
क्याम्पस  नीतिहरू, प्रतियाहरू, र  सेवाहरू
यौन  दुर्व्यवहारमा  तवद्यार्थीहरूका  लाति  स्रोि  िाइड



 

   

 

   

   

   

 

   

   
 

 

  

 

  

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

यतद  िपाईंलेयौन  दुर्व्यवहारको  अनुभव  िनुयभएको  छ  भन
1. सके  सम्म  सुरतिि  स्र्थानमा  जानुहोस्।

2. यतद  िपाई  घाइिेहुनुहुन्छ  वा  िपाईलाई STI/STD भएको  आशंका  छ  वा  सम्भातवि  िभायधारण  भएको
छभन्नेतवश्वास  छ  भनेिुरुन्त  तितकत्सक  कहााँजानुहोस

3. ित्काल  सहयोिको  लाति  तनम्न  मध्येकु  नैमा  सम्पकय  िनुयहोस्:

शीर्यक IX तनदेशक, (802) 485-2144, मा, तनयतमि  र्व्ापार  समय  सोमवार-शुिवार।

सावयजतनक  सुरिा, (802) 485-2525, मा, हप्ताको 24 घण्टा/7 तदन।.

नतवयि  तवश्वतवद्यालय  स्वास्थ्य  सेवा, (802) 485-2552, मा, तनयतमि  र्व्ापार  समय, सोमवार- शुिवार।*

नतवयि  काउन्सितलङ  सेन्टर, (802) 485-2134, मा, तनयतमि  र्व्ापार  समय, सोमवार-शुिवार।*

नतवयि काउन्सितलङ अन कल,  (802) 240-6439 मा, सााँझको  समयमा*

नतवयि  धातमयक  सेवाहर,ू (802) 485-2128 मा, तनयतमि  र्व्ापार  समयमा, सोमवार-पतछ।*

नर्थयतिल्ड  पुतलस, यतद  िपाईंलेआपिकालीन  अवस्र्थाको  अनुभव  िरररहनुभएको  छ  भने911 मा  वा

(802) 485-9181 मा  िैर-आकन्सिक  लाइनमा  हप्तामा 24 घण्टा/7 तदन  कल  िनुयहोस्।

*यो  एक  िोप्य  स्रोि  हो।

*यो  एक  िोप्य  स्रोि  हो।

्यान  तदनुहोस्तक  क्याम्पस  अतधकारीहरूलेजब  तिनीहरूको  कायायलयहरू  बन्द  छ  वा  तिनीहरू  िुरुन्तैसहयोि

िनयउपलब्ध  छै  नन्भनेअन्य  तवभािहरूबाट  अन-कल  कमयिारीहरूलाई  सम्पकय  िनयसक्छन्।

4. ितकत्सा  सहायिा  प्राप्त  िनुयहोस्।  भौतिक  प्रमाणहरू  सुरतिि  िनयमहत्त्वपूणयछ, जसमा  तनम्न  समावेश  हुन
सक्छन

• िन्तुर  िरल  पदार्थयका  नमूनाहर

•  तहंसाको  प्रमाण

• िन्ना, िौतलया, कपडा, इत्यातद।
िपाईंलेतितकत्सा  पेशेवरहरूलेजााँि  निरेसम्म  तिनलाई  धुन, नुहाउन, तपसाब  िे  नय, आतदबाट  टाढा  रहन  छनौट
िनयसक्नुहुन्छ।  यौन  दुर्व्यवहारको  प्रमाण  िााँडैतबग्रन  सक्नेहुनाले, िपाईलं  ेजतिसक्दो  िााँडो  मेतडकल  परीिा  तलन
रोज्न  सक्नुहुन्छ।  आिमण  भएको  १२०  घण्टा  तभत्र  प्रमाण  सङ्कलनको  काययपूरा  िररनुपछय, िर  िरल  पदार्थय, 
कपालको  नमूना  र  तडएनए  त्यसपतछ  लामो  समयसम्म  पतन  सङ्कलन  िनयसतकन्छ।  यतद  िपाईंलेधोए  पतन, प्रमाण 
अझैपतन  प्राप्त  िनयसतकन्छ।

5. कसरी  अिातड  बढ्नेसो  छनौट  िनुयहोस्।  िपाईंसाँि  तवकल्पहरू  छन्, र  अको  पृष्ठमा  सुिीबद्ध  कु  नैपतन स्रोिहरूलाई
सम्पक िरर तवकल्पहरूको छलिल िनयप्रोत्सातहि िररन्छ, जसलाई तनम्नानुसार संिेप िररएको छ:

• िपाईंियार नभएसम्म के ही निनुयहोस
• नतवयि युतनभतसयटी प्रतियाहरू मािय ि समाधानको खोजी िनुयहोस;्;

• र/वा आपरातधक काययवाही सुरु िनुयहोस्;

• र/वा अपराधी तवरुद्ध मुद्दा प्रतिया सुर ुिनुयहोस्।

िपाईंलेआफ्नो लाति सबैभन्दा राम्रो तवकल्पको संयोजनलाई रोज्न सक्नुहुन्छ। यतद िपाई ंनतवयि 
तवश्वतवद्यालयद्वारा घटनाको अनुसन्धान र समाधान िनयिाहनुहुन्छ भने, कृ पया शीर्यक IX को संयोजकलाई 
सम्पकय िनुयहोस्। घटनाहरूलाई आपरातधक रूपमा र्व्वहार िररएको िाहनेहरूलेघटना भएको स्र्थानमा क्याम्पस 
सुरिा वा स्र्थानीय पुतलसलाई सम्पकय िनुयपछय। यतद िातहयो भने, त्यस्ता प्रतिवेदनहर ूबनाउन 
तवद्यार्थीहरूलाई सार्थ तदन एक क्याम्पस अतधकारी उपलब्ध छ। र्थप जानकारीको लाति शीर्यक IX 
संयोजकलाई सम्पकय िनुयहोस्।



   
 

 

   
 

   

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  

  
  

   

   

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
           

         

        

  
            

     

        
         

           

   

 
  

  

  
  

   

   

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ररपोतटयङ  तवकल्पहर
यतद/जब  िपाईंघटना  ररपोटयिनयियार  हुनुहुन्छ  भन,े  िपाईसं  ाँि  दुई  िरक  सेट  स्रोिहरू  छन्जसमा  िपाईंले
ररपोटयिनयसक्नुहुन्छ:  िोप्य  र  िैर-िोप्य  स्रोिहरू।  सूतिि  छनोटहरू  िनय,  सबैपिहरू  िोपनीयिा  र  नीतज
मुद्दाहर,ू  सार्थैनतवयि  तवश्वतवद्यालयको  अतनवाययररपोतटयङ  मापदण्डहरू  बारेसिेि  हुनुपछय  ।(पृष्ठ  १२  को
िाटय हेनुयहोस्)

िोप्य  ररपोतटयङ  स्रोिहर:ू
यतद  िपाईंघटनाको  तववरण  िोप्य  राख्न  िाहनुहुन्छ  भने,  िपाईंलेिल  सूिीबद्ध  िोप्य  स्रोिहरू  मध्येएकसाँि  कु  रा
िनुयपछय  ।  तिनीहरूको  सेवा  तन:  शुल्क  छ।
Iपरामशयर  समर्थयन  प्रदान  िनुयको  अतिररक्त,  यी  स्रोिहरूलेिपाईंलाई  ररपोटयनिररकन  नैनतवयि  तवश्वतवद्यालयबाट
सहायक  उपायहरूमा  पहुाँि  िनयमद्दि  िनयसक्छ  -  तिनीहरूलेिपाईं  र  नतवयिको  शीर्यक  IX  संयोजक  बीि मध्यस्र्थकिायको
रूपमा  काम  िरेर,  सहयोिी  उपायहरू  लािूिनयआवश्यक  भएमा  जानकारी  साझेदारी  िरेर  यो काम  िछय  न्।

नतवयि  तवश्वतवद्यालय  िोप्य  स्रोिहर

•  नतवयि  युतनभतसयटी  काउन्सितलङ  एण
वेलनेस  सेन्टरमा  अपोइन्टमेन्ट  बनाउन  कल  िनुयहोस्(802) 485-
2134 वा  तबहान  ८:३०  देन्सख  बेलुकी  ४:३०  सम्म, सोमबारदेन्सख  शुिबारसम्म  तनयतमि  समयमा
आउनुहोस्।

•  आपिकालीन  कवरेज: (802) 793-3093)

•  नतवयि तवश्वतवद्यालय तवद्यार्थी स्वास्थ्य के न्द्र: (802) 485-2552 ornuinfirm@norwich.edu

•  युतनभतसयटी िैन्सिन रेभ. तवतलयम एस तवक: (802) 485-2128 orwwick@norwich.edu

्र्थानीय  समुदाय  िोप्य  स्रोिहर

•  मोजाइक  24/7 हटलाइन: 802-479-5577

•  सकय  ल (अन्तरंि  साझेदार  तहंसा  समर्थयन  सेवा) 24/7 हटलाइन: (877) 543-9498

िैह्र-िोप्य  ररपोतटयङ  स्रोिहरू:
यतद  िपाईं  तवश्वतवद्यालयबाट  प्रतितिया  िाहनुहुन्छ  भने, िपाईलं  ेएक  िैर-िोपनीय  स्रोिमा  ररपोटयिनयसक्नुहुन्छ।
नतवयि  युतनभतसयटीलेर्व्न्सक्तहरूलाई  यस  नीति  अन्तियि  समेतटएका  घटनाहरू  ररपोटयिनयप्रोत्सातहि  िदयछ  िातक 
उनीहरूलेआवश्यक  सहयोि  प्राप्त  िनयसकू  न्, र  तवश्वतवद्यालयलेसुरतिि  र  संरतिि  क्याम्पसलाई  कायम  राख्दै उतिि  रूपमा
प्रतितिया  तदन  सकू  न्।  यद्यतप  कडा  िोपतनयिाको  ग्यारेन्टी  नहुन  सक्छ, सबैअवस्र्थामा
तवश्वतवद्यालयलेजानकारीलाई  संवेदनशील  रूपमा  र्व्वहार  िनेछ  र  यौन  वा  तलङ्गमा  आधाररि  दुर्व्यवहारको
ररपोटयहरूमा  प्रतितिया  तदन  आफ्नो  दातयत्वहरू  अनुरूप  िनयसक्नेहदसम्म  र्व्न्सक्तहरूको  िोपनीयिाको  रिा  िनय
प्रयास  िनेछ।  मातर्थ  िोप्य  भतन  निोतकएका  सबैकमयिारीहरू, घटनाको  बारेमा  जानकारी  भएका  सबै
तववरणहरूका  लाति  अतनवाययररपोटयर  हुन्।  तिनीहरूलेयो  जानकारी  शीर्यक IX संयोजकसाँि  साझा  िछय  न्।

