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PPaaggee  33  ooff  3388  

AApppplliiccaattiioonn  
  
  

  MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy    CCoolllleeggee  ((tthhee  CCoolllleeggee))    ccuurrrreennttllyy  ooppeerraatteess  tthhrreeee  ccaammppuuss  llooccaattiioonnss  aass  
rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt..    TThheessee  iinncclluuddee  
  
  11))  MMaaiinn  CCaammppuuss      llooccaatteedd  ttwwoo  mmiilleess  eeaasstt  ooff  SSiiddnneeyy  
  22))  GGrreeeennvviillllee  CCaammppuuss    llooccaatteedd  iinn  GGrreeeennvviillllee  
  33))  HHoowwaarrdd  CCiittyy  CCaammppuuss    llooccaatteedd  oonnee  mmiillee  ssoouutthh  ooff  HHoowwaarrdd  CCiittyy  
  
  UUnnlleessss  nnootteedd  ootthheerrwwiissee,,  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  aappppllyy  ttoo  aallll  tthheessee  llooccaattiioonnss..    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

PPaaggee  44  ooff  3388  

WWoorrkkiinngg  TTooggeetthheerr  RReeppoorrttiinngg  CCrriimmiinnaall  AAccttiioonnss  
  
  

PPoolliiccyy  
  

  CCrriimmee  iiss  aa  rreeaalliittyy  oonn  ssmmaallll  rruurraall  ccoommmmuunniittyy  ccoolllleeggee  ccaammppuusseess..    PPrreevveennttiinngg  ccrriimmee  iiss  aa  sshhaarreedd  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  aanndd  iittss  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..    DDoonn’’tt  aassssuummee  tthhaatt  ssoommeeoonnee  eellssee  
hhaass  rreeppoorrtteedd  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittyy..    SSuussppiicciioonn  iiss  tthhee  oonnllyy  rreeaassoonn  yyoouu  nneeeedd  ffoorr  ccaalllliinngg  tthhee  ppoolliiccee..    
  
  WWhheetthheerr  yyoouu  aarree  aa  vviiccttiimm  oorr  aann  oobbsseerrvveerr,,  yyoouu  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  aa  ccrriimmee,,  ssuussppiicciioouuss  aaccttiivviittyy  oorr  
ootthheerr  eemmeerrggeenncciieess  oonn  ccaammppuuss..    
  
  
  SSeecc  220044((aa))((ff))((11))((AA))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  
  

  
RReeppoorrttiinngg  CCrriimmeess  aanndd  OOtthheerr  EEmmeerrggeenncciieess  oonn  CCaammppuuss  
  
AA..  IInn  GGeenneerraall  
  

IIff  yyoouu  ssuussppeecctt  tthhaatt  aa  ccrriimmee  iiss  bbeeiinngg  ccoommmmiitttteedd  oorr  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmiitttteedd,,  ccaallll  aa  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  
aaggeennccyy  iimmmmeeddiiaatteellyy..    AAnn  eemmeerrggeennccyy  iiss  aannyy  ssiittuuaattiioonn  nneeeeddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn..  

  

EEmmeerrggeennccyy  PPhhoonnee  NNuummbbeerr  
  

991111  
  
  

NNoonn--eemmeerrggeennccyy  PPhhoonnee  NNuummbbeerrss  
  

SSiiddnneeyy  998899--883311--55225533  
GGrreeeennvviillllee  661166--775544--99116611  

HHoowwaarrdd  CCiittyy  223311--993377--77999955  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

PPaaggee  55  ooff  3388  

WWhheenn  ccaalllliinngg  aa  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy,,  pplleeaassee  pprroovviiddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::  
  
    ⇒⇒    YYoouurr  nnaammee,,  
    ⇒⇒    TThhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt,,  
    ⇒⇒    AA  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  sscceennee  aanndd  ssuussppeeccttss,,  aanndd  

⇒⇒  AA  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aannyy  vveehhiiccllee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  iinncciiddeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  aa  lliicceennssee  ppllaattee  
nnuummbbeerr..  

⇒⇒  DDoo  nnoott  hhaanngg  uupp  uunnttiill  tthhee  ooffffiicceerr  oorr  ddiissppaattcchheerr  eennddss  tthhee  ccaallll..  
  
BB..  SSppeecciiffiicc  SSiittuuaattiioonnss  
  
  11..  IIff  yyoouu  aarree  aa  vviiccttiimm  ooff  aa  ccrriimmee  
  

CCaallll  991111  iimmmmeeddiiaatteellyy..      
  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  aassssaauulltt,,  pprroovviiddee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinncclluuddiinngg  sseexx,,  rraaccee,,  hhaaiirr  ccoolloorr,,  hhaaiirr  
lleennggtthh  aanndd  tteexxttuurree,,  bbooddyy  ssiizzee,,  ccllootthhiinngg  ddeessccrriippttiioonn,,  ssccaarrss  aanndd  ootthheerr  nnoottiicceeaabbllee  
mmaarrkkiinnggss,,  mmooddee  ooff  ttrraavveell,,  ttyyppee  ooff  vveehhiiccllee,,  ccoolloorr  ooff  vveehhiiccllee  aanndd  lliicceennssee  nnuummbbeerr..  

  
TThhee  ccaammppuuss  wwiillll  bbee  sseeaarrcchheedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorr  ssuussppeeccttss  aanndd  nneeiigghhbboorriinngg  ppoolliiccee  
aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd..      
  

  22..  IIff  yyoouu  sseeee  aa  ssuussppiicciioouuss  ppeerrssoonn  oorr  aaccttiivviittyy      
  

CCaallll  991111  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  

DDoo  nnoott  aapppprrooaacchh  tthhee  ppeerrssoonn..    WWhheenn  rreeppoorrttiinngg  tthhee  ssuussppiicciioouuss  aaccttiivviittyy,,  ddeessccrriibbee  tthhee  
bbeehhaavviioorr  aanndd  ggiivvee  aa  ggeenneerraall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ssuussppiicciioouuss  ppeerrssoonn..    GGeenneerraall  ddeessccrriippttiivvee  
iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddeess  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnss,,  sseexx,,  rraaccee,,  ddrreessss,,  vveehhiiccllee  aanndd  llooccaattiioonn..  

  
PPoolliiccee  oorr  sshheerriiffff’’ss  ddeeppuuttiieess  wwiillll  iinnvveessttiiggaattee  yyoouurr  rreeppoorrtt  iimmmmeeddiiaatteellyy..      

  
33..  IIff  yyoouu  rreecceeiivvee  aa  bboommbb  tthhrreeaatt  

  
CCaallll  991111  iimmmmeeddiiaatteellyy..    

  
IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  ccaalllliinngg  991111,,  ccoonnttaacctt  tthhee  ooffffiiccee    ooff  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  llooccaatteedd  iinn  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn//LLiibbrraarryy  BBuuiillddiinngg..    IIff  tthhee  ooffffiiccee  
iiss  cclloosseedd,,  ccoonnttaacctt  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ooffffiiccee..    IIff  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ooffffiiccee  iiss  cclloosseedd,,  ccoonnttaacctt  tthhee  
ccuussttooddiiaann  oonn  dduuttyy  aatt  tthhee  ppoowweerr  ppllaanntt  bbuuiillddiinngg..  

  
  RReemmaaiinn  ccaallmm..  
  
  
  
  

  



  

PPaaggee  66  ooff  3388  

OObbttaaiinn  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ccaalllleerr  aass  ppoossssiibbllee..    AAsskk  aabboouutt  
  

⇒⇒      TThhee  llooccaattiioonn  ooff  bboommbb,,  
    ⇒⇒      TThhee  ttiimmee  ooff  ddeettoonnaattiioonn,,  aanndd  

⇒⇒      TThhee  ttyyppee  ooff  bboommbb..    
  

  OObbsseerrvvee  tthhee  ccaalllleerr’’ss  vvooiiccee  aanndd  bbaacckkggrroouunndd  nnooiisseess..      
  

TThhee  ppoolliiccee  oorr  sshheerriiffff’’ss  ddeeppuuttiieess  wwiillll  sseeaarrcchh  tthhee  aarreeaa  aanndd  ccoonnttaacctt  aa  rreemmoovvaall  tteeaamm  iiff  aa  
ddeevviiccee  iiss  ffoouunndd..    TThhee  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ccoolllleeggee  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  
wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  iiff  eevvaaccuuaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  
44..  IIff  tthheerree  aarree  aannyy  ootthheerr  eemmeerrggeenncciieess  ((ffiirree  oorr  ppeeooppllee  nneeeeddiinngg  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn)),,  

  
CCoonnttaacctt  991111  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSeecc  220044((aa))((ff))((11))((AA))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  
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  AAcccceessss  ttoo  CCaammppuuss  FFaacciilliittiieess  
  

PPoolliiccyy  
  

MMCCCC  ttaakkeess  pprriiddee  iinn  tthhee  vvaarriieettyy  aanndd  ccoonnddiittiioonn  ooff  iittss  ffaacciilliittiieess..    WWhheenn  ffaacciilliittiieess  aanndd  ccllaassssrroooommss  aarree  nnoott  
nneeeeddeedd  ffoorr  ccoolllleeggee  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess,,  MMCCCC  wweellccoommeess  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ccoommmmuunniittyy  ttoo  uuttiilliizzee  iittss  
ffaacciilliittyy  rreessoouurrcceess..  MMCCCC  eexxppeeccttss  tthhaatt  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwiillll  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  
pprreesseerrvvee  ssaaffee  aanndd  wweellll--mmaaiinnttaaiinneedd  ccaammppuuss  ffaacciilliittiieess..  

  
  

PPrroocceedduurreess  
  

TThhee  ccaammppuuss  iiss  cclloosseedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttiimmeess::  
  
MMoonnddaayy    ttoo    FFrriiddaayy      ffrroomm  1111  pp..mm..  ttoo  77  aa..mm..  
SSaattuurrddaayy                              ffrroomm  1111  pp..mm..  ttoo  77  aa..mm..  
SSuunnddaayy          ffrroomm  1111  pp..mm..  ttoo  77  aa..mm..  
    
AAcccceessss  ttoo  CCoolllleeggee  ffaacciilliittiieess  dduurriinngg  ootthheerr  ttiimmeess  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssttaaffffiinngg  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  
mmaaiinnttaaiinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    SSppeecciiffiicc  ttiimmeess  ffoorr  eeaacchh  aarreeaa  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  
FFaacciilliittiieess..    
  
TThheessee  ttiimmeess  mmaayy  bbee  aaddjjuusstteedd  ffoorr  ssppeecciiaall  eevveennttss  oorr  pprroojjeeccttss..  
  
PPuubblliicc  aacccceessss  ttoo  ffaacciilliittiieess  ssuucchh  aass  tthhee  ggyymm,,  ppooooll  oorr  ffiittnneessss  cceenntteerr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  oonnllyy  dduurriinngg  sscchheedduulleedd  
ttiimmeess..      
  
FFaaccuullttyy  aacccceessss  ttoo  MMCCCC  ffaacciilliittiieess  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ffoorr  ccoolllleeggee--rreellaatteedd  bbuussiinneessss..  
  
IIff,,  dduurriinngg  cclloosseedd  hhoouurrss,,  yyoouu  oobbsseerrvvee  aannyy  ppeerrssoonnss  oonn  ccaammppuuss  wwhhoo  aarree  nnoott  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  oorr  
eemmppllooyyeeeess,,  ccaallll  991111..    
  
    
  
VViissiittoorrss  ttoo  tthhee  ccaammppuuss  dduurriinngg  ooppeenn  hhoouurrss  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  rreecceeppttiioonniisstt  llooccaatteedd  iinn  tthhee    
AAddmmiinniissttrraattiioonn//LLiibbrraarryy  BBuuiillddiinngg..    VViissiittoorrss  dduurriinngg  cclloosseedd  hhoouurrss  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  MMaaiinntteennaannccee  
BBuuiillddiinngg  aanndd  tthhee  ccuussttooddiiaann  oonn  dduuttyy..    
  
  
  
  
  
  
SSeecc  220044((aa))((ff))((11))((BB))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  
  
  
  



  

PPaaggee  88  ooff  3388  

CCaammppuuss  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  
PPoolliiccyy  

  
MMCCCC’’ss  ccaammppuuss  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ppoolliiccyy  aatttteemmppttss  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ppeerrssoonnss  vviissiittiinngg  oorr  uuttiilliizziinngg  
oouurr  ccaammppuusseess..    OOuurr  pprraaccttiiccaall  rreessppoonnssee  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  oouurr  ccaammppuusseess,,  tthhee  ppeeaakk  ppeerriiooddss  ooff  
uussee,,  tthhee  rraannggee  ooff  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  oouurr  ccaammppuusseess,,  aavvaaiillaabbllee  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  ccoolllleeggee  
rreessoouurrcceess,,  lleeggaall  oobblliiggaattiioonnss  aanndd  tthhee  ccrriimmee  rraattee  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ccoommmmuunniittyy..  
  
OOvveerraallll  sseeccuurriittyy  ccoonncceerrnnss  aatt  MMCCCC  aarree  ccoooorrddiinnaatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess..    LLaaww  eennffoorrcceemmeenntt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  MMoonnttccaallmm  CCoouunnttyy  
SShheerriiffff’’ss  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ootthheerr  ppoolliiccee  aaggeenncciieess  oonn  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  yyeeaarr--rroouunndd  bbaassiiss  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  
jjuurriissddiiccttiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    TTwweennttyy--ffoouurr  hhoouurr  ppaattrrooll,,  ddiissppaattcchh  sseerrvviicceess  aanndd  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  
ccoooorrddiinnaatteedd  wwiitthh  llooccaall  mmuunniicciippaall  eemmeerrggeennccyy  aanndd  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess..  
  
MMCCCC  sshhaallll  mmaakkee  ttiimmeellyy  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  oonn  ccrriimmeess  ccoonnssiiddeerreedd  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ootthheerr  
ssttuuddeennttss  aanndd  eemmppllooyyeeeess..    AAllll  ccrriimmeess  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  ddeessccrriibbeedd  iinn  
tthhee  AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  ssttuuddeennttss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  ttoo  hheellpp  
pprreevveenntt  ssiimmiillaarr  ooccccuurreenncceess..    

  
PPrroocceedduurree  

  
  FFoorr  nnoonn--eemmeerrggeennccyy  ccaallllss,,  ccaallll  tthhee  nneeaarreesstt  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy..  
  

EEmmeerrggeennccyy  PPhhoonnee  NNuummbbeerr  
  

991111  
  

NNoonn--eemmeerrggeennccyy  PPhhoonnee  NNuummbbeerrss  
  

SSiiddnneeyy  998899--883311--55225533  
GGrreeeennvviillllee  661166--775544--99116611  

HHoowwaarrdd  CCiittyy  223311--993377--77999955  
  
  
AAllll  ccrriimmeess  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  SShheerriiffff’’ss  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  ffoorr  ccoolllleeggee  rreevviieeww..    CCaallll  11--998899--332288--11222200  oorr  ssttoopp  bbyy  tthhee  ooffffiiccee..    AAnn  iinncciiddeenntt  
ffoorrmm  wwiillll  bbee  ffiilllleedd  oouutt  ffoorr  ccoolllleeggee  ppuurrppoosseess..  
  
EEmmeerrggeenncciieess  iinnvvoollvviinngg  wweeaatthheerr  aarree  hhaannddlleedd  bbyy  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  DDeeppaarrttmmeenntt  
ooff  tthhee  ccoouunnttyy..    OOnnccee  nnoottiiffiieedd,,  tthhee  ccoolllleeggee  iimmpplleemmeennttss  iittss  oowwnn  aalleerrttiinngg  ssyysstteemm  ttoo  oonn--ssiittee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  
ssttuuddeennttss..  
  
  
SSeecc  220044((aa))((ff))((11))((CC))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  
SSeecc  220044((aa))((ff))((33))  ooff  TTiittllee  IIII  ––  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  

  
  



  

PPaaggee  99  ooff  3388  

  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  
  
  

PPoolliiccyy  
  

MMCCCC  rreeccooggnniizzeess  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  bbootthh  pprreevveennttiivvee  aanndd  rreeaaccttiivvee  eeffffoorrttss  ttoo  ccoommbbaatt  ccrriimmee..    CCrriimmee  
pprreevveennttiioonn  iiss  bbeesstt  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  aanndd  oouuttrreeaacchh  ttoo  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff..  
  
CCaammppuuss  ssaaffeettyy  aanndd  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  aarree  aa  ““sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy””  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  
MMCCCC..      
  
