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Quy Chế về Hành Vi cho Nhân Viên và  
 Tình Nguyện Viên trong Giáo Phận Arlington 

______________________________________________________________________________ 

HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG AN TOÀN KHI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH SINH HOẠT VỚI 
TRẺ EM VÀ GIỚI TRẺ 

Giáo phận Arlington cam kết cung ứng một môi trường an toàn cho trẻ em trong tất cả các sinh 
hoạt và mục vụ của giáo phận. Trẻ em là quà tặng quý báu nhất và tất cả mọi tín hữu phải hợp 
tác và có những hành động thích nghi để bảo đảm an ninh cho chúng. Một trợ giúp quan trọng 
trong việc tạo dựng môi trường an toàn cho trẻ em là quy chế đồng nhất về hành vi. Mục đích 
của quy chế này là vạch rõ cho các giáo sĩ, các nhân viên và tình nguyện viên biết những hành vi 
nào không thể chấp nhận và bảo đảm cho việc kiểm soát các sinh hoạt của giới trẻ được hữu 
hiệu. 
 
Các hướng dẫn này được áp dụng cho tất cả các sinh hoạt của giáo phận, giáo xứ và trường Công 
Giáo trong Giáo Phận Arlington, tại những nơi có trẻ em hiện diện.  

Tất cả mọi người trưởng thành (adult) làm việc, lo mục vụ hay tình nguyện trong Giáo Hội 
Arlington đều phải tuân hành quy chế này. Vi phạm các quy chế này là một vấn đề nghiêm trọng 
và sẽ bị điều tra và giải quyết theo chính sách của Giáo Phận.  

Những ai sinh hoạt với trẻ em là đang phục vụ như các quản lý viên của quà tặng quý báu của 
Thiên Chúa là những đời sống trẻ. Duy trì được nguyên tắc này trong tâm trí sẽ tăng cường nhu 
cầu phải tôn trọng các giới hạn, và cung cấp một gương sáng về đời sống thánh thiện. 

Định Nghĩa: 
 
A. Tình nguyện viên trưởng thành (adult volunteer) 

1. Tình nguyện viên trưởng thành phải trên 18 tuổi và đã học xong bậc trung học.  

 1a. Học sinh chưa tới 19 tuổi và còn học trung học phải được coi là vị thành niên khi  
                  tham gia vào các sinh hoạt của giáo phận. 

  1b. Các tình nguyện viên trưởng thành không được tham dự vào các chương trình mục vụ  
                  giới trẻ trước khi đủ 21 tuổi, nếu là một tham dự viên trong các sinh hoạt giới trẻ như  
                  một vị thành niên. 

 2. Tình nguyện viên trưởng thành không phải là cố vấn. Phản ứng của họ trong các hoàn cảnh và 
các đối thoại với các vị thành niên có thể có những hậu quả về pháp lý, và vì thế, họ phải biết các 
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giới hạn của mình. Vai trò của một tình nguyện viên trưởng thành được giới hạn vào việc lắng 
nghe và thông cảm. 

3. Trong phạm vi tài liệu này, tất cả các tiết mục đề cập đến các đòi hỏi và/hay các hướng dẫn 
cho "tình nguyện viên trưởng thành" cũng áp dụng cho tất cả các giáo sĩ và nhân viên giáo phận. 

B. Những Người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị (Chaperone/Supervisor)  

1. Những Người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị là tình nguyện viên trưởng thành trông nom 
trẻ em, có quyền trên giới trẻ. Họ chia xẻ trách nhiệm và quyền hành của nhân viên giáo xứ được 
chỉ định để điều khiển một sinh hoạt của giới trẻ và các trưởng của nhóm trẻ.  

 1a. Mọi người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị) phải ít nhất đủ 21 tuổi.  

 1b. Khi ấn định tỉ lệ thích nghi của con số người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị so  
                  với số vị thành niên cho mỗi sinh hoạt, nếu hai vợ chồng có trách nhiệm coi sóc cùng  
                  một nhóm trẻ em thì chỉ được tính là 1 người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị. 

