rối tình dục, hành vi sai trái tình dục, bạo lực 

khi hẹn hò, bạo lực gia đình, rình rập, v.v. Quy tắc Ứng xử của Học sinh đưa ra các biện pháp trừng phạt lên 

đến và bao gồm cả việc đình chỉ học sinh trong trường hợp vi phạm đã xảy ra. Để bắt đầu khiếu nại hoặc 

nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quy trình này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ & Quản lý Sinh viên 

càng sớm càng tốt. Nếu không có khiếu nại, Trường sẽ bị giới hạn trong việc buộc các cá nhân khác phải 

chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Trường Đại học sẽ không tha thứ cho việc trả đũa một người, hành động 

có thiện chí, đưa ra khiếu nại. Nghiêm cấm trả đũa một cá nhân đã đưa ra khiếu nại hoặc chống lại một cá 

nhân đã tham gia vào cuộc điều tra. 

Hướng Dẫn Ứng Phó Của Nạn Nhân Bị Tấn Công Tình Dục 

Sau một sự kiện đau buồn như tấn công tình dục, bạn có thể bị gián đoạn cuộc sống hàng ngày, 

sức khoẻ và cảm giác an toàn của bản thân. Những gián đoạn này là phản ứng chấn thương, hệ 

thống của bạn cố gắng hiểu được tổn hại đó, giúp giảm nhẹ tạm thời và bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại 

thêm. Đây là những phản ứng bình thường và tạm thời đối với một sự kiện bất thường và gây rối. 

Phản ứng chấn thương xảy ra do hệ thống sinh tồn bẩm sinh của cơ thể bắt đầu một cuộc chiến 

vô thức, phản ứng bay hoặc đóng băng để giúp bạn vượt qua một tình huống đe dọa. Sau khi 

sống sót sau chấn thương, cơ thể sẽ cảnh giác với các mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai và bạn 

có thể gặp phản ứng chấn thương tương tự khi được kích hoạt, ngay cả khi bạn không gặp nguy 

hiểm thực sự. Phản ứng chấn thương có thể được kích hoạt bởi những người, địa điểm hoặc 

những thứ liên quan đến vụ hành hung, trong khi các phản ứng khác có thể đến từ “bất ngờ”. Một 

số phản ứng chấn thương có thể giảm dần theo thời gian, trong khi một số có thể yêu cầu hỗ trợ 

thêm từ cố vấn hoặc người vận động. Đây là một phần bình thường của quá trình phục hồi. Bạn có 

thể thấy bạn đã trải qua các phản ứng đa chấn thương.  

Phản ứng chấn thương thông thường  
  
Tự trách mình / Tội lỗi / Xấu hổ 

Nhiều người sống sót cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về vụ hành hung. Những người sống sót 

thường đặt câu hỏi rằng bằng cách nào đó họ có thể đã “khiêu khích” hoặc “yêu cầu điều đó”, 

rằng họ không nên tin tưởng vào kẻ tấn công, rằng họ nên bằng cách nào đó ngăn chặn vụ tấn 

công, hoặc bằng cách nào đó họ đã bị hủy hoại bởi trải nghiệm. Một số cảm giác này là kết 

quả của những lầm tưởng của xã hội về tấn công tình dục và tình dục. Bạo lực tình dục có thể 

xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, v.v. Hãy nhớ rằng 

BẠN KHÔNG ĐÁNG TRÁCH, ngay cả khi: 

• Kẻ tấn công bạn là người quen, người hẹn hò gặp mặt, bạn bè, vợ / chồng, bạn gái hoặc 

bạn trai, cha mẹ, anh chị em, người giám hộ, người thân khác, giáo sư, huấn luyện viên 

hoặc thậm chí là chủ lao động. 

• Bạn đã từng quan hệ tình dục thân mật với người đó hoặc với những người khác trước 

đây. 

• Bạn đã uống hoặc sử dụng chất cấm.  

• Bạn bị đơ và không hoặc không thể nói “không” hoặc không thể chống trả.  

• Bạn đang mặc quần áo mà người khác có thể thấy là quyến rũ. 

• Bạn đã nói “có” nhưng sau đó lại nói “không” và không được lắng nghe.  

  

http://studentconduct.okstate.edu/
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Tránh né  

Thông thường bạn muốn tránh các cuộc trò chuyện và các tình huống có thể khiến bạn nhớ đến 

vụ hành hung. Bạn có thể có cảm giác muốn “tiếp tục cuộc sống” và “hãy để quá khứ là quá khứ”. 

Từ chối 

“Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi chỉ đang tưởng tượng điều này. Điều này thực sự không thể xảy 

ra. " Những người đã từng trải qua thường khó thừa nhận với bản thân rằng vụ hành hung đã thực 

sự xảy ra. Họ đôi khi không nhận ra mức độ tổn thương ngay lập tức 

  

Sốc và chết lặng đi  

Những người đã từng trải qua có thể cảm thấy tình cảm tách rời hoặc kiệt quệ về mặt cảm xúc, có 

thể không nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh họ, có thể không biết cách phản 

ứng, có thể gặp khó khăn khi nhớ lại chi tiết về chấn thương, có thể cảm thấy thay đổi về thời gian, 

có thể khóc không kiểm soát hoặc cười một cách lo lắng, rút lui, hoặc tuyên bố không cảm thấy gì 

hoặc “ổn”.  

    

Gián đoạn cuộc sống hàng ngày  

Sau một cuộc tấn công, những người sống sót có thể cảm thấy bận tâm với những suy nghĩ về 

vụ việc. Những người sống sót khó có thể tập trung, tham gia lớp học, hoặc tập trung vào trường 

học hoặc công việc. Bạn có thể thấy rằng khả năng hoàn thành chương trình học, kết quả học 

tập và / hoặc cảm giác an toàn của bạn ở nơi cư trú bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ hành hung. 

OSU có các thủ tục để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cá nhân khi cần thiết. Xem 1 is 2 Many Tài 

liệu về Bạo lực Tình dục http://1is2many.okstate.edu//advocate  để biết thêm thông tin. 

  

Mất kiểm soát  

Khi bị tấn công, người khác đã sử dụng quyền lực của họ để lấy đi cảm giác tự chủ và kiểm soát 

của bạn. Những người sống sót có thể tạm thời thiếu sự tự tin thông thường của họ. Các quyết 

định được đưa ra thường xuyên trước đây bây giờ có thể cảm thấy rất vĩ dại và lạ thường. 

  

Sợ hãi / Cảm thấy không an toàn  

Không có gì lạ khi những người sống sót sợ hãi mọi người và cảm thấy dễ bị tổn thương ngay cả 

khi trải qua các hoạt động thường xuyên của cuộc sống. Họ có thể sợ ở một mình, hoặc sợ ở cùng 

với nhiều người. Họ có thể thấy mình không biết phải tin ai. Những người sống sót có thể quá 

cảnh giác với môi trường xung quanh và dễ giật mình. Các giai đoạn hoảng sợ có thể phổ biến. 

  

Sự cách ly  

Những người sống sót có thể cảm thấy trải nghiệm của họ khiến họ khác biệt với những người 

khác, những người khác không thể hiểu được, những người khác sẽ biết về vụ hành hung hoặc 

phán xét họ, không muốn làm những người thân yêu buồn khi nói về vụ hành hung, v.v. Người 

sống sót có thể tạo khoảng cách giữa bản thân với gia đình và bạn bè. 

  

Sự tức giận  

Những người sống sót có thể có những lý do khác nhau để cảm thấy tức giận hoặc cáu kỉnh. 

