Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
Văn Phòng Bảo Vệ Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên

CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ EM
Tổng Giáo Phận phấn đấu để thực thi các chính sách, dề ra các thủ tục và chương trình huấn
luyện để giúp bảo vệ sự an toàn của trẻ em, thanh thiếu niên và người có nhu cầu đặc biệt theo
học trong các trường học thuộc các giáo xứ, trong các lớp giáo lý và các chương trình khác. Các
linh mục, phó tế, tu sĩ, nhân viên và tình nguyện viên được kêu gọi luôn ứng xử với tích cách
chuyên nghiệp và đặt trọng tâm vào gương của Chúa Giêsu Kitô trong mọi lúc. Việc sàng lọc lý
lịch và huấn luyện về An Toàn Môi Trường cho tất cả các linh mục, phó tế, tu sĩ, nhân viên và
tình nguyện viên là một yêu cầu của Tổng Giáo Phận để hỗ trợ việc duy trì các chính sách An
Toàn Môi Trường của chúng ta.
Lạm dụng trẻ em là hành động vô đạo đức, đáng trách và sẽ không được Tổng Giáo Phận dung
thứ. Luật pháp yêu cầu bất kỳ ai có lý do tin rằng sức khỏe về thể chất, tinh thần hoặc sự an toàn
của trẻ em bị ảnh hưởng xấu bởi sự lạm dụng hoặc bị bỏ bê phải báo cáo sự nghi ngờ của mình
cho Cơ Quan Phục Vụ Nhân Sinh của tiểu bang Texas (Texas Department of Human Services)
hoặc cơ quan công quyền tại địa phương. Khả năng thực hiện sứ mệnh của Tổng Giáo Phận bị
ảnh hưởng khi nhân sự của Tổng Giáo Phận có liên quan đến việc lạm dụng trẻ em.
Tất cả nhân sự của Tổng Giáo Phận phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành liên quan đến việc
lạm dụng trẻ em, dù đã xảy ra hoặc còn trong vòng nghi vấn, kể cả việc lạm dụng giữa các em
với nhau.
Không tố giác việc nghi ngờ lạm dụng thể xác, tinh thần hoặc bỏ bê trẻ em ở Texas là một tội
phạm bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
KHÔNG CẦN XIN PHÉP AI KHI TỐ GIÁC VỀ TRƯỜNG HỢP LẠM DỤNG TRẺ EM.
THÀ TỐ GIÁC LẦM VỚI Ý TỐT CÒN HƠN KHÔNG LÀM. Dùng đường dẫn này của
văn phòng Bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên để tìm hiểu về các yêu cầu trong việc tố
giác: www.archgh.org/ocyp
Giáo dục là một yếu tố chính của chương trình An Toàn Môi Trường. Tất cả tu sĩ, nhân viên,
nhân sự của trường học và tình nguyện viên trên 18 tuổi, làm việc trong mọi khả năng với trẻ em,
hoặc xung quanh trẻ em, với người cao niên và người có nhu cầu đặc biệt đều được yêu cầu hoàn
thành chuơng trình huấn luyện An Toàn Môi Trường của Tổng Giáo Phận. Việc kiểm tra lý lịch
hình sự phải được hoàn tất trước khi họ có thể bắt đầu làm việc hoặc tình nguyện tại trường học
hoặc các tổ chức có liên quan đến trẻ em. Ngoài ra, họ còn cần phải được tái kiểm tra lý lịch hình
sự và tái huấn luyện mỗi 5 năm một lần. Tham dự khoá huấn luyện An Toàn Môi Trường là một
điều kiện cho các nhân sự và tình nguyện viên làm việc trong Tổng Giáo Phận GalvestonHouston.