CCrriimmee  pprreevveennttiioonn  aatt  MMCCCC  iiss  ppaarrtt  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  pprrooggrraamm..    TThhee  ccoolllleeggee  ssttrriivveess  ttoo  pprroovviiddee  
lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ddiirreeccttiioonn  bbyy  iinnvvoollvviinngg  aallll  ooff  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ffoorr  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy..  
  
  
PPrroocceedduurree  
  
MMCCCC’’ss  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  pprrooggrraamm  ssttrreesssseess  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss//iinntteerraaccttiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  
ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss  aanndd  pprreesseennttaattiioonnss  ggeeaarreedd  ttoowwaarrdd  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff..    SSuucchh  
pprrooggrraammss  rraannggee  ffrroomm  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  pprreesseennttaattiioonnss  ttoo  oonn--ssiittee  iinnssppeeccttiioonnss..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ssoommee  ooff  
MMCCCC’’ss  aannnnuuaall  eeffffoorrttss  iinncclluuddee  
  
  11..  PPoossttiinngg  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  aawwaarreenneessss  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ccoolllleeggee  bbuuiillddiinnggss,,  
  22..  DDiisssseemmiinnaattiinngg  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  mmaatteerriiaall  iinn  hhaannddbbooookkss  aanndd  iinn  tthhee  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  

ooffffiiccee,,  
  33..  UUttiilliizziinngg  ccoouunnttyy  aanndd  ssttaattee  ppoolliiccee  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  ssppeecciiaalliissttss  aass  ssppeeaakkeerrss  dduurriinngg  tthhee  

ffaallll  tteerrmm,,  aanndd  
  44..  DDiisssseemmiinnaattiinngg  tthhee  AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  ttoo  aallll  ccuurrrreenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  aanndd  ttoo  

aallll  pprroossppeeccttiivvee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  wwhhoo  rreeqquueesstt  iitt..  
  
MMCCCC  sshhaallll  mmaakkee  ttiimmeellyy  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  oonn  ccrriimmeess  ccoonnssiiddeerreedd  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ootthheerr  
ssttuuddeennttss  aanndd  eemmppllooyyeeeess..    AAllll  ccrriimmeess  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  ddeessccrriibbeedd  iinn  
tthhee  AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  ssttuuddeennttss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  ttoo  hheellpp  
pprreevveenntt  ssiimmiillaarr  ooccccuurreenncceess..  
  
  
  
  
  
SSeecc  220044((aa))((ff))((11))((DD))  &&  ((EE))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  
SSeecc  220044((aa))((ff))((33))  ooff  TTiittllee  IIII  ––  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  



  

PPaaggee  1100  ooff  3388  

AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  ––  SSttaattiissttiiccss  
MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  

((IImmppoorrttaanntt  nnoottee::      ssttaattiissttiiccss  rreeffeerr  oonnllyy  ttoo  MMCCCC--oowwnneedd  oorr--lleeaasseedd  pprrooppeerrttyy  [[aanndd  aaddjjaacceenntt  ppuubblliicc  llaanndd]]  
aanndd  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa  

  AALLLL  CCAAMMPPUUSS  LLOOCCAATTIIOONNSS  
  

VViioolleenntt  CCrriimmeess  

CCrriimmiinnaall  IInncciiddeennttss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

MMuurrddeerr//NNoonn--NNeegglliiggeenntt  MMaannssllaauugghhtteerr  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  FFoorrcciibbllee  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  NNoonnffoorrcciibbllee    00  00  00  

RRaappee  00  00  00  

FFoonnddlliinngg    00  00  00  

IInncceesstt,,  SSttaattuuttoorryy  RRaappee  00  00  00  

RRoobbbbeerryy  00  00  00  

AAggggrraavvaatteedd  AAssssaauulltt  00  00  00  

BBuurrggllaarryy  00  00  00  

MMoottoorr  VVeehhiiccllee  TThheefftt  00  00  11  

AArrssoonn  00  00  00  

      TToottaall  VViioolleenntt  CCrriimmeess  00  00  11  

  

NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess        

AArrrreessttss  &&  DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

AArrrreessttss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss  

                            00                              00                                00    

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss    

                            00                              00                              11  

AArrrreessttss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                                                              00                              11  

AArrrreessttss::  
  WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..      

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  
WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..        

                            00                                                        00                              00  

      TToottaall  NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess                              00                              00                              22  

  
  

SSeeccss  220044((aa))((ff))((11))((FF)),,  220044((aa))((ff))((11))((HH))  aanndd  220044((aa))((ff))((55))((BB))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  
SSeeccuurriittyy  AAcctt,,  aass  aammeennddeedd..  

  



  

PPaaggee  1111  ooff  3388  

  
  
  

HHaattee  CCrriimmeess**        

MMaanniiffeesstt  EEvviiddeennccee  ooff  PPrreejjuuddiiccee  BBaasseedd  oonn  RRaaccee,,  RReelliiggiioonn,,  
SSeexxuuaall  OOrriieennttaattiioonn,,  oorr  EEtthhnniicciittyy..  

22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

LLiiqquuoorr--LLaaww  VViioollaattiioonnss                              00                                00                              00  

DDrruugg--AAbbuussee  VViioollaattiioonnss                              00                                          00                              00  

WWeeaappoonnss  PPoosssseessssiioonnss                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
**AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  HHaattee  CCrriimmeess  SSttaattiissttiiccss  AAcctt  ((2288  UU..SS..CC..  553344))..  

  
    

VVAAWWAA  OOffffeennsseess##        

  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

DDaattiinngg  VViioolleennccee                              00                                00                              00  

DDoommeessttiicc  VViioolleennccee                              00                                          00                              00  

SSeexxuuaall  AAssssaauulltt            00            00            00  

SSttaallkkiinngg                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
##  AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  RReeaauutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt  



  

PPaaggee  1122  ooff  3388  

AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  ––  SSttaattiissttiiccss  
MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  

  
SSIIDDNNEEYY  

VViioolleenntt  CCrriimmeess  

CCrriimmiinnaall  IInncciiddeennttss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

MMuurrddeerr//NNoonn--NNeegglliiggeenntt  MMaannssllaauugghhtteerr  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  FFoorrcciibbllee  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  NNoonnffoorrcciibbllee    00  00  00  

RRaappee  00  00  00  

FFoonnddlliinngg    00  00  00  

IInncceesstt,,  SSttaattuuttoorryy  RRaappee  00  00  00  

RRoobbbbeerryy  00  00  00  

AAggggrraavvaatteedd  AAssssaauulltt  00  00  00  

BBuurrggllaarryy  00  00  00  

MMoottoorr  VVeehhiiccllee  TThheefftt  00  00  00  

AArrssoonn  00  00  00  

      TToottaall  VViioolleenntt  CCrriimmeess  00  00  00  

  
  

NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess        

AArrrreessttss  &&  DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

AArrrreessttss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss  

                            00                              00                                00    

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss    

                            00                              00                              11  

AArrrreessttss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                                                              00                              11  

AArrrreessttss::  
  WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..      

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  
WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..        

                            00                                                        00                              00  

      TToottaall  NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess                              00                              00                              22  

        

  
  
  

SSeeccss  220044((aa))((ff))((11))((FF)),,  220044((aa))((ff))((11))((HH))  aanndd  220044((aa))((ff))((55))((BB))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  
SSeeccuurriittyy  AAcctt,,  aass  aammeennddeedd..  



  

PPaaggee  1133  ooff  3388  

  
  
  

HHaattee  CCrriimmeess**        

MMaanniiffeesstt  EEvviiddeennccee  ooff  PPrreejjuuddiiccee  BBaasseedd  oonn  RRaaccee,,  RReelliiggiioonn,,  
SSeexxuuaall  OOrriieennttaattiioonn,,  oorr  EEtthhnniicciittyy..  

22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

LLiiqquuoorr--LLaaww  VViioollaattiioonnss                              00                                00                              00  

DDrruugg--AAbbuussee  VViioollaattiioonnss                              00                                          00                              00  

WWeeaappoonnss  PPoosssseessssiioonnss                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
**AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  HHaattee  CCrriimmeess  SSttaattiissttiiccss  AAcctt  ((2288  UU..SS..CC..  553344))..  

  
VVAAWWAA  OOffffeennsseess##        

  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

DDaattiinngg  VViioolleennccee                              00                                00                              00  

DDoommeessttiicc  VViioolleennccee                              00                                          00                              00  

SSeexxuuaall  AAssssaauulltt            00            00            00  

SSttaallkkiinngg                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
##  AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  RReeaauutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

PPaaggee  1144  ooff  3388  

AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  ––  SSttaattiissttiiccss  
MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  

  
GGRREEEENNVVIILLLLEE  CCAAMMPPUUSS  

VViioolleenntt  CCrriimmeess  

CCrriimmiinnaall  IInncciiddeennttss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

MMuurrddeerr//NNoonn--NNeegglliiggeenntt  MMaannssllaauugghhtteerr  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  FFoorrcciibbllee  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  NNoonnffoorrcciibbllee    00  00  00  

RRaappee  00  00  00  

FFoonnddlliinngg    00  00  00  

IInncceesstt,,  SSttaattuuttoorryy  RRaappee  00  00  00  

RRoobbbbeerryy  00  00  00  

AAggggrraavvaatteedd  AAssssaauulltt  00  00  00  

BBuurrggllaarryy  00  00  00  

MMoottoorr  VVeehhiiccllee  TThheefftt  00  00  00  

AArrssoonn  00  00  00  

      TToottaall  VViioolleenntt  CCrriimmeess  00  00  00  

  
NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess        

AArrrreessttss  &&  DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

AArrrreessttss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss  

                            00                              00                                00    

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss    

                            00                              00                              00  

AArrrreessttss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                                                              00                              00  

AArrrreessttss::  
  WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..      

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  
WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..        

                            00                                                        00                              00  

      TToottaall  NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess                              00                              00                              00  

        

  
  
  

SSeeccss  220044((aa))((ff))((11))((FF)),,  220044((aa))((ff))((11))((HH))  aanndd  220044((aa))((ff))((55))((BB))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  
SSeeccuurriittyy  AAcctt,,  aass  aammeennddeedd..  



  

PPaaggee  1155  ooff  3388  

  
  
  

HHaattee  CCrriimmeess**        

MMaanniiffeesstt  EEvviiddeennccee  ooff  PPrreejjuuddiiccee  BBaasseedd  oonn  RRaaccee,,  RReelliiggiioonn,,  
SSeexxuuaall  OOrriieennttaattiioonn,,  oorr  EEtthhnniicciittyy..  

22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

LLiiqquuoorr--LLaaww  VViioollaattiioonnss                              00                                00                              00  

DDrruugg--AAbbuussee  VViioollaattiioonnss                              00                                          00                              00  

WWeeaappoonnss  PPoosssseessssiioonnss                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
**AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  HHaattee  CCrriimmeess  SSttaattiissttiiccss  AAcctt  ((2288  UU..SS..CC..  553344))..  

  
VVAAWWAA  OOffffeennsseess##        

  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

DDaattiinngg  VViioolleennccee                              00                                00                              00  

DDoommeessttiicc  VViioolleennccee                              00                                          00                              00  

SSeexxuuaall  AAssssaauulltt            00            00            00  

SSttaallkkiinngg                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
##  AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  RReeaauutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

PPaaggee  1166  ooff  3388  

AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  ––  SSttaattiissttiiccss  
MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  

  
HHOOWWAARRDD  CCIITTYY  CCAAMMPPUUSS  

VViioolleenntt  CCrriimmeess  

CCrriimmiinnaall  IInncciiddeennttss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

MMuurrddeerr//NNoonn--NNeegglliiggeenntt  MMaannssllaauugghhtteerr  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  FFoorrcciibbllee  00  00  00  

SSeexx  OOffffeennsseess  ––  NNoonnffoorrcciibbllee    00  00  00  

RRaappee  00  00  00  

FFoonnddlliinngg    00  00  00  

IInncceesstt,,  SSttaattuuttoorryy  RRaappee  00  00  00  

RRoobbbbeerryy  00  00  00  

AAggggrraavvaatteedd  AAssssaauulltt  00  00  00  

BBuurrggllaarryy  00  00  00  

MMoottoorr  VVeehhiiccllee  TThheefftt  00  00  11  

AArrssoonn  00  00  00  

      TToottaall  VViioolleenntt  CCrriimmeess  00  00  11  

  

NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess        

AArrrreessttss  &&  DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

AArrrreessttss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss  

                            00                              00                                00    

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss    

                            00                              00                              00  

AArrrreessttss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss::  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss::    PPoosssseessssiioonn,,  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  eettcc..  

                            00                                                              00                              00  

AArrrreessttss::  
  WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..      

                            00                              00                              00  

DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  
WWeeaappoonnss::  CCaarrrryyiinngg,,  PPoosssseessssiinngg,,  eettcc..        

                            00                                                        00                              00  

      TToottaall  NNoonn--VViioolleenntt  CCrriimmeess                              00                              00                              00  

        

  
  

SSeeccss  220044((aa))((ff))((11))((FF)),,  220044((aa))((ff))((11))((HH))  aanndd  220044((aa))((ff))((55))((BB))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  
SSeeccuurriittyy  AAcctt,,  aass  aammeennddeedd..  
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HHaattee  CCrriimmeess**        

MMaanniiffeesstt  EEvviiddeennccee  ooff  PPrreejjuuddiiccee  BBaasseedd  oonn  RRaaccee,,  RReelliiggiioonn,,  
SSeexxuuaall  OOrriieennttaattiioonn,,  oorr  EEtthhnniicciittyy..  

22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

LLiiqquuoorr--LLaaww  VViioollaattiioonnss                              00                                00                              00  

DDrruugg--AAbbuussee  VViioollaattiioonnss                              00                                          00                              00  

WWeeaappoonnss  PPoosssseessssiioonnss                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
**AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  HHaattee  CCrriimmeess  SSttaattiissttiiccss  AAcctt  ((2288  UU..SS..CC..  553344))..  

  
VVAAWWAA  OOffffeennsseess##        

  22001144--1155  22001155--1166  22001166--1177  

DDaattiinngg  VViioolleennccee                              00                                00                              00  

DDoommeessttiicc  VViioolleennccee                              00                                          00                              00  

SSeexxuuaall  AAssssaauulltt            00            00            00  

SSttaallkkiinngg                              00                              00                              00  

          TToottaallss                              00                              00                                00    

  
##  AAss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  RReeaauutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt  
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CCRRIIMMEE  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

  
  
CCrriimmee  DDeeffiinniittiioonnss  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  3344  CCFFRR  PPaarrtt  666688  SSttuuddeenntt  AAssssiissttaannccee  GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss  rreegguullaattiioonnss..    TThhee  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  FFoorrcciibbllee  
aanndd  NNoonnffoorrcciibbllee  SSeexx  OOffffeennsseess  aarree  eexxcceerrpptteedd  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  IInncciiddeenntt--BBaasseedd  RReeppoorrttiinngg  SSyysstteemm  EEddiittiioonn  ooff  tthhee  UUnniiffoorrmm  CCrriimmee  
RReeppoorrttiinngg  HHaannddbbooookk..    AAllll  ootthheerr  ddeeffiinniittiioonnss  aarree  eexxcceerrpptteedd  ffrroomm  tthhee  FFeeddeerraall  BBuurreeaauu  ooff  IInnvveessttiiggaattiioonn’’ss  UUnniiffoorrmm  CCrriimmee  RReeppoorrttiinngg  
HHaannddbbooookk..      
  
MMuurrddeerr  
  
TThhee  wwiillllffuull  ((nnoonn--nneegglliiggeenntt))  kkiilllliinngg  ooff  oonnee  hhuummaann  bbeeiinngg  bbyy  aannootthheerr..  
  
RRoobbbbeerryy  
  
TThhee  ttaakkiinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ttaakkee  aannyytthhiinngg  ooff  vvaalluuee  ffrroomm  tthhee  ccaarree,,  ccuussttooddyy,,  oorr  ccoonnttrrooll  ooff  aa  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnss  bbyy  ffoorrccee  oorr  tthhrreeaatt  ooff  ffoorrccee  
oorr  vviioolleennccee  aanndd//oorr  bbyy  ppuuttttiinngg  tthhee  vviiccttiimm  iinn  ffeeaarr..  
  