Thông thường, sự tức giận tập trung vào việc hành hung xảy ra, tại kẻ tấn công, mất an ninh, thiếu 

sự hỗ trợ từ những người thân yêu, thay đổi lối sống, v.v. Tức giận là một phản ứng thích hợp và 

lành mạnh đối với tấn công tình dục. Những người sống sót khác nhau rất nhiều về mức độ sẵn 

sàng cảm nhận và thể hiện sự tức giận của họ. Sự khó chịu có thể không có một điểm tập trung cụ 

thể. 

  

http://1is2many.okstate.edu/advocate
http://1is2many.okstate.edu/advocate
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Kháng cự trong việc Báo cáo / Lo ngại đối với kẻ tấn công hoặc các bên khác  

Một số người sống sót bày tỏ lo lắng về những gì sẽ xảy ra với kẻ tấn công, bạn chung hoặc 

những người thân yêu khác có liên quan nếu cuộc tấn công được báo cáo hoặc truy tố. Người 

sống sót có quyền quyết định nếu, khi nào và ai sẽ báo cáo vụ tấn công. Hướng dẫn về các lựa 

chọn của người sống sót có tại https://1is2many.okstate.edu.  

  

Lo lắng, run rẩy, ác mộng   

Những người sống sót có thể bị run, lo lắng, hồi tưởng và gặp ác mộng sau một cuộc tấn công. 

Điều này có thể bắt đầu ngay sau cuộc tấn công và tiếp tục trong một thời gian dài. Những cơn ác 

mộng có thể tái hiện lại cuộc tấn công hoặc bao gồm những giấc mơ bị rượt đuổi, tấn công, v.v. 

Những người sống sót thường lo sợ rằng họ bị "phát điên" và có thể cảm thấy rằng họ nên "vượt 

qua nó ngay bây giờ". Hồi tưởng thường xảy ra trong lúc tỉnh táo và được báo cáo là trải qua lại 

một phần của chấn thương. 

  

Phản ứng thể chất 

Những người sống sót sau chấn thương thường gặp các triệu chứng về thể chất cũng như các 

phản ứng về cảm xúc và xã hội. Các triệu chứng thể chất có thể bao gồm thay đổi cảm giác thèm 

ăn, gián đoạn giấc ngủ, tăng nhịp tim, tăng nhịp tim, chóng mặt hoặc ngất xỉu, giảm khả năng miễn 

dịch, suy nhược hoặc mệt mỏi, đau cơ xương, nghiến răng, các vấn đề về đường tiêu hóa, các 

triệu chứng phụ khoa, v.v.  

    

Mối quan tâm về sự thân mật 

Những người sống sót có thể gặp nhiều lo lắng về sự thân thiết sau một cuộc tấn công. Những 

người sống sót có thể không muốn tiếp xúc thân mật hoặc tình dục; những người khác có thể sử 

dụng tình dục như một cơ chế đối phó. Những hành vi tình dục cụ thể có thể gợi lên hồi tưởng và 

do đó, rất khó để nạn nhân tiếp nhận. Những người sống sót có thể cần phải kiên nhẫn và giao 

tiếp thân mật với tốc độ mà họ cảm thấy thoải mái và cần được bạn tình hỗ trợ.  

 Mỗi người chữa lành Không có cách nào là  Lắng nghe cơ thể của 
 theo tốc độ riêng của  "đúng". bạn và tin tưởng  

 họ. vào ranh giới của bạn.   

 

Tự chăm sóc cho những người sống sót  
Khi hồi phục sau một trải nghiệm đau thương, việc chăm sóc bản thân là rất quan trọng. Dưới đây 

là danh sách những điều có thể hữu ích cho bạn:  

• Nhận sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình - cố gắng xác định những người mà bạn tin tưởng để 

xác thực cảm xúc của bạn và khẳng định điểm mạnh của bạn và tránh những người bạn 

nghĩ sẽ cản trở quá trình chữa bệnh của bạn.  

• Nói về vụ hành hung và bày tỏ cảm xúc - chọn khi nào, ở đâu và với ai để nói về vụ hành 

hung, và đặt giới hạn bằng cách chỉ tiết lộ thông tin mà bạn cảm thấy an toàn khi tiết lộ.  

• Sử dụng các kỹ thuật giảm căng thẳng - thử làm việc nặng và tập thể dục như chạy bộ, thể 

dục nhịp điệu, đi bộ hoặc các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu, thiền, cầu nguyện, viết nhật 

ký, v.v.  

• Duy trì chế độ ăn uống cân bằng và chu kỳ giấc ngủ càng nhiều càng tốt và tránh lạm dụng 

chất kích thích hoặc chất gây trầm cảm như caffeine, đường, nicotine và rượu.  

• Sử dụng các biện pháp giải trí lành mạnh như đọc sách, nghe nhạc, chơi trò chơi, vẽ tranh, 

v.v.  

https://1is2many.okstate.edu/
https://1is2many.okstate.edu/
https://1is2many.okstate.edu/
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• Hãy dành thời gian “chờ đợi”. Hãy cho phép bản thân dành những giây phút yên tĩnh để 

suy ngẫm, thư giãn và lấy lại tinh thần - đặc biệt là những lúc bạn cảm thấy căng thẳng 

hoặc không an toàn.  

• Liên hệ với chuyên gia để được hỗ trợ trong quá trình phục hồi của bạn, chẳng hạn như 

https://ucs.okstate.edu  or hoặc người bênh vực nạn nhân bị tấn công tình dục 

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

 

Định nghĩa  

Các định nghĩa sau đây có thể được sử dụng để xác định các hình thức bạo lực tình dục. Các định 

nghĩa tương tự này sẽ được sử dụng trong quá trình quản lý Hạnh kiểm của Học sinh. 

  
Quấy rối Tình dục - Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Phần II, 27 

Thực hiện quan hệ tình dục dựa trên cơ sở thỏa mãn một hoặc nhiều điều sau đây: 
i. Một người thay mặt cho Trường đại học ở một vị trí có thẩm quyền điều chỉnh việc 

cung cấp bất kỳ viện trợ, lợi ích hoặc dịch vụ nào cho người nhận khi một cá nhân 
tham gia vào hành vi tình dục không theo mong muốn (quid pro quo); 

ii. Hành vi không mong muốn được xác định bởi một người hiểu biết là rất nghiêm trọng,  
nó phổ biến và xúc phạm khách quan đến mức nó thực sự từ chối một người có 
quyền truy cập bình đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của trường đại 
học;   

iii. Sự gia tăng của quan hệ tình dục không tự nguyện, sự yêu cầu ưu ái tình dục và các 
hành vi bằng lời nói hoặc thể chất khác ảnh hưởng rõ ràng hoặc ẩn ý đến công việc 
của một cá nhân, can thiệp một cách bất hợp lý vào hiệu quả công việc của một cá 
nhân hoặc tạo ra một môi trường làm việc đáng sợ, thù địch hoặc xúc phạm; 

Các tiểu mục (i) và (iii) không được đánh giá về mức độ nghiêm trọng, phổ biến, xúc phạm vì hành 

vi đó đủ nghiêm trọng để từ chối quyền truy cập vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của 

trường Đại học.  

 

Bạo lực khi hẹn hò - Quy tắc ứng xử của học sinh, Phần II, 23 

Bạo lực khi hẹn hò được thực hiện bởi một người đang hoặc đã trong một mối quan hệ xã hội có 

tính chất lãng mạn hoặc thân mật với một người khác. Sự tồn tại của một mối quan hệ như vậy sẽ 

được xác định dựa trên việc xem xét các yếu tố sau: độ dài của mối quan hệ, loại mối quan hệ và 

tần suất tương tác giữa những người có liên quan trong mối quan hệ. Bạo lực trong hẹn hò bao 

gồm, nhưng không giới hạn ở, lạm dụng tình dục hoặc thể chất hoặc đe dọa lạm dụng như vậy. 

