
 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁO PHẬN PORTLAND OREGON 

 

Những Quy Định về Cách Cư Xử Trong Công Tác Mục Vụ Trẻ Em và Thanh Thiếu 

Niên 
 

 

 Niềm vinh hạnh cho nhân viên và thiện nguyện viên của giáo hội là được hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc 

dậy dỗ và phát triển đức tin Kitô giáo của con em họ.   

Trong bản quy định này danh từ “nhân viên giáo xứ” bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân làm việc với tư 

cách là nhân viên của giáo xứ, trường học, nghĩa trang hoặc những cơ quan khác của Tổng Giáo Phận hoặc 

giáo xứ.  

  

Chúng ta cùng đồng tâm biểu lộ sự chăm lo và quan tâm của toàn thể cộng đoàn cùng chung đức tin đến 

giới trẻ của chúng ta.  Chúng ta nhận thức được rằng trong khi phục vụ cho giới trẻ, những tình cảm mật 

thiết giữa những người lớn và trẻ em rất có thể sẽ nảy sinh.  Vì thế, những tình cảm cá nhân này   cần phải 

được duy trì ở những ranh giới đúng mức, và phẩm giá của mỗi trẻ em và thanh thiếu niên cần phải được 

nhận thức và được tôn trọng. 

 Với những ý tưởng trên những tiêu chuẩn về cách cư xử sau sẽ được áp dụng cho tất cả các nhân viên và 

thiện nguyện viên giáo xứ, những người làm việc, tiếp xúc sinh hoạt với trẻ em và thanh thiếu niên:  

 

 Tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ đều phải tôn trọng những quyền lợi và 

trách nhiệm của cha mẹ trong khi chăm sóc cho những nhu cầu và quan tâm của con cái vị 

thành niên của họ. 

 

 Tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ có liên quan đến mục vụ trẻ em và thanh 

thiếu niên đều phải được xem xét lý lịch và phải tham dự lớp huấn luyện để có thể nhận ra 

những hình thức ngược đãi hay lạm dụng, cách ngăn ngừa và những phương cách để báo cáo. 

 

 Tất cả những công việc mục vụ có liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, buộc phải có sự 

phê chuẩn của những bậc hữu trách và phải tuân theo quy định do tổng giáo phận và giáo xứ 

đặt ra về những vấn đề có liên quan đến sự an toàn, giao thông, xin phép cha mẹ, và trường 

hợp khẩn cấp cần đến sự chăm sóc về y tế.  
 
 Tất cả nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ buộc phải giữ đúng mức những ranh giới thuộc 

về cơ thể và cảm xúc đối với trẻ em và thanh thiếu niên mà họ tiếp xúc sinh hoạt.  Những sự 

đụng chạm vào cơ thể (thí dụ như ôm, quàng vai v.v.) đối với trẻ em và thanh thiếu niên đều 

có thể bị hiểu lầm và chỉ nên xẩy ra khi hành động ấy hoàn toàn không có tính cách tình dục 

và khi có mặt những người lớn khác.  Tuyệt đối không được dùng những hình phạt nặng hoặc 

ngôn ngữ mạ lỵ khi tiếp xúc sinh hoạt với trẻ em và thanh thiếu niên.  
 

 
 



 Một người lớn và trẻ em dưới tuổi vị thành niên tuyệt đối không bao giờ được ngủ chung 

trong phòng riêng qua đêm trừ khi người ấy là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của em.   
 

 Bất cứ hình thức dùng thuốc lá, rượu, cần sa (dưới mọi hình thức) hay chất ma túy bất hợp 

pháp (hoặc bị say rượu, cần sa hay thuốc sái) nào khi lo mục vụ trẻ em và thanh thiếu niên 

đều tuyệt đối cấm ngặt.  
 
 Tất cả nhân viên và thiện nguyện viên trong giáo xứ phải tránh không được có liên hệ tình 

cảm không thích hợp với trẻ em dưới tuổi vị thành niên hoặc với các nhân viên khác.  
 
 Khi quan sát thấy được những hành vi xấu, bao gồm những hành vi xấu liên quan đến tình 

dục, bất kể trong trường hợp nào, cần phải được coi trọng và báo cáo lên linh mục chánh xứ 

hoặc cấp trên, và, khi thích hợp, cần phải báo cáo cho các nhà chức trách.   
 

 Khi tiếp xúc sinh hoạt với trẻ em và thanh thiếu niên, nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ 

tuyệt đối không được dùng quyền hành để phát huy liên hệ phụ thuộc về tâm lý hay tình cảm. 
 

   
 Khi tiếp xúc với trẻ em và thanh thiếu niên trong trường hợp riêng tư hoặc chuyên nghiệp cần 

phải được diễn ra tại một nơi công cộng hoặc nơi người khác có thể trông thấy.  Bất cứ trong 

trường hợp nào cũng không được cho phép trẻ em và thanh thiếu niên vào khu vực chỗ ở của 

linh mục và tu sĩ.   
 

  

Tôi đã đọc và xin đồng ý tuân theo những Quy Định về Cách Cư Xử Trong Công Tác Mục Vụ Trẻ Em và 

Thanh Thiếu Niên .  

   

Tôi hiểu rằng bất cứ hành động nào của tôi mà không theo đúng những Quy Định Cư Xử này, hoặc tôi 

không thi hành theo quy định,  tôi có thể bị cách chức.  

  

Tôi cũng hiểu rằng những Quy Định Cư Xử này không bãi bỏ hoặc thay thế những bổn phận mà tôi cần 

có đối với pháp luật, những nguyên tắc, quy định hoặc những điều lệ  khác.   
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