AAggggrraavvaatteedd  AAssssaauulltt  
  
AAnn  uunnllaawwffuull  aattttaacckk  bbyy  oonnee  ppeerrssoonn  uuppoonn  aannootthheerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iinnfflliiccttiinngg  sseevveerree  oorr  aaggggrraavvaatteedd  bbooddiillyy  iinnjjuurryy..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  aassssaauulltt  
uussuuaallllyy  iiss  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  uussee  ooff  aa  wweeaappoonn  oorr  bbyy  mmeeaannss  lliikkeellyy  ttoo  pprroodduuccee  ddeeaatthh  oorr  ggrreeaatt  bbooddiillyy  hhaarrmm..  ((IItt  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy  tthhaatt  iinnjjuurryy  
rreessuulltt  ffrroomm  aann  aaggggrraavvaatteedd  aassssaauulltt  wwhheenn  aa  gguunn,,  kknniiffee,,  oorr  ootthheerr  wweeaappoonn  iiss  uusseedd  wwhhiicchh  ccoouulldd  aanndd  pprroobbaabbllyy  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  sseerriioouuss  ppeerrssoonnaall  
iinnjjuurryy  iiff  tthhee  ccrriimmee  wweerree  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleetteedd..))  
  
BBuurrggllaarryy  
  
TThhee  uunnllaawwffuull  eennttrryy  ooff  aa  ssttrruuccttuurree  ttoo  ccoommmmiitt  aa  ffeelloonnyy  oorr  aa  tthheefftt..    FFoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  iinncclluuddeess  uunnllaawwffuull  eennttrryy  wwiitthh  aann  
iinntteenntt  ttoo  ccoommmmiitt  llaarrcceennyy  oorr  ffeelloonnyy;;  bbrreeaakkiinngg  aanndd  eenntteerriinngg  wwiitthh  aann  iinntteenntt  ttoo  ccoommmmiitt  aa  llaarrcceennyy;;    hhoouusseebbrreeaakkiinngg;;  ssaaffeeccrraacckkiinngg;;  aanndd  aallll  
aatttteemmppttss  ttoo  ccoommmmiitt  aannyy  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd..  
  
MMoottoorr  VVeehhiiccllee  TThheefftt  
  
TThhee  tthheefftt  oorr  aatttteemmpptteedd  tthheefftt  ooff  aa  mmoottoorr  vveehhiiccllee..    ((CCllaassssiiffyy  aass  mmoottoorr  vveehhiiccllee  tthheefftt  aallll  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh  aauuttoommoobbiilleess  aarree  ttaakkeenn  bbyy  ppeerrssoonnss  nnoott  
hhaavviinngg  llaawwffuull  aacccceessss  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  vveehhiicclleess  aarree  llaatteerr  aabbaannddoonneedd  ––  iinncclluuddiinngg  jjooyyrriiddiinngg..))  
  
WWeeaappoonn  LLaaww  VViioollaattiioonnss  
  
TThhee  vviioollaattiioonnss  ooff  llaawwss  oorr  oorrddiinnaanncceess  ddeeaalliinngg  wwiitthh  wweeaappoonn  ooffffeennsseess,,  rreegguullaattoorryy  iinn  nnaattuurree,,  ssuucchh  aass  mmaannuuffaaccttuurree,,  ssaallee,,  oorr  ppoosssseessssiioonn  ooff  
ddeeaaddllyy  wweeaappoonnss;;  ccaarrrryyiinngg  ddeeaaddllyy  wweeaappoonnss,,  ccoonncceeaalleedd  oorr  ooppeennllyy;;  ffuurrnniisshhiinngg  ddeeaaddllyy  wweeaappoonnss  ttoo  mmiinnoorrss;;  aalliieennss  ppoosssseessssiinngg  ddeeaaddllyy  
wweeaappoonnss;;  aanndd  aallll  aatttteemmppttss  ttoo  ccoommmmiitt  aannyy  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd..  
  
  
DDrruugg  AAbbuussee  VViioollaattiioonnss  
  
VViioollaattiioonnss  ooff  ssttaattee  aanndd  llooccaall  llaawwss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  uunnllaawwffuull  ppoosssseessssiioonn,,  ssaallee,,  uussee,,  ggrroowwiinngg,,  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  aanndd  mmaakkiinngg  ooff  nnaarrccoottiicc  ddrruuggss..    
TThhee  rreelleevvaanntt  ssuubbssttaanncceess  iinncclluuddee  ooppiiuumm  oorr  ccooccaaiinnee  aanndd  tthheeiirr  ddeerriivvaattiivveess    ((mmoorrpphhiinnee,,  hheerrooiinn,,  ccooddeeiinnee));;  mmaarriijjuuaannaa;;  ssyynntthheettiicc  nnaarrccoottiiccss  
((ddeemmeerrooll,,  mmeetthhaaddoonneess));;  aanndd  ddaannggeerroouuss  nnoonn--nnaarrccoottiicc  ddrruuggss  ((bbaarrbbiittuurraatteess,,  bbeennzzeeddrriinnee))..  
  
LLiiqquuoorr  LLaaww  VViioollaattiioonnss  
  
TThhee  vviioollaattiioonnss  ooff  llaawwss  oorr  oorrddiinnaanncceess  pprroohhiibbiittiinngg  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree,,  ssaallee,,  ttrraannssppoorrttiinngg,,  ffuurrnniisshhiinngg,,  ppoosssseessssiinngg  ooff  iinnttooxxiiccaattiinngg  lliiqquuoorr;;    
mmaaiinnttaaiinniinngg  uunnllaawwffuull  ddrriinnkkiinngg  ppllaacceess;;  bboooottlleeggggiinngg;;  ooppeerraattiinngg  aa  ssttiillll;;  ffuurrnniisshhiinngg  lliiqquuoorr  ttoo  aa  mmiinnoorr  oorr  iinntteemmppeerraattee  ppeerrssoonn;;  uussiinngg  aa  vveehhiiccllee  
ffoorr  iilllleeggaall  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  lliiqquuoorr;;  ddrriinnkkiinngg  oonn  aa  ttrraaiinn  oorr  ppuubblliicc  ccoonnvveeyyaannccee;;  aanndd  aallll  aatttteemmppttss  ttoo  ccoommmmiitt  aannyy  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd..    
((DDrruunnkkeennnneessss  aanndd  ddrriinnkkiinngg  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn..))  
  
SSeexx  OOffffeennsseess  ––  FFoorrcciibbllee  
  
AAnnyy  sseexxuuaall  aacctt  ddiirreecctteedd  aaggaaiinnsstt  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  ffoorrcciibbllyy  aanndd  //oorr  aaggaaiinnsstt  tthhaatt  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll;;  oorr  nnoott  ffoorrcciibbllyy  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll  
wwhheenn  tthhee  vviiccttiimm  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  ccoonnsseenntt..  
  



  

PPaaggee  1199  ooff  3388  

AA..  FFoorrcciibbllee  RRaappee  ––  TThhee  ccaarrnnaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  aa  ppeerrssoonn,,  ffoorrcciibbllee  aanndd  //oorr  aaggaaiinnsstt  tthhaatt  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll;;  oorr  nnoott  ffoorrcciibbllyy  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  
ppeerrssoonn’’ss  wwiillll  wwhheenn  tthhee  vviiccttiimm  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  ccoonnsseenntt  bbeeccaauussee  ooff  hhiiss//hheerr  yyoouutthh  oorr  tteemmppoorraarryy  oorr  ppeerrmmaanneenntt  mmeennttaall  oorr  
pphhyyssiiccaall  iinnccaappaacciittyy..  

BB..  FFoorrcciibbllee  SSooddoommyy  ––  OOrraall  oorr  aannaall  sseexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee  wwiitthh  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  ffoorrcciibbllyy  aanndd//oorr  aaggaaiinnsstt  tthhaatt  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll;;  oorr  nnoott  
ffoorrcciibbllyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll  wwhheenn  tthhee  vviiccttiimm  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  ccoonnsseenntt  bbeeccaauussee  ooff  hhiiss//hheerr  yyoouutthh  oorr  tteemmppoorraarryy  oorr  
ppeerrmmaanneenntt  mmeennttaall  oorr  pphhyyssiiccaall  iinnccaappaacciittyy..  

CC..  SSeexxuuaall  AAssssaauulltt  WWiitthh  AAnn  OObbjjeecctt  ––  TThhee  uussee  ooff  aann  oobbjjeecctt  oorr  iinnssttrruummeenntt  ttoo  uunnllaawwffuullllyy  ppeenneettrraattee,,  hhoowweevveerr  sslliigghhttllyy,,  tthhee  ggeenniittaall  oorr  
aannaall  ooppeenniinngg  ooff  tthhee  bbooddyy  ooff  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  ffoorrcciibbllyy  aanndd//oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll;;  oorr  nnoott  ffoorrcciibbllyy  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  
wwiillll  wwhheenn  tthhee  vviiccttiimm  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  ccoonnsseenntt  bbeeccaauussee  ooff  hhiiss//hheerr  yyoouutthh  oorr  tteemmppoorraarryy  oorr  ppeerrmmaanneenntt  mmeennttaall  oorr  pphhyyssiiccaall  
iinnccaappaacciittyy..  

DD..  FFoorrcciibbllee  FFoonnddlliinngg  ––  TThhee  ttoouucchhiinngg  ooff  tthhee  pprriivvaattee  bbooddyy  ppaarrttss  ooff  aannootthheerr  ppeerrssoonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseexxuuaall  ggrraattiiffiiccaattiioonn,,  ffoorrcciibbllyy  
aanndd//oorr  aaggaaiinnsstt  tthhaatt  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll;;  oorr,,  nnoott  ffoorrcciibbllyy  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  wwiillll  wwhheenn  tthhee  vviiccttiimm  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  ccoonnsseenntt  
bbeeccaauussee  ooff  hhiiss//hheerr  yyoouutthh  oorr  tteemmppoorraarryy  oorr  ppeerrmmaanneenntt  mmeennttaall  oorr  pphhyyssiiccaall  iinnccaappaacciittyy..  

  
SSeexx  OOffffeennsseess  ––  NNoonnffoorrcciibbllee  
  
UUnnllaawwffuull,,  nnoonnffoorrcciibbllee  sseexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee..  
  
AA..  IInncceesstt  ––  NNoonnffoorrcciibbllee  sseexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee  bbeettwweeeenn  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  rreellaatteedd  ttoo  eeaacchh  ootthheerr  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeggrreeeess  wwhheerreeiinn  mmaarrrriiaaggee  iiss  

pprroohhiibbiitteedd  bbyy  llaaww..  
BB..  SSttaattuuttoorryy  RRaappee  ––  NNoonnffoorrcciibbllee  sseexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee  wwiitthh  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  uunnddeerr  tthhee  ssttaattuuttoorryy  aaggee  ooff  ccoonnsseenntt..  
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AAllccoohhooll,,  IIlllleeggaall  DDrruugg  UUssee  aanndd  SSuubbssttaannccee  AAbbuussee  
  

  
PPoolliicciieess  
  
  AA..  WWoorrkkiinngg  TTooggeetthheerr  
  
    TThhee  ffuunnddaammeennttaall  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  iiss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  aanndd  

eennccoouurraaggeess  tthhee  ppuurrssuuiitt  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss..    TThhaatt  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  
ddaammaaggeedd  bbyy  iilllleeggaall  ddrruugg  uussee,,  iilllleeggaall  aallccoohhooll  uussee  aanndd  ssuubbssttaannccee  aabbuussee..    TThheerreeffoorree,,  aallll  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ccoommmmuunniittyy  ((ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  aanndd  ootthheerr  
ccoolllleeggee  eemmppllooyyeeeess))  sshhaarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  pprrootteeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  bbyy  eexxeemmpplliiffyyiinngg  
hhiigghh  ssttaannddaarrddss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  ccoonndduucctt..  

  
  BB..  AAwwaarreenneessss,,  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  TTrreeaattmmeenntt  
  

11..  SSeerrvviicceess  AAvvaaiillaabbllee    
  

MMCCCC  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  aa  ccoommmmuunniittyy--wwiiddee  eeffffoorrtt  ttoo  pprroovviiddee  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  
aarreeaa  rreessiiddeennttss..    MMCCCC  eennccoouurraaggeess  aanndd  ssuuppppoorrttss  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  ttoo  uuttiilliizzee  tthhee  
bbrrooaadd--bbaasseedd  ccoommmmuunniittyy  pprrooggrraammss..    IInnffoorrmmaattiioonnaall  bbrroocchhuurreess  aaddddrreessssiinngg  aawwaarreenneessss,,  
ccoouunnsseelliinngg  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess,,  iinn  tthhee  mmaaiill  rroooomm,,  oorr  ffrroomm  
PPeerrssoonnnneell..  

  
  IInn  aaddddiittiioonn,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  PPeerrssoonnnneell  OOffffiiccee  ttoo  oobbttaaiinn  

aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  oouurr  
hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  ppllaann..  

  
      PPoolliiccyy  aanndd  pprrooggrraammss  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  eemmpphhaassiizzee  
  
      aa..  TThhee  iinnccoommppaattiibbiilliittyy  ooff  tthhee  uussee  oorr  ssaallee  ooff  iilllleeggaall  ddrruuggss  wwiitthh  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  ccoolllleeggee,,  
  
      bb..  TThhee  lleeggaall  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  iilllleeggaall  ddrruuggss,,  
  
      cc..  TThhee  mmeeddiiccaall  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  uussee  ooff  iilllleeggaall  ddrruuggss,,  aanndd    
  
      dd..  TThhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  iilllleeggaall  ddrruuggss  jjeeooppaarrddiizzee  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  pprreesseenntt  

aaccccoommpplliisshhmmeennttss  aanndd  ffuuttuurree  ooppppoorrttuunniittiieess..  
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    22..  OOvveerrvviieeww  ooff  PPrrooggrraamm  CCoonntteenntt    
  
      aa..  MMaarriijjuuaannaa  
        11..  UUssee  ooff  mmaarriijjuuaannaa  rreedduucceess  sshhoorrtt  tteerrmm  mmeemmoorryy,,  mmoottiivvaattiioonn,,  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  

aatttteennttiioonn  ssppaann..  
        22..  UUssee  ooff  mmaarriijjuuaannaa  mmaayy  ccaauussee  iinnffeerrttiilliittyy  iinn  bbootthh  mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess..  
        33..  UUssee  ooff  mmaarriijjuuaannaa  mmaayy  ccaauussee  lluunngg  ddaammaaggee..  
  
      bb..  CCooccaaiinnee  
        11..  UUssee  ooff  ccooccaaiinnee  mmaayy  lleeaadd  ttoo  aaddddiiccttiioonn..  
        22..  UUssee  ooff  ccooccaaiinnee  mmaayy  ccaauussee  ppeerrmmaanneenntt  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  lluunnggss,,  lliivveerr  aanndd  nnoossee..  
        33..  UUssee  ooff  ccooccaaiinnee  mmaayy  ccaauussee  cchheesstt  ppaaiinn,,  hheeaarrtt  aattttaacckk,,  hheeaarrtt  ffaaiilluurree,,  ssttrrookkee  aanndd  

sseeiizzuurreess..  
  
      cc..  AAllccoohhooll  
        11..  UUssee  ooff  aallccoohhooll  mmaayy  lleeaadd  ttoo  aaddddiiccttiioonn..  
        22..  UUssee  ooff  aallccoohhooll  mmaayy  ccaauussee  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  lliivveerr,,  bbrraaiinn,,  hheeaarrtt  aanndd  ootthheerr  oorrggaannss..  
        33..  UUssee  ooff  aallccoohhooll  dduurriinngg  pprreeggnnaannccyy  mmaayy  hhaarrmm  bbaabbiieess  ((FFeettaall  AAllccoohhooll  SSyynnddrroommee))..  
        44..  UUssee  ooff  aallccoohhooll  ccaann  lleeaadd  ttoo  oovveerrddoossee  aanndd  ddeeaatthh..  
        55..  MMiixxiinngg  aallccoohhooll  wwiitthh  ootthheerr  ddrruuggss  ((lleeggaall  aanndd  iilllliicciitt))  mmaayy  iinntteennssiiffyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  

eeiitthheerr,,  mmaakkiinngg  oovveerrddoossee  mmoorree  lliikkeellyy..  
        66..  UUssee  ooff  ddrruuggss  aanndd//oorr  aallccoohhooll  ccaauusseess  iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  jjuuddggmmeenntt  aanndd  mmoottoorr  sskkiillllss  

wwhhiicchh  ggrreeaattllyy  iinnccrreeaasseess  tthhee  rriisskkss  ooff  iinnjjuurryy  oorr  ddeeaatthh  dduuee  ttoo  aacccciiddeennttss..  
  
  CC..  AAllccoohhoolliicc  BBeevveerraaggeess  
  

  MMCCCC  pprroohhiibbiittss  tthhee  uunnaauutthhoorriizzeedd  ppoosssseessssiioonn,,  uussee  oorr  ssaallee  ooff  aallccoohhooll  oonn  ccoolllleeggee  pprreemmiisseess  
oorr  dduurriinngg  ccoolllleeggee  ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess..        

