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DÅn NhÆp  
Quy ch‰ bäo vŒ trÈ em và gi§i trÈ cÛng nhÜ phòng chÓng låm døng tình døc hay båc Çãi trÈ em này (ÇÜ®c 
trình bày sau Çây Çu®c hi‹u dung nghïa là “ Quy Ch‰ ”) cûa Giáo PhÆn Công Giáo Arlington (nÖi Çây hi‹u 
nghïa “Giáo PhÆn”) v§i møc Çích nhÜ sau: 
 

a) Tóm lÜ®c quy ch‰ hiŒn hành: 
1. TrÈ em có quyŠn ÇÜ®c sÓng an toàn và Çu®c bäo vŒ khÕi bÎ hãm håi trong m†i môi 

trÜ©ng,và 
2. KhÕi bÎ låm døng tình døc hay bÎ båc Çãi bªi bÃt cÙ m¶t nhân viên nào cûa giáo phÆn 

trong khi thi hành phÆn vø hay các sinh hoåt do giáo phÆn bäo h¶ mà thôi, ngoài ra 
giáo phÆn không có trách nhiŒm, quyŠn hån trên công viŒc cûa nhân viên Çó, và 

b) ñ‹ làm tæng thêm, sáng tÕ quy ch‰ hiŒn hành này. 
 
Giáo phÆn luôn quan tâm nh»ng quyŠn l®i cûa trÈ em và ngÜ©i l§n phäi ÇÜ®c sÓng an toàn Çói v§i nh»ng 
hành vi låm døng hay båc Çãi.  Giáo phÆn luôn dÅn thân Ç‹ thæng hoa và bäo Çäm công viŒc bäo vŒ m†i trÈ 
em và dùng h‰t khä næng cûa mình Ç‹ xây Ç¿ng cho ÇÜ®c môi trÜ©ng sÓng an toàn cho trÈ em và gi§i trÈ 
ngõ hÀu ngæn ngØa các em khÕi bÎ båc Çãi vŠ th‹ lš cÛng nhÜ tình døc hay bÎ bÕ rÖi Ç‹ mang tÓi bÃt cÙ nÖi 
Çâu có th‹ sÙ vø ch»a lành hiŒu næng cûa mình.  Quy ch‰ này xây d¿ng trên quy ch‰ cûa giáo phÆn ban bÓ 
næm 1991 và Çã ÇÜ®c cÆp nhÆt hóa kÎp th©i.  Quy ch‰ này nói lên s¿ quan tâm cûa chúng tôi Çói v§i ngÜ©i 
trÈ và nh»ng quy ÇÎnh cûa bän hi‰n chÜÖng (ÇÜ®c duyŒt xét låi) vŠ Bäo VŒ TrÈ Em và NgÜ©i TrÈ và Nh»ng  
Tiêu ChuÄn CÖ Bän Cho Các Quy Ch‰ Cûa Giáo PhÆn/ ñÓi V§i Nh»ng S¿ TÓ Cáo KhuÃy NhiÍu Tình Døc 
TrÈ Em VÎ Thành Niên Bªi Các Linh Møc Hay ThÀy Sáu.  Bän hi‰n chÜÖng này Çã dÜ®c H¶i ñÒng Giám 
Møc Công Giáo Hoa Kÿ chÃp thuÆn vào tháng 11 næm 2002 trong phiên h†p khoäng Çåi ÇÒng th©i Çã ÇÜ®c 
Tòa Thánh chÃp thuÆn vào ngày mùng 8 tháng 12 næm 2002. 
 

PhÀn 1. Quy Ch‰ 
ñây là quy ch‰ cûa giáo phÆn vŠ hành vi låm døng hay båc Çãi trÈ em bªi nhân viên thu¶c giáo phÆn, khi 
 
i) Çang thi hành công viŒc cûa giáo phÆn hay 
ii) Çang thi hành các sinh hoåt dÜ§i s¿ bäo h† cûa giáo phÆn  
 
mà phän låi nh»ng nguyên t¡c cûa m¶t ngÜ©i Kitô h»u hay ra ngoài møc tiêu quyŠn hån và trách nhiŒm hay 
công viŒc cûa m¶t công nhân thu¶c Çîa phÆn.  Thêm vào Çó, m†i thành viên cûa giáo phÆn phäi và së phäi 
hoàn thành v§i luÆt ti‹u bang hay Çîa phÜÖng thích h†p vŠ s¿ báo cáo c’ac s¿ kiŒn th¿c t‰ hay ... xÄy ra vŠ 
s¿ låm døng hay båc Çãi trÈ em, và v§I nh»ng Çòi hÕi sau Çây. 
 
Quy ch‰ này không nói vŠ hành Ç¶ng låm døng tình døc, bÕ bê con trÈ hay båc Çãi trÈ em cách chung, 
nhÜng chÌ trong nh»ng trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt ÇÜ®c diÍn tä nhÜ ª Çây.  Nó có møc Çích thiét lÆp nh»ng Çòi 
bu¶c và nh»ng ti‰n trình cûa s¿ cÓ g¡ng, hÀu ngæn ngØa hành Ç¶ng låm døng hay båc Çãi trÈ em do nh»ng 
nhân viên, hay thiŒn nguyŒn viên cûa giáo phÆn mà s¿ thiŒt håi mang Ç‰n cho ngÜ©i khác trong khi các 
nhân vÆt Çó Çang thi hành công viŒc cûa giáo phÆn, cÛng nhÜ cung cÃp s¿ hÜ§ng dÅn cho nhân viên cûa 
giáo phÆn phäi ÇÓi phó ra sao v§i các s¿ viŒc låm døng tình døc hay båc Çãi trÈ em do nhân viên hay thiŒn 
nguyŒn viên cûa giáo phÆn th¿c t‰ xÄy ra hay nghi ng© xÄy ra .  

Giáo phÆn Công Giáo Arlington
Quy ch‰ vŠ viŒc Bäo VŒ TrÞ em và Gi§I trÞ 

CÛng nhÜ phòng chÓng hành Ç¶ng låm døng Tình døc 
Hay båc Çãi trÞ em 
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V§i ÇÙc tin ÇÜ®c hâm nóng, chúng tôi m¶t lÀn nÜã dÃn thân vào nh»ng møc Çích cæn bän cºa Quy Ch‰: 
a) LÆp låi và cûng cÓ thêm chÜÖng trình giáo døc và ti‰n trình sàng loc Çói v§i møc tiêu phòng chÓng 

nh»ng hành vi låm døng và båc Çãi trÈ em do nhân viên và tình nguyŒn viên cûa giáo phÆn. 
b) ñ‹ xác nhÆn nh»ng Çòi hÕi vŠ viŒc báo cáo sau Çây ÇÓi v§i các cÖ quan có thÄm quyŠn cûa xã h¶i và 

giáo phÆn. 
c) ñ‹ nói lên s¿ sæn sóc vŠ th‹ lš, tình thÀn và tình cäm ÇÓi v§i trÈ em bÎ båc Çãi, gia Çình em cÛng nhÜ 

c¶ng Çoàn công giáo bÎ änh hÜªng. 
d) ñ‹ nói lên s¿ sæn sóc vŠ tinh thÀn, th‰ lš và tình cäm ÇÓi v§i cá nhân mà biŒn pháp ch‰ tài ÇÜ®c ban 

hành ÇÓi v§i h†, và 
e) ñ‹ nói lên nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c th¿c hiŒn khi có s¿ tÓ cáo vŠ hành vi låm døng hay båc Çãi trÈ em 

xÄy ra. 
 
Giáo phÆn m¶t lÀn n»a kh£ng ÇÎnh låi s¿ quy‰t tâm báo cáo v§i cÖ quan công quyŠn s¿ tÓ cáo låm døng 
tình døc ÇÓi v§i ngÜ©i vi thành niên bao gÒm s¿ th¿c hiŒn Çày Çû phÓi h®p v§i dàn luÆt ÇÒng th©i c¶ng tác 
v§i h† trong công viŒc ÇiŠu tra thích h®p v§i quyŠn hån cûa luÆt pháp cho cho phép, ÇÒng th©i cÛng khuy‰n 
khích nh»ng nån nhân vŠ quyŠn hån cûa h† là báo cáo v§ì cÖ quan công quyŠn.  Bän sao cûa bän quy ch‰ 
này và bÃt cÙ s¿ duyŒt x‰t låi nào ª Çây ÇŠu ÇÜ®c dŒ trình H¶i ñÒng Giám Møc Công Giáo Hoa Kÿ.  BÃt cÙ 
linh møc hay thÀy sáu nào vi phåm m¶t trong nh»ng hành vi låm døng tình døc trÈ em, vÎ thành viên nhÜ 
diÍn tä trong này së không ÇÜ®c ti‰p tøc sÙ vø hay thuyên chuy‹n công tác sang m¶t Çîa phÆn khác, ÇÖn vÎ 
khác hay tÌnh dòng khác.  S¿ chæm sóc së ÇÜ®c th¿c hiŒn Ç‹ bäo vŒ quyŠn l®i cûa m†i thành phÀn có liên 
quan Ç‰n viŒc tÓ cáo låm døng ho¥c båc Çãi trÈ em, Ç¥c biŒt ÇÓi v§I nh»ng ngÜ©i khi‰u nåi là mình bÎ 
khuÃy nhiÍu và k‹ cä ngÜ©i bÎ tÓ cáo mà các biŒn pháp ch‰ tài Çã th¿c hiŒn v§i h†.  Khi s¿ bu¶c t¶i Çã ÇÜ®c 
chÙng minh là không hi‹n nhiên, thì tØng bÜ§c có th‹ së lÃy låi thanh danh cho kÈ bÎ tÓ cáo sai làm. 
 

PhÀn 2. ñÎnh Ngh¸A 
 
V§i møc Çích dùng cho bän Quy Ch‰ này, nh»ng hån tØ së ÇÜ®c xác ÇÎnh nhÜ sau: 
 
PhÀn 2.1: “Accused” ám chÌ m¶t ngÜ©i bÎ tÓ cáo là Çã vi phåm hành Ç¶ng khuÃy nhiÍu tình døc, m¶t vi 
phåm nghiêm tr†ng quy ch‰ hay là tr†ng t¶i. 
 
PhÀn 2.2: “Administrative leave” nghïa là cho bÎ cáo r©i bÕ công viŒc Çã ÇÜ®c giao kèm theo bän thông báo 
nghÌ công tác do ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn t°ng Ç¥t såu 
 
PhÀn 2.3: “The Bishop” có nghiã là Giám Møc Giáo PhÆn Arlington, Virginia 
 
PhÀn 2.4: “Child” hay  “children” nghïa là bÃt cÙ ngÜ©i nào dÜ§i 18 tÜªi. 
 
PhÀn 2.5: “Child abuse” nghïa là bÃt cÙ thái Ç¶ hay hành Ç¶ng ÇÓi v§i em bé: 
a) hành Ç¶ng, thái Ç¶ Çó tåo nên hay ép bÜ§c Çe d†a ÇÍ tåo ra hay hành hå hay cho phép xÄy ra ho¥c Ç‹ 

s¿ cÜªng hi‰p xÄy ra trên Çùa trÈ mà gây ra thÜÖng t°n vŠ th‹ lš, tinh thÀn mà không phäi là do tai nån, 
hay là tåo nên m¶t s¿ rûi ro Çáng k‹ Çi Ç‰n ch‡ ch‰t, làm thân hình ra xÃu sí, ho¥c gây nên tàn tÆt vŠ 
th‹ xác hay tinh thÀn. 

b) Nh© nó mà bÃt cÙ hành Ç¶ng cÜ«ng bÙc vŠ tình døc hay vi phåm vŠ tình døc hay Ç‹ cho hành Ç¶ng Çó 
vÃp phåm trên ÇÙa trÈ xäy ra. 

c) (hành Ç¶ng thái Ç¶ Ãy) là hành Ç¶ng vi phåm luÆt nhÜ Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh trong nh»ng Çåo luÆt vŠ tr†ng 
t¶i cûa C¶ng ñÒng Chung Virginia ÇÓi v§i ‘ Thái ñ¶’ trong c¶ng ÇÒng, ÇÓi v§i ‘Thái ñ¶’ ngoài c¶ng 
ÇÒng Chung Virginia.  
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d) (hành Ç¶ng, thái Ç¶) bao gÒm bÃt kÿ nh»ng gì nhÜ sau: 
 

1. bÃt cÜ hành Ç¶ng nào hay s¿ can d¿ nào (h®p tác, phÓi h®p) ho¥c có liên quan Çén b¶ phÆn 
sinh døc ho¥c Çøng chåm b¢ng th‹ lš v§i s¿ ÇÒng š hay không ÇÒng š cä khi ÇÜ®c b¡t Çàu bªi 
ÇÙa trÈ mà hành Ç¶ng này liên quan t§i s¿ Çøng chåm gi§i tính, s¿ gå gÅm, s¿ hãm hi‰p ÇÙa bé 
bªi cha mË hay bÃt cÙ ngÜ©i nào khác là nh»ng ngÜ©i thÜ©ng xuyên hay tåm th©ì sæn sóc, bäo 
vŒ hay có trách nhiŒm trông coi ÇÙa trÈ, bÃt k‹ s¿ thiŒt håi vŠ m¥t th‹ lš Çó ÇÜ®c nâng Ç« hay 
không, bao gÒm: 

a) S¿ s© mó cÓ š vào cÖ quan sinh døc ho¥c nh»ng phÀn kín nhÜ ng¿c cûa phø n», 
khu v¿c âm hô hay Çùi và mông cûa ÇÙa trÈ hay cûa chính thû phåm bªi ÇÙa trÈ 
v§I møc Çích khêu g®i tình døc hay thÕa mãn tình døc. 

b) Hãm hi‰p, giao h®p (cÖ quan sinh døc hay hÆu môn) s¿ ti‰p xúc miŒng v§i cÖ quan 
sinh døc ho¥c miŒng v§i hÆu môn. 

c) S¿ s© mó cÓ š ho¥c phÕi bày cÖ quan sinh døc cûa mình hay nh»ng phÀn kín bao 
gÒm ng¿c cûa phø n», khu v¿c âm hô, hay, v‰ Çùi, mông, trÜ§c s¿ chÙng ki‰n cûa 
con trÈ v§i møc Çích khêu g®i và thÕa mãn tình døc. 

d) Cho phép, g®i c§, khuy‰n døc hay giúp vào viŒc mô tä, phÖi bày Ç‹ cho viŒc nhìn 
xem bªi bÃt cÙ ho¥c là ngÜ©i sÓng Ç¶ng ho¥c b¢ng phÜÖng tiŒn hoåt hoa bao gÒm 
máy ‘digitô’ hay tranh änh vŠ m¶t phÀn hay toàn b¶ thân th‹ cûa m¶t em bé lõa 
th‹, phÕi bày nh»ng phÀn kín trong tÜ th‰ cº Ç¶ng hay bÃt Ç¶ng, m¶t mình hay v§i 
ngÜ©i khác, ho¥c diÍn tä m¶t trÈ em trong tÜ th‰ Çang quan sát nh»ng hành vi ân ái 
cûa nh»ng ngÜ©i khác trÜ§c s¿ hiŒn diŒn cûa ÇÙa trÈ. 

e) Trình bày ho¥c phát cho m¶t em bé bÃt kÿ tranh änh sách vª, hình änh digitô, 
phim chuyŒn hay báo chí mà trang bìa hay n¶i dung bên trong chû y‰u diÍn tä vŠ 
các hành Ç¶ng hay giao ti‰p tình døc hay tranh änh lõa th‹ ho¥c m¶t phÀn lõa th‹ 
mà nói chung m†i ngÜ©i ÇŠu ÇÒng š nh»ng hình änh Çó khêu g®i s¿ thèm khát tình 
døc cûa con ngÜ©i. 