Bạo lực khi hẹn hò không bao gồm các hành vi đáp ứng định nghĩa về bạo lực gia đình.  

 

Bạo lực Gia đình - Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Mục II, 24 Bạo lực gia đình là tội bạo lực do:  

 

a. vợ/chồng hiện tại hoặc cũ hoặc bạn tình của nạn nhân; 

b. người mà nạn nhân có con chung; 

c. người đang sống chung hoặc đã sống chung với nạn nhân với tư cách là vợ / chồng 

hoặc bạn tình; 

d. người tương tự như vợ / chồng của nạn nhân; 

e. bất kỳ người nào khác chống lại nạn nhân là người lớn hoặc thanh thiếu niên được bảo 

vệ khỏi các hành vi của người đó theo luật gia đình hoặc bạo lực gia đình của 

Oklahoma.  

Bạo lực gia đình là một dạng hành vi lạm dụng trong bất kỳ mối quan hệ nào được một bên sử 

dụng để giành lấy hoặc duy trì quyền lực và quyền kiểm soát đối với một đối tác thân thiết khác. 

https://ucs.okstate.edu/
https://ucs.okstate.edu/
http://1is2many.okstate.edu/advocate
http://1is2many.okstate.edu/advocate
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Bạo lực gia đình có thể là các hành động về thể chất, tình dục, tình cảm, kinh tế hoặc tâm lý hoặc 

đe dọa các hành động gây ảnh hưởng đến người khác.  

 

Hành vi Sai trái trong Tình dục - Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Phần II, 28 

Thuật ngữ này được sử dụng để bao gồm Tấn công tình dục, Tiếp xúc khiếm nhã và Bóc lột tình 

dục. 

Tấn công tình dục: Một hành vi phạm tội đáp ứng định nghĩa về hiếp dâm, vuốt ve, loạn luân 

hoặc hiếp dâm theo luật định:  

 

i. Hiếp dâm - xâm nhập âm đạo hoặc hậu môn với bất kỳ bộ phận cơ thể hoặc đồ vật 
nào, hoặc xâm nhập bằng miệng bởi cơ quan sinh dục của người khác mà không có 
sự đồng ý của nạn nhân;  

ii. Vuốt ve - việc chạm vào các bộ phận cơ thể riêng tư của người khác nhằm mục đích 
thỏa mãn tình dục mà không có sự đồng ý của nạn nhân, bao gồm cả những trường 
hợp nạn nhân không thể đồng ý vì tuổi tác hoặc vì tâm thần không ổn định tạm thời 
hoặc dài hạn;  

iii. Loạn luân - quan hệ tình dục giữa những người có quan hệ họ hàng với nhau trong 

các mức độ mà hôn nhận bị pháp luật ngăn cấm; 

iv. Hiếp dâm theo luật định - quan hệ tình dục với một người chưa đủ tuổi thành niên 

theo pháp luật quy định.  

 

Bóc lột tình dục: Hành vi khi một cá nhân tận dụng lợi thế tình dục không đồng thuận hoặc lạm 

dụng tình dục của người khác vì lợi ích của họ hoặc để mang lại lợi ích cho bất kỳ ai khác ngoài 

người đang bị bóc lột. Ví dụ về bóc lột tình dục bao gồm, nhưng không giới hạn về các hành vi thị 

dâm; chia sẻ tài liệu khiêu dâm hoặc các tài liệu tình dục khác không phù hợp; cố ý tháo bao cao 

su hoặc hàng rào tránh thai khác trong hoạt động tình dục mà không có sự đồng ý của bạn tình; và 

bất kỳ hoạt động nào vượt ra ngoài ranh giới của sự đồng ý, chẳng hạn như ghi lại hoạt động tình 

dục, để người khác theo dõi khoẳnh khắc quan hệ tình dục với bạn tình hoặc cố ý truyền bệnh lây 

truyền qua đường tình dục (STD) cho người khác. Các cáo buộc về Bóc lột tình dục sẽ được đánh 

giá để xác định xem liệu hành vi đó có đủ nghiêm trọng, phổ biến và xúc phạm khách quan hay 

không.  

 

Phơi bày khiếm nhã: Hành động cố ý để lộ bộ phận sinh dục của một người ở nơi công cộng 

hoặc trước mặt người khác, nhằm mục đích thỏa mãn tình dục hoặc gây ra hành vi xúc phạm. 

Các cáo buộc về Tiếp xúc khiếm nhã sẽ được đánh giá để xác định xem liệu hành vi đó có đáp 

ứng tiêu chuẩn về hành vi xúc phạm nghiêm trọng, phổ biến và mang tính khách quan hay không. 

  

Lén Theo dõi/Rình rập - Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Phần II, 29 

Rình rập đề cập đến một người tham gia vào một hành vi nhắm vào một người cụ thể có thể khiến 

họ lo sợ cho sự an toàn của bản thân hoặc sự an toàn của người khác hoặc phải chịu đựng sự 

đau khổ về mặt tinh thần. 

• Quá trình ứng xử có nghĩa là hai hoặc nhiều hành vi, bao gồm, nhưng không giới hạn  

ở, hành vi mà kẻ theo dõi trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, bằng bất kỳ hành 

động, phương pháp, thiết bị hoặc phương tiện nào, theo dõi, giám sát, quan sát, khảo sát, 

đe dọa, hoặc giao tiếp với hoặc về một người, hoặc can thiệp vào tài sản của một người. 

• Người hợp lý có nghĩa là một người trong hoàn cảnh tương tự và có danh tính tương tự 

với nạn nhân. 

• Đau khổ về tinh thần một cách đáng kể có nghĩa là sự đau khổ hoặc nỗi đau về    tinh 

thần đáng kể, có thể, nhưng không nhất thiết yêu cầu điều trị hoặc tư vấn y tế hoặc chuyên 

môn khác. 
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Trả thù - Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Phần II, 29 

Các hành vi chỉ ra nhưng không giới hạn ở, đe dọa, hăm doạ, ép buộc hoặc phân biệt đối xử 

chống lại một người, hành động có thiện chí, đưa ra khiếu nại hoặc chống lại một cá nhân đã tham 

gia vào quá trình điều tra hoặc tiến hành. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hội đồng Quản trị về 

Chính sách 3.06 Không trả đũa của các trường Cao đẳng Nông nghiệp và Cơ khí Oklahoma.  

    
Thông tin của nạn nhân  

Phải làm gì nếu bạn là nạn nhân của bạo lực tình dục  

  

a. Nếu bạn không an toàn và cần trợ giúp ngay lập tức, hãy gọi cảnh sát hoặc 911. Nếu sự 

việc xảy ra trong khuôn viên trường, hãy gọi cho Sở Cảnh sát OSU theo số 405-744-6523. 

Nếu sự cố xảy ra ở nơi khác trong Stillwater, hãy gọi cho Sở Cảnh sát Stillwater theo số 

405-372-4171. Nếu sự việc xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác, hãy gọi cho cơ quan thực thi 

pháp luật có thẩm quyền tại địa điểm nơi nó xảy ra. 