घटना ररपोटयिनयिाहनेर्व्न्सक्तहरूका लाति, तिनीहरूसाँि तनम्न तवकल्पहर ूछन्:

1. अनलाइन ररपोतटयङ िारम - www.norwich.edu/title-ix

2.       सीधा शीर्यक IX समन्वयक - दातनयल स्लाउतजस, (802) 485-2144 वा  dslauzis@norwich.edu

3.       िोप्य स्रोि नभएको नतवयि तवश्वतवद्यालयका कु नैपतन कमयिारीहरूलाई। मातर्थ िोप्य भतन निोतकएका

        सबैकमयिारीहरू, घटनाको बारेमा जानकारी भएका सबैतववरणहरूका लाति अतनवाययररपोटयर हुन्।

        तिनीहरूलेयो जानकारी शीर्यक IX संयोजकसाँि साझा िछय न्



 

 

 
    

 

       
         

        
        

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

           
            
             
      

         
           
       
        
   

           
            
              
            
      

  
         
        
     

  

          
         
       

                
             
           
          
           
             
            
      

 

4.  एक  LEAP  प्रतितनतधको  लािी।  LEAP  प्रतितनतधहरू  तवद्यार्थीहरू  हुन्जसलाई  यौन  वा  तलङ्ग-आधाररि
  दुर्व्यवहारको  ररपोटयतलन  िातलम  तदइएको  हुन्छ।  LEAP  प्रतितनतधहरूलेिी  ररपोटयहरू  शीर्यक  IX  संयोजक
  कहााँ ल्याउाँछन्।  एक  पटक  घटना  ररपोटयिररसके  पतछ,  शीर्यक  IX  संयोजकलेसम्भव  भएसम्म  कतर्थि  पीतडि
(उजुरीकिायभतनने)  र्व्न्सक्तको  समाधानको  इच्छालाई  सम्मान  िनयप्रयास  िनेछ।

िोप्यिाको लाति  अन ुरोध
िपाईंलेिोपनीयिाको  लाति  अनुरोध  िनयसक्नुहुन्छ  र/वा  शीर्यक  IX  संयोजकलेऔपिाररक  समाधान  प्रतिया  सुरु निरी  िपाईंलाई
सहयोिी  सेवाहरू  र  स्रोिहरू  उपलब्ध  िराउाँछन्।  संयोजकलेसुरतिि  र  संरतिि  समुदाय  कायम िनेतवश्वतवद्यालयको  आवश्यकिा
तवरुद्ध  िोपनीयिाको  लाति  अनुरोधहरू  िौल्नेछ।  सामान्यिया,  अतभयुक्त र्व्न्सक्तद्वारा  हतियारको  प्रयोि,  तहंसा,  ढााँिा,
तशकार,  वा  धम्कीपूणयर्व्वहारमा  आधाररि  खिरा  समुदायलाई  छ  भन्ने तवश्वास  निररएसम्म  तवश्वतवद्यालयलेिपाईंको
इच्छालाई  सम्मान  िनयसिम  हुनेछ।

िोप्यिाको  लाति  िपाईंको  अनुरोध  स्वीकृ  ि  भएको  अवस्र्थामा,  संस्र्थालेिपाईलं  ाई  उपलब्ध  स्रोिहरू,  समर्थयन  र उपिारहरू
प्रदान  िनेछ।  िपाईंलेउपलब्ध  स्रोिहरू  पहुाँि  िनयऔपिाररक  अनुसन्धान  िनयबाध्य  हुनुहुन्न।  यतद नतवयिलेिपाईं  वा  िपाईंको  ििय
बाट  अरु  कसैलेिरेको  प्रतिवेदनको  आधारमा  यो  औपिाररक  समाधान  पछ्याउन बाध्य  छ  भतन  तनणयय  िछयभने,  िपाईं  समाधान
प्रतियामा  भाि  तलन  बाध्य  हुनुहुन्न।  यद्यतप,  िपाईंको  सहभािी  नहुने तनणययको  पररणाम  स्वरूप  संस्र्थाको  नीतिहरू  लािूिनेवा
के  ही  उपायहरू  उपलब्ध  िराउनेिमिा  सीतमि  हुन सक्छ।.

नाबातलिहरू  संलग्न  घटनाहर
कृ  पया  सिेि  रहनुहोस्तक  नाबातलिहरू  (१६  वर्यमुतनका)  को  सम्बन्धमा  संस्र्थािि  कियर्व्हरूलेबालबातलका  र पररवार
तवभािमा  यौन  दुर्व्यवहारका  घटनाहरू  ररपोटयिनयआवश्यक  हुन  सक्छ।  िलस्वरूप,  नाबातलिहरू  संलग्न हुनेयौन
दुर्व्यवहारका  घटनाहरूमा  िोपनीयिाको  ग्यारेन्टी  हुन  सक्दैन।

यौन  उत्पीडन  नसयजााँि
१२०  घन्टा  पतछ,  िपाईंलेआिमणको  प्रमाण  प्राप्त  िनेप्रयास  निनुयभए  िापतन,  तितकत्सकीय  स्याहार  खोज्न  अझै पतन
उपयोिी  हुन  सक्छ।  यौन  उत्पीडन  नसयपरीिकहरू  (SANE)  लाई  िोरेन्सिक  प्रमाणहरू  सङ्कलन  िनयिातलम तदइन्छ,  र
तिनीहरूलेिोटपटक  र  यौन  संिाररि  रोिहरूको  जोन्सखमको  जााँि  िनयसक्छन्।

SANE  जााँि  या  ि  िपाईंको  बीमा  द्वारा  कभर  िररनेछ,  वा  यतद  िपाईंसाँि  बीमा  छै  न  भनेभमयन्ट  राज्य  द्वारा  िररनेछ।
Iयतद  िपाईं  अझैपतन  आिमणको  समयमा  लिाएको  कु  नैलुिा  लिाइरहनुभएको  छ  भने,  तिनीहरूलाई  अस्पिाल वा  स्वास्थ्य  के
न्द्रमा  लिाउनुहोस्,  िर  लुिा  निे  नुयहोस्,  तकनतक  मेतडकल  स्टािलेप्रमाणको  रूपमा  िपाईले लिाएको  लुिा  राख्नेछन्।  यतद
िपाईंलेलुिाहरू  िे  नुयभएको  छ  भने,  िपाईंलेआिमणको  समयमा  लिाएका लुिाहरूलाई  सिा  कािजको  (िान्सस्टकको  होइन)  झोलामा  वा
सिा  पानामा  बेरेर  ल्याउनुहोस्।  िन्ना/िौतलयालाई आिमण  भएको  ठाउाँमा  छोड्नुहोस्।  ति  पुतलसलेसंकलन  िनेछन्।  सामान्यिया,
पुतलसलाई  बलात्कार  तकट कब्जामा  तलन  अस्पिाल  वा  स्वास्थ्य  के  न्द्रमा  बोलाइनेछ,  िर  िपाईं  तिनीहरूसाँि  कु  रा
िनयिाहनुहुन्छ  वा आपरातधक  उजुरी  दिायिनयिाहनुहुन्छ  या  हुन्न  यो  िपाईंमा  तनभयर  िदयछ।  िपाईंलाई  सहयोि  िनयजााँिको
समयमा त्यहााँMosaic  बाट  एक  िोप्य  वतकल  पतन  राख्न  सक्नुहुन्छ।

यो ध्यान तदन महत्त्वपूणयछ तक SANE जााँिहरू प्रमाण सङ्कलनका लाति मात्र होइनन्। तिनीहरू यौन दुर्व्यवहारको 
अनुभव िरेका जो कोहीलाई पतन तनि  शुल्क उपलब्ध छन्। यो परीिा संि और्तधउपिार आउाँछ जसको उदेश्य कु नैपतन 
STD वा िभायवस्र्था रोक्न, शारीररक परीिण, पीतडि लाति ितिपूतियका तनदेशनहरू, अनुिमनका लाति तसिाररसहरू, र सुरिा 
योजना हुन्। यतद िपाईं पुतलसमा ररपोटयनिनेतनणयय िनुयहुन्छ भने, िपाईं अझैपतन SANE जााँि िनयसिम हुनुहुन्छ। यतद 
िपाईं जााँि िरर सके पतछ ररपोटयिनयछनौट िनुयहुन्छ भने, तबरामी १८ वर्यनाघेको भए ६ मतहना र तबरामी १८ वर्यभन्दा 
कम भएमा १६ वर्यको लाति त्यो रान्सखन्छ।



   

   

 

     

            
         
        
       
            
 

         
      

          
     