2. S¿ båc Çãi vŠ th‹ lš bao gÒm bÃt cÙ hành Ç¶ng nào: 
a) Nh»ng s¿ cÓ š gây thÜÖng tích th‹ lš cho ÇÙa trÈ, ho¥c 
b) CÓ š gây t°n thÜÖng vŠ m¥t tinh thÀn thay tâm lš cho trÈ em b¢ng cách cÓ š làm 

cho ÇÙa trÈ s® hãi phäi thiŒt håi vŠ th‹ lš. 
ñó là quy ch‰ cûa giáo phÆn vŠ hình phåt thân xác ÇÓi v§i trÈ em bÎ cÃm chÌ 
trong tÃt cä m†i cÖ sª dÜ§i s¿ bäo tr® cûa Giáo PhÆn.  S¿ hành hå th‹ lš ÇÓi v§i 
ÇÙa trÈ không bao gÒm s¿ kiŠn ch‰ th‹ lš ÇÓi v§i ÇÙa trÈ trong khi nó Çang cÓ 
g¡ng làm t°n thÜÖng ngÜ©i khác hay chính bän thân nó, ho¥c s¿ hÜ§ng dÅn thích 
h®p vŠ th‹ lš ÇÓi v§i ÇÙa trÈ Ç‹ giúp nó Çi vào ‘Th©i gian cÀn thi‰t’ hay s¿ hån 
ch‰ thích h®p cûa Ç¶ng các thæng ti‰n cho ÇÙa trÈ lÃy låi ÇÜ®c s¿ an toàn và 
kiŠm ch‰ ÇÜ®c nh»ng xúc Ç¶ng cûa mình. 

3. LÖ là (bÕ bê) bao gÒm: 
a) Cha mË, ngÜ©i giäm h¶, hay ngÜ©i bäo vŒ bÕ rÖi ÇÙa trÈ 
b) Thi‰u s¿ chæm sóc ÇÓi v§i ÇÙa trÈ trong viŒc cung cÃp thích Çáng và cÀn thi‰t vŠ 

vÃn ÇŠ thÙc æn, nÖi ª, quÀn áo, và giáo døc. 
c) Không cung cÃp s¿ sæn sóc, ki‹m xoát trong s¿ tôn tr†ng th‹ lš ho¥c lo l¡ng vŠ sÙc 

khÕe; tØ chÓi ho¥c thi‰u phÆn s¿ làm cha mË, ngÜ©i giám h¶, và s¿ hày tÕ cÓ š 
không chæm sóc Çày Çû cûa cha mË, ngÜ©i giám h¶ hay các cÖ sª h»u trách. 

 
PhÀn 2.6. “S¿ tÓ cáo khä tín” nghïa là tÓ cáo mà trong Çó cæn sÙ vào các s¿ viŒc thì h¶i Çû m¶t hay nhiŠu 
ÇiŠu then chÓt sau Çây: a) có th‹ tin ÇÜ®c và nghe có lš, b) t¿ nhiên (khách quan), có lš và có th‹ xÄy ra, c) 
liên k‰t v§i các d¿ kiŒn khác ho¥c nguÒn khác và, d) thØa nhÆn bªi bÎ cáo. 
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PhÀn 2.7. “Nhân viên thu¶c Giáo PhÆn” và “Nhân viên cûa giáo phÆn” nghïa là: 
a) M†i giáo sï, ho¥c tr¿c thu¶c giáo phÆn hay các thành viên thu¶c các c¶ng Çoàn dòng tu là nh»ng ngÜ©I  

theo dân luÆt lŒ thu¶c s¿ ÇiŠu hành, quyŠn hån và cai quän cûa giáo phÆn (nÖi Çây, Çôi khi ÇÜÖc hi‹u 
v§i nghïa “NhÀn viên tu sï”) 

b) Nh»ng ngØÖi, thông thÜ©ng ÇÜ®c thuê làm viŒc cho giáo phÆn, ho¥c cho giáo xÙ, ho¥c nh»ng cÖ sª 
công giáo và các t° chÙc tØ thiŒn, theo dân luÆt d¥t dÜ§i quyŠn ÇiŠu hành, thÄm quyŠn và cai qän cûa 
giáo phÆn (nÖi Çây muÓn nói t§i nh»ng ngÜ©i “công nhân cûa giáo phÆn”) 

c) TÃt cä nh»ng ngØÖi thông thØÖng làm viŒc phøc vø v§i tÜ cách thiŒn nguyŒn viên cho giáo phÆn hay 
cho giáo xÙ,ÇÜ®c trao phó m¶t sÙ vø hay các cÖ sª công giáo ho¥c các t° chÙc mà theo dân luÆt chÙng 
Ç¥t dÜ§i s¿ ÇiŠu hành, quyŠn hån, cai quän cûa giáo phÆn (nÖi Çây muÓn nói t§i “các thiŒn nguyŒn viên 
cûa giáo phÆn”) 

d) Các nhân viên h®p ÇÒng , nh»ng ngÜ©i có s¿ ti‰p xÙc Ç¡ng k‹ v§i các em Ç¥t dÜ§i quyŠn trong nom bªi 
Giáo PhÆn. 

Møc Çích cûa phÀn 2.7 này là các Çoån phø chú trên Çây ÇÜ®c tham khaÕ Ç‹ phân biŒt chÙ không phäi ÇÍ 
liên k‰t. 
PhÀn 2.8. “Lãm døng tình døc” nghïa là bÃt cÙ thái Ç¶ nào vŠ tình døc trái v§i luÆt pháp nhÜ Çã ÇÜ®c xác 
ÇÎnh rõ bªi các ÇiŠu khoän vŠ tr†ng t¶i cûa c¶ng ÇÒng chung Virginia ÇÓi v§i hành Ç¶ng trong c¶ng ÇÒng 
chung Virginia và cÛng là tr†ng t¶i theo luÆt ÇÓi v§i thái Ç¶ Çó ª ngoài c¶ng ÇÒng chung Virginia và bªi 
giáo luÆt 277 và 1395 2. 
 
PhÀn 2.9. “S¿ ti‰p xúc Çáng k‹” nghïa là ti‰p xúc v§i các em trong m¶t th©i gian dài v§i møc tiêu là “sÓng 
v§i các em. Công viŒc có th‹ xäy ra thÜ©ng xuyên ngày này qua ngày khác. 

PhÀn 3. Phân Phát Quy Ch‰ 
PhÀn 3.1. Bän sao bän quy ch‰ này së ÇÜ®c phân phát càng s§m bao nhiêu có th‹ Ç‰n các vÎ giám ÇÓc, t°ng 
giám thi, và các cÖ quan ÇÀu nào cûa væn phòng giáo phÆn, các t° chÙc thu¶c væn phòng chÜªng Ãn.  Nh»ng 
bän sao quy ch‰ này ÇÜ®c phân phát nhÜ vÆy là Ç‹ nó së trª nên m¶t phÀn trong hÒ sÖ thÜ©ng xuyên cûa 
tØng væn phòng hay t° chÙc. 
PhÀn 3.2. Væn phòng chÜ§ng Ãn cûa giáo phÆn Arlington (ª Çây muÓn nói t§i væn phòng quän lš nhân viên) 
së cæn cÙ vào bän sao quy ch‰ này mà chuÄn bÎ Ç‹ phân phÓi cho tÃt cä nhân viên thuôc giáo sï, tu sï, m†i 
nhân viên cûa giáo phÆn cÛng nhÜ các thiŒn nguyŒn viên có phÀn vø ti‰p xúc Çáng k‹ v§i trÈ em v§i tÜ cách 
làm viŒc cho giáo phÆn.  Sau Çây, bän sao quy ch‰ này cÛng së ÇÜ®c phân phát nhÜ vÆy t§i nh»ng nhân viên 
m§i cûa giáo phÆn trÜ§c khi hay cùng lúc nhân viên m§i Çó Çäm nhiŒm các chÙc vø và trách nhiêm nhÜ 
vÆy. 
PhÀn 3.3. Thêm vào Çó, nhÜ ÇŠ cÆp trÙÖc, ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn, sau khi Çã trình ñÙc Giám Møc 
duyŒt xét, có quyŠn phân phát bän sao tin tÙc vŠ quy ch‰ này t§i nh»ng ngÜ©i khác, các câu låc b¶, các t° 
chÙc, các h¶i Çoàn trong giáo phÆn n‰u xét thÃy thích h®p. 
PhÀn 3.4.  BÃt cÙ nhân viên nào trong giáo phÆn có lš do Ç‹ tin r¢ng bän sao quy ch‰ này chÜa ÇÜ®c phân 
phát phù h®p v§i các ÇiŠu khoän ÇÜ®c nói, thì xin báo cáo cho væn phòng chÜªng Ãn và xác ÇÎnh rõ  
(ho¥c cho bi‰t tên hay loåi cûa nhân viên thu¶c giáo phÆn) nh»ng nhân viên thu¶c giáo phÆn chÜa nhÆn 
ÇÜ®c bän sao quy ch‰ này. 

PhÀn 4. LuÆt cûa Ti‹u Bang và ñÎa PhÆn 
Bän tóm lÜ®c nh»ng Ç©i hÕi vŠ viŒc báo cáo cÛng nhÜ các khoän liên hŒ v§i luÆt lŒ cûa ti‹u bang Virginia 
liên quan t§i s¿ viŒc låm døng tình døc và båc Çãi trÈ em, nhÜ nói trên ª trong b¶ luÆt cûa Virginia 1950 
cÛng nhÜ Çã ÇÜ®c tu chÌnh, cùng v§i nh»ng liŒt kê các cÖ quan cûa ti‹u bang cÛng nhÜ Çîa phÜÖng ÇŠu ÇÜ®c 
Çính kèm rong bän ñính Kèm A. Dân luÆt ÇÎa phÜÖng có th‹ ban hành các quy ÇÎnh mà các quy ÇÎnh này có 
th‹ b° túc cho luÆt ti‹u bang.  Tuy nhiên, không th‹ thu thÆp h‰t các ÇiŠu khoän cûa dân luÆt ÇÎa phÜÖng 
vào m¶t bän tóm lÜ®c ÇÜ®c.  M¥c dÀu hành Ç¶ng theo luÆt lŒ cûa Virginia, nó cÛng nên ti‰n hành thích h®p 
v§i Çòi bu¶c cûa công viŒc báo cáo vŠ låm døng tình døc và båc Çãi trÈ em.  Nh»ng ngÜ©i nhÆn bän sao quy 
ch‰ này nên luu š vŠ nh»ng quy ÇÎnh phø thêm cûa quy ch‰ này và ÇÜ®c yêu cÀu Çáp Ùng thích h®p vŠ vÃn 
ÇŠ này. 
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PhÀn 5. Giáo Døc 
PhÀn 5.1. VÎ chÜªng Ãn së tåo ÇiŠu kiŒn Ç‹ phát tri‹n các chÜÖng trình h†c tÆp trên phÜÖng pháp phòng 
chÓng, š thÙc rõ ràng vÃn ÇŠ và vŠ viŒc báo cáo nh»ng hành Ç¶ng låm døng tình døc và båc Çãi trÈ em cÛng 
nhÜ nh»ng ngÜ©I khác.  ChÜÖng trình giáo døc này së ÇÜ®c t° chÙc ÇŠu Ç¥n tr†ng lÎch trình cûa næm Ç‹ có 
th‹ cung cÃp th©I cÖ h®p lš cho các nhân viên trong giáo phÆn tham Ç¿.  Thêm vào Çó các nhân viên trong 
giáo phÆn së tham gia vào nh»ng chÜÖng trình h†c tÆp hàng næm tåo an toàn cho m†i môi trÜ©ng vŠ vÃn ÇŠ 
båc Çãi trÈ em, Ç¥c biŒt ch†n ÇÎa Çi‹m h®p v§i khu v¿c phøc vø, bao gÒm h†c sinh cûa các trÜ©ng giáo xÙ 
và chÜÖng trình giáo døc tôn giáo, các nhân viên là tu sï, các nhân viên thu¶c nhà trÜ©ng, các hÜ§ng dÅn 
viên cho gi§i trÈ, và các nhân viên thu¶c giáo phÆn Çang sæn sóc các trÈ em. 
 
PhÀn 5.2. Nh»ng nhân viên thu¶c Giáo PhÆn sau Çây phäi tham d¿ các chÜÖng trình h†c tÆp liên hŒ t§i phÀn 
5.1 trên phÜÖng thÙc: NhÆn thÙc, và Phòng chÓng viŒc båc Çãi trÈ em và låm døng tình døc trÈ em và ngÜ©I 
khác. 
a) TÃt cä các nhân viên là tu sï nhÜ ÇÎnh nghïa ª phÀn 2.7(a). 
b) TÃt cä hiŒu trÜªng, phø tá hi‹u trÜªng, thÀy cô giáo, giáo viên cÓ vÃn, nhân viên và ban ÇiŠu hành 

trÜ©ng trung, ti‹u h†c công giáo ÇÜ®c ÇiŠu hành bªi giáo phÆn hay giáo xÙ. 
c) Linh møc, giám ÇÓc, và ÇiŠu hÖp viên và tÃt cä các thÀy cô thu¶c cÖ sª giáo døc. 
d) M†i nhân viên thu¶c Giáo PhÆn sæn sóc trÈ em dÜ§i s¿ bäo tr® cûa giáo phÆn hay giáo xÙ, công tác 

truyŠn giáo hay nh»ng cÖ sª, t° chÙc tØ thiŒn công giáo mà theo dân luÆt Ç¥t dÜ§I quyŠn ÇiŠu hành, 
quyŠn hån hay s¿ ÇiŠu khi‹n cûa giáo phÆn. 

e) M†i tuyên uš gi§i trÈ, giám ÇÓc, hÜ§ng dÅn viên các h†at Ç¶ng cûa gi§i trÈ (nghïa là, th‹ thao, ca Çoàn, 
vv...) và nh»ng nhân viên cûa giáo phÆn tÜÖng t¿, có s¿ ti‰p xúc Çáng k‹ v§i trÈ em Ç‹ giúp Ç« chúng 
dÜ§i s¿ bäo tr® cûa giáo phÆn hay giáo xÙ, công tác truyŠn giáo hay các h¶i tØ thiŒn, t° chÙc công giáo 
mà theo dân luÆt Ç¥t dÜ§i quyŠn ÇiŠu hành, cai quän, quyŠn hån cûa giáo phÆn. 