  

b. Làm những gì bạn cần làm để cảm thấy an toàn. Đi đến một nơi an toàn hoặc liên hệ với 

ai đó mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn có thể gọi cho Đường dây Khủng hoảng 24 giờ 

của Stillwater (405-624-3020) để nhận được lời khuyên và thảo luận về các lựa chọn về 

cách tiến hành. Bạn cũng có thể gọi cho Người ủng hộ nạn nhân của Đại học Bang 

Oklahoma (405-564-2129) trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu. 

 

c. Không tắm, tắm rửa, thụt rửa, thay hoặc phá hủy quần áo, ăn, uống, hút thuốc, nhai kẹo 

cao su, dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc đến thẳng phòng hoặc nơi xảy ra sự cố. Bảo quản 

bằng chứng là rất quan trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù bạn có thể không 

muốn truy tố ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhưng sự lựa chọn đó có thể không có trong 

tương lai nếu không có bằng chứng đáng tin cậy. Các bằng chứng thu thập được cũng có 

thể hữu ích trong quá trình tiến hành trong khuôn viên trường.  

 

d. Đến Trung tâm Y tế Stillwater ER để được chăm sóc cho bất kỳ chấn thương thực thể nào 

có thể đã xảy ra. Khi ở trong phòng cấp cứu, sẽ được điều trị các bệnh và nhiễm trùng lây 

truyền qua đường tình dục và tránh thai nếu muốn. Các dịch vụ này miễn phí. Nếu bạn 

chọn không đăng ký Sexual Assault Nurse Examination nhưng muốn xét nghiệm hoặc điều 

trị các bệnh STIs tiềm ẩn, bạn có thể đến Phòng Y tế Quận Payne miễn phí hoặc Dịch vụ Y 

tế Đại học (University Health Service) hoặc Dịch vụ Cuộc Sống của Stillwater (Stillwater 

Life Services) để có các lựa chọn có chi phí thấp.  

  

e. Khi đến Trung tâm Y tế Stillwater, bạn sẽ được đưa đến một khu vực khám bệnh riêng. Một 

Y tá Kiểm tra Hành vi Tấn công Tình dục (SANE), cũng như Người Vận động Ứng phó với 

Hành vi Tấn công Tình dục (SARA) và cảnh sát sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Y tá sẽ khám cho bạn 

để điều trị bất kỳ vết thương nào và thu thập bằng chứng. Lưu ý: một cuộc kiểm tra tấn 

công tình dục có thể được thực hiện trong tối đa 120 giờ (5 ngày) sau khi bị tấn công.  

 

f. Với sự cho phép của bạn, SARA sẽ hỗ trợ bạn trong toàn bộ kỳ thi do y tá thực hiện. Tại 

ER, bạn cũng có thể chọn hoặc từ chối gửi báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. Việc 

nộp báo cáo này không khiến bạn bị truy tố đầy đủ; nó sẽ chỉ bắt đầu thu thập bằng chứng 
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và tuyên bố. Người bào chữa sẽ cung cấp một gói tài liệu bằng văn bản chứa thông tin về 

các phản ứng thông thường khi bị tấn công tình dục, các nhu cầu y tế theo dõi và các dịch 

vụ hỗ trợ.    
Hỗ trợ bí mật   

Bạo lực tình dục có thể gây xáo trộn về mặt tinh thần và cần có thời gian để đối mặt với căng 

thẳng lớn như vậy. Ngoài sự hỗ trợ có thể được tìm thấy trong gia đình và bạn bè, một số cơ quan 

và bộ phận có thể đóng vai trò là nguồn lực. Điều quan trọng là phải biết về những cá nhân khác 

nhau mà một người có thể liên hệ để được hỗ trợ sau một sự cố. Những cá nhân này có thể có 

các trách nhiệm khác nhau về bảo mật, tùy thuộc vào vị trí của họ tại trường đại học hoặc trong 

cộng đồng. Theo luật tiểu bang, một số cá nhân có thể đảm bảo bí mật cho nạn nhân, bao gồm cả 

cố vấn và người bênh vực nạn nhân. Nhiều nhân viên của trường đại học không thể đảm bảo bí 

mật hoàn toàn và tất cả đều được khuyến khích báo cáo các vụ bạo lực tình dục. Các trường đại 

học phải cân bằng nhu cầu của cá nhân nạn nhân với nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn nói riêng và 

hạnh phúc của cộng đồng nói chung. 

  

                  Những người ủng hộ nạn nhân OSU – Dịch vụ bảo mật 

 
Những người ủng hộ nạn nhân của OSU có 
thể bí mật cung cấp cho sinh viên thông tin về 
các nguồn lực trong và ngoài khuôn viên 
trường dành cho nạn nhân.   
http://1is2many.okstate.edu/advocate 

405-564-2129  
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 a.m. to 5 p.m.  
405-624-3020: Sau 5:00 p.m. vào các ngày 
trong tuần và vào cuối tuần và ngày lễ của 
trường đại học 

   

  

Tài liệu tư vấn – Dịch vụ bảo mật  

Trung tâm tư vấn sinh viên OSU  

320 Student Union  

405-744-5472  

Nhân viên tư vấn luôn túc trực 24/24. Năm buổi tư vấn đầu tiên là miễn phí. 

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/psychologyservices   

  

Dịch vụ y tế – Dịch vụ bảo mật 

Điều quan trọng là phải kiểm tra y tế kỹ lưỡng sau khi bị tấn công tình dục ngay cả khi nạn nhân 

không có bất kỳ tổn thương thể chất rõ ràng nào. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể điều trị 

chấn thương và điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. 

  

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  

http://1is2many.okstate.edu/advocate
http://ucs.okstate.edu/
http://ucs.okstate.edu/
https://wingsofhopeok.com/
https://wingsofhopeok.com/
http://psychology.okstate.edu/psychology-services
http://psychology.okstate.edu/psychology-services
http://psychology.okstate.edu/psychology-services
http://uhs.okstate.edu/
http://uhs.okstate.edu/
http://www.stillwater-medical.org/
http://www.stillwater-medical.org/


 

 

 

    https://1is2many.okstate.edu     11  

  

 

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 (ngoài khuôn 

viên trường)  

1509 West Eighth Avenue  

405-624-3332 www.stilwaterlife.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.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/
http://www.stilwaterlife.org/
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Các biện pháp hỗ trợ  

Học sinh có thể yêu cầu đưa ra một loạt các biện pháp hỗ trợ nếu bị ảnh hưởng bởi sự xuất 

hiện của bạo lực tình dục. Không cần phải nộp đơn khiếu nại để có các biện pháp hỗ trợ. 

Trường đại học sẽ giữ bí mật trong phạm vi có thể.  

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ & Quản lí của Học sinh để nhận các biện pháp hỗ trợ   

405-744-5470, 328 Student Union  

  

Các biện pháp hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn: 

  

a. Hỗ trợ Báo cáo: Hỗ trợ trong việc nộp đơn khiếu nại với quy trình ứng xử của trường 

đại học và các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp đối với một hoặc (những) cá nhân 

đã gây ra tổn hại.  

  

b. Lệnh Không Liên hệ: Lệnh Không Liên hệ có thể được đưa ra giữa người khiếu nại và 

người bị trả lời, điều này sẽ cấm liên hệ giữa cả hai bên thông qua bất kỳ phương tiện 

giao tiếp nào, cũng như cấm người khác thay mặt họ liên hệ. 

  

c. Lệnh Bảo vệ Khẩn cấp: Hỗ trợ nộp đơn xin Lệnh Bảo vệ Khẩn cấp tại tòa án với 

Wings of Hope. Đây là đơn yêu cầu theo lệnh của tòa án cấm tiếp xúc giữa người khiếu 

nại và người bị đơn. 