         
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

यौन  र  तलंि  आधाररि  दुर्व्यवहार  नीति
नतवयि  युतनभतसयटी  एउटा  समुदाय  बनाउन  र  कायम  राख्न  प्रतिबद्ध  छ  जसमा  तवश्वतवद्यालयका काययिमहरू  र
ितितवतधहरूमा  भाि  तलनेसबैर्व्न्सक्तहरूलेयौन  वा  तलङ्गमा  आधाररि  दुर्व्यवहारबाट  मुक्त वािावरणमा  काम  िनय र/वा
साँिैतसक्न  सक्छन्,  र  तवश्वतवद्यालयलेत्यस्ता  प्रकारका  दुरािार/वा  अपराध  सहन िदैन।  राज्य  र/वासंघीय कानूनहरू
जस्तैशीर्यक  IX,  मतहला  तवरुद्धको  तहंसा  ऐन,  र  क्लेरी  ऐनद्वारा  पतन त्यस्ता  प्रकारकादुर्व्यवहारहरूलाई तनरे्ध
िररएको  छ।  यो  नीति  उल्लङ्घन  िनेर्व्वहारको  पुनरावृति  रोक्नको लाति  िुरुन्त  र  न्यायसंिि  कारबाही  िने तवश्वतवद्यालयको
मनसाय  हुन्छ।

यो  नीति  संकाय,  कमयिारी,  अन्य  कमयिारी  र  एजेन्टहरू,  तवद्यार्थीहरू,  र  नतवयि  तवश्वतवद्यालय  कोर्  प्राप्त िने
संस्र्थाहरू,  वा  नतवयि  तवश्वतवद्यालयको  नाम  प्रयोि  िनेसंस्र्थाहरूमा  लािूहुन्छ।

्याम्पस  समुदायका  सबैसदस्यहरू,  अतितर्थहर,ू  र  आिन्तुकहरूलाई  तिनीहरूको  यौन  झुकाव  वा  लैतङ्गक पतहिानको  पवायह
निरी  यस  नीतिद्वारा  सुरतिि  िररएको  छ।
यो  नीति  उल्लङ्घन  िनयलिाउनेआिरणको  अधीनमा  पाररएको  भन्नेतवश्वास  िनेर्व्न्सक्तलाई  तवश्वतवद्यालयमा  उजुरी
हाल्न  प्रोत्सातहि  िररन्छ।  उजुरीहरू  कु  नैपतन  अतिररक्त  आपरातधक  काययवाही  तबना  स्विन्त्र  रूपमा  अिातड बढ्नेछन्।
युतनभतसयटी  प्रतियाहरू  र  प्रतिबन्धहरू  िब  लािूिनयसतकन्छ  जब  वा  यतद  आपरातधक  आरोपहरू प्रारम्भ  हुन्छ  वा

क्याम्पस अपराध, राज्य कानून, र यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी खुलासाहरू बारेर्थप जानकारी क्याम्पस वातर्यक सुरिा
ररपोटयमा िे ला पानयसतकन्छ। यसलाई यहााँपहुाँि िनुयहोस:्  http://www.norwich.edu/public-safety

सल्लाहकारहर
सबैपिहरूलाई उजुरी समाधान प्रतियामा माियदशयन िनयर सार्थ तदन आफ्नो रोजाइको सल्लाहकार तलने अतधकार छ। 
सल्लाहकार कु नैएक सार्थी, सल्लाहकार, पररवारका सदस्य, वतकल वा कु नैअन्य समर्थयक हुन सक्छ जसलेउनीहरूलाई 
सल्लाह तदन रोज्छन्।

सबैपिहरू  तिनीहरूका  सल्लाहकारसाँि  इनटेक, अन्तवायिाय, सुनुवाइ, र  अपीलहरू  लिायिका  सबैबैठक  र अन्तवायिायहरूमा
उपन्सस्र्थि  हुन  सक्छन्।  सल्लाहकारहरूलेआफ्ना  सल्लाह  तलनेहरूलाई  प्रत्येक  बैठककोलाति ियारी  िनयमद्दि
िनयसक्छन,् र  नैतिक  रूपमा, तनष्ठा  र  राम्रो  तवश्वासका  सार्थ  सल्लाह  तदनेअपेिा  िररन्छ। तवश्वतवद्यालयलेसमान
सल्लाहकार  अतधकारको  ग्यारेन्टी  िनयसक्दैन, यसको  मिलब  यतद  एक  पिलेकु  नै सल्लाहकार  छनोट  िदयछ  जो  एक  वकील
हो, िर  अको  पिलेएक  वकील  प्रदान  िदैन, वा  िनयसक्दैन  भने, तवश्वतवद्यालयलेत्यो  प्रदान  िनयबाध्य  हुाँदैन।

सल्लाहकारहरूलाई  बोल्ने, प्रतितनतधत्व  िने, कसैको  सट्टामा  उपन्सस्र्थि  हुन, उनीहरूलेसल्लाह  तदइरहेको  बाहेक अरू  कु
नैपिलाई  सम्बोधन  िनय, वा  अन्यर्था  सतिय  रूपमा  बैठक, अन्तवायिायवा  अन्य  काययवाहीमा  प्रत्यि  रूपमा सहभािी  हुन
अनुमति  छै  न  िर  औपिाररक  सुनुवाइ  समाधान  प्रतियामा  प्रत्यि  सुनुवाइमा  उनीहरूको सल्लाहकारको  ििय  बाट  पिहरू, सािीहरू  र
जााँिकिायहरू  सहभािी  हुनपाउनेअपवाद  छ। सल्लाहकारहरूलेआफ्नो  सल्लाह  तलनेहरूसाँि  बैठकमा  वा  ितलहरेको  कारवाहीमा
िररकामा  बाधा  पुर्  याउने िररकालेकु  राकानी  िनयसक्छन्।  लामो  वा  बढी  छलिलहरू  संलग्न  छ  भने, पाटीहरू  र  तिनीहरूका

सल्लाहकारहरूलेप्रतियाको  बारेमा  सल्लाहकारसाँि  हुन  सक्नेकु  नैपतन  सामान्य  प्रश्नहरूको  जवाि  तदनको  लाति शीर्यक
IX स्टािसाँि  कु  नैअन्तवायिायवा  सुनुवाइ  अतघ  भेट्न  अनुरोध  िनयसक्छन्।

तशर्यक IX मा लािूहुनेयूएस तडपाटयमेन्ट अि एजुके शन तनयमहरू अन्तियि, औपिाररक सुनुवाइ ररजोल्युसन प्रतियामा 
सुनुवाइको िममा दोहोरो-जााँिबुझ आवश्यक हुन्छ, िर पिहरूको सल्लाहकारहरूद्वारा सञच्ालन िररएको हुनुपछय । पिहरूलाई
प्रत्यि रूपमा एकअकायवा कु नैसािीलाई सोधपुछ िनयअनुमति छै न। यतद कु नै पिसाँि सुनुवाइको लाति सल्लाहकार छै न 
भने, तवश्वतवद्यालयलेकु नैपतन प्रश्न सञ्चालन िनेसीतमि उद्देश्यको लाति प्रतशतिि सल्लाहकार तनयुक्त िनेछ। कु 
नैएक पाटीलेयो तनयुन्सक्त अस्वीकार िनयसक्छ र आफ्नैसल्लाहकार छनोट िनयसक्छ, िर तिनीहरू सल्लाह तबना अिातड
बढ्न सक्दैनन्।



  

      
   

  
   
   
 

  
   
   
  
   
  
  
 

   
   
   
   
   
 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

   
  
  
   

  
  
     

     
     

 
  

   
  
  
   
  
 

 
   
   
  
   

 
  

 
  

नीति  पररभार्ाहर
Quid Pro Quo यौन  उत्पीडन:

•  अनावश्यक  यौन  आिरणमा  र्व्न्सक्तको  सहभातििामा
प्राप्तकिायको  सहायिा, लाभ  वा  सेवाको  प्रावधानलाई  
अनुकु लन िनेप्राप्तकिायको  कु  नैकमयिारी। यौन  
दुर्व्यवहार: यौन दुर्व्यवहारलाई  अतनन्सच्छि  यौन  
प्रिति, यौन  कृ  पाको  लाति अनुरोध, अन्य  मौन्सखक, 
दृश्य, वा यौन  प्रकृ  तिको  शारीररक आिरणको रूपमा  
पररभातर्ि  िररएको  छ  जसलेयौन  उत्पीडनको िलको  
पररभार्ा पूरा िदैन, जसले  नतवयि  प्रायोतजि  ितितवतध वा
काययिमहरू
यौन  उत्पीडन: 

•  यौन  उत्पीडन  भनेको  एक  उतिि  र्व्न्सक्तलेअति  
िम्भीर, र्व्ापक  र  िटस्र्थ  रूपमा  आपतिजनक हुनेिरी  
तनधायररि  िरेको अतनष्ट  आिरण  हो  जसलेप्रभावकारी   
रूपमाप्राप्तकिायको तशिा  काययिम  वा ितितवतधमा  
र्व्न्सक्तको  समान  पहुाँिलाई अस्वीकार  िछय  ।

बलात्कार:

•  कु  नैर्व्न्सक्तको  शारीररक  ज्ञान (अर्थायि्, 
तलङ्ग-योतन प्रवेश), त्यो  र्व्न्सक्तको  सहमति  
तबनावा अको र्व्न्सक्तसाँि मौन्सखक  वा  िुद्वार  यौन  
सम्बन्ध (अर्थायि,्  तलंि  प्रवेश) त्यो  र्व्न्सक्तको  
सहमति  तबनावा  कु नैवस्तुवा उपकरण  प्रयोि  िरेर 
( उदाहरणका  लाति, तलंि बाहेककोतनजीव  शरीरको  अंि) 
िैरकानूनी रूपमा  प्रवेश  िनय, यद्यतप  र्थोरैभए  पतन, त्यो
र्व्न्सक्तको सहमतितबना, अको  र्व्न्सक्तको  
शरीरको  जननांि  वा  िुद्वारखोलाई।