C. Trẻ em:  

1. Theo mục đích của quý chế này, "trẻ em", "vị thành niên", hay "giới trẻ" được định nghiã là 
bất cứ ai dưới 18 tuổi. 

D. Truyền Thông Xã Hội 
 
1. Truyền thông xã hội được định nghĩa là bất cứ hình thức thông tin nào trong đó người sử 
dụng, tạo dựng, dùng, gia nhập, tải xuống, hay thăm viếng trên mạng lưới hay hệ thống truyền 
thông của các cộng đồng để chia xẻ các tin tức, tư tưởng, các điện thư cá nhân, và những nội 
dung khác. 
 
2. Cho mục đích của Quy Chế này, truyền thông xã hội bao gồm nhưng không hạn chế trong 
những điều sau đây: điện thư, gửi bản văn (texting), phòng đàm thoại (chat rooms), gửi tin tức 
thời (instant message), các mạng lưới truyền thông xã hội, các thông tin bằng video, các bích báo 
trên mạng (online message board), các hệ thống trò chơi (gaming systems), điện thoại nhà và 
điện thoại cầm tay, v..v... 
 
 2a. Theo chính sách của giáo phận, như đã được trình bầy trong các điều 8.1 và 8.2 của  
                  Chính Sách An Toàn về Truyền Thông ấn bản thứ 12 (Informaton Security Policy,  

                  Version 12)  
 

"8.1 Tất cả mọi thông tin và thư tín được tạo dựng, gửi, nhận hay lưu trữ, sử dụng 
các phương tiện truyền thông của giáo phận đều là sở hữu riêng của giáo phận, 



3 

 

không ai có quyền sở hữu hay mong muốn được giữ riêng tư về các thông tin và 
thư tín này. Giáo phận duy trì quyền duyệt xét tùy nghi, tất cả thông tin và thư tín 
được gửi đi, lưu trữ hay đăng tải trong các phương tiện truyền thông của giáo 
phận. Giáo phận dành quyền theo dõi các gia trang, các phòng đàm thoại, và các 
nhóm thư tín (newsgroup) cũng như các tài liệu được tải xuống, để phù hợp với 
các chính sách của giáo phận hay vì một mục đích công vụ khác. Giáo phận có 
quyền thực hiện các việc duyệt xét này mà không cần thông báo cho nhân viên. 
Người sử dụng cho phép Văn Phòng Dịch Vụ Truyền Thông: IS (Information 
Services) và Giáo phận Arlington (Catholic Diocese of Arlington) CDA được 
duyệt xét tất cả mọi tài liệu được tạo dựng, lưu trữ, gửi hay nhận qua bất cứ mạng 
lưới nào của Giáo phận Arlington hay mạng lưới toàn cầu khác. Nhân viên không 
được chặn bắt (intercept), hay tiết lộ, hay phụ giúp trong việc chặn bắt, hay tiết lộ 
các thông tin điện tử." 
và 
 
"8.2 Giáo phận Arlington dành quyền theo dõi nội dung của các thông tin điện tử. 
Nội dung của các thông tin điện tử và việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử 
sẽ bị kiểm xoát để trợ giúp cho việc điều hành, bảo trì, kiểm tra, an ninh và các 
hoạt động điều tra hay vì các mục đích công vụ khác. Nhân viên Văn Phòng Dịch 
Vụ Truyền Thông sẽ "không duyệt xét nội dung của một thông tin cá nhân vì tò 
mò hay vì có sự yêu cầu của những người không thông qua hệ thống chấp thuận 
chính thức. 
 
Một bá cáo vi phạm phải được gửi cho Chưởng Ấn (Chancellor) hay Vị Phối Hợp 
Viên của Giáo Phận (Moderator of the Curia) để khiến cho các thông tin hay hoạt 
động trên mạng được duyệt xét hay theo dõi. Chưởng Ấn hay Phối Hợp Viên của 
Giáo Phận sẽ cho phép hay từ chối việc theo dõi. Nếu cho phép, Chưởng Ấn hay 
Phối Hợp Viên của Giáo Phận sẽ tiếp xúc với Giám Đốc Văn Phòng Dịch Vụ 
Truyền Thông để khởi sự việc duyệt xét/theo dõi. Kết quả sẽ được trình cho 
Chưởng Ấn hay Phối Hợp Viên của Giáo Phận." 