  
  DD..  IIlllleeggaall  DDrruuggss  
  

  TThhee  iilllleeggaall  uussee,,  ppoosssseessssiioonn,,  ssaallee,,  ddeelliivveerryy  aanndd//oorr  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  ddrruuggss  wwiillll  nnoott  bbee  
ttoolleerraatteedd..    

  
  EE..  DDrruugg--FFrreeee  SScchhoooollss  aanndd  CCoommmmuunniittiieess  AAcctt  ooff  11998899  
  

FFeeddeerraall  llaaww  pprroohhiibbiittss  tthhee  iilllleeggaall  mmaannuuffaaccttuurree,,  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ddiissppeennssiinngg,,  ppoosssseessssiioonn,,  oorr  
uussee  ooff  aa  ccoonnttrroolllleedd  ssuubbssttaannccee  iinn  tthhee  wwoorrkk  ppllaaccee..    TThhee  ““wwoorrkk  ppllaaccee””  aapppplliieess  ttoo  ccoolllleeggee  
pprrooppeerrttyy,,  vveehhiicclleess  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aa  ccoolllleeggee--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittyy  aawwaayy  ffrroomm  ccaammppuuss..    
IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  llaaww..  
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PPrroocceedduurreess  
  

  AA..  AAllccoohhooll  //  IIlllleeggaall  DDrruugg  UUssee  
  
    11..  IInnssttiittuuttiioonnaall  SSaannccttiioonnss    
  
      aa..  SSttuuddeennttss::    SSttuuddeennttss  wwhhoo  vviioollaattee  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  

iinncclluuddiinngg  ddiissmmiissssaall  ffrroomm  tthhee  ccoolllleeggee..  
  
      bb..  EEmmppllooyyeeeess::    EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  vviioollaattee  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  

aaccttiioonn  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  ddiisscchhaarrggee..    WWhheenn  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  cchhaarrggeedd  wwiitthh  aann  
ooffffeennssee  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ddiisscchhaarrggee  bbyy  hhiiss//hheerr  ssuuppeerrvviissoorr,,  tthhee  ccaassee  wwiillll  bbee  
rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  lleevveell  ooff  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ddiisscchhaarrggee  mmaayy  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  
aanndd//oorr  eeffffeecctteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..    IIff  ddiisscchhaarrggeedd,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwiillll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  
aaccccrruueedd  aannnnuuaall  lleeaavvee,,  aanndd  tthhiiss  aaccttiioonn  wwiillll  bbeeccoommee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  rreeccoorrdd..  

  
    22..  LLeeggaall  SSaannccttiioonnss  
  

aa..  LLeeggaall  ssaannccttiioonnss  aarree  eennffoorrcceedd  bbyy  tthhee  llooccaall  aanndd  ccoouunnttyy  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess..    
VViioollaattoorrss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffuullll  ppeennaallttiieess  aalllloowwaabbllee  bbyy  llooccaall,,  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  
llaaww..      

  
bb..  LLeeggaall  ssaannccttiioonnss  ffoorr  ppoosssseessssiioonn,,  uussee  oorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iilllliicciitt  ddrruuggss  aanndd  aallccoohhooll  mmaayy  

iinncclluuddee  iimmpprriissoonnmmeenntt  ffoorr  ppeerriiooddss  rraannggiinngg  ffrroomm  lleessss  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ((ffoorr  ffiirrsstt  
ooffffeennsseess))  uupp  ttoo  lliiffee  iimmpprriissoonnmmeenntt  wwiitthhoouutt  ppaarroollee  ((ffoorr  mmuullttiippllee  ccoonnvviiccttiioonnss))  aanndd  
ffiinneess  rraannggiinngg  uupp  ttoo  $$550000,,000000..  

  
    33..  IInncciiddeennttss  
  

  IInncciiddeennttss  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy  aanndd  tthhee  ooffffiiccee  ooff  
tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess..  
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  BB..  DDrruugg--FFrreeee  SScchhoooollss  aanndd  CCoommmmuunniittiieess  AAcctt  ooff  11998899  
  

TThhee  ccoolllleeggee  wwiillll,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  AAcctt  aanndd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  aa  ddrruugg--ffrreeee  wwoorrkk  ppllaaccee,,  
  
    11..  PPrroovviiddee  eeaacchh  ssttuuddeenntt  aanndd  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy;;  
  
    22..  RReeqquuiirree  aannyy  ssttuuddeenntt  ccoonnvviicctteedd  ooff  aannyy  ccrriimmiinnaall  ddrruugg  ssttaattuuttee  vviioollaattiioonn,,  wwhhiicchh  hhaass  

ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ppllaaccee,,  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  
ooff  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn;;  aanndd  

  
    33..  RReeqquuiirree  aannyy  ffaaccuullttyy  oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  ccoonnvviicctteedd  ooff  aannyy  ccrriimmiinnaall  ddrruugg  ssttaattuuttee  vviioollaattiioonn  

wwhhiicchh  hhaass  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ppllaaccee,,  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
SSeerrvviicceess  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  ooff  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
SSeecc  220044((aa))((ff))((11))((II))  ooff  TTiittllee  IIII--  CCrriimmee  AAwwaarreenneessss  aanndd  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  AAcctt  
DDrruugg--FFrreeee  SScchhoooollss  aanndd  CCoommmmuunniittiieess  AAcctt  ooff  11998899;;  PPuubblliicc  LLaaww  110011--222266,,  SSeeccttiioonn  2222  
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CCaammppuuss  SSeexxuuaall  AAssssaauulltt  PPrreevveennttiioonn  PPrrooggrraamm  
  
  
PPoolliiccyy  
  
  NNoonnccoonnsseennssuuaall  sseexx  ooffffeennsseess  aarree  aammoonngg  tthhee  ffaasstteesstt  ggrroowwiinngg  ccrriimmeess  oonn  ccoolllleeggee  ccaammppuusseess..    SSeexxuuaall  
ooffffeennsseess  aarree  sseerriioouuss  vviioollaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  aa  ppeerrssoonn’’ss  pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall,,  mmoorraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  wweellll--bbeeiinngg..    AA  
sseexxuuaall  ooffffeennssee  ddeeggrraaddeess  aa  ppeerrssoonn  aanndd  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ccoommmmuunniittyy..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  MMCCCC  eennccoouurraaggeess  
ffaaccuullttyy,,  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  pprrooaaccttiivvee  iinn  pprreevveennttiinngg  sseexx  ooffffeennsseess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  MMCCCC  wwiillll  
pprroovviiddee  pprraaccttiiccaall  aassssiissttaannccee  ttoo  hheellpp  iittss  ffaaccuullttyy,,  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  aann  aalllleeggeedd  
iinncciiddeenntt  iinnvvoollvviinngg  aa  ccrriimmiinnaall  sseexx  ooffffeennssee..  
  
  
PPrroocceedduurreess  
  
AAwwaarreenneessss  aanndd  PPrreevveennttiioonn  
  
MMCCCC’’ss  sseexxuuaall  aassssaauulltt  pprreevveennttiioonn  pprrooggrraamm  ssttrreesssseess  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss//iinntteerraaccttiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  
ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss  aanndd  pprreesseennttaattiioonnss  ggeeaarreedd  ttoowwaarrdd  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  eemmppllooyyeeeess..    
EEdduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  pprroommoottee  aawwaarreenneessss  aanndd  pprreevveennttiioonn  tteecchhnniiqquueess  aaggaaiinnsstt  rraappee,,  aaccqquuaaiinnttaannccee  rraappee,,  
aanndd  ootthheerr  ffoorrcciibbllee  aanndd  nnoonnffoorrcciibbllee  sseexx  ooffffeennsseess..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ssoommee  ooff  MMCCCC’’ss  aannnnuuaall  eeffffoorrttss  iinncclluuddee  
  
  11..  PPoossttiinngg  ooff  sseexxuuaall  aassssaauulltt  aawwaarreenneessss  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ccoolllleeggee  bbuuiillddiinnggss,,  
  22..  DDiisssseemmiinnaattiinngg  sseexxuuaall  aassssaauulltt  pprreevveennttiioonn  bbrroocchhuurreess  aanndd  hhaannddoouuttss  dduurriinngg  rreeggiissttrraattiioonn,,  
  33..  DDiisssseemmiinnaattiinngg  sseexxuuaall  aassssaauulltt  pprreevveennttiioonn  mmaatteerriiaall  iinn  hhaannddbbooookkss  aanndd  iinn  tthhee  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  

OOffffiiccee,,  
  44..  DDiissttrriibbuuttiinngg  ccaammppuuss  sseexxuuaall  aassssaauulltt  aawwaarreenneessss  ssppoottss  iinn  ssttuuddeenntt  aanndd  ffaaccuullttyy  nneewwsslleetttteerrss,,  
  55..  UUttiilliizziinngg  ccoouunnttyy  aanndd  ssttaattee  sseexxuuaall  aassssaauulltt  aawwaarreenneessss//pprreevveennttiioonn  ssppeecciiaalliissttss  aass  ssppeeaakkeerrss  dduurriinngg  

tthhee  ffaallll  tteerrmm,,  aanndd  
  66..  DDiisssseemmiinnaattiinngg  tthhee  AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt  ttoo  aallll  ccuurrrreenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  aanndd  ttoo  aallll  

pprroossppeeccttiivvee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssttuuddeennttss  wwhhoo  rreeqquueesstt  iitt..  
  
IInnffoorrmmaattiioonn  iiddeennttiiffyyiinngg  rreeggiisstteerreedd  sseexx  ooffffeennddeerrss  wwhhoo  aarree  eennrroolllleedd  oorr  eemmppllooyyeedd  aatt  MMoonnttccaallmm  
CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt  wwwwww..mmiippssoorr..ssttaattee..mmii..uuss    ((CCaammppuuss  SSeexx  CCrriimmeess  PPrreevveennttiioonn  AAcctt))..  
  
PPrroocceedduurreess  ffoorr  RReeppoorrttiinngg  SSeexxuuaall  OOffffeennssee    
  
IIff  aa  sseexxuuaall  ooffffeennssee  ooccccuurrss,,  tthhee  vviiccttiimm  oorr  aann  aaccqquuaaiinnttaannccee  oorr  rreellaattiivvee  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeppoorrtt  tthhee  
iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy..      

EEmmeerrggeennccyy  PPhhoonnee  NNuummbbeerr  
991111  

  
NNoonn--eemmeerrggeennccyy  PPhhoonnee  NNuummbbeerrss  

SSiiddnneeyy  998899--883311--55225533  
GGrreeeennvviillllee  661166--775544--99116611  

HHoowwaarrdd  CCiittyy  223311--993377--77999955  
  

http://www.mipsor.state.mi.us/
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SSeexxuuaall  ooffffeennsseess  mmuusstt  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy  aanndd  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  VViiccee  
PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  ffoorr  ccoolllleeggee  rreevviieeww  aanndd  rreessppoonnssee..    CCaallll  11--998899--332288--11222200  oorr  ssttoopp  
bbyy  tthhee  ooffffiiccee..    AAnn  iinncciiddeenntt  ffoorrmm  wwiillll  bbee  ffiilllleedd  oouutt  pprrootteeccttiinngg  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  tthhee  vviiccttiimm  aanndd  tthhee  aalllleeggeedd  
ppeerrppeettrraattoorr((ss))..  
  
MMCCCC  ppeerrssoonnnneell  wwiillll  aassssiisstt  aa  vviiccttiimm  iinn  nnoottiiffyyiinngg  tthhee  pprrooppeerr  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aauutthhoorriittyy..  
  
IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  ooffffeennssee  bbee  rreeppoorrtteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  
tthhee  vviiccttiimm  aanndd  ttoo  pprreesseerrvvee  eevviiddeennccee  ffoorr  tthhee  pprroosscceeccuuttiioonn  ooff  aa  ccrriimmiinnaall  ooffffeennssee..  
  
PPoosstt  IInncciiddeenntt  NNoottiiffiiccaattiioonn  aanndd  FFoolllloowwuupp  
  
MMCCCC  wwiillll  nnoottiiffyy  ssttuuddeennttss  ooff  eexxiissttiinngg  oonn--  aanndd  ooffff--ccaammppuuss  ccoouunnsseelliinngg,,  mmeennttaall  hheeaalltthh,,  oorr  ootthheerr    sseerrvviicceess  
aavvaaiillaabbllee  ffoorr  vviiccttiimmss  ooff  sseexx  ooffffeennsseess..  
  
MMCCCC  wwiillll  nnoottiiffyy  vviiccttiimmss  ooff  sseexxuuaall  ooffffeennssee  ooff  ooppttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  ssiittuuaattiioonnss..    VViiccttiimmss’’  
rreeaassoonnaabbllee  rreeqquueessttss  wwiillll  bbee  hhoonnoorreedd..  
  
DDiisscciipplliinnaarryy  AAccttiioonn  
  
SShhoouulldd  aannyy  ssttuuddeenntt,,  ffaaccuullttyy  oorr  eemmppllooyyeeee  ooff  MMCCCC  bbee  aaccccuusseedd  ooff  aa  sseexxuuaall  ooffffeennssee  ccrriimmee,,  llooccaall  llaaww  
eennffoorrcceemmeenntt  wwiillll  ccoonndduucctt  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  bbeeggiinn  tthhee  pprrooppeerr  ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinnggss..    AAnnyy  ssttuuddeenntt,,  
ffaaccuullttyy  oorr  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ssuurrrroouunnddiinngg  MMCCCC’’ss  eemmppllooyymmeenntt  aanndd    
ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceedduurreess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  sshhoouulldd  MMCCCC  cchhoooossee  ttoo  ccoonndduucctt  iittss  oowwnn  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  aann  
aalllleeggeedd  sseexx  ooffffeennssee  ccrriimmee,,  tthhee  pprroocceessss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  eessttaabblliisshheedd  MMCCCC  ddiisscciipplliinnaarryy  
pprroocceedduurreess  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  eemmppllooyyeeeess..    HHoowweevveerr,,  aa  sseexx  ooffffeennssee  ccrriimmee  iinnvveessttiiggaattiioonn  wwiillll  
iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurraall  ssaaffeegguuaarrddss::  
  
  11..  TThhee  aaccccuusseerr  aanndd  tthhee  aaccccuusseedd  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  ssaammee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  hhaavvee  ootthheerrss  pprreesseenntt  

dduurriinngg  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss;;  aanndd    
  22..  BBootthh  tthhee  aaccccuusseerr  aanndd  tthhee  aaccccuusseedd  sshhaallll  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  oouuttccoommee  ooff  aannyy  iinnssttiittuuttiioonnaall  

ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinngg  bbrroouugghhtt  aalllleeggiinngg  aa  sseexx  ooffffeennssee..    CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  
ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  FFaammiillyy  EEdduuccaattiioonn  RRiigghhttss  aanndd  PPrriivvaaccyy  AAcctt  ((2200  UU..SS..CC..  
11223322gg))..    TThhee  oouuttccoommee  ooff  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinngg  mmeeaannss  oonnllyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn’’ss  ffiinnaall  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  aalllleeggeedd  sseexx  ooffffeennssee  aanndd  aannyy  ssaannccttiioonn  tthhaatt  iitt  iimmppoosseess  
aaggaaiinnsstt  tthhee  aaccccuusseedd;;  aanndd    

33..  SSaannccttiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  eexxppuullssiioonn  ffoorr  ssttuuddeennttss..    SSaannccttiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  ddiisscchhaarrggee  ffoorr  
eemmppllooyyeeeess  aanndd  ffaaccuullttyy..  

  
  
3344  CCFFRR  PPaarrtt  666688,,  §§666688..4477((aa))((1122))  ooff  tthhee  SSttuuddeenntt  AAssssiissttaannccee  GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss;;  CCaammppuuss  SSaaffeettyy  
RReegguullaattiioonnss  aass  aammeennddeedd..  
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SSeexxuuaall  OOffffeennddeerr  RReeggiissttrraattiioonn  
  
          TThhee  CCaammppuuss  SSeexx  CCrriimmeess  PPrreevveennttiioonn  AAcctt  ((CCSSCCPPAA))  ooff  22000000  iiss  aa  ffeeddeerraall  llaaww  tthhaatt  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  
ttrraacckkiinngg  ooff  ccoonnvviicctteedd  sseexx  ooffffeennddeerrss  eennrroolllleedd  aatt  oorr  eemmppllooyyeedd  bbyy  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn..  TThhee  
CCSSCCPPAA  iiss  aann  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  JJaaccoobb  WWeetttteerrlliinngg  CCrriimmeess  AAggaaiinnsstt  CChhiillddrreenn  aanndd  SSeexxuuaallllyy  VViioolleenntt  
OOffffeennddeerr  AAcctt..  TThhee  ffeeddeerraall  llaaww  rreeqquuiirreess  ssttaattee  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  ((iinn  MMiicchhiiggaann,,  tthhee  MMiicchhiiggaann  
SSttaattee  PPoolliiccee))  ttoo  pprroovviiddee  MMCCCC  wwiitthh  aa  lliisstt  ooff  rreeggiisstteerreedd  sseexx  ooffffeennddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  
eeiitthheerr  eennrroolllleedd,,  eemmppllooyyeedd  oorr  ccaarrrryyiinngg  oonn  aa  vvooccaattiioonn  aatt  MMCCCC..  
  