यौन  क्रीडा:
• यौन  सन्तुतष्टको  उद्देश्यलेकु  नैर्व्न्सक्तको  
मञ्जुरी नतलई  अको  र्व्न्सक्तको  िोप्य  अंि  छु  नु।

घननष्ठ  साझेदार  न  िंसा:
•  डेतटङ  वा  एकअकायप्रति  कु  टुम्ब  सम्बन्धमा
भएकाहरूबीि  शारीररक, यौन, भावनात्मक र/वा  
मनोवैज्ञातनक  दुर्व्यवहारको  रूपमा  पररभातर्ि  िररएको
छ।

पनि  लाग्ने,  यस  प्रकार  पररभातर्ि  िररएको  छि:
•  eयौनको  आधारमा, एक  तवशेर्  र्व्न्सक्तमा
तनदेतशि िदैयस्तो र्व्वहारमा  संलग्न  हुन,े जसल

– उतिि  र्व्न्सक्तलाई  उक्त  र्व्न्सक्त  वा
अरूको  सुरिाको  लाति
–लाति  डराउनुपनेहुन्छ; वा
– पयायप्त  भावनात्मक  संकट  सामना।

यौन  शोषण
•  िब  हुन्छ  जब  एक  र्व्न्सक्तलेआफ्नो  लाभ  वा
िाइदाको  लाति  अकायको  िैर-सहमति  वा
अपमानजनक यौन  िाइदा  तलन्छ, वा  शोर्ण  भएको
र्व्न्सक्त  बाहेक अरू  कसैलाई  लाभ  वा  िाइदा
तलनको  लाति  यौन  िाइदा तलन्छ, र  त्यो
र्व्वहारलेअन्यर्था  रूपमा  यस  नीतिमाअन्य
अपराधहरूको  सूिीमा  समावेश  िदैन।

नलङ्गमा  आधाररत  भेदभाव
•  त्यो  र्व्न्सक्तको  तलंिको  कारणलेकसैलाई  प्रतिकू  ल
वा  िरक  र्व्वहार  िदायहुन्छ। यसमा  यौन  झुकाव, तलङ्ग, 
तलङ्ग  पतहिान, टर  ािजेन्डर  न्सस्र्थति, वा  तलंि  समावेश
हुन  सक्छ  िर  सीतमि  छै  न।

्रनतशोध 
•   भनेको पतहलो संशोधन र/वा शैतिक 
स्विन्त्रिाद्वारा लिाइएको सीतमििाहरूको अधीनमा 
त्यो संरतिि ितितवतधमा त्यो र्व्न्सक्तको 
सहभातििाको कारणलेसुरतिि ितितवतधमा भाि 
तलनेर्व्न्सक्तको तवरुद्धमा तलइएको
कु नैप्रतिक ूल कारबाही हो।



 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

 

   

सहमति
सहमति  भनेको  मौन्सखक  वा  शारीररक  काययहरू  मािय  ि, जसमा  पिहरू  यौन  ितितवतधमा  इच्छु  क  र  सतिय
सहभािीहरू  यौन  ितितवतधको  लाति  सहमि  छन्भन्नेस्पष्ट  संके  ि  हो।.

यस्तो  अनुमतिमा  हुनैपनेकु  राहरू:
1. बल, धम्की, डर  वा  जबरजस्ती  बाट  मुक्त।
2. सतिय  रूपमा  र  जानीजानी  तदइएको  हनुपछ
3. र  सिेि  र  िकय  संिि  र  रक्सी  वा  लािूपदार्थयअसिमिा  द्वारा  सम्झौिा  निररएको  तदमािको  अवस्र्थामा िररन्छ।

कानूनी  रूपमा  उमेर  पुिेको  र्व्न्सक्तलेमात्र  सहमति  तदन  सक्छ।

कु  नैपतन  पिलेकु  नैपतन  समयमा  सहमति  तििायतलन  सक्छन्।  एकपटक  सहमति  तििायतलएपतछ, यौन  ितितवतध

िुरुन्तैबन्द  िनुयपछय  ।  कसैलाई  यौन  तियाकलापमा  दबाब  तदनुजबरजस्ती  हुन  सक्छ, जसलाई  यौन  दुर्व्यवहार
पतन मातनन्छ।

मौनिा  वा  प्रतिरोध  नहुनुलाई  सहमति  भएको  मातनदैन।  अपराध  प्रमातणि  हुनको  लाति  पीतडिलेप्रतिरोध  िनयवा    
"होइन"  भन्न  आवश्यक  छै  न।

कु  नैएक  प्रकारको  यौन  सम्पकय  को  सहमतिलेसबैप्रकारको  यौन  सम्पकय  को  लाति  सहमति  भएको  हुाँदैन, न  ि
एक र्व्न्सक्तसाँि  यौन  ितितवतधको  लाति  सहमतिलेकु  नैअन्य  र्व्न्सक्तसाँिको  ितितवतधमा  सहमति  जनाउाँछ। 

सहमति  अझैपतन  प्राप्त  िनैपछययतद:

•्रतिवादी  भनेको  उजुरीकिायलेतिनेको  र्व्न्सक्त  ह

• यौन  दुर्व्यवहार  कु  नैडेटमा  हुन्छ;

• या  ि  वा  दुबैर्व्न्सक्तहरू  पतहलेसहमतिमा  यौन  र्व्वहारमा  संलग्न  छन्;

•या  ि  वा  दुवैर्व्न्सक्त  रक्सी  वा  अन्य  लािूपदार्थयको  प्रभावमा  छन्;

•  ्यहााँकु  नैहतियार  संलग्न  तर्थएन;

•त्यहााँसंघर्यवा  प्रतिरोधको  कु  नैप्रमाण  तर्थएन; वा

•्यहााँअन्य  सािीहरू  छै  नन्

रक्सी  वा  डर  ग्सको  कारणलेअसिमिा  हुनुभनेको  त्यो  हो  जहााँएक  र्व्न्सक्तलेयौन  ितितवतधमा  संलग्न  हुनको
लाति सूतिि  र  िकय  संिि  तनणयय  िनयसक्दैन  तकनभनेउसलाई/उनलाई  उक्त  काययको  प्रकृ  तिको  ज्ञानको
समझ  छै  न (जस्त,ै उक्त  यौन  तिया  कसले, के, कतहल,े कहााँ, तकन  वा  कसरी  भतन  बुझ्न)े र/वा  शारीररक  रूपमा
असहाय  छ। एक  र्व्न्सक्त  िब  असिम  र  त्यसैलेसहमति  तदन  असमर्थयमातनन्छ, यतद  उ/उनी  सुिेको  छ, बेहोश
छ  वा  अन्यर्था यौन  ितितवतध  भइरहेको  छ  भनेर  अनजान  छ।

जहााँरक्सी  वा  अन्य  लािूपदार्थयहरू  संलग्न  छन्, असिमिा  मादकिा  वा  नशा  भन्दा  परको  अवस्र्था  हो।  रक्सी  र 
अन्य  लािूपदार्थयको  प्रभाव  र्व्न्सक्ततपच्छेिरक  हुन्छ; यद्यतप, उक्त  र्व्न्सक्त  असिमिामा  पुग्न  लािेको
िेिावनी संके  िहरूमा  तय  कु  राहरू  हुन्छन्, अस्पष्ट  बोली, बान्ता, अन्सस्र्थर  िाल, रक्सीको  िन्ध, लडाई  वा
भावनात्मक अन्सस्र्थरिा  समावेश  हुन  सक्छ।

प्रतितिया तदनेपि नशामा डुबेको तर्थयो, र यसरी उजुरीकिायअसिम भएको र्थाहा नभएको िथ्यलेयौन 
दुर्व्यवहारलाई माि िदैन।



  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

 

   
     

  
 

   

 

  

  

 

 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
    
     
      

   
       
 
     
   

        
     
   

    
 
      
     

   
    
   
  

    
    

   
   
  
     
   
    

   
  
   
   
    
    
   
  
    
 

      
      

    
     

     
 

   

     

  

      

  

   

 

 

  

    

  

  

 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
    
      
      

     
       
  
     
    

        
     
   

      
   
      
     

   
     
   
  

      
    

     
    
    
      
    
     

    
   

    
   
    
    
    
  
    
 

    
      

   
     
    
 

क्याम्पस  र  स्र्थानीय  स्रोिहर

ननविच  नवश्वनवद्यालय  परामशिर  कल्याण  के  न्द्र
(गोपनीयता)

परामशयभनेको  के  हो?
•  ग्राहक  र  सल्लाहकार  बीि  सहयोिी  प्रतिया

  •  तवशेर्  सरोकारहरू  अनुरूप

तकन  परामशयमा  भाि  तलने?