Cơ Sở 
 
E. Hướng dẫn về nhà xứ 
 
1. Chỉ có các linh mục, chủng sinh, thành viên của một hội dòng hay thân nhân trực tiếp mới có 
thể được ngủ lại qua đêm trong nhà xứ.  
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2. Chỉ có các linh mục, chủng sinh, thành viên của một hội dòng hay thân nhân trực tiếp của họ 
mới có thể được bước vào khu vực sinh sống bên trong nhà xứ (nghĩa là: các phòng riêng của các 
linh mục). 
 
3. Khi các linh mục khách, chủng sinh, hay thành viên của một hội dòng ở lại qua đêm trong nhà 
xứ, phải trình cho Văn Phòng Phụ Tá Giám Mục về Giáo Sĩ (Office of the Bishop's Delegate for 
Clergy) biết nếu ở lâu ngày (thí dụ: hơn 1 tuần). 
 
4. Ngoại lệ: trong vài trường hợp hiếm có, có thể cho phép những bạn bè nam giới trưởng thành, 
và có thể kể cả người phối ngẫu của họ ở lại qua đêm. Trong trường hợp này cần viết thư xin 
phép trước với Văn Phòng Phụ Tá Giám Mục về Giáo Sĩ. 
   
 F. Hướng dẫn cho tất cả các điạ điểm khác  
 
1. Các cuộc gặp gỡ với một đứa trẻ đã được hoạch định, và tiếp diễn không được thực hiện nếu 
không báo cho phụ huynh hay người giám hộ biết trước. 
 
 1a.  Nếu cần tiếp xúc cá nhân với một đứa trẻ vị thành niên, phải tránh gặp gỡ tại các nơi  
                   vắng vẻ. Cần hoạch định thời gian thích nghi và sử dụng một địa điểm công cộng, để  
                   có thể tạo được một môi trường trong sạch và có trách nhiệm. Người trưởng thành  
                   (adult) cũng phải giới hạn cả thời gian lẫn số lần tiếp xúc, và phải thông báo khi cần. 
  
2. Các trẻ em không có liên hệ thân thuộc không được ở trong nhà của một người trưởng thành 
mà không có sự hiện diện của những người trưởng thành có trách nhiệm khác.  
 
3. Người trưởng thành phải tránh không được ở một mình với trẻ em trong khu vực của phòng 
chứa các tủ đồ (locker room), nhà vệ sinh, phòng thay đồ, hay một phòng có cửa kín nào khác 
hay một khu vực hẻo lánh không thích hợp cho một mối liên hệ mục vụ. 
 
4. Thông thường, trẻ em không được phép có chìa khóa mở cửa các cơ sở của giáo hội. Nếu 
chúng cần có chìa khóa vì công việc làm, thì phải được phỏng vấn kỹ lưỡng và theo dõi bởi một 
người trưởng thành có trách nhiệm trông coi. 
 
5. Các cơ sở cần được kiểm xoát trong thời gian có tất cả mọi hoạt động của các nhóm sinh hoạt. 
 
6. Trong mọi sinh hoạt, phải có các người trưởng thành có mặt tại cơ sở hay điạ điểm có các vị 
thành niên hiện diện. 
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Hướng Dẫn Tổng Quát 

 

G. Hành vi của tất cả mọi người trưởng thành 
 
1. Mọi liên hệ với các vị thành niên phải được thực hiện với giả dụ rằng trẻ em là những cá nhân 
có giới hạn. Chúng KHÔNG tự lập. Do đó, mọi sinh hoạt có liên quan đến các vị thành niên chỉ 
có thể xẩy ra với sự hiểu biết rõ ràng và thỏa thuận của một vị đại diện của giáo phận và phụ 
huynh hay người giám hộ của đứa trẻ. Trẻ em trực thuộc các điều lệ về dân luật đặc biệt trong 
tiểu bang Virginia, và có thể bị ngăn cấm không cho tham gia một vài loại sinh hoạt. 
 