  

d. Các biện pháp an toàn: Phối hợp mọi sắp xếp hợp lý cần thiết để đảm bảo an toàn liên 

tục. Điều này bao gồm sắp xếp vận chuyển hoặc cung cấp một người hộ tống.  

  

e. Sắp xếp Sinh hoạt: Hỗ trợ trong việc thay đổi sắp xếp cuộc sống trong khuôn viên 

trường của những người tham gia để đảm bảo an toàn và một hoàn cảnh sống thoải 

mái. 

  

f. Sắp xếp học tập: Hỗ trợ điều chỉnh lịch trình học tập cũng như cung cấp quyền truy 

cập vào các dịch vụ hỗ trợ học tập. 

  

g. Thay đổi lịch làm việc: Hỗ trợ thay đổi lịch làm việc trong khuôn viên trường để đảm 

bảo an toàn và môi trường làm việc thoải mái. 

  

h. Các biện pháp hỗ trợ khác: Phối hợp các sắp xếp hợp lý khác để giải quyết các tác 

động của bạo lực tình dục, bao gồm cả việc kết nối các cá nhân với tư vấn hoặc chăm 

sóc sức khỏe. 

  

Khi Trường biết được những cá nhân có khả năng tham gia vào việc xảy ra bạo lực tình dục, 

họ sẽ liên hệ với những người tham gia qua email của Đại học Bang Oklahoma để chia sẻ 

những biện pháp hỗ trợ tiềm năng này, các tùy chọn báo cáo và các nguồn lực khác hiện có. 

Điều này sẽ được thực hiện bất kể vị trí của sự cố.  
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 Sử dụng Rave Guardian để trò chuyện với OSUPD để gửi các 

mẹo về tội phạm hoặc hoạt động đáng ngờ hoặc gọi đường dây 

không khẩn cấp của họ. Có sẵn trên iOS và Android. 

  

Bản Tường Trình 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các hình thức bạo lực tình dục được báo cáo, bất kể mức độ 

nghiêm trọng. Mối quan tâm hàng đầu của Đại học Bang Oklahoma là an toàn; do đó, các cá 

nhân không nên bị ngăn cản báo cáo ngay cả khi việc sử dụng rượu hoặc các chất gây nghiện 

khác có liên quan. Trường đại học có chính sách Good Samaritan, cung cấp ân xá cho những 

vi phạm hạnh kiểm nhỏ đối với những sinh viên liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng hơn. 

  

Trường đại học khuyến khích nạn nhân của bạo lực tình dục nói chuyện với ai đó về những gì 

đã xảy ra để họ có thể nhận được sự hỗ trợ và để trường đại học có thể phản hồi một cách 

thích hợp. Trường đại học cung cấp cả các dịch vụ bí mật và các tùy chọn báo cáo không bí 

mật. Điều quan trọng cần biết là các cá nhân khác nhau có thể có các trách nhiệm khác nhau 

về bảo mật, tùy thuộc vào vị trí của họ. Theo luật tiểu bang, một số cá nhân có thể đảm bảo bí 

mật cho nạn nhân, bao gồm cả cố vấn và người bào chữa cho nạn nhân. Tuy nhiên, nói chung, 

khi một nhân viên có hành vi sai trái tình dục được báo cáo cho bất kỳ nhân viên nào, nhân 

viên đó được khuyến khích mạnh mẽ, nếu không được yêu cầu, báo cáo sự việc cho Điều phối 

viên Title IX hoặc Phó Điều phối viên Title IX. Trường đại học phải cân bằng nhu cầu của cá 

nhân nạn nhân với nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng. 

  

Các nhân viên khác nhau trong khuôn viên trường có các khả năng khác nhau để duy trì yêu 

cầu bảo mật của nạn nhân. 

• Một số được yêu cầu duy trì tính bảo mật gần như hoàn toàn; nói chuyện với họ đôi khi 

được gọi là “giao tiếp đặc quyền”. 

• Các nhân viên khác có thể tự tin nói chuyện với nạn nhân và thường chỉ báo cáo rằng 

một sự cố đã xảy ra mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Tiết lộ cho 

những nhân viên này sẽ không kích hoạt một cuộc điều tra của trường đại học về một 

sự việc trái với mong muốn của nạn nhân. Báo cáo này được thực hiện thông qua báo 

cáo Clery và không bao gồm tên nạn nhân hoặc thông tin nhận dạng khác. 

• Một số nhân viên được yêu cầu báo cáo tất cả các chi tiết của một sự việc (bao gồm 

danh tính của cả nạn nhân và thủ phạm bị cáo buộc) cho điều phối viên hoặc phó điều 

phối viên Title IX. 

Dịch vụ bảo mật  

Các tùy chọn dịch vụ bảo mật cung cấp cho sinh viên và nhân viên khả năng chia sẻ và thảo 

luận một cách bí mật về trường hợp bạo lực tình dục mà không cần chia sẻ thông tin của họ với 

người khác. Xin lưu ý rằng việc báo cáo cho các dịch vụ bí mật hạn chế khả năng của trường 

đại học trong việc ứng phó với các sự cố. 

  

Cố vấn chuyên nghiệp 

Các cố vấn chuyên nghiệp và có bằng cấp cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần (bao 

gồm cả những người hoạt động với vai trò đó dưới sự giám sát của một cố vấn được cấp phép) 

không bắt buộc phải báo cáo bất kỳ thông tin nào về một sự cố cho điều phối viên hoặc phó 
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điều phối viên Title IX mà không có sự cho phép của người tham gia. Những cá nhân này cũng 

không bắt buộc phải báo cáo theo Đạo luật truy vấn. Điều này sẽ bao gồm các cố vấn trong 

Trung tâm Tư vấn Đại học, Trung tâm Dịch vụ Tâm lý, Phòng khám Tâm lý Tư vấn, và Chương 

trình Hỗ trợ Nhân viên. 

  

Những người ủng hộ nạn nhân OSU  

Trường đại học coi Người ủng hộ nạn nhân của OSU như một tùy chọn báo cáo bí mật. Nạn 

nhân có thể đến gặp một người ủng hộ nạn nhân để tìm hiểu về các nguồn lực có sẵn trong 

khuôn viên trường. Những người ủng hộ nạn nhân không bắt buộc phải báo cáo bất kỳ thông 

tin nào về sự cố cho điều phối viên hoặc phó điều phối viên Title IX mà không có sự cho phép 

của nạn nhân. Tuy nhiên, những người ủng hộ nạn nhân sẽ báo cáo các sự cố, không có thông 

tin nhận dạng cá nhân, cho Cảnh sát OSU vì mục đích của Đạo luật truy vấn. Ngoài ra, những 

người ủng hộ nạn nhân sẽ báo cáo định kỳ cho Hội đồng Quản trị về các xu hướng thống kê 

của các sự cố. 

  

Nhà cung cấp dịch vụ y tế của trường đại học  

Các nhà cung cấp Dịch vụ Y tế của Trường Đại học là một lựa chọn dịch vụ bí mật. Họ không 

bắt buộc phải báo cáo bất kỳ thông tin nào về sự cố cho điều phối viên hoặc phó điều phối viên 

Title IX mà không có sự cho phép của người tham gia. Tuy nhiên, họ sẽ báo cáo các sự cố mà 

không có bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho Cảnh sát OSU vì mục đích của Đạo luật 

truy vấn. 