•  सम्बन्ध  ितिशीलिा
•  ्व-हेरिाह
•  शैतिक  कतठनाइहर
•  िौजी/सैन्य  सम्बन्सन्धि  कतठनाइहर
•  लैतङ्गक  पतहिान  वा  कामुकिासाँि  सम्बन्सन्धि
प्रश्नहर
•  स्वस्र्थ  कौशल  तवकास
•  समस्याग्रस्त  खुवाई/शरीर  छतव

पुस्तकालयको िौर्थो िल्लामा अवन्सस्र्थि, परामशयके 
न्द्रका कमयिारीहरूलेर्व्न्सक्तिि र सामूतहक 
परामशयलाई िोप्य स्र्थानमा प्रमातणि िछय न्। तवर्यिि 
समूहहरू र मनोवैज्ञातनक शैतिक काययशालाहरू तवशेर् 
आवश्यकिाहरूको प्रतितियामा प्रदान िनयसतकन्छ। 
सेवाहरू इजाजिपत्र प्राप्त पेशेवर तितकत्सकको 
उच्च-प्रतशतिि कमयिारी, र एक सुपररवेिण िररएको 
मास्टर स्तरको इन्टनयद्वारा सञ्चालन िररन्छ। NU 
समुदायका तवद्यार्थी सदस्यहरूलाई प्रदान िररएका 
सेवाहरू तनि  शुल्क छन्। अपोइन्टमेन्ट बनाउनको 
लाति कल िनुयहोस्(802)  485-2134 वा तवहान 8:30 
बजेदेन्सख 4:30 बेलुकी तनयतमि समयमा सोमवार 
देन्सख शुिवार आिै आउनुहोस्।

शैनिक सफलता र उपलब्धि के न्द्र (गैर-गोपनीयता)
शैतिक सिलिा र उपलन्सब्ध के न्द्र (CASA) 
लेतवद्यार्थीहरूलाई नतवयि तवश्वतवद्यालयमा शैतिक 
सिलिा हातसल िनयमद्दि िछय । यस के न्द्रका 
र्व्ावसातयक कमयिारी र सहकमी तशिकहरूलेपाठ्यिममा
बृहि्र्व्न्सक्तिि र सामूतहक अध्यापन प्रदान िछय न।् 
यस के न्द्रलेतवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अध्ययन, 
समय र्व्वस्र्थापन, र संिठनात्मक सीपहरू सुधार 
िनयमद्दि िदयछ, र तवशेर् शैतिक िेत्रहरूको लाति 
अध्यापन र कोतिङ प्रदान िदयछ।

समर्थयन  सेवाहरू/स्रोिहरू
तवश्वतवद्यालयबाट  सहायक  सेवाहरू  अनुरोध  िनयको
लाति  औपिाररक  उजुरी  िाइल  िनय,  न्याय  प्रतियामा
भाि तलनुवा  िौजदारी  उजुरी  िाइल  िनयआवश्यक  छै  न।
उजुरीकिायहरू  र  उिरदािाहरू  दुवैशीर्यक  IX  समाधान
प्रतियामा  आवास  पहुाँि  िनयसिम  छन्,  र  यी  सहायक
सेवाहरू  िैर-अनुशासनात्मक,  िैर-दण्डात्मक
र्व्न्सक्तििकृ  ि  सेवाहरू  हुन्जुन  उपयुक्त  रूपमा
उपलब्ध  छ,  र तबना  शुल्क  छ।
यसमा  तनम्न  समावेश  हुन  सक्छ  िर  सीतमि  छै  न:

•पिहरू  बीिको  मुठभेड  र  संिारलाई  प्रतिबन्सन्धि
पारस्पररक  कु  नैसम्पकय  िनयनपाउनेआदेशहरू;

•  शैतिक  आवास,  सार्थैसमय  सीमा  तवस्तार,  मािी
अनुपन्सस्र्थति,  पूणयनभएको,  पाठ्यिम  पररवियन
वा  तढलो डर  पहरू,  वा  उपयुक्त  रूपमा  अन्य 
र्व्वस्र्थाहरू  सतहि  िर  सीतमि  छै  न;

•आवासीय  घरहरू,  सार्थैनयााँआवासको  प्रबन्ध
िनय,  वा  उपयुक्त  भएमा  अस्र्थायी  आवास
तवकल्पहरू उपलब्ध  िराउनेिर  त्यसमा  मात्र
सीतमि  छै  न;

•  उपयुक्त  भएमा  यािायाि,  काम  िनेर्व्वस्र्था,  वा
अन्य  रोजिारीका  आवासहरू  पररवियन  िन;े

•  पीतडिको  वकालि,  शैतिक  सहयोि,  परामशय,
अपाङ्गिा,  स्वास्थ्य  वा  मानतसक  स्वास्थ्य
सेवाहरू,  तभसा  र अध्यािमन  सहायिा,  तवद्यार्थी
तविीय  सहायिा  सेवाहर,ू  र  क्याम्पसमा  र  बातहर
कानुनी  सहायिा  उपलब्ध भए  अनुसार,  सहायिा
सेवाहरूमा  पहुाँि  िनयर्व्न्सक्तलाई  सहयोि  िने।  ;
•ए  अनुसार,  सहायिा  सेवाहरूमा  पहुाँि
िनयर्व्न्सक्तलाई  सहयोि  िने।  ;
•  स्र्थानीय  कानून  प्रवियनलाई  अपराध
ररपोटयिनेर/वा  संयुक्त  राज्य  अमेररकाका
अदालिहरू  वा  संयुक्त राज्य  अमेररका  बातहरका
अदालिहरूबाट  लािूहुनेभए  अनुसार  सुरिाको  आदेश,
प्रतिबन्ध  आदेश,  वा दुरुपयोि  आदेशहरूबाट  राहि
खोज्नेअतधकारको  तवर्यमा  र्व्न्सक्तलाई
जानकारी  तदने,  र  सहयािा उपलब्ध  िराउनेयतद
र्व्न्सक्तलेत्यसो  िनयिाहन्छभने।
•  नतवयि  युतनभतसयटीलेपतन  उजुरीकिायहरू  र
अरूसाँि  उपयुक्त  रूपमा  काम  िनेछ  जुन  त्यस्ता
आदेशहरूको  आवश्यकिाहरूलाई  सम्मान  िनयर
लािूिनयको  लाति  उसको  स्वातमत्वमा  रहेको  वा
तनयन्त्रण  भएको  पररसरमा  आवश्यक  र
उपयुक्त  हुन्छ।



  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  

 
  
  
  
  

 
  

 
  
  
  

 
  

 
  

 
  
  

 
  
  

  

 
 

 

 
  
  
  

 
  

 
  

 
  
  

 
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     
    
     

   
    

  
    
       

    
 

    
     

     
    
    

  
     

      
 

     
   

     
    

     
     
     
       
    
    

 
     
    
   
  
   

  

तशिकहरू:
•  दि  तशिकहरूलेहरेक  तवद्यार्थीहरूसाँि  आवश्यक  वा
तनयतमि  रूपमा  भेट्छन्,  र  तवशेर्  िरी तवद्यार्थीहरूलाई
लेखन  पररयोजनाहरू  र  ितणि  पाठ्यिममा  तसकाउाँछन्।
•  तवश्व  भार्ाहरू,  प्रयोिशाला  तवज्ञानहरू,  वा
इन्सन्जतनयररङ्  जस्ता  तवर्यहरूमा  मद्दि  िनयसाँिी
तशिकहरूलेहरेक  तवद्यार्थीहरूसाँि  साप्तातहकरूपमा
भेट्छन्।  तिनीहरूलेयी  तवर्यहरूको  लाति आवश्यक  रूपमा
साप्तातहक  डर  प-इन  मद्दि  समयहरूपतन  प्रदान  िछय  न्।
•  CASA  को  ितणि  सहायिा  समयहरू  सोमबारदेन्सख
तबहीबारसम्म  7:00  देन्सख  10:00  बजेबेलुकी  सम्म
िल्छ।

अपाङ्गिा  भएका  तवद्यार्थीहरूको  लाति  सेवाहर:ू
•  यतद  िपाईंसाँि  शारीररक,  भावनात्मक,  तसक्न  वा  ध्यान
के  न्सन्द्रि  िनयअिमिा  छ  र  िपाईंलेसहयोिको
लाति  आफ्नो  आवश्यकिालाई  आत्म-पतहिान  िनुयभएको
छ  भने,  हामी  िपाईंलाई  मद्दि  िनययहााँछौं।.

तवशेर्  तवद्यार्थी  सेवाहरू:
हामी  तवद्यार्थीहरूसाँि  आवश्यक  वा  तनयतमि  रूपमा
भेट्छौं:

•  िपाईंको  असिमिालाई  सही  रूपमा  कािजाि  िनेप्रतियामा
माियदशयन  िछौं।
•  एक  शैतिक  प्रोिाइल  बनाइतदन्छौंजसलाई  िपाईलं
ेआफ्नो  संकायलाई  तदन  सक्नुहुन्छ।
•  आवास  र  समर्थयन  सम्बन्धमा  अतभभावक,  संकाय  र
कमयिारीहरूसाँि  सञ्चारको  सहतजकरण  प्रदान  िछौं।

मोजाईक  (गोपनीयता)

हाम्रो  बारेमा:  मोजाइकलेयौन  तहंसाको  अनुभव  िरेका  वा
प्रभातवि  भएका  सबैमातनसहरूलाई  सहयोि  प्रदान  िदयछ।
हामी  मातनसहरूलाई  उनीहरूको  अनुभव  यौन  तहंसाकोसीमामा
कहााँतिट  हुन्छ  र्थाह  छै  न  वा  उनीहरूले  खोतजरहेका
जानकारीहरू  तनतिि  नभएको  अवस्र्थामा  पतनउनीहरूलाई
सम्पकय  िनयस्वािि  िदयछौं।  हाम्रा  सेवाहर:ू

हाम्रा  सेवाहरू:
भावनात्मक  र  संकटको  लाति  सहयोि;  सामुदातयक  सेवा
काययिमहरू  पहुाँि  िनयरेिरलहरू  र  सहयोि;  यौन
आिमण  नसयपरीिा  (SANEs)  मा  उपिारको  वकालि;  सुरिा
योजना;  ररपोतटयङ,  पुतलस,  र  कानूनी  प्रणाली;
सामुदातयक  तशिाको  लाति  समर्थयन।

हामीलाई  सम्पकय  िनुयहोस्ि:
24/7 Hotline: (802) 479-55724/7 
हटलाइन: (802) 479-5577 
अतिस: (802) 476-1388
info@mosaic-Vt.org  •  www.mosaic-VT.org