2. Tất cả mọi người trưởng thành phải tuân theo hệ thống điều hành và các thủ tục về giám hộ, an 
ninh và khẩn cấp, và các thể thức về môi trường an toàn do cơ quan điạ phương bảo trợ ấn định, 
và những điều này phải được áp dụng phụ trội cho các Chính Sách và Quy Chế Hành Vi của giáo 
phận. 
 
3. Việc sở hữu, bán hay sử dụng các dược phẩm bất hợp pháp và/hay dụng cụ hút sách đều bị 
triệt để ngăn cấm 
 
 3a. Một đứa trẻ không bao giờ được cho uống rượu, hút thuốc, dùng ma túy hay bất cứ  
                  những gì bị luật pháp ngăn cấm. 
 
 3b. Một đứa trẻ không được dùng hay chia xẻ các thứ rượu, thuốc lá, ma túy hay bất cứ  
                  những gì bị luật pháp ngăn cấm trước sự hiện diện của một người trưởng thành tại cơ  
                  sở của nhà thờ/trường học hay một sinh hoạt do hai nơi này tổ chức. 
 
4. Các tình nguyện viên trưởng thành không được cho một đứa trẻ một món quà hay dành cho có 
các ưu tiên hay cơ hội đặc biệt. Ngay cả các món quà nhỏ cũng không được cho trẻ em nếu cha 
mẹ chúng hay người giám hộ không biết hay không cho phép. 
 
5. Các tình nguyện viên trưởng thành không được tham dự vào các cuộc đàm thoại không thích 
nghi, hay dùng các câu chuyện khôi hài, các từ ngữ thô tục, các băng đĩa, phim ảnh hay trò chơi 
không thích hợp đối với trẻ vị thành niên, nhất là khi nội dung có tính chất dâm ô hay không 
thích hợp cho tuổi trẻ. 
 
 5a. Cho trẻ em xem các tài liệu khêu gợi hay dâm ô là bất hợp pháp. 
 
6. Đụng chạm thể xác với một người khác phải thích nghi theo tuổi tác và bầy tỏ sự kính trọng và 
tử tế, phải được làm trước công chúng, và không có tính cách gợi dục. 
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 6a. Phải luôn luôn tránh chơi trò vật lộn, thọc lét hay các hành vi khác có tính cách “đùa  
                  rỡn” với một đứa trẻ.  
 
 6b. Phải tránh đụng chạm thể xác với một đứa trẻ khi không có ai kế bên. Ôm có thể là  
                  một cách bầy tỏ lòng thương mến và kính trọng. Tuy nhiên, phải ôm khi có những  
                  người khác kế bên và không bao giờ được ôm khi ở một mình trong phòng hay sau  
                  các cửa đóng kín. 
 
 6c. Nếu một người trẻ khởi xướng các đụng chạm thể xác, thì phản ứng phải hạn chế và  
                  thích nghi. Trong mọi  trường hợp phải tỏ ra có sự kính trọng và không có tính cách  
                  khêu gợi. 
 
7. Nếu một người trưởng thành ý thức được rằng có một sự hấp dẫn riêng tư về tình cảm hay thể 
xác với một người trẻ, cần giữ khoảng cách thích hợp với nguời này và trình bầy điều này với 
cấp trên. 
 
8. Trong mọi hoàn cảnh một người trưởng thành không được trừng phạt bằng cách đánh đập trẻ 
em. 
 
9. Nếu có một trẻ em báo cáo không cảm thấy thoải mái về hành vi hay chủ ý của một tình 
nguyện viên trưởng thành trong bất cứ một sinh hoạt nào, tin tức này phải được trình lên cấp trên 
ngay lập tức. 
 
 9a. Tình nguyện viên trưởng thành phải báo cáo tức khắc bất cứ hình thức lạm dụng trẻ vị  
                  thành niên nào được biết cho Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em (Child Protective Services:  
                  CPS). 
 
 9b. Một khi đã báo cáo cho Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em, tình nguyện viên trưởng thành phải  
                  trình sự việc cho giới chức của giáo phận. 
 