  

Mặc dù những chuyên gia, cố vấn không chuyên nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc người 

bênh vực nạn nhân này có thể giữ bí mật cho nạn nhân, họ có thể có báo cáo hoặc các nghĩa 

vụ khác theo luật tiểu bang, chẳng hạn như báo cáo bắt buộc cho cơ quan thực thi pháp luật 

trong trường hợp trẻ vị thành niên, tổn hại sắp xảy ra cho bản thân hoặc người khác hoặc yêu 

cầu làm chứng nếu bị trát đòi trong một vụ án hình sự. 

Tùy chọn báo cáo không bí mật  
Hội đồng Quản lý của các trường Cao đẳng Nông nghiệp và Cơ khí Oklahoma và Đạo luật 

Clery yêu cầu tất cả nhân viên (trừ cố vấn, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người 

bênh vực nạn nhân) khi nhận thức được trường hợp bạo lực tình dục phải báo cáo trường hợp 

đó cho Cảnh sát OSU và những người ủng hộ nạn nhân. Không được báo cáo tên nạn nhân 

cho cảnh sát khi chưa được sự cho phép của nạn nhân. Báo cáo cần bao gồm bản chất, ngày, 

giờ và vị trí chung của một sự cố. Đây là một báo cáo hạn chế không bao gồm thông tin có thể 

trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng nạn nhân. Điều này cho phép trường đại học theo dõi các 

mẫu và phát triển các phản ứng phù hợp trong toàn khuôn viên trường. 

  

Nếu trường đại học xác định rằng (các) cá nhân bị cáo buộc gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và 

tức thì cho khuôn viên trường, trường đại học có thể đưa ra cảnh báo kịp thời cho cộng đồng. 

Bất kỳ cảnh báo nào như vậy sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào xác định nạn nhân. 

  

Khi một trường hợp bạo lực tình dục được báo cáo cho một nhân viên có trách nhiệm hoặc Cơ 

quan An ninh Khuôn viên trường (CSA), một sinh viên có thể mong đợi sự việc sẽ được báo 

cáo cho điều phối viên hoặc phó điều phối viên Title IX của trường đại học. 
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Cơ quan An ninh Khuôn viên: Tuân theo Đạo luật Clery, một số nhân viên được xác định là Cơ 

quan An ninh Khuôn viên. Các CSA được xác định thông qua Đạo luật truy vấn và được nêu 

trong Báo cáo an toàn hàng năm của trường đại học. Những cá nhân này được yêu cầu báo 

cáo các trường hợp có hành vi sai trái tình dục, cùng với các hành vi sai trái khác, cho Cảnh sát 

OSU cho các mục đích thống kê.   

  

Trách Nhiệm của Nhân Viên: Nhân viên của trường đại học trong vai trò giám sát nhân viên 

hoặc sinh viên được coi là trách nhiệm của nhân viên. Nhân viên có quyền giám sát bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở: thủ trưởng đơn vị, quản lý học tập, giảng viên tham gia giám sát nhân 

viên sinh viên, quản trị viên thể thao liên trường và nhân viên huấn luyện. 

  

CSA hoặc nhân viên có trách nhiệm phải báo cáo với điều phối viên hoặc phó điều phối viên 

Title IX tất cả các chi tiết liên quan về bạo lực tình dục được nạn nhân chia sẻ bao gồm tên, 

ngày, giờ và địa điểm cụ thể của vụ việc bị cáo buộc. Trong phạm vi có thể, thông tin sẽ chỉ 

được chia sẻ với những người chịu trách nhiệm xử lý phản hồi của trường đại học đối với báo 

cáo. CSA hoặc nhân viên có trách nhiệm không được chia sẻ thông tin về nạn nhân cho cơ 

quan thực thi pháp luật trừ khi nạn nhân yêu cầu nhân viên đó làm như vậy. 

  

Trước khi nạn nhân tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho CSA hoặc nhân viên có trách nhiệm, nhân 

viên đó phải đảm bảo rằng nạn nhân hiểu nghĩa vụ báo cáo của nhân viên và nếu nạn nhân 

muốn duy trì tính bảo mật, nạn nhân nên được chuyển đến một nguồn tài nguyên bí mật. Khi 

nạn nhân nói với CSA hoặc nhân viên có trách nhiệm về một vụ bạo lực tình dục, nạn nhân có 

quyền mong đợi trường đại học sẽ cung cấp thông tin về các biện pháp hỗ trợ, nguồn lực và 

cách báo cáo. 

  

Yêu cầu không hành động   

Khi Bộ phận Hỗ trợ & Ứng xử của Học sinh được thông báo về một tình huống bị cáo buộc là 

bạo lực tình dục, nạn nhân sẽ được gửi các nguồn thông tin qua địa chỉ email trường đại học 

của học. 

• Nếu không có phản hồi từ nạn nhân hoặc nạn nhân yêu cầu không thực hiện hành động 

nào, Bộ phận Hỗ trợ & Ứng xử của Học sinh sẽ xem xét để xác định xem học sinh bị cáo 

buộc có được liên hệ hay không. 

• Nếu nạn nhân không trả lời liên hệ của Trường hoặc nạn nhân yêu cầu không thực hiện 

hành động nào, Bộ phận Hỗ trợ & Ứng xử của Học sinh phải coi yêu cầu đó so với nghĩa vụ 

cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả sinh viên, bao gồm cả nạn nhân. Nếu trường 

đại học tôn trọng yêu cầu bảo mật, nạn nhân phải hiểu rằng khả năng điều tra và phản ứng 

có ý nghĩa của trường đại học đối với vụ việc có thể bị hạn chế. 

• Mặc dù hiếm gặp, nhưng đôi khi trường đại học có thể không thể đáp ứng yêu cầu của nạn 

nhân để cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả sinh viên. Khi cân nhắc yêu cầu không 

thực hiện hành động của nạn nhân, những điều sau đây sẽ được xem xét:  

1. Nguy cơ gia tăng mà người bị cáo buộc sẽ thực hiện thêm các hành vi bạo lực tình dục 

hoặc bạo lực khác, chẳng hạn như:    

a. liệu đã có các khiếu nại bạo lực tình dục khác về cùng một bị cáo bị cáo buộc hay 

không;   

b. liệu người bị cáo buộc có tiền sử bị bắt giữ hoặc hồ sơ từ một trường học trước 

đây cho thấy có tiền sử bạo lực hay không;   
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c. liệu người bị cáo buộc có đe dọa thêm bạo lực tình dục hoặc bạo lực khác đối với 

nạn nhân hoặc những người khác hay không;   

d. liệu bạo lực tình dục có được thực hiện bởi nhiều người được hỏi hay không;   

2. liệu bạo lực tình dục có được gây ra bằng vũ khí hay không;   

3. liệu nạn nhân có phải là trẻ vị thành niên;   

4. người được hỏi có phải là nhân viên hay tham gia vào các hoạt động sinh viên được 

trường đại học phê duyệt hay không (ví dụ: điền kinh, ban nhạc, ROTC, v.v.);  

5. liệu trường đại học có các phương tiện khác để có được thông tin liên quan về bạo lực 

tình dục hay không (ví dụ: camera an ninh, nhân sự, bằng chứng vật chất); và,  

6. liệu báo cáo của nạn nhân có tiết lộ hình thức phạm tội hay không (ví dụ: sử dụng trái 

phép chất kích thích hoặc rượu) tại một địa điểm nhất định hoặc bởi một nhóm cụ thể.   

Sự hiện diện của một hoặc nhiều yếu tố này có thể khiến trường đại học phải điều tra và nếu 

thích hợp, theo đuổi hành động ứng xử. Nếu không có yếu tố nào trong số này, trường đại học 

có thể sẽ tôn trọng yêu cầu không hành động của nạn nhân. 

