
 

 

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston 

Quy Tắc Ứng Xử Của Thiện Nguyện Viên 
 

Tên Giáo Xứ: ___________________________Thành Phố: ___________________________________ 

Là một cộng đồng tín hữu, chúng tôi cam kết bảo vệ trẻ em và vị thành niên, những món quà quan trọng 

nhất mà Thiên Chúa giao phó cho chúng tôi.  Điều kiện để trở thành những thiện nguyện viên là chúng tôi 

cam kết tuân thủ các nội quy và quy định dưới đây. 

 

Là một thiện nguyện viên, tôi sẽ: 

 Bảo vệ trẻ em, vị thành niên, hoặc bất kỳ ai được giao phó cho tôi chăm sóc trong mọi lúc. 

 Đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng, trung tín, nhẫn nại, ngay thẳng, nhã nhặn, trang 

nghiêm và quan tâm. 

 Tránh những tình huống ở một mình với một trẻ em hoặc một vị thành niên trong các hoạt động 

của giáo xứ hoặc trường học. 

 Khuyến khích hơn là chỉ trích, cạnh tranh hoặc so sánh khi làm việc với trẻ em, vị thành niên 

hoặc bất kỳ ai. 

 Từ chối nhận quà tặng đắt tiền từ trẻ em, vị thành niên hoặc phụ huynh mà không có sự chấp 

thuận trước bằng văn bản của cha chánh xứ hoặc cha quản nhiệm. 

 Không tặng quà cá nhân không phù hợp cho trẻ em hoặc vị thành niên. 

 Báo cáo việc bỏ bê hoặc nghi ngờ việc lạm dụng trẻ em đến Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ em 

(800.252.5400) hoặc cảnh sát sở tại. Tôi hiểu rằng việc không báo cáo tình trạng nghi ngờ ngược 

đãi trẻ em là vi phạm pháp luật của bang Texas. 

 Hoàn toàn hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào về sự ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em, vị thành niên 

hoặc bất kỳ ai. 

 Tuân thủ tất cả luật giao thông khi chuyên chở trẻ em, vị thành niên hoặc bất kỳ ai. 

 

Là một thiện nguyện viên, tôi sẽ không: 

 

 Theo đuổi bất kỳ quan điểm nào trái ngược với những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

 Hút thuốc trong khuôn viên giáo xứ khi có sự hiện diện của trẻ em và vị thành niên. 

 Sử dụng, sở hữu hay say rượu hoặc ma tuý bất hợp pháp bất cứ lúc nào trong khi đang làm việc. 

 Bạo hành trẻ em, vị thành niên hoặc bất kỳ ai. 

 Lăng nhục, nhạo báng, đe dọa hoặc làm mất phẩm giá trẻ em, vị thành niên hoặc bất kỳ ai. 

 Tấn công, lạm dụng tình dục hoặc đụng chạm thể xác không thích hợp với trẻ em, vị thành niên 

hoặc bất kỳ ai. 

 Tham gia vào bất kỳ hành vi gây sợ hãi hoặc làm nhục trẻ em, vị thành niên hoặc bất kỳ ai. 

 Thực hiện hành động phi pháp hoặc phi đạo đức trước sự hiện diện của trẻ em, vị thành niên hoặc 

bất kỳ người nào. 

 Nói tục chửi thề trước sự hiện diện của trẻ em, vị thành niên hoặc bất kỳ ai. 

 Quấy rối tình dục bất kỳ người nào, ví dụ: đòi hỏi tình dục, dùng lời khiêu dâm, v.v. 

 Lái xe không tuân thủ các quy định hoặc thiếu nhãn kiểm tra trong khi chuyên chở trẻ em, vị 

thành niên hoặc bất kỳ ai. 

 

Là thiện nguyện viên, tôi hứa sẽ tuân thủ triệt để các nội quy và hướng dẫn trong Quy Tắc Ứng Xử này. 

Tôi hiểu là một thiện nguyện viên làm việc với trẻ em, vị thành niên và những người yếu thế, bản thân tôi 

phải được điều tra kỹ lưỡng về lý lịch hình sự. Tôi đồng ý thông báo cho văn phòng Bảo Vệ Trẻ Em và Vị 

Thành Niên của Tổng Giáo Phận trong vòng 30 ngày nếu tôi bị kết án, bị luận tội, bị án treo hoặc không 

phủ nhận cáo buộc cho bất kỳ tội đại hình hoặc tiểu hình nào có liên quan đến vấn đề đạo đức. Tôi hiểu 

rằng bất kỳ hành động nào không phù hợp với Quy Tắc Ứng Xử hoặc không tuân thủ các quy định trong 

bản Quy Tắc Ứng Xử này có thể dẫn đến việc tôi bị sa thải khỏi nhiệm vụ thiện nguyện viên của mình. 

 

_______________________________                         ___________________________________ 

Tên Của Thiện Nguyện Viên                                        Tên Của Hội Đoàn 

 

_______________________________                         ___________________________________ 

Chữ Ký Của Thiện Nguyện Viên                                  Ngày 