10. Nếu bất cứ người trưởng thành nào nhận thấy hành vi của bất cứ một người đồng nghiệp hay 
trẻ em đáng lưu ý hay đáng nghi ngờ, người này phải báo cáo tức thì cho một cấp trên, hay nếu 
có nghi ngờ có sự lạm dụng trẻ em, thì phải báo cáo cho giới chức công quyền thích nghi. 
 
11. Các tình nguyện viên trưởng thành phải tránh không được uống rượu, bia trong vòng 4 giờ 
trước một sinh hoạt của giới trẻ. 
 
12.  Các tình nguyện viên trưởng thành phải tránh không được hút thuốc hay uống rượu, bia 
trước mặt trẻ em trong bất cứ chương trình hay sinh hoạt nào. 
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13. Các vật dụng được kể như là các vũ khí hay có hình dạng các vũ khí phải được triệt để cấm 
sử dụng. 
 
 13a. Một số các sinh hoạt giải trí hay hoạt động sử dụng các dụng cụ có hình dạng của  
                    các vũ khí, hay có thể dùng làm vũ khí. Bên trong nội dung của một sinh hoạt đặc  
                    biệt, các dụng cụ này có thể cho phép miễn là giới trẻ được theo dõi cẩn thận. Các  
                    dụng cụ này có thể bao gồm: súng bắn phẩm mầu, súng phun nước, súng bắn đạn  
                    mềm, dụng cụ cắm trại (thí dụ: dao bỏ túi, dìu, cưa, v..v...) 

Các Hướng Dẫn Đặc Biệt  
 
H. Hướng Dẫn cho các người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị (Chaperone/Supervisor) 
trong các sinh hoạt nhóm của trẻ em 
 
1. Những người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị có bổn phận phải đọc Quy Chế về Hành Vi 
của Giáo Phận Arlington và các hướng dẫn liên hệ tới các trẻ em họ được trao phó trông coi. 
 
2. Phải có hai hay nhiều tình nguyện viên trưởng thành hơn, hiện diện trong các sinh hoạt có trẻ 
em. 
 
 2a. Trong trường hợp không có đủ số người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị, thì sinh  
                  hoạt này phải được hủy bỏ. 
 
 2b. Tỉ lệ tối thiểu đòi hỏi về con số người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị so với số trẻ  
                   em cho một chuyến đi trong ngày là: 
 
   - Tiền Mẫu Giáo  1.4 
  - Mẫu Giáo tới lớp 5   1.6  
  - Lớp 6 đến lớp 8   1.8 
  - Lớp 9 đến 12   1.10  
 
 2c.  Tỉ lệ tối thiểu đòi hỏi về con số người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị so với số  
                   trẻ em cho các sinh hoạt lâu hơn 12 giờ là 1:7. 
 
3. Nếu chỉ có một tình nguyện viên trưởng thành lái xe chở trẻ em, ít ra, luôn luôn phải có hai trẻ 
em hiện diện. 
   
4. Trang phục phải luôn luôn phù hợp với sự kín đáo và giá trị luân lý Công Giáo. 
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I. Các chương trình và sinh hoạt bên ngoài nhà thờ 
 
1. Phải có sự chấp thuận của phụ huynh, kể cả một mẫu có chữ ký về thuốc men chữa trị, trước 
khi cho trẻ em tham dự một sinh hoạt bên ngoài giáo xứ hay trường học, mặc dù trẻ em có thể 
được cha mẹ chở tới địa điểm sinh hoạt. 
 
 1a. Người trưởng thành không được cho trẻ em dùng thuốc men nếu không có giấy cho  
                  phép của phụ huynh. 
 
 1b. Một bản sao giấy cho phép của phụ huynh và mẫu dùng thuốc men cho mỗi trẻ em  
                  phải có trong tay của người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị tại tất cả mọi sinh hoạt  
                  bên ngoài nhà thờ. Ngoài ra một bản sao khác phải được lưu trữ tại giáo xứ cùng với  
                  danh sách của các tham dự viên trong sinh hoạt này. 
 
 1c. Phải cố gắng hết sức có thể để cung cấp những săn sóc, trợ giúp thích nghi cho bất cứ  
                  trẻ em nào trong trường hợp mắc bệnh hay bị thương tích khiến nguy hiểm đến tính  
                  mạng (điều 8.01-225 (A) (1), Luật Tiểu Bang Virginia). 
 