  

Nếu xác định rằng trường đại học không thể duy trì bí mật của nạn nhân, trường đại học sẽ 

thông báo cho nạn nhân trước khi bắt đầu điều tra. Trường đại học sẽ luôn lưu tâm đến sức 

khỏe của nạn nhân và sẽ thực hiện các bước liên tục để bảo vệ nạn nhân khỏi bị trả thù hoặc 

làm hại và làm việc với nạn nhân để tạo ra một kế hoạch an toàn. Trường đại học có thể không 

yêu cầu nạn nhân tham gia vào bất kỳ quá trình điều tra hoặc tiến hành nào. Việc trả thù nạn 

nhân, cho dù là sinh viên hay nhân viên trường đại học, sẽ không được dung thứ. 

    

Báo cảnh sát 
Trường đại học đặc biệt khuyến khích các cá nhân báo cáo bạo lực tình dục và bất kỳ hành vi 

phạm tội nào khác cho cảnh sát. Điều này không buộc nạn nhân phải truy tố nhưng sẽ cho 

phép thu thập thông tin và bằng chứng. Thông tin và bằng chứng bảo tồn các lựa chọn trong 

tương lai liên quan đến việc truy tố hình sự, các hành động của trường đại học và / hoặc các 

hành động dân sự chống lại thủ phạm. 

  

Sự cố trong khuôn viên trường  

Sở cảnh sát OSU  

104 USDA Building  
405-744-6523  
http://police.okstate.edu   

Sự cố ngoài khuôn viên trường 

Sở cảnh sát Stillwater  

723 South Lewis Street  

405-372-4171  

http://stillwaterpolicedept.org  

Nếu sự việc xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác, nó có thể được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp 

luật địa phương có thẩm quyền tại địa điểm nơi nó xảy ra.  

Báo cáo với Bộ phận Hỗ trợ & Hành vi của Học sinh 

Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo các trường hợp bạo lực tình dục cho Bộ phận Hỗ trợ & Hành vi 

của Học sinh hoặc Điều phối viên Title IX. Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc báo cáo các vụ 

việc bạo lực tình dục và việc nộp đơn khiếu nại về một vụ việc có hành vi sai trái tình dục. Việc 

báo cáo các vụ việc về hành vi sai trái tình dục thông báo cho Trường về sự việc, cho phép 

Trường đưa ra các biện pháp hỗ trợ và không nhất thiết phải dẫn đến việc bắt đầu quá trình 

ứng xử của sinh viên. Những người khiếu nại báo cáo các sự cố về hành vi sai trái tình dục sẽ 

được cung cấp các biện pháp hỗ trợ cá nhân. Nếu người khiếu nại muốn bắt đầu quá trình 

khiếu nại, họ phải nộp đơn khiếu nại.  

http://police.okstate.edu/
http://police.okstate.edu/
http://stillwaterpolicedept.org/
http://stillwaterpolicedept.org/
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Bộ phận Hỗ trợ & Hành vi của Học sinh  

328 Student Union  

405-744-5470 

http://ssc.okstate.edu  

student.support@okstate.edu  

Điều phối viên Title IX  

408 Whitehurst Hall 

405-744-9154 

http://eeo.okstate.edu  

eeo@okstate.edu  

 

Bản quyền của nạn nhân 

a. Những người sống sót sẽ được thông báo về các lựa chọn của họ để thông báo cho cơ 

quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trường, bao gồm cả lựa chọn không thông 

báo cho các cơ quan chức năng đó. 

b. Người buộc tội và người bị buộc tội phải có cơ hội như nhau khi có mặt những người 

khác.  

c. Cả hai bên sẽ được thông báo về kết quả của bất kỳ thủ tục kỷ luật nào.  

d. Những người sống sót sẽ được thông báo về các dịch vụ tư vấn.  

e. Những người sống sót sẽ được thông báo về các lựa chọn thay đổi hoàn cảnh học tập 

và sinh hoạt. Khi một sinh viên hoặc nhân viên báo cáo rằng họ là nạn nhân của bạo lực 

hẹn hò, bạo lực gia đình, bị tấn công tình dục hoặc rình rập, dù trong hay ngoài khuôn 

viên trường, trường đại học sẽ cung cấp giải thích bằng văn bản về các quyền và lựa 

chọn của sinh viên hoặc nhân viên.  

Chính sách 

Hai chính sách của trường đại học đặc biệt giải quyết vấn đề bạo lực tình dục liên quan đến 

sinh viên.  

• Interim Title IX – Chính sách về hành vi sai trái tình dục: https://eeo.okstate.edu/title-ix-0  

• Quy tắc Ứng xử của Học sinh: https://ssc.okstate.edu/code.html  

    
Quy trình ứng xử của học sinh  

Tất cả các quá trình hạnh kiểm của học sinh tách biệt với các cuộc điều tra thực thi pháp luật. 

Ngay cả khi các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự chọn không khởi tố một sự việc 

cụ thể, trường đại học vẫn có thể theo đuổi vụ việc thông qua quá trình ứng xử của sinh viên.  

  

Chúng tôi muốn tất cả các bên tham gia phải hiểu biết về quy trình xảy ra khi đơn khiếu nại 

được gửi đến Bộ phận Hỗ trợ & Hành vi của Học sinh. Phần sau mô tả quy trình điều tra, phiên 

điều trần và kết quả của phiên điều trần. Nhân viên Hỗ trợ & Ứng xử của Học sinh sẽ có mặt để 

giải thích quy trình theo yêu cầu. Quá trình ứng xử của học sinh sẽ nhanh chóng, công bằng và 

khách quan. Điều này có nghĩa là quá trình sẽ được hoàn thành trong một khung thời gian hợp 

lý và không có sự chậm trễ quá mức. Quá trình này sẽ được tiến hành theo cách phù hợp với 

các chính sách của trường đại học và sẽ minh bạch cho tất cả các bên. Nạn nhân gửi đơn 

khiếu nại được gọi là người khiếu nại. Cá nhân bị cáo buộc được gọi là người trả lời. Cuối 

cùng, quá trình hạnh kiểm của sinh viên sẽ được tiến hành bởi các viên chức của trường đại 

học, những người không có xung đột lợi ích hoặc thiên vị đối với người khiếu nại hoặc người 

trả lời.   

Nộp đơn Khiếu nại Chính thức  
Các khiếu nại chính thức có thể được nộp trực tuyến, qua thư, email hoặc trực tiếp tại 328 

Student Union, https://ssc.okstate.edu/report.html, or student.support@okstate.edu. Để có biện 

http://ssc.okstate.edu/
http://ssc.okstate.edu/
http://eeo.okstate.edu/
http://eeo.okstate.edu/
https://eeo.okstate.edu/title-ix-0
https://eeo.okstate.edu/title-ix-0
https://eeo.okstate.edu/title-ix-0
https://ssc.okstate.edu/code.html
https://ssc.okstate.edu/code.html
https://ssc.okstate.edu/code.html
https://ssc.okstate.edu/report.html
https://ssc.okstate.edu/report.html
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pháp xử lý kỷ luật, phải nộp đơn khiếu nại chính thức có chữ ký và người khiếu nại phải tham 

gia vào quá trình điều tra và điều trần.    

Cuộc điều tra  

a. Người khiếu nại và người trả lời sẽ được thông báo về việc nhận được đơn khiếu nại.    

  

b. Một quan chức trường đại học sẽ gặp riêng người khiếu nại và người trả lời để thảo luận về 

đơn khiếu nại đã gửi, xem xét các quy trình điều tra và điều trần.   