PhÀn5.3.  Ti‰p theo là bÃt k‹ ngÜ©i nào hiŒn tåi chÜa là nhân viên thu¶c giáo phÆn nhÜ xác ÇÎnh ª phÀn 5.2 
cÛng phäi tham d¿ các thÜÖng trình h†c tÆp càng s§m theo th¿c t‰ h»u lš nhÜng không chÆm trÍ hÖn 180 
ngày trên lÎch, tính tØ khi nhÆn chÙc vø và nhiŒm vø theo nhÜ phÀn 5.2. 
 
PhÀn 5.4. ñiŠu h®p viên cûa ÇÎa phÆn có quyŠn, sau khi giám møc duyŒt xét chÌ ÇÎnh thêm nh»ng nhân viên 
cûa giáo phÆn (ngoài nh»ng nhân viên Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh trong phÀn 5.2 va 5.3) cä nh»ng ngÜ©i này phäi 
tham Ç¿ nh»ng chÜÖng trình h†c tÆp nói trên.  Nh»ng nhân viên khác thu¶c giáo phÆn, cÛng ÇÜ®c khuy‰n 
khích tham d¿ nh»ng khoá h†c này. 
 
PhÀn 5.5. ñ‹ gíup Ç« các linh møc thu¶c giáo phÆn là nh»ng ngÜ©i dang gi» các chÙc vø giáo møc giúp Ç« 
giáo h¶i và dân Chúa, Ç‹ xác ÇÎnh rõ và sæn sóc cho các nån nhân bÎ låm døng tình døc hay trÈ em bÎ båc 
Çãi trong giáo h¶i, giáo phÆn së cung cÃp nh»ng cÖ h¶i cho các linh møc này tìm hi‹u thêm nh»ng khám 
phá m§i trong lãnh v¿c khoa h†c, quy ch‰ cûa giáo h¶i và luÆt cûa giáo h¶i, thÀn h†c luân lš, Çåo ÇÙc 
chuyên môn, thÀn h†c vŠ phái tính và sæn sóc møc vø cho nån nhân. 
 
PhÀn 5.6.  Giám møc ÇÎa phÆn së chÌ ÇÎnh m¶t ÇiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân và giám ÇÓc bäo vŒ an toàn 
cho trÈ em. Nh»ng ngÜ©i này së nhÆn ÇÜ®c thông báo tØ væn phòng ÇiŠu h®p cûa giáo phÆn vŠ tÃt cä các tÓ 
cáo båc Çãi và ngay sau Çó së thông báo cho nån nhân vŠ quyŠn hån cûa h† và nh»ng ÇiŠu bó bu¶c ÇÓi v§i 
h†.  ñÒng th©i giáo phÆn së t° chÙc và hÜ§ng dÅn ÇÎnh kÿ cÛng nhÜ sæn sóc møc vø cho h†.  Giáo phÆn 
nhân thÙc rõ trách nhiŒm møc vø cûa giáo h¶i là luôn vÜÖn t§i các nån nhân bÎ låm døng tình døc hay trÈ 
em bÎ båc Çãi, bao gÒm tÃt cä m†i ngÜ©i vÎ thành niên Çã tØng là nån nhân cûa s¿ båc Çãi bªi bÃt cÙ ngÜ©i 
nào hành Ç¶ng nhân Çanh giáo h¶i, ho¥c n¶i vø m§i xÄy ra hay Çã xÄy ra trong qúa khÙ, Ç‹ sºa ch»a nh»ng 
hÜ hÕng và phát tri‹n ch»a lành.  Giáo phÆn, qua ÇiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân và giám ÇÓc bäo vŒ an 
toàn cho trÈ em, së bi‹u tÕ lòng tr¡c Än và ÇÎnh kÿ sæn sóc møc vø cho các nån nhân bÎ låm døng tình døc 
hay trÈ em bÎ båc Çãi cÛng nhÜ nh»ng thành viên gia Çình tr¿c hŒ hay nh»ng c¶ng ÇÒng ÇÙc tin bÎ änh 
hÜªng. 
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PhÀn 5.7.  ñ‹ Çäm bäo môi trÜ©ng sÓng cho trÈ em, ÇiŠu h®p viên bäo vŒ và an tòan cho trÈ em së k‰t h®p 
v§i ngØÖi phø trách các chÜÖng trình h†c tÆp hàng næm, bäo vŒ an toàn môi trÜ©ng nhÜ nói trong phÀn 5.1 
bao gÒm: a) biên gi§i thích Çáng và  nh»ng cÃm kœ trong tác vø, b) Ç¶ng l¿c tåo nên båc Çãi hay lÖ là ÇÓi 
v§i trÈ em, bao gÒm s¿ khuÃy nhiÍu tình døc trÈ em, c) các dÃu chÌ và nh»ng h¶i chÙng cûa s¿ båc Çãi ÇÓi 
v§i trÈ em và gi§i trÈ, d) luÆt pháp, quy ch‰ và ti‰n trình báo cáo vŠ s¿ tÓ cáo båc Çãi, e) quy ch‰ và ti‰n 
trình phòng chÓng båc Çãi trÈ em bªi nhân viên tu sï hay nhân viên thu¶c giáo h¶i là nh»ng ngÜ©i liên hŒ 
v§i trÈ em hay ÇŠ phòng s¿ båc Çãi trÈ em trong nh»ng cÖ sª cûa giáo h¶i hay trong nh»ng sinh hoåt do 
giáo h¶i bäo h¶, f) các ki‹u mÅu trình bÀy và phäi trä l©i ra sao cho thích h®p và, g) chæm sóc thích Çáng 
các nån nhân (ngÜ©i l§n, trÈ em) bÎ båc Çãi và Ùc hi‰p.   
 

PhÀn 6. Thông Tin CÀn Thi‰t và các ñiŠu Liên HŒ 
 
PhÀn 6.1.  Các nhân viên sau Çây cûa giáo phÆn së, n‰u ai chÜa làm nhÜ th‰, thì phäi hoàn thành và gºi vê  
cho ngÜ©i ÇÜ®c ñÙc Giám Møc chÌ ÇÎnh trong væn phòng chÜªng Än càng s§m theo th¿c t‰ h»u lš bän câu 
hÕi thông tin mà giáo phÆn Çã phân phát.   
a) tÃt cä các nhân viên giáo sï nhÜ xác ÇÎnh trong phÀn 2.7 (a) 
b) m†i hiŒu trÜªng, phø tá hiŒu trÜªng, thÀy cô giáo, hÜ§ng dÅn viên, nhân viên thÜ viŒn, ban ÇiŠu hành 

các trÜªng trung ti‹u h†c ÇÜ®c ÇiŠu hành bªi giáo phÆn hay giáo xÙ. 
c) M†i thØa tác viên, giám ÇÓc, ÇiŠu h¶p viên cûa chÜÖng trình giáo døc tôn giáo, các thÀy cô thu¶c 

chÜÖng trình giáo døc tôn giáo. 
d) M†i thành viên sæn sóc trÈ em dÜ§i s¿ bäo h¶ cûa giáo phÆn hay giáo xÙ, công tác truyŠn giáo hay 

nh»ng cÖ sª t° chÙc tØ thiŒn, bác ái mà theo dân luÆt Ç¥t dÜ§i quyŠn ÇiŠu hành, quyŠn hån và hÜ§ng 
dÅn cûa giáo phÆn. 

e) M†i thØa tác viên phøc vø gi§i trÈ, giám ÇÓc, hÜ§ng dÅn viên, ông bà bÀu cûa các sinh hoåt trÈ em 
(nghïa là th‹ døc th‹ thao, ca Çoàn vv...) và các nhân viên thu¶c giáo phÆn tÜÖng t¿ nhÜ th‰ mà có s¿ 
ti‰p xúc Çáng k‹ v§i trÈ em Ç‹ phøc vø chúng dÜ§i s¿ bäo h¶ cûa giáo phÆn hay giáo xÙ, công viŒc 
truyŠn giáo hay các cÖ sª, t° chÙc tØ thiŒn bác ái, chi‰u theo dân luÆt nh»ng cÖ sª này Ç¥t dÜ§I quyŠn 
ÇiŠu hành, quyŠn hån và hÜ§ng dÅn cûa giáo phÆn. 

f) M†i nhân viên cûa giáo phÆn (trØ nh»ng ngÜ©i trÜ§c Çây Çã làm nhÜ th‰ theo nhÜ nh»ng khoän cûa quy 
ch‰) nh»ng nhân viên nhu Çã nói trên Çòi bu¶c th¿c hiŒn ÇÀy Çû bän câu hÕi thông tin và phäi th¿c hiŒn 
ÇÀy Çû v§i l©i thŠ vŠ nh»ng lÎch sº tr†ng t¶i nhÜ bän sao hÒ sÖ lÎch sº t¶i phåm tØ væn phòng trao Ç°i 
hÒ sÖ t¶i phåm cûa ti‹u bang nhÜ ÇÜ®c phép bªi phÀn 19.2-389.  LuÆt Virginia (1950) và tu chÌnh cÛng 
cho phép ngÜ©i ÇÜ®c ñÙc Giám Møc chÌ ÇÎnh cÛng có quyŠn ÇÜ®c trao tr¿c ti‰p n¶i trong væn phòng 
chÜªng Än vŠ các vÃn ÇŠ này. 

PhÀn 6.2.  TØ Çây vŠ sau bÃt k‹ ai xin làm m¶t chÙc vø gì nhÜ ÇÜ®c xác ÇÎnh trong phÀn 6.1 së hoàn tÃt và 
gºi vŠ væn phòng ÇiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân và giám ÇÓc viŒc phòng chÓng và lo an toàn cho trÈ em 
hay là ngÜ©i ñÙc Giám Møc trao phó tåi væn phòng chÜªng Ãn bän câu hÕi thông tin cûa giáo phÆn trÜ§c 
khi nhÆn lãnh chÙc vø và nhiŒm vø nhÜ Çã diÍn tä trong phÀn 6.1.  Nh»ng ngÜ©i này có th‹ cÛng phäi th¿c 
hiên bän hÒ sÖ lÎch sº t¶i phåm tØ væn phòng t¶i phåm cûa ti‹u bang nhÜ ÇÜ®c phép bªi phÀn 19.2-389, luÆt 
Virginia cÛng nhÜ luÆt lŒ Çang ÇÜ®c ap’ døng là cho phép trao gºi tr¿c ti‰p t§I vÎ ÇÜ®c ñÙc Giám Møc giao 
phó tåi væn phòng chÜªng Än vŠ các vÃn ÇŠ này. 

 
PhÀn 6.3.  ñiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân  và giám ÇÓc phòng chÓng và lo an toàn cho trÈ em së có quyŠn 
sau khi ÇÜ®c ñÙc Giám Møc duyŒt, chÌ ÇÎnh thêm nhân viên thu¶c giáo phÆn, hoàn thành và gºi vŠ bän câu 
hÕi thông tin Çã nói. 

 
PhÀn 6.4.  Nh»ng bän câu hÕi Çã ÇÜ®c hoàn tÃt này së ÇÜ®c duyŒt låi và ÇiŠu tra bªi nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c 
ñÙc Giám Møc ûy thác trong væn phòng chÜªng Än thì së ÇÜ®c lÜu trØ m¶t cách an toàn trong hÒ sÖ cûa 
giáo phÆn.  ChÌ ñÙc Giám Møc, ÇiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân và giám ÇÓc phòng chÜªng Än m§i có 
quyŠn trên hÒ sÖ này nhÜ quy ch‰ và luÆt giáo h¶i cho phép. 
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PhÀn 6.5.  Nhân viên thu¶c giáo phÆn có khi ÇÎnh kÿ phäi hoàn thành và gºi vŠ væn phòng chÜªng Än cho vÎ 
ÇÜ®c ñÙc Giám Møc giao phó bän câu hÕi tin tÙc b° túc Ç‹ kiŒn toàn nh»ng tin tÙc trÜ§c Çây chÜa ÇÜ®c 
chính xác nhÜ quy ch‰ Çòi bu¶c. 
 
PhÀn 6.6. Nh»ng ÇiŠu khoän Çã ban hành và các th¿c hiŒn së ÇÜ®c b° túc thêm cho viŒc áp døng và công 
viŒc sàng l†c cûa giáo xÙ, công viŒc truyŠn giáo, hay các cÖ sª, t° chÙc tØ thiŒn cûa giáo phÆn trong Çó có 
th‹ các công nhân và thiŒn nguyŒn viên m§I së ÇÜ®c nhÆn làm viŒc. 
 

PhÀn 7. ñòi Bu¶c Báo Cáo 
PhÀn 7.1. BÃt cÙ nhân viên nào cûa giáo phÆn nhÜ Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh trong phÀn 2.7 ª trên bao gÒm cäc nhân 
viên giáo sï tu sï, công nhân giáo dân và thiŒn nguyŒn viên giáo dân là nh»ng ngÜ©i th¿c t‰ hi‹u bi‰t vŠ hay 
có lš Ç‹ nghi ng© r¢ng m¶t nhân viên nào Çó cûa giáo phÆn trong khi thi hành công viŒc hay sinh hoåt dÜ§i 
s¿ bäo h¶ cûa giáo phÆn mà phåm  vào t¶i båc Çãi trÈ em hay låm døng tình døc thì phäi báo cáo hay phäi 
th¿c hiŒn nh»ng ÇiŠu mà luÆt lŒ ti‹u bang hay ÇÎa phÜÖng Çòi bu¶c (xem phÀn 4). N‰u không làm nhÜ vÆy 
thì së vi phåm Ãn tín tòa cáo giäi.  BÃt cÙ cá nhân nào nghi ng© s¿ båc Çãi thì së ÇÜ®c yêu cÀu chia sÈ tin tÙc 
v§I cÖ quan dân s¿ và së ÇÜ®c h¶ tr® cÛng nhÜ giúp Ç« cÀn thi‰ Ç‹ có th‹ làm nhÜ vÆy. 
 