सकि  ल (गोपनीयता)

हाम्रो  बारेमाि:
सकय  ल  यहााँतलङ्ग  पतहिान, यौन  झुकाव, उमेर, जाति, वा
धमयको  पवायह  निरी  डेतटङ  तहंसा  वा  पीछा  िराईको अनुभव
िरेका  सबैमातनसहरूलाई  समर्थयन  िनययहााँछ।  सकय
ललेक्याम्पसमा  असुरतिि  महसुस  िने, आफ्नो सार्थी
अस्वास्थ्यकर  सम्बन्धमा  हुनसक्नेतिन्तामा  भएको  वा
आफ्नो  सम्बन्धको  बारेमा  िोप्य  अतधवक्तासाँि  कु  रा  िनय 
िाहनेहरूलाई  समर्थयन  प्रदान  िदयछ।

हाम्रा  सेवाहरू:
आश्रय, समर्थयन  समूह, रेिरल  सेवाहरू, सुरिा  आदेशहरू,
सुरिा  योजनाहरू, नािररक  र  िौजदारी  अदालिको वकालि, 
युवाहरूको  लाति  रोकर्थाम  काययिम, सामुदातयक  तशिा।

हामीलाई  सम्पकय  िनुयहोस्ि:
24/7 हटलाइन: (877) 543-9498
www.circlevt.org

र्थप  स्रोिहरू:

अपराध  पीनडत  सेवा  रूको  लानग  भमिन्ट  के  न
http://www.ccvs.vermont.gov/support-for-victims

अपाङ्गता  भएका  व्यब्धि  रूको  लानग  स्रोत  र
https://ncd.gov/resources
https://www.ndrn.org/

भमिन्ट/सेफ  स्पेस  भमिन्टको  गौरव  के  न
https://www.pridecentervt.org/safespace/
(866) 869-7341 or (802) 863-0003SafeSpace  लेसबै 
प्रकारका  दुर्व्यवहार  वा  तहंसाबाट  बिेकाLGBTQ  लाई  तन:

शुल्क  र  िोप्य  सेवाहरू  प्रदान  िदयछ।

स्टनकङ  ररसोसिसेन्टर

https://victimsofcrime.org/stalking-resource-
center/

पुरुष-ननधािररत  बााँचेका  रूको  लानग  स्रोत
https://malesurvivor.org/
पुरुर्  तवरुद्ध  यौन  तहंसा  बारेस्रोि  र  शैतिक  जानकारी  प्रदान
िदयछ।  अनलाइन  समर्थयन  र  मानतसक  स्वास्थ्य  दि
सेवाहरू  िे  ला  पानयबााँिेकाहरूलाई  तनको  पानेस्रोिहरू  र
तलङ्कहरू  प्रदान  िदयछ।



 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

्लयाक  वुमन्स  ेल्थ  इम्पेरे  निभ
https://bwhi.org/

  अमेररकी  काला  मतहला  र  के  टीहरूको  स्वास्थ्य  र  कल्याण
सुधार  िनयसमतपयि  रातष्टरय  संिठन - शारीररक, भावनात्मक
र  आतर्थयक  रूपमा।  रणनीतिहर,ू साझेदारहरू  र  संिठनहरूमा
लिानी  िनुयहोस्जसले काला  मतहलाहरूको  कल्याणमा  मद्दि
िदयछ।

नलङ्ग  आधाररत  न  िंसामा  एनशयन  प्यानसनफक
इब्धिच्युि
https://www.api-gbv.org/

एतशयाली, मूल  तनवासी  हवाई  र  प्यातसतिकटापुवासीहरू
तवरुद्ध  लैतङ्गक - आधाररि  तहंसाको  लाति  रातष्टरयस्रोि
के  न्द्र।  महत्वपूणयमुद्दाहरूको  तवश्लेर्ण, प्रातवतधक
सहयोि  र  िातलम  प्रदान िछय, अनुसन्धान  सञ्चालन  िछय, र
सावयजतनकनीतिलाई  सूतिि  िदयछ।

सिंयुि  राज्य  अमेररकामा  नयााँआइपुगेका  रूका  लानग
स्रोत  र
https://www.aalv-vt.org/

AALV लेसंसारभरका  नयााँअमेररकीहरूलाई  उनीहरूको
नयााँसमुदायहरूमा  तितजङ  के  स  र्व्वस्र्थापन, काययबल
तवकास, र्व्वहार  सम्बन्सन्ध  स्वास्थ्य  सिेिना, र  अनुवादको
सेवा  काययिमहरू  सतहि  एकीकरण  सेवाहरूको  दायरा मािय  ि
स्विन्त्रिा  प्राप्त  िनयमद्दि  िदयछ।  हाम्रा  बहुसांस्कृ  तिक, 
बहुभातर्क  कमयिारीहरूको  समर्थयनमा, हाम्रा ग्राहकहरू
भमयन्टमा  बस्न  र  काम  िनयसहज  रूपमा  पररवियन  िनयसिम
छन्।

रङका  माननस  रूका  लानग  स्रोत  र
https://sisterslead.org/

  रङका  मतहलाहरूको  िठबन्धनलेरंि  संिठनका  मातनसहरूलाई
प्रातवतधक  सहयोि  र िातलम  प्रदान  िदयछ, नीति  वकालि
िदयछ, र  सामुदातयक  िेिना  र  तशिा  िै  लाउाँछ।

कानूनी  प्रनतनननधत्व:

भमयन्ट  कानूनी  सहायिा: (800) 889-2047;
http://www.vtlegalaid.org/

भमयन्ट  बार  एसोतसएसन:  https://www.vtbar.org/

अनौपिाररक  संकल
अनौपिाररक समाधान प्रारम्भ िनय, उजुरीकिायलेमातर्थ 
पररभातर्ि िररए अनुसार औपिाररक उजुरी पेश िनय 
आवश्यक छ। यतद कु नैप्रतिवादीलेअनौपिाररक समाधान 
प्रारम्भ िनयिाहन्छ भने, तिनीहरूलेसो जनाउनको लाति

शीर्यक IX संयोजकलाई  सम्पकय  िनुयपछय  ।

औपिाररक  संकल्प  प्रतियालाई  खोज्नको  लाति
पतहलेअनौपिाररक  संकल्प  खोजी  रहन  आवश्यक  छै  न, र 
अनौपिाररक  संकल्पमा  भाि  तलनेकु  नैपतन  पिलेकु  नैपतन
समयमा  प्रतियालाई  रोक्न  र  औपिाररक  समाधान प्रतिया
सुरु  िनयवा  पुन: सुरु  िनयसक्छ।

त्यहााँदुई  प्रकारका  अनौपिाररक  संकल्पहरू  छन्:

वैकब्धिक  समाधान
•  वैकन्सल्पक  समाधान  एक  अनौपिाररक  प्रतिया  हो
जसद्वारा  आरोपको  समाधानमा  एउटा  पारस्पररक
सहमतिमा  पुतिन्छ।

•  वैकन्सल्पक  समाधानको  उद्देश्य  यस  नीतिको
उल्लङ्घनमा  आिरणमा  संलग्न  हुनेतनयि  तर्थयो  तक
छै  न  भनेर तनधायरण  िनुयहोइन, बरु  कतर्थि अपमानजनक
र्व्वहार  बन्द  हुन्छ  र  यो  मातमलालाई उतिि  स्तरमा  िुरुन्तै 
समाधान  िररन्छ  भनेर  सुतनतिि िनुयहो।

•  उजुरीको  अनौपिाररक  समाधानको  िममा  कु  नैपतन
समयमा, उजुरीकिायवा  प्रतिवादीलेप्रतिया  वा समाधानसाँि
असन्तुतष्ट  र्व्क्त  िरेर  शीर्यक IX संयोजकलेयसलाई
उपयुक्त  ठानेमा, शीर्यक IX  संयोजकलेअनौपिाररक
संकल्पलाई  समाप्त  िनयर  औपिाररक  अनुसन्धान  र
समाधान  प्रतिया  सुरु  िनय सक्छ।

•  वैकन्सल्पक  समाधान  उपलब्ध  छ  वा  सिल  छ  तक  छै  न
भन्नेअन्सन्तम  तनधायरण  शीर्यक IX संयोजकको 
तववेकमा  छ।
•  समाधान  सम्झौिाको  पालना  िनयअसिल  भएमा  उपयुक्त
उिरदायी/अनुशासनात्मक  काययहरू  हुन सक्छ।

प्रनतवादीलेनजम्मेवारी स्वीकार गदिि

•  उक्त  प्रतिवादीलेसमाधान  प्रतियाको  िममा  कु  नैपतन
समयमा  कतर्थि  नीति  उल्लङ्घनहरूको  सबैवा आंतशक
तजम्मेवारी  स्वीकार  िनयसक्छ।  यतद
प्रतिवादीलेसबैकतर्थि  दुरािारको  लाति  तजम्मेवारी
स्वीकार िनेतनयि  संके  ि  िदयछ  भने, औपिाररक  प्रतिया
रोतकनेछ, र  शीर्यक IX  संयोजकलेअनौपिाररक समाधान
प्रयोि  िनयसतकन्छ  तक  भनेर  तनधायरण  िनेछ।

• यतद अनौपिाररक समाधान लािूहुन्छ भने, शीर्यक IX 
संयोजकलेसबैपि र तवश्वतवद्यालय तजम्मेवारी, 
प्रतिबन्ध, र/वा उपायहरूमा



   

 

 
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
    
  
   
  
  
  
   

  
  
   
  
  
  
   
  
 

   
   
   

   
  
  
  
  

   
   
 

   
   
   
   
 

   
  
   
  
  
   
  
   
   
  
 