  

c. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành bởi một Điều tra viên không thiên vị. Cuộc điều tra này 

sẽ bao gồm gặp gỡ cá nhân với người khiếu nại; gặp gỡ cá nhân với một hoặc (nhiều) bên 

bị đơn; gặp gỡ cá nhân với bất kỳ nhân chứng nào; và, xem xét bất kỳ thông tin tài liệu nào.  

  

d. Cuộc điều tra sẽ đầy đủ, đáng tin cậy và không thiên vị. Điều tra viên sẽ lập một báo cáo 

điều tra, báo cáo này sẽ được kiểm tra thực tế bởi người khiếu nại và bên bị đơn.  

  

e. Viên chức của trường đại học sẽ xác định xem có thể thực hiện một cuộc điều trần về hạnh 

kiểm hay không dựa trên thông tin có sẵn. Nếu xác định rằng trường đại học sẽ tiến hành 

một cuộc điều trần về hạnh kiểm, người khiếu nại và một hoặc (những) bên bị đơn sẽ được 

thông báo về ngày điều trần.  

  

f. Bạn được phép một cố vấn có mặt trong quá trình điều tra.    

    

Phiên toà 

  

a. Thông báo điều trần sẽ được thực hiện trước ít nhất mười lăm ngày và bao gồm ngày, giờ 

và địa điểm điều trần. Các phiên điều trần sẽ được sắp xếp xung quanh lịch trình học tập.  

  

b. Các cáo buộc liên quan đến người khiếu nại và bị đơn sẽ được xét xử bởi Hội đồng Điều 
trần của Ủy ban Hành vi của Học sinh, bao gồm một thành viên trong khoa, một nhân viên 
và một sinh viên.  
  

c. Phiên điều trần bao gồm tuyên bố mở đầu, trình bày báo cáo điều tra, trình bày thông tin 

của người khiếu nại và bị đơn, câu hỏi cho mỗi bên, và tuyên bố kết thúc.   

  

d. Mỗi bên được phép có một người mà họ lựa chọn để đồng hành với họ trong suốt phiên 

điều trần với tư cách là cố vấn. Vai trò chính của cố vấn để giúp bạn kể lại kinh nghiệm của 

mình. Nếu trường hợp đó thuộc chính sách Tiêu đề IX, bạn bắt buộc phải có một cố vấn có 

mặt trong phiên điều trần để đặt câu hỏi cho bên kia. Nếu bạn không thể có được một cố 

vấn, trường đại học sẽ cung cấp một cố vấn cho bạn.  

  

e. Mỗi bên được phép có mặt trong phiên điều trần (trừ khi nghị án). Tất cả các bên có thể ở 

trong cùng một phòng tại một địa điểm được sắp xếp trước, không gây nguy hiểm hoặc 

trong các phòng riêng biệt với tùy chọn hội nghị truyền hình.  

  

f. Tiêu chuẩn về bằng chứng được sử dụng trong tất cả các phiên điều trần về hạnh kiểm của 

trường đại học là bằng chứng có ưu thế hơn, có nghĩa là việc xác định liệu nó có nhiều khả 
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năng xảy ra hơn là không có vi phạm xảy ra hay không. Điều này khác đáng kể so với bằng 

chứng vượt quá nghi ngờ hợp lý, vốn được yêu cầu để truy tố hình sự.  

Kết quả  
  

a. Các kết quả có thể xảy ra bao gồm toàn bộ phạm vi trừng phạt được liệt kê trong Bộ Quy 

tắc Ứng xử của Học sinh. Khi xác định rằng bạo lực tình dục có nhiều khả năng xảy ra hơn 

là không xảy ra, kết quả có thể bao gồm việc tách khỏi trường đại học.   

  

b. Bị đơn và người khiếu nại sẽ được thông báo đồng thời bằng văn bản về kết quả trong 

vòng hai ngày làm việc sau phiên điều trần.  

  

c. Mỗi bên có quyền kháng cáo quyết định đạt được thông qua thủ tục điều trần trong vòng 

mười ngày làm việc sau phiên điều trần và quyền phản hồi nếu bên kia đệ trình kháng cáo.   

    
Biện pháp phòng ngừa 

Trường đại học khuyến khích toàn bộ cộng đồng Cowboy giúp đỡ trong việc ngăn chặn các sự 

cố có hại và tiêu cực bằng cách thực hành sự đồng thuận, hỗ trợ nạn nhân đồng trang lứa và 

những người sống sót, can thiệp nếu họ là người đứng ngoài các sự cố như vậy và tự giáo dục 

bản thân thông qua các khóa đào tạo do trường đại học tài trợ. 

   

Tham gia OSU với quan điểm 1 is 2 Many và nỗ lực của nó để duy trì một môi trường an toàn, 

nơi tất cả các thành viên của cộng đồng khuôn viên trường có thể sống, học hỏi và thành công. 

Tại Đại học Bang Oklahoma, chúng tôi tự hào về việc cung cấp trải nghiệm đại học tuyệt vời, 

đòi hỏi một môi trường sinh viên an toàn và lành mạnh. Để đạt được điều đó, tất cả học sinh 

mới phải hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến  1 is 2 Many, một chương trình phòng chống bạo 

lực tình dục trực tuyến. Chương trình dựa trên video này sẽ cung cấp thông tin quan trọng về 

sự đồng ý, sự can thiệp của người ngoài cuộc, tấn công tình dục, hẹn hò và bạo lực gia đình, 

theo dõi, v.v. Sinh viên được yêu cầu hoàn thành chương trình trước khi đăng ký vào các khóa 

học học kỳ tiếp theo. Để hoàn thành khóa đào tạo, hãy truy cập  

https://1is2many.okstate.edu.  

  

Ngoài ra, 1 is 2 Many cung cấp giáo dục trực tiếp về bạo lực tình dục cho bất kỳ nhóm sinh 

viên, giảng viên hoặc nhân viên nào theo yêu cầu. Các chủ đề bao gồm nhưng không giới hạn 

ở: tấn công tình dục; quấy rối tinh dục; làm thế nào để hỗ trợ một nạn nhân; sự can thiệp của 

người ngoài cuộc; các chiến lược phòng ngừa; và các nguồn lực sẵn có cho nạn nhân. Để biết 

thêm thông tin, vui lòng truy cập  

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

  

Ngăn chặn một cuộc tấn công không bao giờ là trách nhiệm duy nhất của một nạn nhân tiềm 

năng. Tuy nhiên, sinh viên đại học chấp nhận những trách nhiệm mới, bao gồm thực hiện các 

biện pháp thích hợp để rèn luyện nhận thức tình huống. Để biết thêm thông tin về an toàn trong 

khuôn viên trường, hãy tải xuống ứng dụng Rave Guardian và xem Báo cáo An ninh Hàng năm 

tại 

http://safety.okstate.edu.   
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Đại học Bang Oklahoma, với tư cách là một nhà tuyển dụng với cơ hội làm việc bình đẳng, tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu 

bang hiện hành về không phân biệt đối xử và hành động quả quyết. Đại học Bang Oklahoma cam kết thực hiện chính sách cơ hội 

bình đẳng cho mọi cá nhân và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, màu da, nguồn gốc quốc gia, 

tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, nhận dạng / biểu hiện giới tính, khuyết tật hoặc tình trạng cựu chiến binh với liên quan 

đến việc làm, các chương trình và hoạt động giáo dục, và / hoặc tuyển sinh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 

https:///eeo.okstate.edu.  
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