PhÀn 7.2.  Bên cånh s¿ bó bu¶c báo cáo theo dân luÆt vŠ s¿ viŒc båc Çãi trÈ em hay låm døng tình døc còn 
cÀn có viŒc báo cáo b¢ng miŒng ngay lÆp tÙc cho ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn, hay trong trÜ©ng h®p ÇiŠu 
h®p viên v¡ng m¥t, thì báo cáo cho cha t°ng Çåi diŒn, hay n‰u ngài cÛng v¡ng m¥t thì báo cáo cho cha 
chÜªng Än (n‰u không làm nhÜ vÆy thì së lÓi Ãn tòa cáo giäi).  Sau khi Çã báo cáo b¢ng miŒng thì t§i báo 
cáo thành væn së ÇÜ®c th¿c hiŒn và tr¿c ti‰p n¶p cho væn phòng ÇiŠu h®p cûa giáo phÆn n¶i trong 48 ti‰ng 
sau khi báo cáo b¢ng miŒng.  [MÅu báo cáo ÇÜ®c Çính kèm là bän Çính kèm B; bän phø thêm có th‹ lÃy nÖi 
væn phòng ÇiŠu h®p cûa giáo phÆn]  BÃt cÙ loåi báo cáo nào nhÜ vÆy ÇÜ®c hi‹u theo nghiã “Báo cáo vŠ n¶i 
vø s¿ viŒc”  
 
PhÀn 7.3.  Thêm vào viŒc báo cáo cho các chÙc trách cûa dân s¿ và giáo phÆn nhÜ Çã nói trong phÀn 7.1 và 
7.2 trên thì ti‰n trình báo cáo së cø th‹ nhÜ sau,tính chÃt cûa s¿ vÎ phåm, tu°i hiŒn tåi cûa nån nhân, chÙc vø 
hay vai trò cûa bÎ cáo khi s¿ vi phåm bÎ tÓ cáo xäy ra hay bÃt cÙ nguyên t° nào khác xem ra không có trong 
nh»ng Çòi bu¶c cûa báo cáo này: 
a) Trong trÜ©ng h®p thÃy tình trång cûa trÜ©ng thu¶c giáo phÆn hay giáo xÙ nÖi mà hÒ nghi có s¿ båc Çãi 

xÄy ra, cá nhân nào hÒ nghi thì phäi Çích thân báo cáo v§i hiŒu trÜªng ngay ho¥c báo cáo b¢ng ÇiŒn 
thoåi . Khi bÎ cáo là linh møc hay thÀy sáu, nhân viên cûa giáo phÆn thì báo cáo cho ñiŠu h®p viên cûa 
giáo phÆn hay ngÜ©i Çåi ÇiŒn cûa væn phòng chÜªng Än sÓ ÇiŒn thoåi (703) 841-2500.  HiŒu trÜªng cûa 
trÜ©ng Çó Çích thân ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi báo cáo v§i giám ÇÓc sª h†c chính, cha sª hay ngÜ©i ÇiŠu 
hành giáo xÙ và ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn hay ngÜ©i Çåi ÇiŒn cûa ông.  Thêm vào Çó, ngÜ©i hÒ nghi 
s¿ båc Çãi së n¶p bän báo cáo n¶i vø b¢ng væn bän nhÜ Çòi hÕi ª phÀn 7.2 ª trên. 

b) Trong trÜ©ng h®p xäy ra ª nÖi khác không phäi ª nhà trÜ©ng thu¶c giáo phÆn cá nhân nghi ng© s¿ viŒc, 
lÆp tÙc báo cáo v§i ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn hay ngÜ©i Çåi ÇiŒn cûa ngài tåi væn phòng chÜªng Än 
(703-841-2500) sau Çó së báo cáo b¢ng væn bän nhÜ dòi bu¶c cûa phÀn 7.2 nêu trên. ñiŠu h®p viên cûa 
giáo phÆn së báo cáo b¢ng væn bän trÜ©ng h®p båc Çãi trÈ em cho tÌnh dòng,hay cho  ñÙc Gíam Møc 
mà linh møc hay thày sáu Çó tr¿c thu¶c. ñiŠu H®p viên së báo cáo nguyên do n¶i vø Çang nghi ng© trÈ 
em bÎ båc Çãi cho cÖ quan dân s¿ trong tØng trÜ©ng h®p. 

 
PhÀn 8. ñiŠu Tra vŠ báo cáo n¶I vø 

 
PhÀn 8.1.  M‡i trÜ©ng h®p thÙc t‰ nghi ng© vŠ båc Çãi trÈ em hay låm døng tình døc này ÇÜ®c báo cáo cho 
giáo phÆn thì lÆp tÙc ÇÜ®c ÇiŠu tra v§i s¿ thân tr†ng Ç‹ không xen vào viŒc ÇiŠu tra cûa hình s¿ và v§i mÙc 
Ç¶ sæn sóc quan tâm và bí mÆt theo tinh thÀn Kitô giáo ÇÓi v§i nån nhân, gia Çình nån nhân, ngÜ©i báo cáo 
n¶i vø cÛng nhÜ ngÜ©i vi phåm bÎ tÓ cáo. 
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PhÀn 8.2.  ViŒc ÇiŠu tra së ÇÜ®c diÍn ra bªi ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn hay ngÜ©I do ñÙc Giám Møc chÌ 
ÇÎnh ª trong væn phòng chÜªng Än ( v§i møc Çích “nh»ng thành viên ÇiŠu tra”) v§i s¿ Çóng góp cûa h¶i 
ÇÒng tÓi cao cûa giáo phÆn (dân luÆt).  S¿ ÇiŠu tra các giáo sï hay các thành viên cûa c¶ng ÇÒng dòng tu 
(linh møc hay thÀy sáu) së ÇÜ®c th¿c hiŒn phù h®p v§i giáo luÆt (xem giáo luÆt 1717 và ti‰p Çó).  Trong 
m†i trÜ©ng h®p các thành viên ÇiŠu tra nên cÓ g¡ng n¡m ÇÜ®c nh»ng trä l©i cûa ngÜ©i bÎ tÓ cáo là vì phåm 
mà thôi, n‰u viŒc này không xen vào viŒc ÇiŠu tra hình s¿ hay ÇÜa Ç‰n cho nån nhân, gia Çình nån nhân hay 
ngÜ©i làm báo cáo m¶t cÖ may hãm håi nào.  Trong viŒc chÌ Çåo ÇiŠu tra các vø trÈ em bÎ låm døng tình døc 
bªi m¶t linh møc hay thÀy sáu, ñÙc Giám Møc së ÇÜ®c giúp Ç« bªi ban duyŒt xét cûa giáo phÆn nhÜ ÇÜa ra 
trong bän Çính kèm C cûa bän quy ch‰ này, là bao gÒm nh»ng thành phÀn chuyên môn. H† là nh»ng ngÜ©i 
thu¶c  nhiŠu lãnh v¿c nhÜ giáo møc, giáo døc, luÆt pháp (giáo luÆt, dân luÆt), y khoa, tâm lš, và nhiŠu lãnh 
v¿c cûa xã h¶i h†c (Çây hi‹u là ‘Ban duyŒt xét cûa giáo phÆn’).  Ban này së giúp ñÙc Giám Møc giám sát, 
Çánh giá nh»ng tÓ cáo vŠ s¿ låm døng tình døc ÇÓi v§i trÈ em vÎ thành niên cûa linh møc hay thÀy sáu và 
xác ÇÎnh thích h®p cho xÙ vø cûa linh møc hay thÀy sáu bÎ tÓ cáo là có làm gÜÖng xÃu gÜÖng mù không.  
 
PhÀn 8.4.  N‰u báo cáo ÇÜ®c thÃy là Çáng tin cÆy thì ngÜ©i bÎ tÓ cáo vi phåm së lÆp tÙc phäi r©i khÕi trách 
vø  trong gíao phÆn, giáo xÙ, công viŒc truyŠn giáo hay các cÖ sª, t° chÙc tØ thiŒn chi‰u theo dân luÆt Ç¥t 
dÜ§i s¿ ÇiŠu hành, quyŠn hån hay ÇiŠu khi‹n cûa giáo giáo phÆn, mà ch© phán quy‰t n¶i vø hay s¿ ÇiŠu tra 
bên ngoài.  N‰u kÈ vi phåm là công nhân viên cûa giáo phÆn thì công nhân nói trên së bÎ thôi viŒc thu¶c 
hành chánh và s¿ thôi viŒc nhÜ vÆy có th‹ ho¥c ÇÜ®c trä lÜÖng hay không. VŠ tiŠn phúc l®i thì tùy theo s¿ 
quy‰t ÇÎnh cûa ñÙc Giám Møc.  S¿ tìm thÃy chÙng c§ hi‹n nhiên Çáng tin cÆy có nghïa là chÜng c§ Çû khä 
dï Ç‹ thi‰t lÆp r¢ng: “Thoåt nhìn” cÛng chÙng tÕ r¢ng báo cáo s¿ viŒc là Çúng, ngÜ©i bÎ tÓ cáo vi phåm së bÎ 
bác bÕ n‰u h† muÓn bào ch»a thêm. 
 
PhÀn 8.5.  N‰u s¿ tÓ cáo vŠ låm døng tình døc và båc Çãi trÈ em xÄy ra bªI m¶t nhân viên cûa giáo phÆn, thì 
ñÙc Giám Møc (n‰u Ngài v¡ng m¥t không sº lš ÇÜ®c thì ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn) së hÜ§ng dÅn cho 
ÇiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân và giám ÇÓc phòng chÓng và an tòan cho trÈ em b¡t Çàu ti‰p xúc v§i nån 
nhân, gia Çình nån nhân v§i møc Çích quan tâm giúp Ç« và an ûi, nhÜng không tÕ thái Ç¶ Çúng sai vŠ viŒc 
tÓ cáo hay các s¿ kiŒn chung quanh n¶i vø tÓ cáo, s¿ giúp Ç« thuÓc men, tâm lš, tinh thÀn, và trong nh»ng 
th©I Çi‹m thích h®p s¿ giúp Ç« vŠ tài chánh cÛng có th‹ ÇÜ®c th¿c hiŒn theo tinh thÀn công b¢ng và bác ái 
Kitô giáo. 
 
PhÀn 8.6.  Nh»ng hÒ sÖ thích Çáng së ÇÜ®c vÎ chÜªng Än lÜu gi» trong tØng n¶i vø Çã ÇÜ®c báo cáo cÛng 
nhÜ hành Ç¶ng Çã làm, bao gÒm s¿ ÇiŠu tra và k‰t qûa cûa nó.  HÒ sÖ này së ÇÜ®c Çánh dÃu bäo mÆt và 
ÇÜ®c gi» an toàn tåi væn phòng chÜªng Ãn có khóa cÄn mÆt, v§i s¿ hån ch‰ xét duyŒt ngoåi trØ ñÙc Giám 
Møc, ÇiŠu h®p viên giáo phÆn, và (v§i s¿ chÃp thuÆn cûa ñÙc Giám Møc) h¶i ÇÒng tÓi cáo cûa giáo phÆn 
(dân luÆt) và các nhân vÆt có trách nhiŒm theo nhÜ Çòi hÕi cûa quy ch‰ này hay giáo luÆt Çang áp døng. 
 
PhÀn 8.7.  BÃt cÙ s¿ ti‰p xúc hay yêu cÀu nào cûa cÖ quan truyŠn thông liên quan t§i viŒc låm døng tình døc 
hay båc Çãi trÈ em bªi nhân viên cûa giáo phÆn phäi ÇÜ®c hÜ§ng dÅn bªi gíam ÇÓc thông tin liên låc cûa 
giáo phÆn, ho¥c (trong trÜ©ng h®p vÎ này v¡ng m¥t) phát ngôn viên thích h®p do ñÙc Giám Møc chÌ ÇÎnh 
m§i có quyŠn.S¿ thông tin liên låc cûa giáo phÆn luôn g¡n bó v§i s¿ trong sáng và cªi mª.  Trong s¿ tôn 
tr†ng tính tÜ riêng và danh ti‰ng cûa cá nhân liên hŒ, gíao phÆn së ÇÓi phó cªi mª bao nhiêu có th‹ ÇÓi v§i 
các phÀn tº cûa c¶ng ÇÒng.  Giáo phÆn së không Çi vào nh»ng thÕa thuÆn bí mÆt ngoåi trØ ÇÓi v§i nh»ng lš 
do có tÀm mÙc tr†ng yŠu Ç¿Öc ÇÜa ra bªi nån nhân và Çã ÇÜ®c ghi chú trong væn bän h®p ÇÒng chi‰u theo 
s¿ chÃp thuÆn cûa ñÙc Giám Møc. 
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PhÀn 9. S¿ CÜ©ng Ch‰ và Ch‰ Tài 

 
PhÀn 9.1.  BÃt cÙ nhân viên giáo dân nào cûa gíao phÆn thØa nhÆn, không phän ÇÓi (sau khi Çã có cÖ h¶i 
làm th‰) hay là xét thÃy là Çã phåm t¶i trong vø låm døng tình døc hay båc Çãi trÈ em thì së bÎ thôi viŒc 
ngay lÆp tÙc ho¥c ngØng thi hành chÙc vø và trách nhiŒm mà giáo phÆn, giáo xÙ, công tác truyŠn giáo, hay 
các cÖ sª, t° chÙc tØ thiŒn chi‰u theo dân luÆt là thu¶c quyŠn ÇiŠu hành, quyŠn hån và hÜ§ng dÅn cûa giáo 
phÆn giao phó.  NgÜ©i vi phåm vÅn phäi mang trách nhiŒm vŠ các hành Ç¶ng cûa mình ho¥c theo biŒn pháp 
hành chánh, luÆt pháp hay hình s¿ nhÜ ÇÜ®c xét sº bªi cÖ quan quyŠn l¿c chuyên môn. 
 
PhÀn 9.2.  N‰u giáo sï thu¶c giáo phÆn hay thu¶c dòng tu thØa nhÆn Çã vi phåm, không phän ÇÓi (khi có cÖ 
h¶i phän ÇÓi) hay là tìm thÃy là có t¶i vŠ viŒc båc Çãi trÈ em hay låm døng tình døc thì së bÎ r©i khÕi các cÖ 
sª cûa giáo phÆn và cÃm thi hành phÆn vø cûa giáo sï trong khi ch© Ç®i s¿ phán quy‰t cûa dân luÆt hay hình 
s¿ n‰u có.  NgÜ©i vi phåm së phäi chÎu trách nhiŒm theo nh»ng phán quy‰t cûa giáo luÆt ho¥c theo biŒn 
pháp hành chánh hay theo luÆt pháp sau khi ÇÜ®c xét xº thích h®p bªi nh»ng cÖ quan thÄm quyên cûa giáo 
h¶I. 
 
PhÀn 9.3.  ñ‹ thông cäm v§i s¿ Çau kh° cûa nh»ng nån nhân bÎ båc Çãi cÛng nhÜ nh»ng ngÜ©i bÎ vu khÓng, 
giáo phÆn së cÓ g¡ng giäm thi‹u tÓi Ça nh»ng biŒn pháp cá nhân hay chuyên môn chÓng låi s¿ tÓ cáo không 
v»ng.  ñÒng th©i dành cÖ h¶i phøc vø cho ngÜ©i bÎ tÓ cáo sai lÀm vŠ båc Çãi trÈ em theo Çúng tinh thÀn 
giáo luÆt, giáo phÆn së cung Ùng nh»ng phøc vø cÀn thi‰t vŠ sÙc khÕe tâm thÀn cÛng nhÜ giúp Ç« nh»ng cá 
nhân bÎ vu khÓng Ç‹ phøc hÒi thanh danh và danh d¿ cho h†. 
 