          MMCCCC  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMiicchhiiggaann  
SSttaattee  PPoolliiccee,,  aa  rreeggiissttrraattiioonn  lliisstt  ooff  sseexx  ooffffeennddeerrss  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  DDeeaann  ooff  
SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  lliisstt  ooff  aallll  rreeggiisstteerreedd  sseexx  ooffffeennddeerrss  iinn  MMiicchhiiggaann  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  
MMiicchhiiggaann  SSttaattee  PPoolliiccee  aatt  wwwwww..mmiippssoorr..ssttaattee..mmii..uuss  ..    MMCCCC  iiss  llooccaatteedd  iinn  MMoonnttccaallmm  CCoouunnttyy  aanndd  tthhee  zziipp  
ccooddee  iiss  4488888855..  
  
          TThhee  CCSSCCPPAA  ffuurrtthheerr  aammeennddss  tthhee  FFaammiillyy  EEdduuccaattiioonnaall  RRiigghhttss  aanndd  PPrriivvaaccyy  AAcctt  ooff  11997744  ((FFEERRPPAA))  ttoo  
ccllaarriiffyy  tthhaatt  nnootthhiinngg  iinn  tthhee  AAcctt  ccaann  pprroohhiibbiitt  aann  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  ffrroomm  ddiisscclloossiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  
pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  rreeggiisstteerreedd  sseexx  ooffffeennddeerrss..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TThhiiss  ssttaatteemmeenntt  iiss  pprroovviiddeedd  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCaammppuuss  SSeexx  CCrriimmeess  PPrreevveennttiioonn  AAcctt  ooff  22000000..  
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AAddddiittiioonnaall  SSeeccuurriittyy  PPoolliicciieess  
  

PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  AAddddrreessssiinngg  TTiimmeellyy  WWaarrnniinnggss  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ssiittuuaattiioonn  aarriisseess,,  eeiitthheerr  oonn  oorr  ooffff  ccaammppuuss,,  tthhaatt,,  iinn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  
PPrreessiiddeenntt  oorr  ootthheerr  aaddmmiinniissttrraattoorr  iinn  cchhaarrggee,,  ccoonnssttiittuutteess  aann  oonnggooiinngg  oorr  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhrreeaatt,,  aa  ccaammppuuss  wwiiddee  
““ttiimmeellyy  wwaarrnniinngg””  wwiillll  bbee  iissssuueedd..  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  wwaarrnniinngg  wwiillll  bbee  iissssuueedd  
tthhrroouugghh  tthhee  ccoolllleeggee  ee--mmaaiill  ssyysstteemm,,  tthhee  ee22CCaammppuuss  mmaassss  nnoottiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm,,  tthhee  ccaammppuuss  pphhoonnee  ssyysstteemm,,  
tthhee  ccaammppuuss  lloouudd  ssppeeaakkeerr,,  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  tthheerreeooff..    DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  
ccrriimmee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  aallll  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  ccoouulldd  ppoossee  aann  iimmmmeeddiiaattee  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  
iinnddiivviidduuaallss,,  tthhee  CCoolllleeggee  mmaayy  aallssoo  ppoosstt  aa  nnoottiiccee  oonn  tthhee  CCoolllleeggee  wweebb  ssiittee  aatt::  hhttttpp::////wwwwww..mmoonnttccaallmm..eedduu..  
AAnnyyoonnee  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaarrrraannttiinngg  aa  ttiimmeellyy  wwaarrnniinngg  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  tthhee  CCoolllleeggee  
sswwiittcchhbbooaarrdd  aatt  998899--332288--22111111  oorr  bbyy  ccaalllliinngg  991111..  
  
PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  AAddddrreessssiinngg  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  DDiisscclloossuurree  ooff  CCrriimmee  SSttaattiissttiiccss  
((PPoolliiccyy  ffoorr  RReeppoorrttiinngg  TThhee  AAnnnnuuaall  DDiisscclloossuurree  ooff  CCrriimmee  SSttaattiissttiiccss))  
  
TThhee  CCoolllleeggee  pprreeppaarreess  tthhiiss  rreeppoorrtt  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  JJeeaannnnee  CClleerryy  DDiisscclloossuurree  ooff  CCaammppuuss  SSeeccuurriittyy  
PPoolliiccyy  aanndd  CCrriimmee  SSttaattiissttiiccss  AAcctt..  TThhee  ffuullll  tteexxtt  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  ccaann  bbee  llooccaatteedd  oonn  oouurr  wweebb  ssiittee  aatt  
wwwwww..mmoonnttccaallmm..eedduu..  TThhiiss  rreeppoorrtt  iiss  pprreeppaarreedd  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  
ssuurrrroouunnddiinngg  oouurr  mmaaiinn  ccaammppuuss  aanndd  aalltteerrnnaattee  ssiitteess..  EEaacchh  eennttiittyy  pprroovviiddeess  uuppddaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iittss  
eedduuccaattiioonnaall  eeffffoorrttss  aanndd  pprrooggrraammss  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  AAcctt..  CCaammppuuss  ccrriimmee,,  aarrrreesstt  aanndd  rreeffeerrrraall  ssttaattiissttiiccss  
iinncclluuddee  tthhoossee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess,,  ootthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  ccaammppuuss  
ooffffiicciiaallss  aanndd  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess..    EEaacchh  yyeeaarr,,  aann  eemmaaiill  nnoottiiffiiccaattiioonn  iiss  mmaaddee  ttoo  aallll  eennrroolllleedd  
ssttuuddeennttss  tthhaatt  pprroovviiddeess  tthhee  wweebb  ssiittee  ttoo  aacccceessss  tthhiiss  rreeppoorrtt..  FFaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff  rreecceeiivvee  ssiimmiillaarr  eemmaaiill  
nnoottiiffiiccaattiioonn..  CCooppiieess  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  mmaayy  aallssoo  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  DDoonnaalldd  CC..  BBuurrnnss  AAddmmiinniissttrraattiioonn//LLiibbrraarryy  bbuuiillddiinngg  oorr  bbyy  ccaalllliinngg  ((998899))  332288--11224499..  AAllll  
pprroossppeeccttiivvee  eemmppllooyyeeeess  mmaayy  oobbttaaiinn  aa  ccooppyy  ffrroomm  HHuummaann  RReessoouurrcceess  oorr  bbyy  ccaalllliinngg  ((998899))  332288--11224499..  
  
PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  AAddddrreessssiinngg  SSeeccuurriittyy  aanndd  AAcccceessss  PPoolliiccyy  
  
DDuurriinngg  bbuussiinneessss  hhoouurrss,,  tthhee  CCoolllleeggee  ((eexxcclluuddiinngg  cceerrttaaiinn  hhoouussiinngg  ffaacciilliittiieess))  wwiillll  bbee  ooppeenn  ttoo  ssttuuddeennttss,,  
ppaarreennttss,,  eemmppllooyyeeeess,,  ccoonnttrraaccttoorrss,,  gguueessttss,,  aanndd  iinnvviitteeeess..  DDuurriinngg  nnoonn--bbuussiinneessss  hhoouurrss  aacccceessss  ttoo  aallll  CCoolllleeggee  
ffaacciilliittiieess  iiss  bbyy  kkeeyy,,  iiff  iissssuueedd..  SSoommee  ffaacciilliittiieess  mmaayy  hhaavvee  iinnddiivviidduuaall  hhoouurrss,,  wwhhiicchh  mmaayy  vvaarryy  aatt  ddiiffffeerreenntt  
ttiimmeess  ooff  tthhee  yyeeaarr..  EExxaammpplleess  aarree  tthhee  ggyymm,,  ppooooll,,  ffiittnneessss  cceenntteerr,,  lliibbrraarryy,,  BBooookkssttoorree,,  MMTTEECC,,  PPAACC  aanndd  tthhee  
IIoonniiaa  CCeenntteerr..    EEmmeerrggeenncciieess  mmaayy  nneecceessssiittaattee  cchhaannggeess  oorr  aalltteerraattiioonnss  ttoo  aannyy  ppoosstteedd  sscchheedduulleess..    
  
  
PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  AAddddrreessssiinngg  CCaammppuuss  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  
  
MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ppoolliiccee  oorr  ccaammppuuss  sseeccuurriittyy..    LLaaww  eennffoorrcceemmeenntt  iiss  
pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMoonnttccaallmm  CCoouunnttyy  SShheerriiffff’’ss  DDeeppaarrttmmeenntt..  
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PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  AAddddrreessssiinngg  tthhee  EEnnccoouurraaggeemmeenntt  ooff  AAccccuurraattee  aanndd  PPrroommpptt  CCrriimmee  
RReeppoorrttiinngg  GGeenneerraall  PPrroocceedduurreess  ffoorr  RReeppoorrttiinngg  aa  CCrriimmee  oorr  EEmmeerrggeennccyy  
  
CCoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss,,  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  aanndd  gguueessttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  rreeppoorrtt  aallll  ccrriimmeess  aanndd  
ppuubblliicc  ssaaffeettyy  rreellaatteedd  iinncciiddeennttss  ttoo  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    TToo  rreeppoorrtt  aa  ccrriimmee  oorr  aann  
eemmeerrggeennccyy  oonn  ccaammppuuss,,  ccaallll  991111..  TToo  rreeppoorrtt  aa  nnoonn--eemmeerrggeennccyy  sseeccuurriittyy  oorr  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  rreellaatteedd  mmaatttteerr,,  
ccaallll  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  aatt  eexxtteennssiioonn  224499  oorr,,  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  CCoolllleeggee  
pphhoonnee  ssyysstteemm  ((998899))  332288--11224499..  CCrriimmeess  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  pprroommppttllyy  ttoo  eennssuurree  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  aannnnuuaall  
ccrriimmee  ssttaattiissttiiccss  aanndd  ttoo  aaiidd  iinn  pprroovviiddiinngg  ttiimmeellyy  wwaarrnniinngg  nnoottiicceess  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee..    
  
PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  RReeggaarrddiinngg  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  PPrrooggrraammss  
  
CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  PPrrooggrraammss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ssaaffeettyy  aanndd  tthheefftt  pprreevveennttiioonn  mmaayy  bbee  ssppoonnssoorreedd  bbyy  vvaarriioouuss  
ccaammppuuss  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..  PPrriinntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ppeerrssoonnaall  ssaaffeettyy  aanndd  tthheefftt  
pprreevveennttiioonn  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  mmaannyy  ccaammppuuss  llooccaattiioonnss..  
TTiipp::  TToo  eennhhaannccee  ppeerrssoonnaall  ssaaffeettyy  ((eessppeecciiaallllyy  aafftteerr  aann  eevveenniinngg  ccllaassss))  wwaallkk  wwiitthh  ffrriieennddss  oorr  ssoommeeoonnee  
ffrroomm  ccllaassss  tthhaatt  yyoouu  kknnooww  wweellll..  
  
CCrriimmiinnaall  AAccttiivviittyy  OOffff  CCaammppuuss  
  
MMoonnttccaallmm  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aannyy  ooffff--ccaammppuuss  ssttuuddeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss..  
  
EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  aanndd  EEvvaaccuuaattiioonn  PPrroocceedduurreess  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ssiittuuaattiioonn  aarriisseess,,  eeiitthheerr  oonn--oorr  ooffff--ccaammppuuss,,  tthhaatt,,  iinn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  
PPrreessiiddeenntt  oorr  ootthheerr  aaddmmiinniissttrraattoorr  iinn  cchhaarrggee,,  ccoonnssttiittuutteess  aann  iimmmmeeddiiaattee  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  ooff  
ssttuuddeennttss  oorr  eemmppllooyyeeeess,,  aa  ccaammppuuss  wwiiddee  wwaarrnniinngg  wwiillll  bbee  iissssuueedd..  TThhee  CCoolllleeggee  PPrreessiiddeenntt,,  oorr  ootthheerr  
aaddmmiinniissttrraattoorr  iinn  cchhaarrggee,,  wwiillll,,  wwiitthhoouutt  ddeellaayy,,  aanndd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  aanndd  iinniittiiaattee  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm,,  uunnlleessss  ssuucchh  nnoottiiffiiccaattiioonn  
wwiillll  ccoommpprroommiissee  eeffffoorrttss  ttoo  aassssiisstt  vviiccttiimmss  oorr  ttoo  ccoonnttaaiinn,,  rreessppoonndd  ttoo,,  oorr  ootthheerrwwiissee  mmiittiiggaattee  tthhee  
eemmeerrggeennccyy..    DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  wwaarrnniinngg  wwiillll  bbee  iissssuueedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccoolllleeggee  
ee--mmaaiill  ssyysstteemm,,  tthhee  ee22CCaammppuuss  mmaassss  nnoottiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm,,  tthhee  ccaammppuuss  pphhoonnee  ssyysstteemm,,  tthhee  ccaammppuuss  lloouudd  
ssppeeaakkeerr,,  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  tthheerreeooff..    DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ccrriimmee,,  eessppeecciiaallllyy  
iinn  aallll  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  ccoouulldd  ppoossee  aann  iimmmmeeddiiaattee  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iinnddiivviidduuaallss,,  tthhee  CCoolllleeggee  
mmaayy  aallssoo  ppoosstt  aa  nnoottiiccee  oonn  tthhee  CCoolllleeggee  wweebb  ssiittee  aatt::  hhttttpp::////wwwwww..mmoonnttccaallmm..eedduu..  TThhee  eemmeerrggeennccyy  
rreessppoonnssee  aanndd  eevvaaccuuaattiioonn  pprroocceedduurreess  aarree  ppuubblliicciizzeedd  aanndd  tteesstteedd  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy..  TThhee  nneexxtt  eexxeerrcciissee  iiss  
tteennttaattiivveellyy  sscchheedduulleedd  ffoorr  1100::0000  aamm  ((EEDDTT))  OOccttoobbeerr  1111,,  22001144  aanndd  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  iinn  aaddvvaannccee..  
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PPoolliicciieess  rree::    TTiittllee  IIXX,,  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  RReeaauutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt,,  CCaammppuuss  SSaaVVEE  AAcctt  

PPuurrppoossee  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  TTiittllee  IIXX  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonn  AAmmeennddmmeennttss  
ooff  11997722  ((““TTiittllee  IIXX””)),,  2200  UU..SS..CC..  SSeecc..  11668811,,  eett..  sseeqq..,,  wwhhiicchh  pprroohhiibbiittss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  sseexx  
iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aannyy  ffeeddeerraallllyy  ffuunnddeedd  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  oorr  aaccttiivviittyy,,  aanndd  ttoo  ffuurrtthheerr  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  
VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  RReeaauutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt  ooff  22001133  ((““VVAAWWAA””))  aanndd  iittss  aatttteennddaanntt  CCaammppuuss  SSaaVVEE  
AAcctt  pprroovviissiioonnss  ((““CCaammppuuss  SSaaVVEE””))..  TThhiiss  ppoolliiccyy  aaiimmss  ttoo  pprrootteecctt  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  MMoonnttccaallmm  
CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  ((tthhee  ““CCoolllleeggee””))  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iittss  gguueessttss  ffrroomm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx,,  
sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  aanndd  sseexxuuaall  vviioolleennccee  iinncclluuddiinngg  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt  
aanndd  ssttaallkkiinngg,,  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  aatttteennttiioonn  ttoo  ssuucchh  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  wwhheenn  ttaarrggeetteedd  aatt  aann  iinnddiivviidduuaall  
bbeeccaauussee  ooff  hhiiss//hheerr  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  eetthhnniicciittyy,,  ggeennddeerr  iiddeennttiittyy,,  ggeennddeerr  pprreesseennttaattiioonn,,  oorr  sseexxuuaall  
oorriieennttaattiioonn..  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhiiss  ppoolliiccyy  oonn  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  wwiillll  aarrttiiccuullaattee  tthhee  ssccooppee  ooff  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aass  
ddeeffiinneedd  iinn  TTiittllee  IIXX,,  VVAAWWAA  aanndd  tthhee  CCaammppuuss  SSaaVVEE  AAcctt  ttoo  iinncclluuddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx,,  sseexxuuaall  
hhaarraassssmmeenntt,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  ssttaallkkiinngg  aanndd  aannyy  ooff  tthhee  
aaffoorreemmeennttiioonneedd  aaccttss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  vviioolleennccee  wwhheenn  ccoommmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaallss  bbeeccaauussee  ooff  
tthheeiirr  kknnoowwnn  oorr  ppeerrcceeiivveedd  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  eetthhnniicciittyy,,  ggeennddeerr  iiddeennttiittyy,,  ggeennddeerr  pprreesseennttaattiioonn,,  oorr  sseexxuuaall  
oorriieennttaattiioonn..  