2. Mỗi trẻ em phải được trao phó cho một người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị nhất định để 
người này canh chừng và giám thị hành vi của chúng trong suốt thời gian sinh hoạt hay du khảo. 
 
 2a. Cả những người truởng thành lẫn trẻ em đều phải tham dự các sinh hoạt với tất cả tập  
                  thể. 
 
 2b. Những người trưởng thành tham gia một sinh hoạt không được bỏ đi bất cứ nơi nào  
                  nếu trẻ em không được phép đi theo cùng.  
 
3. Khi bảo trợ cho các chương trình bên ngoài nhà thờ, các người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám 
Thị sẽ được cung cấp các thông tin để duyệt lại với tất cả trẻ em tham dự hầu giúp chúng quen 
thuộc với lịch trình sinh hoạt và sơ đồ của cơ sở nơi có tổ chức các sinh hoạt. 
 
 3a. Tất cả mọi người trưởng thành phải đảm bảo là trẻ em hiểu rõ các thông tin quan  
                  trọng về vấn đề an toàn. 
 
 3b. Phải ấn định một điạ điểm nhất định nơi trẻ em có thể tìm gặp các người Đi Kèm để  
                  Canh Chừng/Giám Thị hay nơi toàn nhóm sẽ tụ họp vào một thời điểm đã thỏa thuận. 
 
4. Người trưởng thành không được ở một mình với một trẻ em trong khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ 
sinh, phòng thay dồ hay các phòng có cửa đóng kín hay một nơi hẻo lánh không thích hợp cho 
một mối liên hệ mục vụ. 



9 

 

 
5. Trong các sinh hoạt qua đêm, phải hết sức cẩn thận trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ em: 
 
 5a. Nếu một người trưởng thành phải bước vào khu vực nghỉ ngơi của trẻ em, phải có  
                  một người trưởng thành thứ hai hiện diện. 
 
 5b. Bất cứ tiếp xúc nào với một trẻ em không được thực hiện trong khu vực ngủ nghỉ. 
 
 5c. Không bao giờ một người trưởng thành không có liên hệ gia đình được ngủ chung  
                  giường với một trẻ em. Nếu một người trưởng thành phải ở lại trong khách sạn hay  
                  một phòng ngủ khác với trẻ em, người này phải ngủ trên giường dành riêng cho mình,  
                 dùng loại giường kéo ra, ghế bố hay các loại giường nệm khác nếu cần. 
 
 5d. Trong các sinh hoạt qua đêm những người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị có  
                   trách nhiệm ấn định và tăng cường luật giờ giới nghiêm (curfew).  
 
 5e. Những người Đi Kèm để Canh Chừng/Giám Thị phải kiểm xoát các phòng ốc đều  
                  đặn sau giờ giới nghiêm để đảm bảo là tất cả trẻ em đều ở trong phòng của chúng. 
 
 5f. Một người Đi Kèm để Canh Chừng phải canh gác tại một điạ điểm ấn định trong suốt  
                  đêm. Người trưởng thành này cũng có trách nhiệm kiểm xoát các sự sắp xếp về phòng  
                  ngủ cho những người lớn hiện diện cùng với các trẻ em trong suốt đêm. 
 
J. Chụp hình 
  
1. Không được chụp hình một trẻ em nào đó nếu không cho phụ huynh biết hay có phép của phụ 
huynh hay người giám hộ. 
 
 1a. Phụ huynh phải ký giấy cho phép chụp hình hay quay phim các trẻ vị thành niên trước  
                  mỗi sinh hoạt và giấy phép phải được ký lại hàng. năm. 
 
 1b. Người trưởng thành không bao giờ được chụp hình trẻ em khi chúng không mặc quần  
                  áo hay khi chúng thay đồ. 
 