PhÀn 9.4.  Nhân viên thu¶c gíao phÆn không hoàn tÃt nh»ng ÇiŠu khoän cûa quy ch‰ này (nghïa là không 
th¿c hiŒn Çày Çû bän câu hÕi thông tin v.v...) së bÎ k› luÆt dân s¿ bªi giáo phÆn bao gÒm s¿ chÃm dÙt chÙc 
vø ÇÓi v§i giáo phÆn hay ÇÓi v§I giáo xÙ, công viŒc truyŠn giáo hay các cÖ sª, t° chÙc tØ thiŒn khác chi‰u 
theo dân luÆt tØ viŒc ÇiŠu hành, quyŠn hån và hÜ§ng dÅn thu¶c giáo phÆn.  Nh»ng ngÜ©i xin làm viŒc nÖi 
giáo phÆn mà không hoàn thành theo nh»ng ÇiŠu khoän cûa quy ch‰ này (nhÜ Çã ÇÜ®c áp døng) cÛng có th‹ 
bÎ tØ chÓi các chÙc vø cûa h†.  TØng biŒn pháp, k› thuÆt, và hành Ç¶ng cÜ«ng ch‰ së ÇÜ®c th¿c hiŒn Çày Çû 
cæn cÙ vào quá trình xét duyŒt và quy‰t ÇÎnh.  ñ‹ th¿c hiŒn Çày Çû phÀn này, giáo phÆn së quan tâm Ç‰n 
nhiŠu lãnh v¿c khác (inter alia) nhÜ tác håi có th‹ xäy ra cho nhiŠu ngÜ©i do k‰t qûa cûa viŒc låm døng tình 
døc ho¥c båc Çãi trÈ em gây nên và nh»ng hÆu quä có th‹ änh hÜªng t§i giáo phÆn Ç‹ duy trì và nuôi dÜ«ng 
tình liên Ç§i ÇÓi v§i c¶ng Çoàn ÇÙc tin. 
 

PhÀn 10.  Nh»ng ñiŠu Khoän H‡n H®p 
 
PhÀn 10.1.  Quy ch‰ này ÇÜ®c xây d¿ng và giäi thích nhÜ Ç‹ phø thêm chÙ không phäi thay th‰ nh»ng quy 
ch‰ khác cûa giáo phÆn ho¥c h®p ÇÒng gi»a giáo phÆn v§i bÃt cÙ ngÜ©i nào, ngoåi trØ bän dÎch trÜ§c cûa 
guy ch‰ này mà nó nh¡c Ç‰n ª Çây cÛng nhÜ væn kiŒn ÇÜ®c diÍn tä thay th‰. 
 
PhÀn 10.2.  ñÙc Giám Møc có quyŠn miÍn trØ phÀn 3 (phân phát quy ch‰) phÀn 5 (giáo huÃn) phÀn 6 (trình 
Ç¶ và duyŒt xét liên hŒ) cûa bän quy ch‰ này cho giáo sï nào hay các thành phÀn thu¶c dòng tu liên hŒ trong 
phÀn 2.7 (a) và ngÜ©i nào vì lš do th‹ lš hay tâm thÀn xem ra có th‹ Çi t§I ch‡ båc Çãi trÈ em hay låm døng 
tình døc.  S¿ miÍn trØ này së th¿c hiŒn trong tØng trÜ©ng h®p do s¿ xét duyŒt cûa ñÙc Giám Møc. 
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PhÀn 10.3.  S¿ miÍn trØ ÇÜ®c diÍn tä ª Çây tØ quy ch‰ này có th‹ chÌ ÇÜ®c xác ÇÎnh b¢ng væn bän do ñÙc 
Giám Møc mà thôi.  ñ‹ giúp ñÙc Giám Møc th¿c hiŒn chÜÖng trình an toàn môi trÜ©ng nhÜ Çòi hÕi ª phÀn 
5.1 và Ç‹ duyŒt xét xem hiŒu næng và hiŒu quä cûa quy ch‰, thì m¶t ban cÓ vÃn cûa ÇÎa phÆn gÒm các linh 
møc, tu sï và giáo dân trong nhiŠu tác vø khác nhau cûa giáo phÆn và nh»ng chuyên viên trong nhiŠu lãnh 
v¿c nhÜ Çã xác ÇÎnh, cÓ vÃn cho nh»ng nån nhân bÎ låm døng tình døc ho¥c trÈ em bÎ båc Çãi së ÇÜ®c ñÙc 
Giám Møc chÌ ÇÎnh và ÇÎnh kÿ Çánh gía quy ch‰ này hay soan thäo thêm nh»ng ÇiŠu khoän nhÜ nói trong 
phÀn Çính kèm D nÖi Çây.  Ban cÓ vÃn cûa giáo phÆn së tham khäo v§i phø huynh, cÖ quan dân s¿, các nhà 
giáo døc và các t° chÙc cûa c¶ng ÇÒng Ç‹ cung Ùng s¿ giáo døc hay huÃn luyŒn cho các trÈ em, gi§i trÈ, 
phø huynh, thØa tác viên, nhà giáo và nhiŠu ngÜ©i khác vŠ cách thÙc phäi làm Ç‹ duy trì môi trÜ©ng an toàn 
cho trÈ em. Công viŒc này bao gÒm viŒc làm sáng tÕ cho gi§i tu sï và m†i thành viên cûa c¶ng ÇÒng vŠ 
nh»ng tiêu chuÄn cûa thái Ç¶ phäi có ÇÓi v§i tu sï và nhiŠu ngÜ©i khác có chÙc vø Çáng tin cÆy Ç‹ ÇÓi phó 
v§i viŒc båc Çãi trÈ em.  ñiŠu nói trên Çây së không áp døng cho bÃt cÙ s¿ xét låi nào cûa Çính kèm A 
(nghïa là bän tóm lÜ®c Çòi bu¶c báo cáo cûa luÆt ti‹u bang Virginia) ÇÜ®c bó bu¶c theo nh»ng tu chính hay 
phø thêm nhÜ luÆt ti‹u bang Çã nói trong bän Çính kèm A, së xác dÎnh ngày có hiŒu l¿c vŠ tu chính và phø 
chú Ãy; tuy nhiên, cÛng phäi nói r¢ng ñÙc Giám Møc thÌnh thoäng lÜu š nhân viên vŠ các tu chính và phø 
chú luÆt ti‹u bang Çã nói. 
 
PhÀn 10.4.  BÃt cÙ tiêu ÇŠ hay l©i chú thích (ª dÜ§i tranh, hình) trong quy ch‰ này chÌ dùng cho viŒc ÇÓi 
chi‰u mà thôi chÙ không có møc Çích xây Ç¿ng hay giäi thích khoän nào cûa quy ch‰ này. 
 
PhÀn 10.5.  VŠ vÃn ÇŠ dân luÆt, quy ch‰ này ÇÜ®c soi dÅn và xây d¿ng nên d¿a vào luÆt, quy ch‰ ti‹u bang 
Virginia ngoåi trØ nh»ng ÇiŠu ÇÜ®c nói rõ ràng trong væn bän. 
 
PhÀn 10.6.  Quy ch‰ này không và së không ÇÜ®c hi‹u là, hay giäi thích là xây d¿ng m¶t tÜÖng quan nghŠ 
nghiŒp, s¿ h®p tác làm æn, liên doanh hay bÃt cÙ m¶t mÓi tÜÖng quan nào gi»a giáo phÆn và các thành phÀn 
ÇÜ®c k‹ tên ª Çây. 
 
PhÀn 10.7.  Trong trÜ©ng h®p m¶t hay nhiŠu khoän trong quy ch‰ này không còn hiŒu l¿c, trái luÆt hay 
không còn thích h®p n»a vŠ m¶t phÜÖng diŒn nào Çó, thì së không còn hiŒu l¿c, trái luÆt, không thích h®p 
Çó së không änh hÜªng t§i nh»ng khoän khác, ÇÒng th©i coi nh»ng khoän Çó nhÜ không còn có trong quy 
ch‰ này n»a. 
 
PhÀn 10.8.  ‘Bän biên lai Çã nhÆn ÇÜ®c’ ÇÜ®c Çính kèm nhÜ bän Çính kèm E së ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi ngÜ©i có 
tên, ÇÎa chÌ Çã nhân ÇÜ®c bän sao cûa bän quy ch‰ này.  ñÒng th©i hi‹u r¢ng ÇÜÖng s¿ Çã Ç†c bän quy chê, 
chÃp thuÆn nh»ng ÇiŠu trong quy ch‰, và gºi låi ngay vŠ væn phòng chÜªng Än v§I tên và ÇÎa chÌ cûa mình.  
 
PhÀn 10.9.  Bän quy ch‰ này Çính kèm cûa bän Çính kèm tØ A t§i E, giáo phÆn së Çæng vào và lÜu tr» trong 
website ph° bi‰n r¶ng kh¡p th‰ gi§i cûa giáo phÆn (www.arlingtondiocese.org) và các trang nhà liên hŒ sau 
khi ñÙc Giám Møc giáo phÆn tham khäo v§i ban cÓ vÃn giáo phÆn.  Quy ch‰ này cÛng Çã ÇÜ®c in thành 
væn bän. 
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 Bäng Çính kèm a 
   
 
 
 
 
 
PhÀn 63.2-1509.  Ý sï, y tá, thÀy cô giáo, vv... báo cáo 
s¿ t°n thÜÖng cûa trÈ em; hình phåt ÇÓi v§i nh»ng 
ngÜ©I không báo cáo. 
 
A. Nh»ng loåi ngÜ©i sau Çây, v§i khä næng và 

chuyên môn, mà nghi ng© r¢ng m¶t trÈ em bÎ båc 
Çãi hay bÎ bÕ rÖi thì tÙc kh¡c phäi báo cáo v§i các 
cÖ quan ÇÎa phÜÖng cûa quÆn hay thành phÓ nÖi 
mà ÇÙa trÈ Çang sinh sÓng ho¥c báo cáo tåi nÖi 
mà s¿ båc Çãi hay bÎ bÕ rÖi xÄy ra hay qua ÇÜ©ng 
giây ÇiŒn thoåi nóng cûa cÖ quan bäo vŒ trÈ em 
chÓng båc Çãi và bÎ bÕ rÖi: 

1. BÃt cÙ ai có b¢ng hành nghŠ y dÜ®c hay nghŠ 
ch»a  bŒnh. 

2. BÃt cÙ ai hành nghŠ ho¥c tÆp viŒc trong bŒnh viŒn 
hay hành nghŠ trong dÜ«ng ÇÜ©ng; 

3. BÃt cÙ ai hành nghŠ công nhân xã h¶i; 
4. BÃt cÙ viên chÙc phø trách các án treo, hay thº 

thách; 
5. BÃt cÙ thÀy cô giáo hay nhân viên cûa trÜ©ng 

công hay tÜ, mÅu giáo hay nuôi dÜ«ng trÈ em; 
6. BÃt cÙ ngÜ©I nào làm viŒc toàn thÖì gian hay bán 

thÖì sæn sóc trÈ em có lÜÖng v§i th©i gian Ãn ÇÎnh 
rõ ràng; 

7. BÃt k‹ ngÜ©i nào ÇÜ®c thØa nhÆn là hành nghŠ 
khoa h†c Kitô giáo; 

8. BÃt cÙ nhà chuyên môn vŠ tâm thÀn; 
9. BÃt cÙ viên chÙc phø trách viŒc ch‰ tài (ngÜ©I 

khác); 
10. BÃt cÙ ngÜ©i trung gian h®p pháp nhÆn lãnh 

nh»ng chÎ thÎ cûa tòa án theo khoän 8.01-576.8; 
11. BÃt cÙ nhân viên chuyên môn, không k‹ trÜ§c 

Çây làm viŒc cho các nhà thÜÖng tÜ ho¥c ÇiŠu 
hành bªi ti‹u bang; ho¥c các cÖ sª mà các em 
ÇÜ®c ûy thác hay ÇÜ®c ÇÜa vào Ç‹ chÛa trÎ; 

12. BÃt cÙ ngÜ©i nào phø tá hay làm viŒc cho các t° 
chÙc tÜ nhân có trách nhiŒm sæn sóc, trông nom 
hay quän lš và; 

13. BÃt cÙ ai ÇÜ®c chÌ ÇÎnh bªi toà án là ngÜ©i biŒn 
h¶ Çåc biŒt cho chúng theo khoäng 5 (9.1-151 et 
seq.) cûa chÜÖng 1 quy‹n 9. 

N‰u không bi‰t rõ nÖi chÓn ÇÙa trÈ cÜ ngø ho¥c 
s¿ båc Çãi hay bÕ bê ÇÜ®c tin là xÄy ra, thì báo 
cáo cho cÖ quan ÇÎa phÜÖng cûa quÆn hay thành 
phÓ mà s¿ båc Çãi hay bÕ bê ÇÜ®c phát hiŒn hay 
báo cáo qua ÇÜ©ng nóng miÍn phí vŠ trÈ em bÎ 
båc Çãi hay bÕ bê. 

 
N‰u m¶t nhân viên cûa cÖ quan ÇÎa phÜÖng bÎ nghi 
ng© là båc Çãi và bÕ bê trÈ em thì báo cáo cho tòa án 
quÆn ho¥c thành phÓ nÖi s¿ båc Çãi và bÕ bê Çã ÇÜ®c 
phát hiŒn. Cæn cÙ vào s¿ nhÆn ÇÜ®c báo cáo bªi tòa 
án, chánh án së trao phó báo cáo Çó cho cÖ quan ÇÎa 
phÜÖng nhÜng không phäi là chû nhân cûa công nhân 
bÎ nghi ng© Ç‹ ÇiŠu tra và Çánh gía.  VÎ chánh án này 
có th‹ tham khäo v§i cÖ quan ÇÎa phuÖng Ç‹ trä l©i 
cho ngÜ©i báo cáo hay ngÜ©i khì‰u nåi.   
 
N‰u các tin tÙc nhÆn ÇÜ®c là do thÀy cô giáo, nhân 
viên ÇiŠu hành, ngÜ©i thÜ§ng trú, ngÜ©i h†c tÆp n¶i 
trú, hay y tá trong nh»ng khóa làm viŒc chuyên môn ª 
nhà thÜÖng, trÜ©ng h†c hay cÖ sª tÜÖng tÜ thì cÖ sª Ãy 
trong tÜ cách báo cáo vØa nói lÆp tÙc chi ÇÎnh ngÜ©i có 
trách nhiŒm cûa cÖ quan hay là ngÜ©i ÇÜ®c chÌ ÇÎnh 
thay th‰ mình Ç‹ làm t© báo cáo. 
 
Báo cáo ban ÇÀu có th‹ b¢ng miŒng nhÜng sau Çó phäi 
làm thành væn bän do ngÜ©i phÓi h®p viên phø trách 
chÓng båc Çãi trÈ em cûa cÖ quan ÇÎa phÜÖng v§i mÅu 
ÇÖn ÇÜ®c diÍn tä bªi ûy ban.  BÃt cÙ ngÜ©i nào bÎ Çòi 
bu¶c làm báo cáo theo nhÜ phÀn phø chú này së phäi 
trình bày m†i tin tÙc cæn bän cho s¿ nghi ng© là có s¿ 
båc Çãi hay bÕ bê trÈ êm và theo Çòi hÕi thì phäi làm 
s¤n sàng cho phÓi h®p viên cÖ quan ÇÎa phÜÖng lo vŠ 
viŒc bäo vŒ trÈ em, Çây là cÖ quan xét theo luÆt có 
thÄm quyŠn vŠ các tin tÙc, hÒ sÖ và báo cáo Ç‹ làm 
cho t© báo cáo có nên täng.  M†i ngÜ©i bÎ Çòi bu¶c bªi 
phÀn phu chú này phäi báo cáo s¿ båc Çãi hay bÕ bê 
thì phäi bäo quän hÒ sÖ cûa ÇÙa trÈ liên quan t§i viŒc 
báo cáo này, ÇÒng th©i phäi h®p tác v§i cÖ quan ÇiŠu 
tra, trØ phi nh»ng s¿ ti‰t l¶ này vi phåm Ç‰n Çåo luÆt 
vŠ quyŠn l®i giáo døc gia Çình và tính cách tÜ riêng 
cûa gia Çình (20 U.S.C. 1232 (g)).  Nh»ng ÇiŠu khoän 
vŠ tin tÙc, hÒ sÖ và báo cáo nhÜ vÆy bªi nhân viên sæn 
sóc sÙc khÕe së không bÎ cÃm 8.01.399.  ñiŠu tra báo 
cáo vŠ hình s¿ nhÆn ÇÜ®c tØ các cÖ quan ch‰ tài cûa 
luÆt pháp së không nhØng không bÎ kÿ thÎ bªi cÖ quan 
ÇiŠu tra cÛng ch£ng lŒ thu¶c vào s¿ ti‰t l¶ cûa công 
chúng.   
 