  
   
   
 
   

   
  
  
   
  
 

 
 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

 

 
  

सहमि  हुन  सिम  छन्तक  छै  नन्भतन  तनधायरण  िनेछ।
यतद  त्यसो  हो  भने, शीर्यक IX संयोजकले
प्रतिवादीलेनतवयि  नीतिको  उल्लङ्घन  िरेको  स्वीकार
िरेको  तनष्कर्यलाई  लािूिदयछ  र  आवश्यक  अनुसार अन्य
उपयुक्त  प्रशासक (हरू) साँि  समन्वयमा  सहमतिमा
प्रतिबन्धहरू  र/वा  उपिारहरू  लािूिदयछ।

अनौपिाररक  समाधान  वा  वैकन्सल्पक  समाधानद्वारा  समाधान
िररएका  िुनासोहरूको  नतिजा  अपील  िनययोग्य छै  न।

औपिाररक  अनुसन्धान  र  समाधान  प्रतियाहर
भनाि
•  एक  क्याम्पस  अतधकारीलेररपोतटयङ  पाटीलाई  छनोट
िनयर  स्रोिहरू  पहुाँि  िनयमद्दि  िनेछ।  यतद  त्यो  पाटीले 
औपिाररक  उजुरीमा  हस्तािर  िरेर  क्याम्पस  समाधानको  सार्थ
अिातड  बढ्न  छनौट  िछयभने, अको  िरण  कु  न समाधान  प्रतिया
लािूहुन्छ  भनेर  तनधायरण  िनयप्रारन्सम्भक  मूल्याङ्कन
हुनेछ।  सबैसमाधानहरू  यौन  तहंसा, कसरी तनष्पि  र  पूवायग्रह
रतहि  प्रतिया  सञ्चालन  िने,  सान्दतभयक  प्रमाणहरू  के  हो
भनेर  कसरी  तनधायरण  िने, ररमोट टेक्नोलोजी  कसरी  प्रयोि
िन,े र  यौन  र  तलङ्गमा  आधाररि  दुर्व्यवहार  नीति  सम्बन्धी
मुद्दाहरूमा  िातलम  प्राप्त अतधकारीहरूद्वारा  सञ्चालन
िररन्छ।  संस्र्थालेसङ्घीय  कानूनसम्मि, संलग्न  सबैको
िोपनीयिाको  रिा  िनेछ। शीर्यक IX समाधानहरू  सावयजतनक
रूपमा  उपलब्ध  रेकडयराख्नेप्रावधानहरूको  अधीनमा  छै  नन्।
समाधानको बारेमा  जानकारीको  कु  नैपतन
खुलासालेकानूनद्वारा  अनुमति  तदइएको  हदसम्म  पतहिान
िनेजानकारीलाई समावेश  िनेछै  न।

अनुसन्धान  र
• िातलम  प्राप्त  अनुसन्धानकिायहरूलेशीघ्र, पूणय, भरपदो, 
न्यायोतिि, तनष्पि, र  भेदभाव  रतहि  अनुसन्धान  सञ्चालन
िनेछन्।  तिनीहरूलेसबैपिहरू  र  सािीहरूको  अन्तवायिायतलनेछन्,
र  दुवैपिहरूलेसािीहरूको  नाम  र प्रश्नहरू
अनुसन्धानकिायहरूलाई  आफ्नो  तववेकमा
अन्तवायिायतलन/प्रश्न  सोध्न  पेश  िनयसक्छन्।
अन्वेर्कहरूलेएक ररपोटयियार  िनेछन्जसलेदुवैसान्दतभयक
र  प्रत्यि  सम्बन्सन्धि  प्रमाणहरूको  तववरण  तदन्छ।

औपचाररक  सुनुवाइ
•  आरोपहरूका तवर्यमा, यतद सत्य प्रमातणि भएमा, यौन र 
तलंि आधाररि दुर्व्यवहार नीतिमा पररभातर्ि िररए अनुसार 
यौन उत्पीडन

हुनेछ, शीर्यक IX संयोजकलेऔपिाररक  सुनुवाइ  सञ्चालन
िनयप्रतशतिि  तनणयय  तनमायिा  तनयुक्त  िनेछ  जसलेसबै 
पिहरूलाई (सल्लाहकार  मािय  ि) एकअकाय, सबैसािीहरू  र
अनुसन्धानकिायहरूलाई  सान्दतभयक  प्रश्नहरू  सोध्न
अनुमति  तदनेछ।

यतद  कु  नैपिलेत्यो  अनुरोध  िदयछ  भने, वा  शीर्यक IX 
संयोजकको  तववेकमा, सुनुवाई  प्रतवतध  मािय  ि  टाढाबाट 
सञ्चालन  िररनेछ।

प्रमाणको  मापदण
•  नतवयि  युतनभतसयटीलेप्रमाणको  मापदण्डको  प्रमुखिा
प्रयोि  िदयछ।  उपलब्ध  सान्दतभयक  र  तवश्वसनीय
प्रमाणहरूलाई  ध्यानमा  राखेर, उल्लङ्घन  भएको  भन्दा  बढी
सम्भावना  छ  तक  छै  न  भतन  तनणयय  तनमायिाहरूलेतविार
िछय  न्।

नवगतको  इनत  ास
•तनणययकिायलेउजुरीकिायको  यौन  पूवायवस्र्था  वा
पतहलेको  यौन  र्व्वहारलाई  तविार  िनेछै  न, जबसम्म
उजुरीकिायको  पूवययौन  र्व्वहारको  बारेमा  यस्ता  प्रश्नहरू  र
प्रमाणहरू  उजुरीकिायलेआरोप  लिाएको  आिरण प्रतिवादी
बाहेक  अरू  कसैलेिरेको  प्रमातणि  िनयप्रस्ताव  िररएको  हुाँदैन, 
वा  यतद  प्रश्नहरू  र  प्रमाणहरू प्रतिवादीको  सम्बन्धमा
उजुरीकिायको  अतघल्लो  यौन  र्व्वहारको  तवतशष्ट
घटनाहरूसाँि  सम्बन्सन्धि  छन्र  सहमति
प्रमातणि  िनयप्रस्ताव  िररन्छ।

अब्धिम  ननधािरण
•  पिहरूलाई  नतिजा  तलन्सखि  रूपमा  एकै  सार्थ  सूतिििररनेछ।
यस  सूिनामा  अन्य  कु  राहरूका  बीिमा, िथ्यहरू पिा  लिाउने, 
तजम्मेवारी  पिा  लिाउने, र  लािूभएमा ्रतिबन्धहरू  समावेश
हुनेछन्।.

अपील  र
• सबैपिहरूलेपत्र जारी िररएको 48 घण्टा तभत्र अन्सन्तम 
तनधायरणमा भएका तनणययहरू तवरुद्ध अपील िनय
सक्छन्। सबैपिहरूलाई अपील पुनतवयिारमा समावेश िररएका 
छन्, र उनीहरूसाँि समान सहभातििा अतधकारहर ूछन्। 
अपीलको लाति एक मात्र स्तर छ। त्यो तनणयय अन्सन्तम 
हो।



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

यौन  तहंसा, उत्पीडन, र  भेदभावको  लाति  जोन्सखम
न्यूनीकरण

पीतडिलाई  दोर्  तदनुकदातप  उपयुक्त  हुाँदैन, र
नतवयिलेयौन  दुर्व्यवहार  िनेहरू  मात्र  आफ्नो
काययका  लाति तजम्मेवार  हुन्छन्भन्नेकु  रालाई
पूणयरूपमा  स्वीकार  िदयछ, यस 
संस्र्थानलेर्व्न्सक्तहरूलाई  पीतडि  हुनेउनीहरूको 
जोन्सखम  र  यौन  दुर्व्यवहारको  काययको  जोन्सखम
कम  िनयमद्दि  िनयपछ्याउनेसुझावहरू  प्रदान  िदयछ।।

यौन  दुर्व्यवहारको  आरोप  लाग्नेजोन्सखम  कम  िदै
•  यतद  िपाईंयौन  र्व्वहार  सुरु  िनेन्सस्र्थतिमा  हुनुहुन्छ
भनेआफ्नो  सम्भातवि  पाटयनरलाई  आदर
देखाउनुहोस्।

•  यतद  सम्भातवि  पाटयनरले"होइन"  भने, यसलाई
स्वीकार  िनुयहोस्र  धक्का  निनुयहोस्।  यतद  िपाईं"
हुन्छ"  भनेको  िाहनुहुन्छ  भने, यसको  लाति  सोध्नुहोस्, र
स्पष्ट  अनुमति  तबना  अिातड  नबढ्नुहोस्।

•  आफ्नो  सम्भातवि  यौन  पाटयनरलाई  आफ्नो  मनसाय
स्पष्ट  रूपमा  सञ्चार  िनुयहोस्, र  तिनीहरूलाई  आफ्नो 
मनसाय/सीमाहरू  िपाईंसाँि  साझा  िनेमौका  तदनुहोस्।

•  नीतज  सीमाहरूको  सम्मान  िनुयहोस्।  यतद  िपाईं  कु
राकानीमा  के  िनयठीक  छ  भतन  तनतिि  हुनुहुन्न  भन,े 
सोध्नुहोस्।

•  अस्पष्टिाबाट  बच्नुहोस्।  कोही  िपाईप्रति  आकतर्यि
भएको  छ  तक  छै  न, िपाई  त्यो  र्व्न्सक्तसाँि  कति  टाढा 
जान  सक्नुहुन्छ, वा  यतद  र्व्न्सक्त  शारीररक  र  मानतसक
रूपमा  सहमति  िनयसिम  छ  या  छै  न  भतन सहमतिको बारेमा 
अनुमान न लिाउनुहोस्। यतद िपाईंसाँि प्रश्नहरू छन्, वा 
स्पष्ट छै न भने, िपाईंसाँि