2. Phụ huynh phải ký giấy cho phép đăng tên của một trẻ em trước khi in ấn để phổ biến. 
 
3. Bản sao các hình ảnh phải có sẵn để đưa cho phụ huynh xem khi họ yêu cầu. 
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 Các phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật: 
 
K. Hướng dẫn tổng quát về truyền thông xã hội 
 
1. Tất cả mọi mạng lưới mục vụ xã hội và truyền thông phải cởi mở và trong sáng.  
 
2. Tất cả các các giáo sĩ phải luôn luôn tự xưng mình là các giáo sĩ với chức vụ thích hợp trong 
tên sử dụng (User ID) và tiểu sử (profile). 
 
3. Các chương mục truyền thông xã hội của các các giáo sĩ (Clergy social media account) phải 
được giả dụ là các chương mục có tính cách mục vụ và do đó phải cởi mở và trong sáng. 

4. Các chương mục truyền thông xã hội cá nhân không được dùng để làm việc mục vụ đối với 
các trẻ vị thành niên. 

5. Mỗi chương trình mục vụ cần truyền thông với trẻ vị thành niên đều phải thiết lập một chương 
mục dành riêng cho mục đích mục vụ và có thể có thêm một hay nhiều người tình nguyện viên 
trưởng thành không có liên hệ gia đình vào xem, theo dõi và sử dụng.  

6. Không được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội có tính cách riêng tư với một vị 
thành niên. Trong một vài trường hợp hiếm có, các thông tin này phải được lưu trữ tại địa điểm 
của cơ quan tổ chức và có thể được sao lục dễ dàng.  
 
7. Phải có giấy phép của phụ huynh hay người giám hộ trước khi các thông tin điện tử với một 
trẻ vị thành niên không được mở ra cho phụ huynh hay các người trưởng thành không liên hệ 
khác xem. 

8. Tất cả các truyền thông có văn bản (text-based) được gửi cho hay nhận từ các vị thành niên 
phải sao gửi cho phụ huynh hay người giám hộ và một tình nguyện viên trưởng thành khác. Các 
thông tin này phải được lưu trữ tại địa điểm của cơ quan tổ chức và có thể sao lục dễ dàng. 

9. Truyền thông với các vị thành niên bằng phương tiện điện tử phải được hạn chế vào những giờ 
phút thích nghi, y như khi gọi điện thoại cho một tư gia, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hay để 
thông báo các tin tức có thời gian tính. 

10. Việc ghi tên (tagging) một vị thành niên trong một tấm hình hay phim video bị ngăn cấm. 

 10a. Nếu một tấm hình hay một phim video được đăng trên bất cứ gia trang mục vụ nào,  
                    tất cả tên của các vị thành niên đều phải được xóa bỏ. 
 
11. Trong trường hợp có các tiến bộ khác về kỹ thuật sẽ có các tu chính và phụ chính khác cho 
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Quy Chế về Hành Vi này. Các nguyên tắc chung được cung cấp trên đây phải được áp dụng một 
cách khôn ngoan và cẩn thận trong trường hợp chưa có một tu chính.  
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Biên Nhận Quy Chế về Hành Vi cho Nhân Viên và  
Tình Nguyện Viên trong Giáo Phận Arlington 

_____________________________________________________________________________ 

Giấy biên nhận chính thức này chứng tỏ là cá nhân có chữ ký dưới đây đã đọc và hiểu các hướng 
dẫn được trình bầy trong tài liệu đính kèm. Giấy biên nhận này sẽ được lưu trữ vĩnh viễn tại Văn 
Phòng Bảo Vệ và An Toàn Trẻ Em. 

Xin vui lòng điền vào và nộp cho giáo xứ/trường học của quý vị. 

Tôi đã đọc và hiểu các hướng dẫn nằm trong Quy Chế về Hành Vi của Giáo Phận Arlington. Tôi 
sẽ tuân theo các hướng dẫn này và theo dõi để bảo vệ trẻ em và giới trẻ trong phận sự của tôi là 
phục vụ cho Giáo Hội.  
 
Tên (Viết chữ hoa) ___________________________________________ 
 
Chữ ký_________________________________  Ngày Tháng Năm ________ 
 
Chức Vụ/Mục Vụ_________________________________________________________ 

Giáo xứ/Trường/Đoàn Thể__________________________________________________ 
 
E-mail hay điện thoại: _____________________________________________________ 