***** 
 

Tóm lÜ®c các Çòi bu¶c báo cáo theo luÆt ti‹u 
bang Virginia, luÆt virginia  (1950) ÇÜ®c tu  chính. 
ti‹u bang, và các cÖ quan ñÎa phÜÖng liên hŒ Ç‹  

thông tin  
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C. BÃt cÙ ngÜ©i nào báo cáo hay cung cÃp hÒ sÖ, tin 
tÙc chi‰u theo phÀn phø chú A này hay làm chÙng 
trong vø kiŒn trÜ§c tòa án b¢ng cách nêu lên tØ 
nh»ng báo cáo, hÒ sÖ tin tÙc, së ÇÜ®c miÍn trØ 
khÕi trách nhiŒm dân s¿ hay hình sÜ ho¥c phåt 
hành chánh hay bÎ ch‰ tài vŠ viŒc báo cáo hÒ sÖ, 
tin tÙc hay nh»ng cº chÌ nhÜ th‰ ngoài trØ ngÜ©i 
Ãy không có thiŒn š hay có mÜu ÇÒ xÃu xa. 

 
D. N‰u ngÜ©i nào bÎ Çòi bu¶c báo cáo chi‰u 
theo phÀn này mà không báo cáo vŠ s¿ nghi ng© có s¿ 
båc Çãi và bÕ bê trÈ em xÄy ra n¶I trong 72 ti‰ng ÇÒng 
hÒ thì bÎ phåt không quá 500 Çô cho lÀn thÙ nhÃt và 
n‰u nhÜ vÆy cho lÀn ti‰p theo thì phäi phåt không ít 
hÖn 100 Çô, không nhiŠu hÖn 1000 Çô. 
 
PhÀn 63.2-1510.  Nh»ng hi‰u nåi vŠ m¶t sÓ t°n thÜÖng 
Ç‰n trÈ em bªi nh»ng ngÜ©i khác. 
 
BÃt cÙ ngÜ©I nào nghi ng© có s¿ båc Çãi và bÕ bê trÈ 
em có th‹ khi‰u nåi, v§i cÖ quan ÇÎa phÜÖng cûa quÆn 
hay thÎ xá nÖi ÇÙa trÈ cÜ ngø hay tåi nÖi mà mình tin 
r¢ng s¿ viŒc Çó Çã xÄy ra ho¥c qua ÇØng nóng miÍn 
phí phø trách vŠ båc Çãi và bÕ bê trÈ em. N‰u m¶t 
nhân viên cûa cÖ quan Çîa phÜÖng bÎ nghi ng© Çã båc 
Çãi và bÕ bê trÈ em thì s¿ khi‰u nåi së ÇÜ®c báo cáo vŠ 
tòa cûa quÆn hay thÎ xã mà s¿ viŒc Çó ÇÜ®c phát hiŒn.  
Cæn cÙ vào s¿ nhÆn ÇÜ®c báo cáo nhÜ vÆy cûa tòa án, 
quan tòa së trao báo cáo Ãy cho cÖ quan ÇÎa phÜÖng 
nhÜng không phäi là chû nhân cûa công nhân bÎ nghi 
ng© Ç‹ ÇiŠu tra hay Çánh giá gia Çình, hay n‰u quan 
tòa tin r¢ng không có cÖ quan ÇÎa phÜÖng nào xét vŠ 
m¥t ÇÎa lš h¶i Çû lš do vŠ khoäng cách Ç‹ có th‹ vÒ tÜ 
trä l©i cho trÜ©ng h®p báo cáo này, thì quan tòa së trao 
báo cáo Çó cho m¶t ÇÖn vÎ cûa tòa Ç‹ l¿a ch†n m¶t cÖ 
quan ÇÎa phÜÖng Ç‹ trä l©i vŠ báo cáo hay khi‰u nåi 
Ãy.  S¿ khi‰u nåi này có th‹ b¢ng miŒng hay b¢ng væn 
bän và së våch trÀn m†I tin tÙc. ñó là cÖ sª cho s¿ 
nghi ng© có s¿ båc Çãi hay bÕ bê trÈ em hay không. 
 
PhÀn 63.2-1518.  QuyŠn hån Ç‹ nói v§i ÇÙa trÈ hay 
anh em cûa ÇÙa trÈ. 
 
BÃt cÙ ngÜ©i nào bÎ Çòi bu¶c báo cáo hay ÇiŠu khi‹n 
cu¶c ÇiŠu tra hay thÄm ÇÎnh (Çánh giá) vŠ gia Çình 
chi‰u theo chÜÖng này có th‹ nói chuyŒn v§i ÇÙa trÈ bÎ 
nghi ng© bÎ båc Çãi hay bÕ bê ho¥c v§i bÃt cÙ anh chÎ 
em nào cûa nó mà không cÀn phäi ÇÜ®c cha mË nó, 
ngÜ©i nào ÇÙng thay th‰ cho cha mË nó ho¥c nhân 
viên nhà trÜ©ng cho phép hay hiŒn diŒn v§i nó (trong 
lúc nói chuyŒn). 
 
 
 

PhÀn 63.2-1512.  S¿ miÍn trØ cûa ngÜ©i báo cáo vv... 
khÕi trách nhiŒm. 
 
BÃt cÙ ngÜ©i nào báo cáo chi‰u theo 63.2-1509, 
ngÜ©I khi‰u nåi chi‰u theo 63.2-1510 hay ngÜ©i nhÆn 
lãnh trông nom ÇÙa trÈ chi‰u theo 63.2-1517 hay 
tham d¿ vào vø kiŒn theo luÆt së ÇÜ®c miÍn trØ khÕi 
bÃt cÙ m¶t trách nhiŒm nào vŠ dân s¿ hay hình s¿ liên 
quan t§i vÃn ÇŠ Çó, trØ phi ngÜ©I Ãy hành Ç¶ng thi‰u 
thiŒn š hay có š ÇÎnh xÃu xa. 
 
PhÀn 63.2-1606.  Bäo vŒ ngÜ©i gìa hay ngÜ©i l§n 
thi‰u khä næng: Y sï, y tá v.v. Ç‹ ÇÜa báo cáo båc Çãi, 
bÕ bê, bóc l¶t ngÜ©i l§n tu°I/ khi‰u nåi bªi ngÜ©i 
khác/ hình phåt ÇÓi v§i ngÜ©i không báo cáo. 
 
A. Nh»ng vÃn ÇŠ ÇÜa Ç‰n lš do nghi ng© có s¿ båc 

Çãi, bÕ bê hay bóc l¶t ngÜ©i l§n tu°i së ÇÜ®c báo 
cáo bªi bÃt cÙ ngÜ©i nào hành nghŠ y khoa có 
giÃy phép hay ngÜ©i có nghŠ ch»a lành bŒnh, 
ngÜ©i thÜ©ng trú trong bŒnh viŒn hay bác sï, y sï 
n¶i trú, ngÜ©i làm viŒc trong các nhà dÜ«ng lão, 
ngÜ©i làm viŒc trong các cÖ quan hay cÖ sª ÇÜ®c 
nhà nÜ§c, tÜ nhân quän lš, ngÜ©i làm viŒc toàn 
th©i hay bán th©i Ç‹ sæn sóc ngÜ©i l§n tu°i nhân 
lÜÖng ÇÎnh kÿ, ngÜ©i làm viŒc nhÜ nhân viên xã 
h¶i, ngÜ©i chuyên môn vŠ bŒnh tâm thÀn, sï 
quan phø trách viŒc ch‰ tài theo luÆt theo khä 
næng chuyên môn và thu¶c thÄm quyŠn cûa h†.  
H† là nh»ng ngÜ©i có lš do nghi ng© r¢ng m¶t 
ngÜ©i l§n tu°i bi båc Çãi, bÕ bê hay bÎ bót l¶t.  
Thì h† phäi báo cáo ngay v§I cÖ quan ÇÎa 
phuÖng cûa quÆn hay thÎ xã nÖi mà ngÜ©i l§n 
tu°i Çó cÜ ngø hay nÖi mà s¿ båc Çãi, bÕ bê hay 
bóc l¶t tin là xÄy ra.  N‰u cä hai ÇŠu không rõ thì 
báo cáo cho cÖ quan ÇÎa phÜÖng cûa quÆn hay 
thÎ xã nÖi mà s¿ båc Çãi, bÕ bê hay b†c l¶t ÇÜ®c 
phát hiŒn.  N‰u tin tÙc nhÆn ÇÜ®c bªI thành phÀn 
ban ÇiŠu hành, ngÜ©I thÜÖng trú, bác sï y sï n¶i 
trú hay y tá trong qúa trình làm viŒc tåi bŒnh 
viŒn hay các cÖ sª tÜ thì chính ngÜ©i Çó trong tÜ 
cách nhiŒm cûa cÖ sª hay cÖ quan ho¥c ngÜ©i 
ÇÜ®c giao phó và ngÜ©i này së làm báo cáo.  BÃt 
cÙ ngÜ©i nào bÎ bó bu¶c báo cáo hay thông báo 
theo phÀn phøc chú này thì phäi báo cáo ho¥c 
b¢ng miŒng hay b¢ng væn bän và së phäi trình 
bày m†i tin tÙc cæn bän cho s¿ nghi ng© vŠ båc 
Çãi, bÕ bê hay bóc l¶t.  BÃt cÙ ngÜ©i nào bÎ Çòi 
bu¶c phäi báo cáo së phäi luÓn s¤n sàng Çáp Ùng 
s¿ ki‹m tra cûa nhân viên bäo vŒ ngÜ©i l§n tu°i 
hay cÖ quan ÇÎa phÜÖng.  BÃt cÜ tin tÙc, hÒ sÖ 
hay báo cáo ÇŠu là tài liŒu làm cÖ sª cho viŒc 
báo cá†  M†i ngÜ©i có trách nhiŒm báo cáo nghi 
ng© có s¿ båc Çãi, bÕ bê hay bóc l¶t thì phäi là 
ngÜ©i bäo quän hÒ sÖ cûa ÇÓi tÜ®ng ÇÜ®c báo 
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cáo, ÇÒng th©i së c¶ng tác v§i nhân viên bäo vŒ 
ngÜ©i l§n tu°i hay cÖ quan ÇÎa phÜÖng trong 
viŒc ÇiŠu tra Ç‹ cung cÃp tin tÙc, hÒ sÖ và báo 
cáo.  ñó là nh»ng ÇiŠu n°i bÆt Ç‹ làm cho viŒc 
ÇiŠu tra ÇÜ®c s¤n sàng ÇÓi v§i nhân viên ÇiŠu tra 
và Çây là ÇiŠu ÇÜ®c luÆt liên bang cho phép. 

 
B. Báo cáo Çòi bu¶c theo phø chÜÖng A së ÇÜ®c 

làm låi b¢ng væn bän trong vòng 72 ti‰ng bªi 
gíam ÇÓc cûa cÖ quan ÇÎa phÜÖng theo nhÜ mÅu 
ÇÜ®c trình bày bªi ban gíam ÇÓc. 

 
 
C. BÃt cÙ ngÜ©i nào Çòi bu¶c làm báo cáo chi‰u 

theo phø chÜÖng A mà h† có lš do nghi ng© r¢ng 
m¶t ngÜ©i l§n tu°i bÎ khuÃy nhiÍu tình døc theo 
hån tØ ÇÜ®c ÇÎnh nghiã trong phÀn 18.2-67.10 và 
bÃt cÙ ngÜ©i nào chÎu trách nhiŒm trong nhà 
thÜÖng hay cÖ sª ho¥c cÖ quan tÜÖng tÜ nhÆn 
ÇÜ®c nh»ng tin tÙc nhÜ vÆy tØ các thành phÀn 
nhÜ nhân viên ÇiŠu hành, thÜÖng trú nhân, y sï 
bác sï n¶i trú, y tá, thì lÆp tÙc phäi báo cáo vÃn 
ÇŠ ho¥c b¢ng miŒng ho¥c b¢ng væn bän cho cÖ 
quan ÇÎa phÜÖng phø trách biŒn pháp ch‰ tài nÖi 
mà ngÜ©i l§n tu°i Çó c¿ ngø hay s¿ viŒc khuÃy 
nhiÍu tình døc ÇÜ®c tin r¢ng Çã xÄy ra.  N‰u mà 
cä hai ÇiŠu không bi‰t thì báo cáo cho nÖi mà s¿ 
khuÃy nhiÍu Ãy ÇÜ®c phát hiŒn.  NgÜ©i làm báo 
cáo së trình bày tin tÙc và theo yêu cÀu thì phäi 
s¤n sàng bày tÕ m†i tin tÙc làm cÖ sª cho viŒc 
báo cáo cho cÖ quan phø trách ch‰ tài theo luÆt. 

 
D. BÃt cÙ cÖ sª kinh t‰ nào nghi ng© r¢ng m¶t 

khách hàng l§n tu°i Çã bÎ bóc l¶t vŠ tài chánh thì 
phäi báo cáo s¿ nghi ng© Ãy cho cÖ quan ÇÎa 
phÜÖng quÆn hay thÎ xã nÖi khách hàng Çó cÜ 
ngø hay nÖi bóc l¶t ÇÜ®c tin là xÄy ra.  S¿ khi‰u 
nåi Çó có th‹ b¢ng miŒng ho¥c b¢ng væn bän.  
ñ‹ Ç¥t møc Çích cuä phÀn này thì cÖ sª tài 
chánh có nghïa là nhà bæng, cÖ sª ti‰t kiŒm, liên 
bang tín døng, công ty an sinh hay công ty bäo 
hi‹m (phäi làm công viŒc báo cáo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. BÃt cÙ ngÜ©i nào không phäi là nh»ng ngÜ©i Ç¥c 
biŒt nói t§i trong phÀn phø chÜÖng A, n‰u nghi 
ng© m¶t ngÜ©i l§n nào Çó bÎ båc Çãi, bÕ rÖi hay 
bÎ bóc l¶t thì phäi báo cáo s¿ viŒc lên cÖ quan 
ÇÎa phÜÖng cûa quÆn hay thÎ xã nÖi mà ngÜ©i Çó 
cÜ ngø hay nÖi mà mình tin s¿ viŒc Çó xäy ra.  
S¿ khi‰u nåi Çó có th‹ b¢ng miŒng hay b¢ng væn 
bän. 