TThhiiss  ppoolliiccyy  aaggaaiinnsstt  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  wwiillll  eessttaabblliisshh  aa  pprroocceedduurree  ffoorr  rreeccoouurrssee,,  rreessoolluuttiioonn  aanndd  
rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aallll  ccoommppllaaiinnaannttss  ooff  aallll  ffoorrmmss  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  wwhhiillee  pprrootteeccttiinngg  tthhee  dduuee  pprroocceessss  
rriigghhttss  ooff  aalllleeggeedd  rreessppoonnddeennttss  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  aanndd  ffoorr  rreessoollvviinngg  aannyy  aanndd  aallll  ssuucchh  ccaasseess  iinn  aa  
pprroommpptt  aanndd  eeqquuiittaabbllee  mmaannnneerr..  

SSccooppee  

TThhiiss  ppoolliiccyy  ccoovveerrss  aannyy  ccaassee  ooff  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  aanndd  aallll  ffoorrmmss  ooff  sseexxuuaall  vviioolleennccee  
iinncclluuddiinngg  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  aanndd  ssttaallkkiinngg,,  tthhaatt  iinnvvoollvveess  ssttuuddeennttss,,  
gguueessttss  oorr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  CCoolllleeggee,,  wwhhiillee  eennrroolllleedd,,  eemmppllooyyeedd,,  oorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aannyy  eedduuccaattiioonnaall  
pprrooggrraamm  oorr  aaccttiivviittyy  aatt  tthhee  CCoolllleeggee..  TThhiiss  ppoolliiccyy  aallssoo  ccoovveerrss  aannyy  aacctt  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx,,  ttoo  
iinncclluuddee  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aanndd  aallll  ffoorrmmss  ooff  sseexxuuaall  vviioolleennccee  lliisstteedd  hheerreeiinn,,  ccoommmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  aa  mmeemmbbeerr  
ooff  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy  oonn  tthhee  aaddddiittiioonnaall  bbaassiiss  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  kknnoowwnn  oorr  ppeerrcceeiivveedd  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  
eetthhnniicciittyy,,  ggeennddeerr  iiddeennttiittyy,,  ggeennddeerr  pprreesseennttaattiioonn,,  oorr  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn..  

TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  CCoolllleeggee  eexxppeerriieenncceess  aann  iinncciiddeenntt  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  aannyy  ooff  tthhee  
mmeemmbbeerrss  ooff  ggrroouuppss  uussiinngg  aannyy  ooff  tthhee  CCoolllleeggee’’ss  pprreemmiisseess,,  oorr  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  aannyy  aaccttiivviittyy  ooff,,  oorr  aatt,,  tthhee  
CCoolllleeggee,,  tthhee  CCoolllleeggee  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss  oonn  bbeehhaallff  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  iittss  
ccoommmmuunniittyy..  

11..  TToo  ttaakkee  aallll  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  iittss  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess  aanndd  
aallll  ppaarrttiicciippaannttss  tthheerreeiinn..  
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22..  TToo  nnoottiiffyy  tthhee  ggrroouupp  iinn  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  aannyy  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss,,  ssoo  aass  
ttoo  eennaabbllee  tthhoossee  ppaarrttnneerrss  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheeiirr  ppoolliicciieess  aanndd  
pprroocceedduurreess..  

33..  TToo  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeffuussee  aacccceessss  ttoo  iittss  pprreemmiisseess,,  pprrooggrraammss  oorr  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  iinntteerriimm,,  oorr  oonn  
aa  ppeerrmmaanneenntt  bbaassiiss,,  ooff  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ccoommppllaaiinneedd  aaggaaiinnsstt,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  
ccoommppllaaiinnaanntt((ss)),,  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee..  

PPoolliiccyy  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  TTiittllee  IIXX,,  VVAAWWAA  aanndd  tthhee  CCaammppuuss  SSaaVVEE  AAcctt,,  tthhee  CCoolllleeggee  
pprroohhiibbiittss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  sseexx  iinn  aannyy  ooff  iittss  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  ttoo  
iinncclluuddee  aannyy  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee,,  ccoonndduucctteedd  oonn  oorr  ooffff  ccaammppuuss,,  aanndd  wwhhiillee  
eenn  rroouuttee  ttoo  ssuucchh  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  iinn  ccoolllleeggee--oowwnneedd,,  oorr  ccoolllleeggee--ssppoonnssoorreedd  ttrraannssppoorrttaattiioonn..  
UUnnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aanndd  aannyy  aanndd  aallll  ffoorrmmss  ooff  sseexxuuaall  vviioolleennccee  aass  
ddeelliinneeaatteedd  hheerreeiinn  bbyy  CCoooorrddiinnaattoorrss,,  mmaannaaggeerrss,,  ffaaccuullttyy,,  ssuuppeerrvviissoorrss,,  eemmppllooyyeeeess,,  ssttuuddeennttss,,  aaddvviissoorrss,,  
vveennddoorrss,,  cclliieenntteellee,,  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

AAllll  ccoommppllaaiinnttss  ooff  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  oorr  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  
vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  aanndd  ssttaallkkiinngg,,  mmuusstt  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn  
ooff  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee..  TThhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee  iiss  tthhee  VViiccee  
PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  aanndd  mmaayy  bbee  rreeaacchheedd  aatt  tthhee  DDoonnaalldd  CC..  BBuurrnnss  
AAddmmiinniissttrraattiioonn//LLiibbrraarryy  bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee  SSiiddnneeyy  CCaammppuuss,,  bbyy  pphhoonnee  aatt  998899--332288--22111111,,  oorr  bbyy  eemmaaiill::  
TTiittlleeIIXXCCoooorrddiinnaattoorr@@mmoonnttccaallmm..eedduu  ..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy,,  oorr  aann  ooffff--hhoouurrss  ssiittuuaattiioonn,,  llooccaall  
llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ccoonnttaacctteedd  ((991111))  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwiillll  pprroommppttllyy  rreeppoorrtt  tthhee  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  TTiittllee  
IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  ffuurrtthheerr  aaccttiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

AAllll  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbrriinnggiinngg  aannyy  ssuucchh  ccoommppllaaiinnttss  ttoo  tthhee  ddiirreecctt  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  TTiittllee  IIXX  
CCoooorrddiinnaattoorr..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ddeessiiggnnaatteedd  rreessppoonnssiibbllee  eemmppllooyyeeeess,,  ttoo  iinncclluuddee  ddeeaannss,,  ddiirreeccttoorrss,,  aaddvviissoorrss,,  
ccoouunnsseelloorrss,,  aanndd  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess,,  aanndd  SSttuuddeenntt  &&  EEnnrroollllmmeenntt  SSeerrvviicceess,,  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  
aassssiisstt  aanndd  iinnffoorrmm  ccoommppllaaiinnaannttss  aass  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

11..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ccoouunnsseelliinngg  sseerrvviicceess..  

22..  TThhee  ccoommppllaaiinnaanntt’’ss  rreeppoorrttiinngg  ooppttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ooppttiioonn  ttoo,,  oorr  nnoott  ttoo,,  nnoottiiffyy  llaaww  
eennffoorrcceemmeenntt  aauutthhoorriittiieess..  

33..  TThhee  rreessppoonnssiibbllee  eemmppllooyyeeee’’ss  aaffffiirrmmaattiivvee  dduuttyy  ttoo  rreeppoorrtt  tthhee  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr..  

44..  TThhee  ccoommppllaaiinnaanntt''ss  rriigghhttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  rreeggaarrddiinngg  jjuuddiicciiaall  nnoo––ccoonnttaacctt,,  
rreessttrraaiinniinngg  aanndd  pprrootteeccttiivvee  oorrddeerrss..  

TThhee  CCoolllleeggee  hhaass  aann  aaffffiirrmmaattiivvee  dduuttyy  ppuurrssuuaanntt  ttoo  TTiittllee  IIXX,,  VVAAWWAA,,  aanndd  tthhee  CCaammppuuss  SSaaVVEE  AAcctt  ttoo  ttaakkee  
iimmmmeeddiiaattee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  oonnccee  iitt  kknnoowwss,,  oorr  rreeaassoonnaabbllyy  sshhoouulldd  hhaavvee  kknnoowwnn,,  ooff  aannyy  aacctt  ooff  sseexx  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  ttoo  iinncclluuddee  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aanndd  sseexxuuaall  vviioolleennccee  iinncclluuddiinngg  sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  ssttaallkkiinngg,,  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  aanndd  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  iinn  aannyy  ooff  iittss  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  TThhee  CCoolllleeggee  
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wwiillll  aacctt  oonn  aannyy  ccoommppllaaiinntt  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreessoollvvee  ssuucchh  ccoommppllaaiinnttss  pprroommppttllyy  aanndd  
eeqquuiittaabbllyy..    TThhee  pprrootteeccttiivvee  mmeeaassuurreess  tthhee  CCoolllleeggee  mmaayy  ffoollllooww  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinncclluuddee,,  
bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

••  AAcccceessss  ttoo  ccoouunnsseelliinngg  sseerrvviicceess  aanndd  aassssiissttaannccee  iinn  sseettttiinngg  uupp  iinniittiiaall  aappppooiinnttmmeennttss  

••  IImmppoossiittiioonn  ooff  aa  ccaammppuuss  ““NNoo--CCoonnttaacctt  OOrrddeerr””  

••  RReesscchheedduulliinngg  ooff  eexxaammss  aanndd  aassssiiggnnmmeennttss  

••  PPrroovviiddiinngg  aalltteerrnnaattiivvee  ccoouurrssee  ccoommpplleettiioonn  ooppttiioonnss  

••  CChhaannggee  iinn  ccllaassss  sscchheedduullee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ddrroopp  aa  ccoouurrssee  wwiitthhoouutt  ppeennaallttyy  oorr  ttoo  ttrraannssffeerr  
sseeccttiioonnss  

••  CChhaannggee  iinn  wwoorrkk  sscchheedduullee  oorr  jjoobb  aassssiiggnnmmeenntt  

••  LLiimmiittiinngg  aacccceessss  ttoo  cceerrttaaiinn  CCoolllleeggee  ffaacciilliittiieess  oorr  aaccttiivviittiieess  ppeennddiinngg  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  mmaatttteerr  

••  VVoolluunnttaarryy  lleeaavvee  ooff  aabbsseennccee  

••  PPrroovviiddiinngg  aaccaaddeemmiicc  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess,,  ssuucchh  aass  ttuuttoorriinngg  

••  CCoolllleeggee--iimmppoosseedd  lleeaavvee,,  ssuussppeennssiioonn    oorr  sseeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  RReessppoonnddiinngg  PPaarrttyy  

••  AAnnyy  ootthheerr  mmeeaassuurree  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ttaaiilloorreedd  ttoo  tthhee  iinnvvoollvveedd  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaallss  ooff  
tthhiiss  PPoolliiccyy..  

  UUppoonn  rreeqquueesstt  aanndd  wwiitthhiinn  rreeaassoonn,,  tthhee  CCoolllleeggee  wwiillll  pprroovviiddee  ccoommppllaaiinnaannttss  wwiitthh  aassssiissttaannccee  iinn  cchhaannggiinngg  
tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc,,  lliivviinngg,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  aanndd  wwoorrkkiinngg  ssiittuuaattiioonnss  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  tthheeyy  cchhoooossee  ttoo  
rreeppoorrtt  tthhee  ccrriimmee  ttoo  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt..  

CCoommppllaaiinnaannttss  wwhhoo  mmaakkee  ggoooodd  ffaaiitthh  ccoommppllaaiinnttss  aarree  pprrootteecctteedd  ffrroomm  rreettaalliiaattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  TTiittllee  IIXX,,  
VVAAWWAA  aanndd  tthhee  CCaammppuuss  SSaaVVEE  AAcctt,,  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  tthhee  CCoolllleeggee’’ss  ppoolliiccyy  aaggaaiinnsstt  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt,,  aanndd  
tthhee  CCoolllleeggee’’ss  WWhhiissttlleebblloowweerr  PPoolliiccyy..  AAnnyy  rreettaalliiaattiioonn  aaggaaiinnsstt  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  hhaass  ccoommppllaaiinneedd  aabboouutt  
sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  oorr  uunnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ttoo  iinncclluuddee  sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  ssttaallkkiinngg,,  
ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  oorr  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  oorr  rreettaalliiaattiioonn  aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaallss  ffoorr  ccooooppeerraattiinngg  wwiitthh  aann  
iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  aa  ccoommppllaaiinntt  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  oorr  uunnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  iiss  aa  
vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

PPeerrssoonnss  wwhhoo  vviioollaattee  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  tteerrmmiinnaattiioonn  
ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  ssuussppeennssiioonn,,  eexxppuullssiioonnss  aanndd//oorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ccoonnttrraaccttuuaall  rreellaattiioonnsshhiipp..  

DDeeffiinniittiioonnss  

MMiicchhiiggaann  DDeeffiinniittiioonnss  ooff  CCrriimmeess  DDeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  AAcctt  

••  DDoommeessttiicc  VViioolleennccee  ((iinncclluuddeess  ddaattiinngg  vviioolleennccee))  --  MMCCLL  775500..8811  
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••  AAggggrraavvaatteedd  DDoommeessttiicc  VViioolleennccee  ((iinncclluuddeess  ddaattiinngg  vviioolleennccee))  --  MMCCLL  775500..8811aa  

••  SSeexxuuaall  AAssssaauulltt  ==  CCrriimmiinnaall  SSeexxuuaall  CCoonndduucctt  ––  MMCCLL  775500..552200bb  

••  CCoonnsseenntt  ––  tthhee  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  ccoonnsseenntt  aarree  iinn  tthhee  CCrriimmiinnaall  SSeexxuuaall  CCoonndduucctt  ssttaattuuttee  ((sseeee  aabboovvee))..  

••  SSttaallkkiinngg  --  MMCCLL  775500..441111  hh  

••  AAggggrraavvaatteedd  SSttaallkkiinngg  --  MMCCLL  775500..441111  ii  
TThhee  ddeeffiinniittiioonnss  aabboovvee  ddeessccrriibbee  tthhee  mmiinniimmuumm  lleeggaall  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ccoonndduucctt,,  aanndd  tthheeyy  sseett  ffoorrtthh  tteerrmmss  tthhaatt  
hheellpp  ddeetteerrmmiinnee  ccrriimmiinnaall  lliiaabbiilliittyy  aanndd  lleeggaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  TThhee  CCoolllleeggee  hhaass  hhiigghheerr  eexxppeeccttaattiioonnss..  FFoorr  
ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  CCoolllleeggee’’ss  pprroocceedduurreess  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  aanndd  oobbttaaiinniinngg  aassssiissttaannccee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  
aannyy  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ssttaallkkiinngg,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  oorr  ddaattiinngg  
vviioolleennccee,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhee  SSeexxuuaall  AAssssaauulltt  PPrroocceedduurreess  iinn  tthhee  CCoolllleeggee’’ss  AAnnnnuuaall  SSeeccuurriittyy  RReeppoorrtt..  

EEmmppllooyyeeee,,  FFaaccuullttyy  aanndd  SSttuuddeenntt  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

EEaacchh  eemmppllooyyeeee,,  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr,,  aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  ssttuuddeenntt  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  iiss  ppeerrssoonnaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  aass  
ffoolllloowwss..  

11..  FFoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  ss//hhee  ddooeess  nnoott  eennggaaggee  iinn  ccoonndduucctt  tthhaatt  vviioollaatteess  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

22..  FFoorr  bbrriinnggiinngg  aannyy  kknnoowwnn  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  ttoo  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  TTiittllee  IIXX  
CCoooorrddiinnaattoorr..  

33..  FFoorr  ccooooppeerraattiinngg  iinn  aannyy  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  aalllleeggeedd  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  
vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ssttaallkkiinngg,,  oorr  uunnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx,,  oorr  rreettaalliiaattiioonn,,  iiff  
rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn..  