•  कोही-कोही  डर  ग्स  वा  रक्सीको  प्रभावमा  परेको
हुनसक्छ  भन्नेिथ्यको  िाइदा  नतलनुहोस,्  त्यो  र्व्न्सक्तले 
त्यसो  िनयरोजेको  भएिापतन।  अरूको  िुमेको
तनयन्त्रणलेिपाईंलाई  तनयन्त्रणमा  राख्दैन।

•  तमतश्रि  सन्देशहरूको  लाति  ध्यान  तदनुहोस्।  िपाईंको
सम्भातवि  पाटयनरलेके  िाहन्छ  वा  के  िनयिाहाँदैनन् भन्नेकु
रालाई  रोक्न  र  कु  रा  िनयको  लाति  त्यो  कु  रा  स्पष्ट  संके  ि
हुनुपछय  ।  त्यो  र्व्न्सक्त  िपाईंसाँि  कति  टाढा 
जानेभन्नेबारेअतनतिि  हुन  सक्छ, वा  िपाईलं  ेअतघल्लो  संके
ि  िलि  बुझेको  हुन  सक्छ।
• यौन  र्व्वहारको  लाति  समयरेखाको  सम्मान
िनुयहोस्जसमा  अरूलाई  सहज  छ, र  बुझ्नुहोस्तक 
तिनीहरूलाई  आफ्नो  मन  पररवियन  िनेहक  छ।
•  पतहिान  िनुयहोस्तक, िपाईंलेकु  नैपतन  िररकालेडर
देखाउनुभएको  छ  जस्तो  िपाईलं  ाई  नलािेपतन,  िपाईंको
सम्भातवि

पाटयनर  िपाईंको  तलंि, आकार, सामातजक  पुाँजी, वा
िपाईंलेधारण  िनयसक्नेशन्सक्त  वा  अन्सियारको
न्सस्र्थतिको  कारणलेिदायिपाईंबाट  त्रतसि  वा  डराएको
हुन  सक्छ।

• कसैको  मौनिा  वा  तनन्सियिा  सहमतिको  संके  ि  हो  भनेर
नसम्झनुहोस्।  िलि  तनयिहरूबाट  बच्न मौन्सखक  र
िैर-मौन्सखक  संके  िहरूमा  ध्यान  तदनुहोस्।

•  बुझ्नुहोस्तक  एक  प्रकारको  यौन  र्व्वहारको  लाति
सहमतिलेअन्य  प्रकारका  यौन  र्व्वहारहरूलाई स्विातलि
रूपमा  सहमति  प्रदान  िदैन।  यतद  िपाईं  अतनतिि  हुनुहुन्छ
भने, रोक्नुहोस्र  सोध्नुहोस्।

•  बुझ्नुहोस्तक  यौनको  माध्यमबाट  अकोमातर्थ
शन्सक्त  र  तनयन्त्रण  िनुयअस्वीकाययआिरण  हो।

पीनडतको  जोब्धिम  कम  गदै
•  िपाईंलेजति  सक्दो  िााँडो  र्थाहा  पाउनुभएको  कु  नैपतन
तसतमििा/सीमाहरू  बनाउनुहोस्।

•  स्पष्ट  र  दृढिापूवयक  स्पष्ट  सहमति  वा  सहमतिको
नभएको  कु  रा  भन्नुहोस्।

•  यतद  सम्भव  छ  भने, आिमणकारीको  शारीररक
उपन्सस्र्थतिबाट  आिै  लाई  हटाउनुहोस्।
•  शारीररक  रूपमा  नतजकको  र्व्न्सक्तबाट  वा  कसैलाई
कल  िरेर  मद्दि  खोज्नुहोस्।  िपाईं  वरपरका
मातनसहरू  िपाईलं  ाई  मद्दि  िातहन्छ  तक  भतन  संके  िको
लाति  पन्सखयरहेका  हुन  सक्छन्।

•  िपाईंको  रक्सी  र/वा  लािूपदार्थयको  प्रयोिको  लाति
न्सस्वकार  सतहिको  तजम्मेवारी  तलनुहोस्।  रक्सी  र 
लािूपदार्थयलेयौन  शोर्णको  लाति  िपाईंको  जोन्सखम
बढाउन  सक्छ।

• िपाईंका  सार्थीहरूलाई  हेनुयहोस्, र  तिनीहरूलाई िपाईंलाई  
हेनयको  लाति  भन्नुहोस्।  उनीहरूलाई सम्मान िनुयहोस्, र  
उनीहरूलाई  िपाईकं  ो  सम्मान िनयभन्नुहोस्, िर  उच्च  
जोन्सखमयुक्त  छनौटहरूको बारेमा एकअकायलाई  िुनौिी  
तदन  ियार  हुनुहोस्।



Options for Resources, Services, and Reporting

OPTION 1: 
 

Medical Treatment 
 and optional  

evidence collection  
at hospital  

emergency room.

Local police and  
Mosaic can respond to  
the emergency room. 
Provided options to 
speak to one or both 

services.

OPTION 2: 
 Non-Confidential  

Report

OPTION 3:  
Confidential report to 
Norwich medical or 

counseling staff

OPTION 4: 
Report at the local 
 police department.

OPTION 5: 
Report to Mosaic

Referred to the  
Title IX  

Coordinator for 
intake/resolution.

Provided options to  
receive on-campus  
support services  
and resolution 

 processes.

Provided options  
to receive  

sexual assault 
 advocacy from  

Mosaic

Provided options to 
seek medical  

treatment and  
optional evidence  

collection at hospital 
emergency room.

Provided option of  
seeking counseling  

for on- or  
off-campus support.

Provided option of 
 reporting to local 

 police and/or  
Norwich Title IX  

Coordinator.

Provided option to 
seek medical  

treatment and  
optional evidence 

 collection at hospital 
emergency room.

Provided option of  
reporting the incident  

to Mosaic and/or 
Norwich University

Local police and 
 Mosaic can respond 
 to the emergency 

room. Provided  
options to 

 speak to one or  
both services.

Provided option of  
working with Norwich  
to receive on-campus  

accommodations/ 
support services.

Provided option of  
reporting to local  

police department.

1 2 3 4 5



Report Received

Title IX Coordinator 
Reaches out to 

Complainant to explain 
process, offer 

supportive measures, 
and explain resolution 

options.

Complainant requests 
confidentiality/declines 

to file a formal complaint

Formal Resolution 
Procedure is 

initiated/Title IX 
Coordinator or 

Complainant Files a 
Formal Complaint

Title IX Coordinator 
determines whether or 

not to file a formal 
compliant/whether or 

not a formal resolution is 
required

If no formal response is 
requested or required, 

case is closed, 
supportive measures are 

continued.

Notice of Investigations 
and Allegations sent to all 

parties

Title IX Coordinator 
meets with Respondent 

for intake meeting

Parties and witnesses are 
interviewed. Evidence is 

gathered.

Investigator begins 
working on investigative 

report

Draft investigative 
report is shared with all 

parties, along with all 
directly related evidence 

for a minimum of ten 
days

Investigator finalizes the 
Investigative Report, 

including incorporating 
any necessary changes 
or additions based on 
the feedback from the 

parties

Title IX Coordinator 
reviews the investigative 

report to ensure 
completeness

Investigative Report is 
sent to all parties

Title IX Coordinator 
initiates appropriate 
resolution procedure

Informal Resolutions may be pursued 
after this point, with written consent of 
all parties upon approval by the Title IX 

Coordinator

If a condition prompts mandatory or 
formal dismissal, the Formal Complaint 

may be dismissed.

Investigator is appointed 
and parties are notified

Follow-up interviews 
occur

If an appeal 
occurs, appeals 

officer 
determines 
whether the 

appeal should 
be reinstated

If no appeal, 
case is closed 

or compliant is 
reinstated 

under either a 
process in the 

Sexual and 
Gender Based 

misconduct 
policy or a 
separate 
university 

policy.

Intake and Investigation Process Steps

You have the right to request 
and update from the Title IX 
Coordinator as to where your 
case is in the process at 
anytime.

You can have an advisor with 
you at any meeting you attend 
in this process

You will be notified of all 
meetings scheduled for you in 
this process, but you have the 
right to attend or not attend



Investigative Report 
Completed and sent to 

parties

Title IX Coordinator 
appoints a decision 
maker, and notifies 

parties of the Decision 
Maker’s appointment

Title IX Coordinator 
sends the investigative 
report, directly related 

evidence, and any 
responses from the 

parties to the Decision 
Maker

Live Hearing Occurs

Title IX Coordinator 
schedules the Live 

Hearing

Parties are invited to 
submit relevancy 
arguments to the 

Decision Maker, who will 
make a pre-hearing 

determination on them

Decision Maker 
deliberates and sends 

the Title IX Coordinator 
a final determination 

based on a 
preponderance of the 

relevant evidence

If there is a 
determination of 

responsibility, the Title 
IX Coordinator will have 

the Sanctioning 
Authority assign 

sanctions.

Formal Hearing Resolution Process Steps

You have the right to request 
and update from the Title IX 
Coordinator as to where your 
case is in the process at 
anytime.

You can have an advisor with 
you at any meeting you attend 
in this process. If you do not 
have an advisor for the 
purposes of cross examination, 
one will be appointed for you. 
You are not allowed to directly 
question any parties or 
witnesses.

You can request that the 
hearing is held virtually 
instead of in-person.

The Title IX Coordinator 
will issue the Notice of 
Outcome to the parties 

simultaneously, 
including instructions for 

appeal

Parties accept finding

One or both parties 
appeal

Title IX Coordinator 
implements sanction, if 

applicable, and remedies

Appeal Resolution 
Process initiated