 
F. BÃt cÙ ai làm báo cáo hay cung cÃp hÒ sÖ ho¥c 

tin tÙc chi‰u theo phø chÜÖng A, D, E, hay làm 
chÙng trong các tién trình viŒc báo cáo hÒ sÖ 
hay tin tÙc nhÜ vÆy së ÇÜ®c miÍn trØ khÕi trách 
nhiŒm dân s¿ hay hình luÆt ngoåi trØ hành Ç¶ng 
thi‰u thiŒn š hay có ác š. 

 
G. TÃt cä các cÖ quan ch‰ tài hay cÖ quan công 

quyŠn ÇÎa phÜÖng ho¥c ti‹u bang và các cÖ sª së 
c¶ng tác v§i nhân viên bäo vŒ ngÜ©i l§n tu°i 
trong viŒc phát hiŒn, ngæn ngØa s¿ båc Çãi, bÕ bê 
và bóc l¶t ngÜ©i l§n tu°i. 

 
H. BÃt cÙ ngÜ©i nào ÇÜ®c xét là có t¶i và không làm 

công viŒc Çòi bu¶c báo cáo hay tÓ cáo chi‰u 
theo phø chÜÖng A. hay C. trong vòng 74 ti‰ng 
sau khi có Çày Çû lš do nghi ng© có s¿ båc Çãi, 
thì së bÎ phåt không dÜ§i 100 Çô và không nhiŠu 
hÖn 1000 Çô cho nh»ng lÀn k‰ ti‰p.   
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Các cÖ quan ÇÎa phÜÖng và ti‹u bang Ç‹ liên hŒ 
thông tin.   

 
N¶i vø nghi ng© khuÃy nhiÍu tình døc trÈ em phäi 
ÇÜ®c báo cáo cho các cÖ quan công l¿c cänh sát và các 
cÖ quan bäo vŒ trÈ em thích h®p: 
 
NÖi Báo Cáo 
 
Virginia Protective Services: 
Toll Fee - 24  
Statewide hotline 800-552-7096 
 
Listed below is contact information for local 
Departments of Social Services in Virginia, and 
contact numbers of Washington D.C. and military 
bases: 
 
Alexandria Department of Social Services 
Suzanne Chis, Director 
2525 Mt. Vernon Avenue 
Alexandria, VA 22301 
(703) 838-0700 
(703) 836-2355 (FAX) 
 
Arlington County Department of Human Services 
Valerie Cuffee, Director 
3033 Wilson Blvd., Suite 600A 
Arlington, VA 22201 
(703) 228-1665 
(703) 228-1122 (FAX) 
 
Clarke County Department of Social Services 
Angie Jones, Director 
311 East Main Street 
Berryville, VA 22611 
(540) 955-3700 
(540) 955-3958 (FAX) 
 
Culpeper County Department of Social Services 
Calvin ‘Chip’ Coleman, Director 
219 East Davis Street, Suite 10 
Culpeper, VA 22701 
(540) 727-0372 
(540) 727-7584 (FAX) 
 
Fairfax County Department of Family Services 
Dana Paige, Director 
12011 Government Center Parkway 
Suite 200 B-3 
Fairfax, VA 22035 
(703) 324-7500 
(703) 324-7332 (FAX) 
 
 
 
 
 
 
 

Falls Church (See Fairfax County) 
 
Fauquier County Department of Social Services 
Janis Selbo, Director 
320 Hospital Drive, Suite 11 
P.O. Box 300 
Warrenton, VA 20188-0300 
(540) 347-2316 
(540) 341-2788 (FAX) 
 
Frederick County Department of Social Services 
Gwen Monroe, Director 
107 N. Kent Street, Third Floor 
Winchester, VA 22601 
(540) 665-5688 
(540) 535-2146  (FAX for Services & Director) 
(540) 665-5664 (FAX for Clerical & Eligibility) 
 
Fredericksburg 
Janie M. Sewell, Director 
608 Jackson Street 
P.O. Box 130 
King George, VA 22484-0130 
(540) 372-1032 
(540) 372-3098 (FAX) 
 
King George Department of Social Services 
David L. Coman, Director 
P.O. Box 130 
King George, VA 22484-0130 
(540) 775 – 3544 
(540) 775 – 3098 (FAX) 
 
Lancaster Department of Social Services 
Edna Davenport, Director 
P.O. Box 185 
Lancaster, VA 22503 
(804) 462-5141 
(804) 462-0330 (FAX) 
 
Loudoun County Department of Social Services 
Roberts Chirles, Director 
102 Heritage Way, NE, Suite 200 
Leesburg, VA 20176 
(703) 777-0353 
(703) 771-5214 (FAX) 
 
Madison County Department of Social Services 
Nancy Coppedge, Director 
101 S. Main Street 
P.O. Box 176 
Madison, VA 22727-0176 
(540) 948-5521 
(540) 948-3762 (FAX) 
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Manassas City Department of Social Services 
Jim Oliver, Director 
8955 Center Street 
Manassas, VA 20110 
(703) 361-8277 
(703) 361-6933 (FAX) 
 
Manassas Park Department of Social Services 
Glenn D. Radcliffe, Director 
City Hall 
1 Park Center Court 
Manassas Park, VA 20111 
(703) 335-8898 
(703) 335-8899 (FAX) 
 
Northumberland County Department of 
Social Services 
Sharon C. Fisher, Director 
Health and Social Services Building 
P.O. Box 399 
Heathville, VA 22473-0399 
(804) 580-3477 
(804) 580-5815 (FAX) 
 
Orange County Department of Social Services 
Robert Lingo, Director 
146 Madison Road, Suite 201 
Orange, VA 22960 
(540) 672-1155 
(540) 672-9118 (FAX) 
 
Page County Department of Social Services 
Pete Creaturo, Director 
2 Mechanic Street, Suite A 
Post Office Box 747 
Luray, VA 22835 
(540) 743-6568 
 
Prince William County 
Department of Social Services 
A.Keith Sykes, Director 
7987 Ashton Ave., Suite 200 
Manassas, VA 20109 
(703) 792-7500 
(703) 792-7591 (FAX) 
 
Rappahannock County Department of Social Services 
Beverly Leathers, Director 
P.O. Box 87 
Washington, VA 22747-0087 
(540) 675-3313 
(540) 675-3315 (FAX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richmond County Department of Social Services 
Martha Hall, Director 
5579 Richmond Road 
P.O. Box 35 
Warsaw, VA 22572-0035 
(804) 333-4088 
(804) 333-0156 (FAX) 
 
Shenandoah County Department of Social Services 
John Ayers, Director 
600 North Main Street 
Woodstock, VA 22664 
(540) 459-6226 
(540) 459-8959 (FAX) 
 
Spotsylvania Department of Social Services 
Loraine V. Lemoine, Director 
Route #208 Holbert Bldg. 
9104 Courthouse Road 
P.O. Box 249 
Spotsylvania, VA 22553-0249 
(540) 582-7070 
(540) 582-7068 (FAX) 
 
Stafford County Department of Social Services 
William C. Tignor, Director 
Stafford County Government Center 
1300 Courthouse Road 
P.O. Box 7 
Stafford, VA 22555-0007 
(540) 658-8720 
(540) 658-8798 (FAX) 
 
Warren County Department of Social Services 
Ronald L. King, Director 
912 Warren Avenue 
P.O. Box 506 
Front Royal, VA 22630-0506 
(540) 635-3430 
(540) 635-8451 (FAX) 
 
Westmoreland Department of Social Services 
Helen B. Wilkins, Director 
Peach Grove Lane 
P.O. Box 302 
Montross, VA 22520-0302 
(804) 493-9305 
(804) 493-9309 (FAX) 
 
Winchester Department of Social Services 
Kathleen McDonald, Director 
33 East Boscawen Street 
Winchester, VA 22601 
(504) 662-3807 
(504) 662-3279 (FAX)  
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Washington, D.C. 
Child and Family Services Child Abuse Hotline 
24 Hours 
400 6th Street, SW 
Washington, D.C. 20024 
Neglect (202) 671-7233 
Physical Abuse (202) 671-7233 
Sexual Abuse (202) 671-7233 
 
Child and Family Advocacy Offices (CFAOs) 
 
Andrews AFB FAO (duty hours) 
1050 W. Perimeter Road 
Andrews AFB, MD 20762 
(240) 857-9680 (duty hours) 
(240) 857-2333 (after hours) 
 
Bolling AFB CFAO 
260 Brookley Avenue 
Bolling AFB, MD 20032 
Captain Carla Miera (202) 767-0611 (duty hours) 
After hours, call Andrews AFB (240) 857-2333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ft. Belvoir CFAO 
Glenn Braden 
9501 Farrell Road, Bldg. 815 
Ft. Belvoir, VA 22060 
(703) 805-0487 (duty hours) 
(703) 805-0414 (after hours) 
 
Ft. Myer CFAO 
201 Custer Road 
Ft. Myer, VA 22211 
(703) 696-3512 (will refer to Rader Clinic) 
 
Rader Clinic 
401 Carpenter Street, Bldg. 525 
Ft. Myer, VA 22211 
(703) 696-3456 
 
Quantico Marine Base CFAO 
2034 Barnett Avenue, 
Quantico, VA 22134 
(703) 784-2570 
 
Reports may be oral or in writing and must disclose all 
information which is the basis for suspicion of child 
abuse or neglect. 
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  Bäng Çính kèm b  
 

 
  

 
 

 
Ghi Chú:  Xin ÇØng chÆm trÍ n¶p báo cáo này khi bån chÜa có th‹ trä l©i ÇÀy Çû các câu hÕi.  Nh»ng 

tin tÙc chÜa có së ÇÜ®c b° túc sau. 
 
Xin in (ho¥c Çánh máy) n‰u có th‹ xin dùng m¿c Çen.  Cám Ön. 
 
Báo cáo bªi: Tên:  ChÙc vø:  
 ñÎa chÌ:  
 QuÆn  Ti‹u bang  SÓ vùng  
 ñiŒn thoåi (ngày)  ñiŒn thoåi (tÓi)  
Ngày báo cáo:  
 
NgÜ©i bÎ nghi ng© có 
hành vi låm døng: Tên 

 
ChÙc vø: 

 

 Tu°i  Phái (Nam/N»)   
 ñÎa chÌ:  
 QuÆn  Ti‹u bang  SÓ vùng  
 ñiŒn thoåi (ngày)  ñiŒn thoåi (tÓi)  
Nån nhân nghi ng© bÎ 
låm døng: Tên 

 
ChÙc vø: 

 

 Tu°i  Phái (Nam/N»)   
 ñÎa chÌ:  
 QuÆn  Ti‹u bang  SÓ vùng  
 ñiŒn thoåi (ngày)  ñiŒn thoåi (tÓi)  
 

 
 
 
 
 
 

Báo Cáo VŠ S¿ Nghi Ng© có hành Ç¶ng låm døng tình døc hay
båc Çãi trÞ em do nhân viên cûa Giáo PhÆn trong khi thi hành

công viŒc cûa Giáo PhÆn. 

Kính gºi:   ñiŠu H®p Viên Giáo PhÆn
                  Giáo PhÆn Arlington Virginia 
                  200 N. Glebe Road #914 
       Arlington, VA 22203-3728 
 
ñánh dÃu phong thÖ ‘Bäo MÆt’ 

 
Bäo mÆt 

(ChÌ dùng trong n¶i b¶) 
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Nån nhân nghi ng© bÎ 
låm døng: Tên 

 

ChÙc vø: 

 

 Tu°i  Phái (Nam/N»)   
 ñÎa chÌ:  
 QuÆn  Ti‹u bang  SÓ vùng  
 ñiŒn thoåi (ngày)  ñiŒn thoåi (tÓi)  
     
DiÍn tä n¶i vø nghi ng© có hành vi låm døng, bao gÒm ngày, tháng, næm, và nÖi chÓn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xác ÇÎnh rõ chÙng c§ do m¡t thÃy n¶i vø, gÒm tên, ÇÎa chÌ, và sÓ ÇiŒn thoåi ª ch‡ nào có th‹ liên låc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin tÙc khác có th‹ giúp viŒc ÇiŠu tra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XIN ÇØng vi‰t dÜ§I hàng này: dành riêng cho væn phòng CDA dùng 

 
Dành cho ngÜ©I ÇiŠu tra 

Báo cáo trên Çây ÇÜ®c ÇiŠu tra bªi  
ngày  v§i k‰t qûa ÇiŠu tra ÇÜ®c Çính kèm. 
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 Bäng Çính kèm c 
HÜ§ng DÅn Dành Cho Ban Xét DuyŒt Cûa Giáo Phân 

 
L©i nói ÇÀu: 
Ban xét duyŒt cûa giáo phÆn ÇÜ®c thi‰t lÆp thích h®p v§i nh»ng quy t¡c chính y‰u cûa nh»ng quy ch‰ cûa 
giáo phÆn/giáo xÙ Ç‹ ÇÓi phó v§i s¿ tÓ cáo khuÃy nhiÍu tình døc trÈ em vÎ thành niên bªi các linh møc ho¥c 
thÀy sáu.  Nh»ng quy ch‰ này Çã ÇÜ®c thØa nhÆn bªi tòa thánh vào ngày 8 tháng 12 næm 2002. 
 
Nh»ng khoän ÇÜ®c áp døng nhÜ Çã nói trong các quy t¡c 4, 5, và 6 trong tài liŒu chính y‰u.  Nh»ng khoän 
Çó nhÜ sau: 
1. ñ‹ tr® giúp ñÙc Giám Møc, giáo phÆn Arlington së có m¶t Ban Xét DuyŒt.  Ban này së hành Ç¶ng nhÜ 

m¶t thành phÀn tham khäo mÆt cho ñÙc Giám Møc hÀu giäm b§t trách nhiŒm cho ngài.  PhÀn hành cûa 
Ban Xét DuyŒt có th‹ bao gÒm: 

a. Góp š s¿ Çánh gía và chÌ ÇÎnh công tác møc vø thích nghi (cho linh møc hay thÀy sáu) v§i 
ñÙc Giám Møc vŠ viŒc tÓ cáo khuÃy nhiÍu tình døc trÈ vÎ thành niên bªi linh møc, thÀy 
sáu cûa giáo phÆn Arlington.  

b. Góp š vŠ m†i phÜÖng diŒn cûa các trÜ©ng h®p Çã xÄy ra trong quá khÙ và có lë trong 
tÜÖng lai. 

2. Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn së gÒm ít nhÃt là 5 ngÜ©i ngay th£ng và có phán Çoán tÓt, hiŒp thông v§i 
gíao h¶i hoàn toàn.  PhÀn l§n thành viên cûa Ban Xét DuyŒt së là giáo dân không phäi là ngÜ©i làm 
viŒc cho giáo phÆn nhÜng ít nhÃt nên có 1 thành viên là linh møc có kinh nghiŒm và tôn tr†ng chû chæn 
cûa giáo phÆn và 1 thành viên nên là ngÜ©i có kinh nghiŒm Ç¡c biŒt vŠ ch»a trÎ khuÃy nhiÍu tình døc vÎ 
thành niŒn.  Các thành viên ÇÜ®c chÌ ÇÎnh trong th©i khóa là 5 næm.  H† có th‹ ÇÜ®c tái nhiŒm.  ñiŠu 
Ü§c ao là ngÜ©i t° chÙc toà án nên tham d¿ nh»ng phiên h†p cûa Ban Xét DuyŒt này. 

3. Khi nhÆn ÇÜ®c báo cáo vŠ s¿ tÓ cáo khuÃy nhiÍu tình døc trÈ vÎ thành niên bªi linh møc hay thÀy sáu 
thì viŒc ÇÀu tiên là ÇiŠu tra v§i tinh thÀn hài hòa cûa giáo luÆt và ÇÜ®c b¡t ÇÀu ngay v§i tính cách vô tÜ 
khách quan (giáo luÆt 1717).  M†i bÜ§c thích h®p së ÇÜ®c diÍn ti‰n Ç‹ bäo vŒ thanh danh cûa bÎ cáo 
trong khi ÇiŠu tra.  BÎ cáo ÇÜ®c khuy‰n khích nên có s¿ tr® giúp cûa luÆt s¿  dân s¿ và giáo h¶i Ç‹ 
nhanh chóng báo cáo k‰t quä cûa viŒc ÇiŠu tra cho bÎ cáo.  Khi có Çû b¢ng chÙng hi‹n nhiên là có s¿ 
khuÃy nhiÍu tình døc trÈ vÎ thành niên bÎ xÄy ra, thì ñÙc Gíam Møc së thân tr†ng áp døng mÙc Ç¶ ÇÜ®c 
ghi trong giáo luÆt 1722, nghiã là không cho bÎ cáo thi hành tác vø thánh ho¥c r©i khÕi væn phòng và 
chÙc vø cûa gíao h¶i chÌ ÇÎnh, ho¥c cÃm cÜ ngø ª nh»ng nÖi hay lãnh ÇÎa Çã ª trÜ§c và cÃm không 
ÇÜ®c tham d¿ công khai trong viŒc t‰ lÍ thánh, ngÜng m†i änh hÜªng.  Thêm vào Çó, së thông báo cho 
c¶ng Çoàn giáo dân. 

 
HÜ§ng DÅn 
 
1. Sau khi nhÆn ÇÜ®c ÇÖn tÓ cáo vŠ vø khuÃy nhiÍu tình døc trÈ vÎ thành niên bªi linh møc hay thÀy sáu 

thu¶c ÇÎa phÆn Arlington, thì công viŒc trÜ§c tiên ñÙc Giám Møc làm là ÇiŠu tra theo tinh thÀn giáo 
luÆt 1717 rÒi sau Çó ngài së triŒu tÆp Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn Ç‹ giám sát viŒc tÓ cáo. 

2. Ban Xét DuyŒt cûa gíao phÆn së nhÆn ÇÜ®c tØ ñÙc Giám Møc hay vÎ Çåi diŒn cûa Ngài m¶t hÒ sÖ tÓ 
cáo thành væn ÇÀy Çû, m¶t s¿ diÍn tä chi ti‰t cu¶c phÕng vÃn nh»ng nån nhân và s¿ trä l©i cûa linh møc 
hay thÀy sáu ÇÓi v§i s¿ tÓ cáo.  Linh møc hay thÀy sáu và ngÜ©i biŒn h¶ cho h† së ÇÜ®c thông báo vŠ 
s¿ vø mà nó Çã ÇÜ®c trình bÀy cho Ban Xét DuyŒt.  Linh møc hay thÀy sáu và nån nhân có th‹ ch†n 
m¶t trong hai cách trình bÀy cho Ban Xét DuyŒt Çó là hiŒn diŒn hay b¢ng væn bän. 

3. Ban Xét DuyŒt së ÇÜ®c yêu cÀu Çánh gía s¿ Çáng tin cÆy cûa ÇÖn tÓ cáo và s¿ tÓ cáo Çó có phù h®p v§i 
ÇÎnh nghïa cûa khuÃy nhiÍu tình døc vÎ thành niên nhÜ quy ch‰ vŠ viŒc bäo vŒ trÈ em/ngÜ©i trÈ Çã ÇÜ®c 
chÃp nhÆn bªi giáo phÆn Arlington ÇÎnh nghïa không. 
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4. Ban Xét DuyŒt cÛng có th‹ ÇÜ®c hÕi  š ki‰n vŠ sÙ vø tÜÖng lai cûa linh møc hay thÀy sáu së nên th‰ nào 
thì m§i phù h®p. 

5. Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn có quyŠn ÇiŠu tra thêm vŠ s¿ tÓ cáo và phÕng vÃn các nån nhân hay các 
nhân chÙng khi nhÆn thÃy cÀn thi‰t và thích h®p trong tØng trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt. 

6. ñiŠu h®p viên cûa giáo phÆn Arlington së trình nh»ng ÇŠ nghÎ cûa Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn lên 
ñÜc Giám Møc. 

7. S¿ thäo luÆn kÏ càng cûa Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn së tuyŒt ÇÓi gi» kín, không m¶t chi ti‰t cûa tØng 
phút ÇÜ®c gi» låi (phäi bÕ qua sau khi ra khÕi phòng h†p, không ÇÜ®c ti‰t l¶ ra ngoài).  Bän tóm lÜ®c 
các ghi chú là k‰t qûa cûa bu°I h¶i, nh»ng cá nhân tham d¿, các quy‰t ÇÎnh cûa h¶i nghÎ và các bÜ§c 
k‰ ti‰p së ÇÜ®c ghi låi và lÜu tr» tåi væn phòng cûa ÇiŠu h®p viên giáo phÆn.  M†i tài liŒu ÇÜ®c Ban Xét 
DuyŒt cho, së ÇÜ®c thu låi khi k‰t thúc m‡i bu°i h†p và trä vŠ væn phòng ÇiŠu h®p viên cûa giáo phÆn. 

 
Nh»ng bÜ§c ÇÜ®c thi hành trong khi ÇiŠu tra 
 
1. Khi nhÆn ÇÜ®c hÒ sÖ tÓ cáo linh møc ho¥c thÀy sáu vi phåm khuÃy nhiÍu tình døc vÎ thành niên thì ti‰n 

trình Çánh gía së ÇÜ®c thÄm ÇÎnh xem s¿ tÓ cáo Çó có Çáng tin cÆy hay không. Chánh án cûa giáo phÆn 
së ÇÜ®c thông báo lÆp tÙc và ti‰p theo là báo cáo cho cÖ quan thÄm quyŠn dân s¿. 

2. CÖ quan thÄm quyŠn dân s¿ trÜ§c h‰t së ÇÜ®c ti‰p xúc v§i bÎ cáo ngoåi trØ trÜ©ng h®p ti‰n trình nhÜ 
vÆy có th‹ mang låi cho nån nhân hay nh»ng ngÜ©i khác có cÖ nguy bÎ hãm håi.  Sau khi tham khäo v§i 
cÖ quan thÄm quyŠn dân s¿, giáo phÆn së tr¿c diŒn v§i linh møc hay thÀy sáu trØ phi cÖ quan dân s¿ 
muÓn làm khác.  NgÜ©i vi phåm (linh møc hay thÀy sáu) së ÇÜ®c khuyên nên có m¶t luÆt sÜ dân s¿ và 
m¶t biŒn h¶ viên giáo luÆt Ç‹ Çåi diŒn cho mình. 

3. Giáo phÆn së cung cÃp cho ngÜ©i bÎ tÓ cáo s¿ giäi thích toàn b¶ quá trình ÇiŠu tra và nh»ng diÍn trình 
Ç¥c biŒt Ç‹ ÇÓi phó v§i nh»ng l©i tÓ cáo mà h† Çã vi phåm vŠ viŒc båc Çãi trÈ em. 

4. Giáo phÆn së ÇiŠu tra theo tinh thÀn giáo luÆt khoän 1717 cûa b¶ giáo luÆt (1983). 
5. NgÜ©i bÎ tÓ cáo vi phåm së r©i bÕ s¿ b° nhiŒm cûa mình và Çòi bu¶c r©i khÕi giáo xÙ và ÇÜ®c khuy‰n 

khích nên có m¶t cu¶c thÄm tra tâm lš thích h®p tåi m¶t nÖi ÇÜ®c giáo phÆn Arlington chÃp thuÆn. 
6. Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn së ÇÜ®c triŒu tÆp theo s¿ “HÜ§ng DÅn”. 
7. N‰u hành vi båc Çãi trÈ em ÇÜ®c linh møc hay thÀy sáu chÃp nhÆn hay ÇÜ®c thi‰t lÆp sau khi k‰t thúc 

ti‰n trình này thì ñÙc Giám Møc së ra quy‰t ÇÎnh thÕa Çáng theo giáo luÆt. 
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Bäng Çính kèm D 
 
 

HÜ§ng DÅn Cho Ban CÓ VÃn Cûa Giáo PhÆn  
 
 

Giáo phÆn Arlington thi‰t lÆp ban cÓ vÃn ÇÎa phÆn chÙng tÕ s¿ dÃn thân tích c¿c cûa mình vào công viŒc lo 
cho an toàn trÈ em và Çáp Ùng nh»ng quy t¡c cÖ bän mà giáo phÆn Çã ÇÜa ra trong quy ch‰ Ç‹ ÇÓi phó v§i 
s¿ tÓ cáo khuÃy nhiÍu tình døc các em vÎ thành niên do các linh møc ho¥c thÀy sáu. Quy ch‰ này Çã ÇÜ®c 
H¶I NghÎ Các Giám Møc Công Giáo Hoa Kÿ ChÃp ThuÆn trong phiên h†p khoáng Çåi vào tháng mÜ©i m¶t 
næm 2002. 

 
 
Ban cÓ vÃn cûa giáo phÆn gÒm có 8 thành viên phøc vø trong nhiŒm kÿ là 5 næm, báo cáo tr¿c ti‰p v§i ñÙc 
Giám Møc trong viŒc loan truyŠn r¶ng rãi nh»ng nhiŒm vø cûa ban: 
 
a. DuyŒt xét låi các quy t¡c và ti‰n trình m‡i næm cûa giáo phÆn và gi§i thiŒu nh»ng phÜÖng cách nh© Çó 

có th‹ làm cho quy ch‰ trª nên v»ng månh, phát tri‹n hay ÇiŠu chÌnh låi cho thích h®p hÖn. 
b. DuyŒt xét s¿ thi hành cûa quy ch‰ trong giáo phÆn và sÙ vø cûa quy ch‰. 
c. Giúp Ç« và phát tri‹n các cÖ cÃu thích h®p Ç‹ Çäm bäo s¿ thi hành ÇÙng Ç¡n cûa quy ch‰. 
d. ñánh gía hiŒu næng cûa các cÓ g¡ng giúp Ç« cho các nån nhân cûa giáo phÆn và ÇÜa các biŒn pháp Ç‹ 

thæng ti‰n. 
e. DuyŒt xét và cÓ vÃn vŠ nh»ng tiêu chuÄn cûa thái Ç¶ phäi có cho nh»ng ai Çang gi» các chÙc vø ÇÜ®c 

m†i ngÜ©i tín cÄn, vŠ viŒc giáo døc, huÃn luyŒn, và phát tri‹n các chÜÖng trình cho giáo sï tu sï, ban 
ÇiŠu hành, các nhà giáo døc và nhiŠu ngÜ©I khác n»a cÛng nhÜ các chÜÖng trình bäo vŒ môi trÜ©ng an 
toàn cho trÈ em. 

 
Cä ÇiŠu h®p viên và Ban Xét DuyŒt cûa giáo phÆn së h†p v§i ban cÓ vÃn tÓi thi‹u m¶t næm m¶t lÀn Ç‹ báo 
cáo, t°ng k‰t các hoåt Ç¶ng cûa mình và các khám phá trong næm trÜ§c Ç‹ rút kinh nghiŒm cho næm t§i. 
 
Ban cÓ vÃn cûa giáo phÆn së trình bÀy bän báo cáo và tình hình m†i sinh hoåt bäo vŒ trÈ em cûa giáo phÆn 
trong t© báo cûa giáo phÆn ÇÒng th©i chia sÈ tin tÙc v§I các giáo xÙ. 
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 Bän Çính kèm E 
 
  
 

 

Tôi thØa nhÆn r¢ng tôi Çã nhÆn bän sao quy ch‰ cûa Giáo PhÆn Công Giáo Arlington vŠ viŒc bäo vŒ và phòng chÓng 
trÈ em, ngÜ©i trÈ khÕi bÎ låm døng tình døc và bÎ båc Çãi.  Tôi Çã Ç†c quy ch‰ và chÃp nhÆn thì hành Çúng theo Quy 
Ch‰. 
 
Xin Çánh dÃu ch» (X) vào m¶t ho¥c cä hai n‰u thÃy thích h®p: 
 
(  )   Tôi là thiŒn nguyŒn viên Çang làm viŒc v§i trÈ em hay Çang tìm ki‰m Ç‹ trª nên thiŒn nguyŒn viên làm viŒc v§i 

trÈ em. 
(  )   Tôi là công nhân viên hay Çang tìm viŒc làm. 
 
 Xin chÌ rõ GIÁO X−, TRÜ©ng h†c hay t° chÙc cûa Giáo PhÆn mà bån Çang làm viŒc: 
 

ThiŒn nguyŒn viên/Së trª nên thiŒn nguyŒn viên:  
Công nhân/ñang tìm công viŒc làm:  
Tên H†, Tên G†i, Tên ñŒm:  
SÓ xã h¶i:  -  -  
    

 Kš tên  Ngày 

N‰u qúi vÎ là Linh Møc công giáo hay thÀy Sáu, xin chÌ rõ dÜ§i Çây:  
 Tháng Ngày Næm    NÖi sinh (bän xÙ) 

Ngày sanh 
       

ChÎu chÙc 
      

N‰u qúi vÎ là thành phÀn cûa dòng tu, xin ghi tên dòng tu: 
 

Tên g†i trong nhà dòng n‰u thích h®p 
 

 

Báo cáo Çã nhÆn

ñ‹ bäo vŒ tính cách tÜ riêng cûa m†i thiŒn nguyŒn viên
và công nhân, chúng tôi yêu cÀu m†i ngÜ©i gºi báo cáo 
Çã nhÆn này cùng v§i bän câu hÕi  6 tháng... t§i: 
 
 ñiŠu h®p viên giúp Ç« nån nhân và 
 giám ÇÓc bäo vŒ và lo an toàn cho trÈ em 
 Giáo PhÆn Arlington 
 200 N. Glebe Road #914 
 Arlington, VA  22203-3728 
 
ñØng ÇÜa báo cáo này cho giám thÎ ho¥c Çåi 
diŒn cûa giáo xÙ hay trÜ©ng h†c cûa bån. 

 
 
 
 
XIN IN (HO�C ñánh máy), n‰u  
có th‹ xin dùng m¿c Çen. Cám Ön.