DDeessiiggnnaatteedd  RReessppoonnssiibbllee  EEmmppllooyyeeeess  

IInnddiivviidduuaallss  ffuurrtthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ““rreessppoonnssiibbllee  eemmppllooyyeeeess””  aatt  tthhee  CCoolllleeggee  aarree  rreeqquuiirreedd,,  wwhheenn  ffiirrsstt  
ccoonnttaacctteedd  bbyy  aa  ccoommppllaaiinnaanntt,,  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  eemmppllooyyeeee’’ss  dduuttyy  ttoo  rreeppoorrtt  
aannyy  ccoommppllaaiinntt  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr;;  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  ooff  
tthhee  ooppttiioonnss  ffoorr  ffiilliinngg  ccoommppllaaiinnttss  wwiitthh  tthhee  CCoolllleeggee,,  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt,,  oorr  bbootthh;;  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  
ccoommppllaaiinnaanntt  ooff  hhiiss//hheerr  rriigghhttss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  rreeggaarrddiinngg  jjuuddiicciiaall  nnoo––ccoonnttaacctt,,  
rreessttrraaiinniinngg  aanndd  pprrootteeccttiivvee  oorrddeerrss;;  aanndd  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  iinn  oobbttaaiinniinngg  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  mmeeddiiccaall  
sseerrvviicceess  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  eevviiddeennccee  ccoouulldd  bbee  aa  ccoonncceerrnn..  
RReessppoonnssiibbllee  eemmppllooyyeeeess  iinncclluuddee  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  aallll  VViiccee--PPrreessiiddeennttss,,  DDeeaannss,,  DDiirreeccttoorrss,,  CCoouunnsseelloorrss  aanndd  
AAddvviissoorrss,,  SSttuuddeenntt  CClluubb  AAddvviissoorrss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  HHuummaann  RReessoouurrcceess,,  aanndd  SSttuuddeenntt  
&&  EEnnrroollllmmeenntt  SSeerrvviicceess..  

AA  rreeppoorrtt  ttoo  aa  rreessppoonnssiibbllee  eemmppllooyyeeee  iiss  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  CCoolllleeggee..  IItt  oobblliiggaatteess  tthhee  CCoolllleeggee  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  
aanndd  iitt  oobblliiggaatteess  tthhee  CCoolllleeggee  ttoo  ttaakkee  aallll  aapppprroopprriiaattee  sstteeppss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  pprreevveenntt  iittss  rreeccuurrrreennccee  
aanndd  rreemmeeddyy  iittss  eeffffeeccttss..  
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TTiittllee  IIXX  GGrriieevvaannccee  PPrroocceedduurree  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  bbeelliieevveess  tthhaatt  ss//hhee  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoommmmuunniittyy  hhaass  eennccoouunntteerreedd  sseexx  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  oorr  ssttaallkkiinngg  aass  
pprroohhiibbiitteedd  bbyy  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  wwhheetthheerr  bbyy  aa  ssuuppeerrvviissoorr,,  aa  ccoo--wwoorrkkeerr,,  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr,,  ssttuuddeenntt,,  vveennddoorr,,  
ccoonnttrraaccttoorr  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  wwiitthh  wwhhoomm  ss//hhee  ccoommeess  iinn  ccoonnttaacctt  aatt  tthhee  CCoolllleeggee,,  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aannyy  
eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  oorr  aaccttiivviittyy  aatt  tthhee  CCoolllleeggee,,  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  tthhee  iinncciiddeenntt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  TTiittllee  IIXX  
CCoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee..  TThhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee  iiss  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  aanndd  mmaayy  bbee  rreeaacchheedd  aatt  tthhee  DDoonnaalldd  CC..  BBuurrnnss  AAddmmiinniissttrraattiioonn//LLiibbrraarryy  bbuuiillddiinngg  
oonn  tthhee  SSiiddnneeyy  CCaammppuuss,,  bbyy  pphhoonnee  aatt  998899--332288--22111111,,  oorr  bbyy  eemmaaiill::  TTiittlleeIIXXCCoooorrddiinnaattoorr@@mmoonnttccaallmm..eedduu  ..  
AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  rreecceeiivveess  aa  ccoommppllaaiinntt  ooff  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  ssttaallkkiinngg,,  oorr  rreettaalliiaattiioonn  ffrroomm  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  ssttuuddeenntt,,  oorr  wwhhoo  ootthheerrwwiissee  kknnoowwss  oorr  
hhaass  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  ssttuuddeenntt  hhaass  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd,,  iiss  
eexxppeecctteedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthhee  iinncciiddeenntt  pprroommppttllyy  ttoo  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee..  DDeessiiggnnaatteedd  
RReessppoonnssiibbllee  EEmmppllooyyeeeess  aarree  ffuurrtthheerr  rreeqquuiirreedd  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ccoommppllaaiinniinngg  ppaarrttyy  aass  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  aabboovvee  
ppaarraaggrraapphh  eennttiittlleedd  DDeessiiggnnaatteedd  RReessppoonnssiibbllee  EEmmppllooyyeeeess..  

DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ffaaccttss  aanndd  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccoommppllaaiinntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt''ss  
wwiisshheess,,  wwhheenn  rreelleevvaanntt,,  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoonnttaacctt  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  
ttoo  eeffffeecctt  iimmmmeeddiiaattee  rreelliieeff,,  ccaarree,,  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  aanndd//oorr  tthhee  vviiccttiimm  iinn  aannyy  ggiivveenn  ccaassee  
iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

11..  TThhee  cclloosseesstt,,  ccoommppeetteenntt  hheeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittyy  

22..  TThhee  PPoolliiccee//SShheerriiffff  DDeeppaarrttmmeenntt    

33..  TThhee  EEmmppllooyyeeee  AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraamm  ((EEAAPP))  

44..  RRAAVVEE  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  bbeelliieevveess  tthhaatt  ss//hhee  hhaass  eennccoouunntteerreedd  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  sseexxuuaall  
vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  oorr  ssttaallkkiinngg  aass  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  
pprreesseerrvvee  aallll  eevviiddeennccee  tthhaatt  mmaayy  aassssiisstt  iinn  pprroovviinngg  tthhaatt  tthhee  aalllleeggeedd  ccrriimmiinnaall  ooffffeennssee  ooccccuurrrreedd  oorr  mmaayy  bbee  
hheellppffuull  iinn  oobbttaaiinniinngg  aa  pprrootteeccttiioonn  oorrddeerr..  

TThhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  eennaabbllee  aa  pprroommpptt,,  ffaaiirr,,  aanndd  iimmppaarrttiiaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  aannyy  aalllleeggaattiioonn  ooff  
sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  oorr  rreettaalliiaattiioonn,,  bbyy  ttrraaiinneedd  iinnvveessttiiggaattoorrss,,  ssoo  aass  ttoo  eennaabbllee  aa  pprroommpptt  aanndd  eeqquuiittaabbllee  
rreessppoonnssee  uunnddeerr  aallll  cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  iinn  aa  ffaaiirr  aanndd  eexxppeeddiittiioouuss  mmaannnneerr..    IInnvveessttiiggaattoorrss  wwiillll  rreecceeiivvee  
aannnnuuaall  ttrraaiinniinngg  oonn  iissssuueess  rreellaattiinngg  ttoo  hhiiss//hheerr  rroollee  aass  aann  iinnvveessttiiggaattoorr  aanndd  hhooww  ttoo  ccoonndduucctt  hheeaarriinnggss  iinn  aa  
mmaannnneerr  tthhaatt  pprrootteeccttss  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinnaannttss  aanndd  pprroommootteess  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

TThhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinntt  bbyy  aa  ttrraaiinneedd  aanndd  
ddeessiiggnnaatteedd  iinnvveessttiiggaattoorr  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee,,  uunnlleessss  tthhee  ttiimmeeffrraammee  mmuusstt  bbee  eexxtteennddeedd  ffoorr  ggoooodd  ccaauussee  bbyy  tthhee  
TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr..  TThhee  TTiittllee  IIXX  iinnvveessttiiggaattoorr  wwiillll  aallllooww  tthhee  ppaarrttiieess  ttoo  pprreesseenntt  wwiittnneesssseess  aanndd  ootthheerr  
eevviiddeennccee  dduurriinngg  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn..  TThhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  ccoommppllaaiinntt  iiss  aallssoo  
bbeeiinngg  iinnvveessttiiggaatteedd  bbyy  aannootthheerr  aaggeennccyy  oorr  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  uunnlleessss  tthhee  TTiittllee  IIXX  iinnvveessttiiggaattiioonn  wwoouulldd  
iimmppeeddee  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt’’ss  iinnvveessttiiggaattiioonn..  IIff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  iiss  ssuussppeennddeedd  dduurriinngg  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  bbyy  
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llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  tthhee  CCoolllleeggee  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  iinntteerriimm  sstteeppss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  aanndd//oorr  vviiccttiimm’’ss  
ssaaffeettyy..  

AAss  aann  iimmmmeeddiiaattee  pprriioorriittyy,,  ccaarree  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  
aanndd//oorr  vviiccttiimm,,  aanndd  ttoo  eexxeerrcciissee  aallll  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  ttoo  pprreevveenntt  aa  rreeppeeaatt  ooff  tthhee  aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt  ooff  
sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  iinntteerriimm  mmeeaassuurreess,,  ssuucchh  aass  aa  tteemmppoorraarryy  ssuussppeennssiioonn  ooff  tthhee  aalllleeggeedd  
ooffffeennddeerr,,  mmaayy  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ppeennddiinngg  aa  hheeaarriinngg  oonn  tthhee  mmaatttteerr..  

TThhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  iinnffoorrmm  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  iinn  aa  ccaassee  ooff  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt  oorr  ssttaallkkiinngg,,  ooff  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffiillee  aa  ccrriimmiinnaall  ccoommppllaaiinntt..  IInn  aallll  ccaasseess  ooff  
aalllleeggaattiioonnss  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  oorr  sseexxuuaall  vviioolleennccee  bbeettwweeeenn  aannyy  ttwwoo  ppaarrttiieess  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
CCoolllleeggee  ccoommmmuunniittyy,,  aa  TTiittllee  IIXX  hheeaarriinngg  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  aannyy  
iinnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  tthhee  mmaatttteerr..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  aa  TTiittllee  IIXX  hheeaarriinngg,,  bbootthh  ppaarrttiieess  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreevviieeww  
aallll  eevviiddeennccee  aanndd  iinnvveessttiiggaattiivvee  rreeppoorrttss  bbeeffoorreehhaanndd,,  ttoo  hhaavvee  aaddvviissoorrss  pprreesseenntt,,  aanndd  ttoo  pprreesseenntt  tthheeiirr  
vveerrssiioonn  ooff  tthhee  ffaaccttss  aanndd  cciirrccuummssttaanncceess  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt..  CCaarree  
wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  rriigghhttss  ooff  ccoommppllaaiinnaannttss  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  ttoo  pprriivvaaccyy  wwiitthhoouutt  
ssaaccrriiffiicciinngg  tthhee  rriigghhttss  ooff  rreessppoonnddeennttss  ttoo  dduuee  pprroocceessss..  TThhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  ccoonndduucctt  aa  hheeaarriinngg  
bbaasseedd  oonn  tthhee  aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt((ss))  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  aanndd  aa  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccuullppaabbiilliittyy  wwiillll  rreesstt  oonn  
tthhee  eevviiddeennccee  pprreesseenntteedd  aanndd  rreevviieewweedd,,  uussiinngg  aa  ““pprreeppoonnddeerraannccee  ooff  tthhee  eevviiddeennccee””  ((ii..ee..  mmoorree  lliikkeellyy  tthhaann  
nnoott))  ssttaannddaarrdd  ooff  pprrooooff..  

TThhee  eennttiirree  pprroocceessss,,  ffrroomm  ccoommppllaaiinntt  ttoo  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  rreessoolluuttiioonn,,  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  aa  
pprroommpptt  aanndd  eeqquuiittaabbllee  mmaannnneerr,,  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  nnoo  llaatteerr  tthhaann  4455  ddaayyss  ffrroomm  rreecceeiipptt  ooff  aa  
ccoommppllaaiinntt..  EExxtteennssiioonnss  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  uunnddeerr  eexxtteennuuaattiinngg  cciirrccuummssttaanncceess,,  uuppoonn  rreevviieeww  bbyy  tthhee  TTiittllee  IIXX  
CCoooorrddiinnaattoorr..  

UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  aanndd  aa  TTiittllee  IIXX  hheeaarriinngg,,  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  sshhaallll  nnoottiiffyy  
bbootthh  ccoommppllaaiinnaanntt  aanndd  rreessppoonnddeenntt  ooff  tthhee  ffiinnddiinnggss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  iinn  wwrriittiinngg..    

DDiisscciipplliinnaarryy  AAccttiioonn  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  rreevveeaallss  tthhaatt  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  ssttaallkkiinngg,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx,,  rreettaalliiaattiioonn  oorr  ootthheerr  
iinnaapppprroopprriiaattee  oorr  uunnpprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt  ((eevveenn  iiff  nnoott  uunnllaawwffuull))  hhaass  ooccccuurrrreedd,,  tthhee  CCoolllleeggee  wwiillll  aacctt  
pprroommppttllyy  ttoo  eelliimmiinnaattee  tthhee  ooffffeennddiinngg  ccoonndduucctt  aanndd  pprreevveenntt  tthhee  rreeccuurrrreennccee  aanndd  rreemmeeddyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aannyy  
sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt..    SSuucchh  aaccttiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn,,  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  
ssuussppeennssiioonn,,  eexxppuullssiioonn,,  rreepprriimmaanndd,,  cchhaannggee  iinn  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeenntt,,  lloossss  ooff  pprriivviilleeggeess,,  mmaannddaattoorryy  ttrraaiinniinngg  
oorr  ssuussppeennssiioonn,,  aanndd//oorr  iimmmmeeddiiaattee  tteerrmmiinnaattiioonn..    

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoommmmuunniittyy  rreeqquueessttss  ccoommpplleettee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  
aannoonnyymmiittyy  aabboouutt  eexxppeerriieenncciinngg  aann  aacctt  ooff  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee  oorr  ssttaallkkiinngg,,  tthhee  CCoolllleeggee  wwiillll  rreeffeerr  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  ttoo  tthhee  VViiccttiimmss  
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CCoooorrddiinnaattoorr  iinn  tthhee  MMoonnttccaallmm  CCoouunnttyy  PPrroosseeccuuttoorr’’ss  ooffffiiccee  oorr  ootthheerr  lliicceennsseedd  ccoouunnsseelliinngg  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  
wwhhoomm  tthhee  lleeggaall  pprriivviilleeggee  ooff  ccoonnffiiddeennttiiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aattttaacchheess..    

WWhhiillee  rreessppeeccttiinngg  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  pprriivvaaccyy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt,,  tthhee  TTiittllee  
IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  oorr  tthhee  RReessppoonnssiibbllee  EEmmppllooyyeeee  ttoo  wwhhoomm  tthhee  iinnqquuiirryy  iiss  mmaaddee,,  wwiillll  aallssoo  iinnffoorrmm  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  ooff  hhiiss//hheerr  ooppttiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  rreeppoorrttiinngg  tthhee  iinncciiddeenntt  aanndd//oorr  llooddggiinngg  aa  ppoolliiccee  rreeppoorrtt,,  aanndd  
aass  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouunnsseelliinngg  rreessoouurrcceess..  AAss  nnootteedd  eellsseewwhheerree,,  tthhee  RReessppoonnssiibbllee  
EEmmppllooyyeeee  hhaass  tthhee  ffuurrtthheerr  dduuttyy  ooff  rreeppoorrttiinngg  tthhee  iinncciiddeenntt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr..  
DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ffaaccttss  aanndd  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccoommppllaaiinntt,,  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoonnttaacctt  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  eeffffeecctt  iimmmmeeddiiaattee  rreelliieeff,,  ccaarree,,  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  
ccoommppllaaiinnaanntt  aanndd//oorr  tthhee  vviiccttiimm  iinn  aannyy  ggiivveenn  ccaassee  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

11..  TThhee  cclloosseesstt,,  ccoommppeetteenntt  hheeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittyy  

22..  TThhee  PPoolliiccee//SShheerriiffff  DDeeppaarrttmmeenntt    

33..  TThhee  EEmmppllooyyeeee  AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraamm  ((EEAAPP))  

44..  RRAAVVEE  

TThhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmm  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  tthhaatt,,  ttoo  tthhee  ggrreeaatteesstt  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee,,  tthhee  
rreeqquueesstt  ffoorr  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt,,  wwiillll  bbee  hhoonnoorreedd..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  aallssoo  bbee  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  CCoolllleeggee  mmaakkeess  tthhee  uullttiimmaattee  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aass  ttoo  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  ddiisscclloosseedd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffaaccttss  aanndd  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ccaassee,,  iinn  tthhee  
bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt’’ss  oowwnn  ffuuttuurree  ssaaffeettyy,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoommmmuunniittyy  
aass  aa  wwhhoollee..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ffoorrmmaall  ccoommppllaaiinntt,,  aallll  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aanndd  rreessoollvvee  ccoommppllaaiinnttss  
tthhrroouugghh  tthhiiss  pprroocceedduurree  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  aass  mmuucchh  pprriivvaaccyy,,  ddiissccrreettiioonn  aanndd  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aass  
ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  ccoommpprroommiissiinngg  tthhee  tthhoorroouugghhnneessss  aanndd  ffaaiirrnneessss  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn..  AAllll  ppeerrssoonnss  
iinnvvoollvveedd  aarree  ttoo  ttrreeaatt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt..  TToo  ccoonndduucctt  aa  tthhoorroouugghh  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  tthhee  
IInnvveessttiiggaattoorr((ss))  mmaayy  ddiissccuussss  tthhee  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  wwiittnneesssseess  aanndd  tthhoossee  ppeerrssoonnss  iinnvvoollvveedd  iinn,,  oorr  aaffffeecctteedd  
bbyy,,  tthhee  ccoommppllaaiinntt,,  aanndd  tthhoossee  ppeerrssoonnss  nneecceessssaarryy  ttoo  aassssiisstt  iinn  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  oorr  ttoo  iimmpplleemmeenntt  
aapppprroopprriiaattee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonnss..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  CClleerryy  AAcctt  rreeppoorrttiinngg  aanndd  rreeccoorrddkkeeeeppiinngg,,  tthhee  
ccoommppllaaiinnaanntt’’ss  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffyyiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  ddiisscclloosseedd..  

UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall((ss))  wwhhoo  mmaaddee  tthhee  ccoommppllaaiinntt  aanndd  tthhee  iinnddiivviidduuaall((ss))  
aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  tthhee  ccoommppllaaiinntt  wwaass  mmaaddee  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinn  wwrriittiinngg  
aanndd,,  wwhheerree  aa  rreemmeeddyy  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  aapppprroopprriiaattee,,  tthhee  ppaarrttiieess  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  sstteeppss  tthhaatt  
wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  rreemmeeddyy  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

AAppppeeaall  

EEiitthheerr  tthhee  CCoommppllaaiinnaanntt  oorr  RReessppoonnddeenntt  mmaayy  ffiillee  aann  aappppeeaall  ooff  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr''ss  ddeecciissiioonn  
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  TTiittllee  IIXX  iinnvveessttiiggaattiioonn  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  AAnn  aappppeeaall  bbyy  eeiitthheerr  ppaarrttyy  mmuusstt  
bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  nnoottiiccee  ooff  rreessoolluuttiioonn  
ooff  tthhee  mmaatttteerr..  TThhee  wwrriitttteenn  aappppeeaall  mmuusstt  ssttaattee,,  iinn  ddeettaaiill,,  tthhee  rreeaassoonn((ss))  ffoorr  tthhee  aappppeeaall  aanndd  sshhaallll  aaddddrreessss  
oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  



  

PPaaggee  3366  ooff  3388  

••  IIff  tthhee  aappppeeaall  aalllleeggeess  tthhaatt  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorr  iinncclluuddeedd  rreelleevvaanntt  ffaaccttuuaall  eerrrroorrss  oorr  
oommiitttteedd  rreelleevvaanntt  ffaaccttss,,  tthhee  aappppeeaall  sshhaallll  ssppeecciiffyy  eeaacchh  ffaaccttuuaall  eerrrroorr  aanndd//oorr  ddeettaaiillss  ooff  eeaacchh  
rreelleevvaanntt  ffaacctt  tthhaatt  wwaass  oommiitttteedd  ffrroomm  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn..  

••  IIff  tthhee  aappppeeaall  aalllleeggeess  ssuubbssttaannttiivvee  pprroocceedduurraall  eerrrroorrss,,  tthhee  ppeerrssoonn  aappppeeaalliinngg  sshhaallll  iiddeennttiiffyy  eeaacchh  
iinnssttaannccee  ooff  ssaaiidd  ssuubbssttaannttiivvee  pprroocceedduurraall  eerrrroorr..  

••  IIff  tthhee  aappppeeaall  aalllleeggeess  rreelleevvaanntt  oorr  ssuubbssttaannttiivvee  iissssuueess  oorr  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  
CCoolllleeggee  ppoolliiccyy,,  tthhee  ppeerrssoonn  aappppeeaalliinngg  sshhaallll  ssttaattee,,  iinn  ddeettaaiill,,  tthhee  iissssuueess  oorr  qquueessttiioonnss  ssuuppppoorrttiinngg  
tthhiiss  aalllleeggaattiioonn..  

••  IIff  tthhee  aappppeeaall  aalllleeggeess  tthhaatt  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  eevviiddeennccee  eexxiissttss,,  tthhee  aappppeeaall  sshhaallll  ssppeecciiffyy  tthhee  
rreeaassoonn  wwhhyy  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  nnoott  aavvaaiillaabbllee  oorr  nnoott  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  IInnvveessttiiggaattoorr  dduurriinngg  tthhee  
ccoouurrssee  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  
pprroovviiddeedd  oonn  aa  ttiimmeellyy  bbaassiiss..  

••  IIff  tthhee  aappppeeaall  aalllleeggeess  eeiitthheerr  tthhaatt  aaccttiioonn  oorr  iinnaaccttiioonn  ooff  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ffiinnddiinnggss  
ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  wwiillll  nnoott  pprreevveenntt  ffuuttuurree  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  tthhee  ppeerrssoonn  aappppeeaalliinngg  wwiillll  
ssppeecciiffyy,,  iinn  ddeettaaiill,,  tthhee  rreeaassoonn((ss))  aanndd  bbaassiiss  ffoorr  tthhiiss  aalllleeggaattiioonn..  

NNoo  ddiisscciipplliinnaarryy  oorr  ootthheerr  aaccttiioonn  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  oorriiggiinnaall  ccoommppllaaiinntt  ffiinnddiinnggss  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  tthhee  
aalllleeggeedd  ooffffeennddeerr  dduurriinngg  tthhee  aappppeeaallss  pprroocceessss,,  aalltthhoouugghh  tteemmppoorraarryy,,  iinntteerriimm  mmeeaassuurreess  mmaayy  rreemmaaiinn  iinn  
ppllaaccee..  TThhee  aappppeeaall  pprroocceessss  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  aann  iimmppaarrttiiaall  mmaannnneerr  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  wwhhoo  wwiillll  mmeeeett  
wwiitthh  tthhee  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt//rreessppoonnddeenntt  iiff  rreeqquueesstteedd,,    ttoo  rreevviieeww  tthhee  ddeecciissiioonn  
ooff  tthhee  TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr..    TThhee  PPrreessiiddeenntt''ss  ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..    TThhee  CCoommppllaaiinnaanntt  aanndd  tthhee  
RReessppoonnddeenntt  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt''ss  ddeecciissiioonn  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  iinn  wwrriittiinngg..  

NNoo  RReettaalliiaattiioonn  ffoorr  FFiilliinngg  aa  CCoommppllaaiinntt  ooff  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  oorr  UUnnllaawwffuull  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

AAnn  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  aa  CCoooorrddiinnaattoorr,,  eemmppllooyyeeee,,  oorr  aaggeenntt  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonn,,  mmaayy  nnoott  rreettaalliiaattee,,  iinnttiimmiiddaattee,,  
tthhrreeaatteenn,,  ccooeerrccee,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ffoorr  eexxeerrcciissiinngg  tthheeiirr  rriigghhttss  oorr  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  uunnddeerr  aannyy  pprroovviissiioonn  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

RReettaalliiaattiioonn  aaggaaiinnsstt  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ffoorr  mmaakkiinngg  aa  ccoommppllaaiinntt  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  
sseexxuuaall  vviioolleennccee  ttoo  iinncclluuddee  ddaattiinngg  vviioolleennccee,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aassssaauulltt  oorr  ssttaallkkiinngg,,  oorr  ffoorr  
aassssiissttiinngg  iinn  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ccoommppllaaiinntt  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd..  
AAnnyy  aaccttss  ooff  rreettaalliiaattiioonn  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroopprriiaattee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn,,  ssuucchh  aass  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  
ssuussppeennssiioonn,,  eexxppuullssiioonn,,  rreepprriimmaanndd,,  cchhaannggee  iinn  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeenntt,,  lloossss  ooff  pprriivviilleeggeess,,  mmaannddaattoorryy  ttrraaiinniinngg  
oorr  ssuussppeennssiioonn  aanndd//oorr  iimmmmeeddiiaattee  tteerrmmiinnaattiioonn..  

FFaallssee  AAccccuussaattiioonnss  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  kknnoowwiinnggllyy  mmaakkeess  aa  ffaallssee  aaccccuussaattiioonn  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  hhaarraassssmmeenntt,,  oorr  rreettaalliiaattiioonn  wwiillll  bbee  
ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroopprriiaattee  ssaannccttiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  wwrriitttteenn  wwaarrnniinngg,,  ddeemmoottiioonn,,  
ttrraannssffeerr,,  ssuussppeennssiioonn,,  ddiissmmiissssaall,,  eexxppuullssiioonn  oorr  tteerrmmiinnaattiioonn..  



  

PPaaggee  3377  ooff  3388  

CCoolllleeggee  IInnvveessttiiggaattoorrss  ooff  CCoommppllaaiinnttss  ooff  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  aanndd  UUnnllaawwffuull  EEmmppllooyymmeenntt  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  IInnvveessttiiggaattoorrss  aarree  ddeessiiggnnaatteedd  aass  tthhoossee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  
CCoolllleeggee’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  aanndd  iinnvveessttiiggaattiinngg  ccoommppllaaiinnttss  ooff  uunnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  
sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  oorr  rreettaalliiaattiioonn  ffoorr  tthhee  CCoolllleeggee..  TThheeyy  mmaayy  bbee  ccoonnttaacctteedd  ttoo  iinniittiiaattee  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  
uunnddeerr  tthhee  ppoolliiccyy  oorr  ttoo  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  ppoolliiccyy..  TThhee  CCoolllleeggee  aallssoo  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  
rreettaaiinn  aann  oouuttssiiddee  iinnvveessttiiggaattoorr((ss))  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  ccoommppllaaiinnttss  rreeggaarrddiinngg  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

••  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess//TTiittllee  IIXX  CCoooorrddiinnaattoorr  

••  DDeeaann  ooff  SSttuuddeenntt  &&  EEnnrroollllmmeenntt  SSeerrvviicceess  

••  DDiirreeccttoorr  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

TThhee  CCoommppllaaiinnaanntt  oorr  tthhee  RReessppoonnddeenntt  mmiigghhtt  aalllleeggee  tthhaatt  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorr  hhaass  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ccoonnfflliicctt  ooff  
iinntteerreesstt  tthhaatt  mmiigghhtt  iimmppaaiirr  hhiiss//hheerr  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ffaaiirr  aanndd  iimmppaarrttiiaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  
aalllleeggaattiioonnss..  IInn  tthhaatt  eevveenntt,,  ddeettaaiillss  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  aalllleeggeedd  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd,,  iinn  
wwrriittiinngg,,  ttoo  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  wwiitthhiinn  55  ddaayyss  ooff  rreecceeiivviinngg  nnoottiiccee  ooff  tthhee  
iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorr..  AA  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee  aabboouutt  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  
aanndd,,  iiff  ssuucchh  aa  ccoonnfflliicctt  iiss  ffoouunndd  ttoo  eexxiisstt,,  aann  aalltteerrnnaattiivvee  iinnvveessttiiggaattoorr  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  aass  eexxppeeddiittiioouussllyy  
aass  ppoossssiibbllee..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  rreeqquueesstt  iiss  mmaaddee  aanndd  aann  aalltteerrnnaattee  iinnvveessttiiggaattoorr  mmuusstt  bbee  aappppooiinntteedd,,  aannyy  
ssppeecciiffiicc  ttiimmeelliinnee  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhee  ccoommppllaaiinntt  pprroocceedduurree  sshhaallll  bbee  ssuussppeennddeedd  ppeennddiinngg  tthhee  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd//oorr  aappppooiinnttmmeenntt..  

EEdduuccaattiioonn  aanndd  TTrraaiinniinngg  

TThhee  CCoolllleeggee  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurriinngg  bbootthh  pprreevveennttiivvee  aanndd  rreessppoonnssiivvee  ttrraaiinniinngg  aanndd  rreelleevvaanntt  
eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt..  

EEaacchh  FFaallll  aanndd  SSpprriinngg  sseemmeesstteerr,,  tthhee  CCoolllleeggee  wwiillll  ooffffeerr  ttrraaiinniinngg  oonn  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  iinncclluuddiinngg  ttooppiiccss  
ssuucchh  aass  hheeaalltthhyy  rreellaattiioonnsshhiippss,,  iissssuueess  ooff  ccoonnsseenntt,,  ooppttiioonnss  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  bbyyssttaannddeerr  iinntteerrvveennttiioonn,,  
aanndd  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  ddrruuggss  aanndd  aallccoohhooll  oonn  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt..  

IInn  tthhee  aarreeaa  ooff  rreessppoonnssiivvee  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  tthhee  ccoolllleeggee  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurriinngg  tthhaatt  aallll  CCoolllleeggee  
ppeerrssoonnnneell  ddeessiiggnnaatteedd  aass  iinnvveessttiiggaattoorrss,,  ccoouunnsseelloorrss  aanndd  aaddjjuuddiiccaattoorrss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  
wwiillll  rreecceeiivvee  ssppeecciiaalliizzeedd  aanndd  rreegguullaarr  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  wwiillll  bbee  ccooggnniizzaanntt  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  nneeeeddss  ooff  
ccoommppllaaiinnaannttss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  wwhhiillee  aallssoo  eennssuurriinngg  tthhee  rriigghhttss  ooff  rreessppoonnddeennttss..  

TThhee  CCoolllleeggee  hhaass  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iittss  wweebbssiittee  ttoo  aaddddrreessss  ccoonncceerrnnss  rreellaatteedd  ttoo  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt  wwhhiicchh  
ccoonnttaaiinn  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  CCoolllleeggee''ss  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess,,  iinnffoorrmmaattiioonn  uuppddaatteess  aanndd  
oonnggooiinngg  ttrraaiinniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  tthhee  ccaammppuuss  ccoommmmuunniittyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  vvaarriioouuss  
aarreeaass  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  aassssiissttaannccee,,  aanndd  tthhee  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  
eevveenntt  ooff  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt..  

SSttaattee  aanndd  FFeeddeerraall  AAggeenncciieess  



  

PPaaggee  3388  ooff  3388  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee,,  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  sseexxuuaall  
hhaarraassssmmeenntt  oorr  uunnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  mmaayy  ffiillee  aa  ffoorrmmaall  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  sseett  
ffoorrtthh  bbeellooww..  SSttuuddeennttss  mmaayy  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn..  UUssiinngg  tthhee  
CCoolllleeggee’’ss  ccoommppllaaiinntt  pprroocceessss  ddooeess  nnoott  pprroohhiibbiitt  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  ssttuuddeenntt  ffrroomm  ffiilliinngg  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  
tthheessee  aaggeenncciieess..  

UUnniitteedd  SSttaatteess  EEqquuaall  EEmmppllooyymmeenntt  OOppppoorrttuunniittyy  CCoommmmiissssiioonn  ((““EEEEOOCC””))  
  
PPaattrriicckk  VV..  MMccNNaammaarraa  BBuuiillddiinngg  
447777  MMiicchhiiggaann  AAvveennuuee  
RRoooomm  886655  
DDeettrrooiitt,,  MMII  4488222266      
PPhhoonnee::  11--880000--666699--44000000      

MMiicchhiiggaann  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCiivviill  RRiigghhttss  
CCaappiittooll  TToowweerr  BBuuiillddiinngg  
  111100  WW..  MMiicchhiiggaann  AAvvee..,,  SSuuiittee  880000  
  LLaannssiinngg,,  MMII  4488993333  
  PPhhoonnee::  551177--333355--33116655  
  FFaaxx::  551177--224411--00554466  
  TTTTYY::  551177--224411--11996655  
  EEmmaaiill::  MMDDCCRR--IINNFFOO@@mmiicchhiiggaann..ggoovv  

UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn    
OOffffiiccee  ooff  CCiivviill  RRiigghhttss  
OOffffiiccee  ffoorr  CCiivviill  RRiigghhttss    
CClleevveellaanndd  OOffffiiccee    
11335500  EEuucclliidd  AAvveennuuee,,  SSuuiittee  332255  
CClleevveellaanndd,,  OOHH  4444111155--11881122      
  
TTeelleepphhoonnee::  221166--552222--44997700  
FFAAXX::  221166--552222--22557733;;  TTDDDD::  880000--887777--88333399  
EEmmaaiill::  OOCCRR..CClleevveellaanndd@@eedd..ggoovv  
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