______________________________
Ang Diocese ng Arlington ay hinihikayat ang lahat
ng menor de edad na biktima ng sekswal na pangaabuso na kung maari ay iulat ang abuso sa mga
kinauukulang Police and Child Protective Services.
Sa biglaang oras ng pangangailangan at kagipitan,
tawagan ang tanggapan ng pulisya sa telepono 911 at
kung hindi naman gaanong kailangan, tawagan ang
telepono ng nasasakupan lugar kung saan ang pangaabuso ay naganap.
Ang walang bayad na 24-oras na telepono ng
tanggapan ng Child Protective Services ay 800-5527096. Ang telepono ng Child Protective Services sa
bawa’t bansa o lungsod ay matatagpuan sa direktoryo
ng mga telepono o sa Catholic Diocese of Arlington
Policy on the Protection of Children/Young People
and Prevention of Sexual Misconduct and/or Child
Abuse na matatagpuan sa Diocesan web site
www.arlingtondiocese.org.
Kung mayroong reklamo na pang-aabuso sa isang
menor de edad na nagawa ng isang cleric (Obispo,
pari o deacon), empleyado o boluntaryo sa Diocese
ng Arlington, gamitin ang nakalakip na form para sa
inuulat na pang-aabuso at ipadala sa Victim
Assistance Coordinator, 200 N. Glebe Road, Suite
914, Arlington, Virginia 22203. Mangyari lang na
markahan ang sobre na CONFIDENTIAL.
Sa ilalim ng Charter for the Protection of Children
and Young People, bawa’t Diocese ay kailangang
magkaroon ng isang Victim Assistance Coordinator
(VAC) para tumulong sa paglunas at pagkakasundo
ng mga pamilya ng naging biktima ng sekswal na
pang-aabuso. Ang VAC para sa Diocese ng
Arlington ay sina Patricia Mudd, ACSW at Adlin
deCardi, M.A. Maaari silang tawagan sa
kumpidensyal na telepono 703-841-2530.

___________________________________

__________________
DIOCESE OF ARLINGTON
FORM NG REKLAMO PARA SA MGA
ALEGASYON NG SEKSWAL NA PANGAABUSO SA ISANG MENOR DE EDAD
NA NAGAWA NG ISANG
CLERIC,EMPLEYADO O BOLUNTARYO

Pagkakumpleto ang kalakip na form,
markahan ang sobre na
CONFIDENTIAL
at ipadala sa
VICTIM ASSISTANCE COORDINATOR
200 N. GLEBE ROAD, SUITE 914
ARLINGTON, VIRGINIA 22203
(703) 841-2530
__________________________________

DIOCESE OF ARLINGTON
FORM NG REKLAMO PARA SA PARATANG
NA SEKSWAL NA PANG-AABUSO SA ISANG MENOR DE EDAD
Ang form na ito ay maaaring magamit upang idulog ang reklamo na ang isang cleric (obispo, pari,
deacon) ay nakagawa ng isang sekswal na pang-aabuso sa isang menor de edad. Ang nakumpletong form ay
CONFIDENTIAL at kailangang ilakip sa selyadong sobre at markahan na CONFIDENTIAL at ipadala sa:
Victim Assistance Coordinator; 200 N. Glebe Road, Suite 914, Arlington, Virginia 22203.
Ito ay
nauunawaan at sumasang-ayon na bilang karagdagan sa Victim Assistance Coordinator, ang impormasyon na
narito ay maaaring ibahagi sa mga kinauukulang Bishop, Moderator of the Curia and Director of the Office
of Child Protection and Safety of the Diocese of Arlington. Ang Victim Assistance Coordinator ay
makikipag-ugnayan sa iyo pagkatapos na matanggap nila ang iyong idinulog na reklamo.
I.
IMPORMASYON TUNGKOL SA NAGREKLAMO
Buong Pangalan:
Tirahan:
Petsa ng Kapanganakan:
Pangalan at Tirahan ng Magulang o Tagapag-alaga (kung ang nagrereklamo ay isang menor de edad):

Telepono:
Parokya:
Pangalan ng Pinapasukang Paaralan (kung ang nagrereklamo ay isang menor de edad):

II.
IMPORMASYON NG INAAKUSAHAN
Pangalan:
Parokya/Lugar ng Trabaho:
Ang inaakusahan ba ay hinarap o pinaalam ang paratang?
Kung Opo (Yes) ang sagot, kailan at kanino:
______

_______ Opo (Yes)

________ Hindi (No)

IMPORMASYON SA PANININDIGAN
Maikling paglalahad ng pinanindigang pang-aabuso (oras, lugar at ginawang abuso):

Ang paratang ba ay iniulat sa kanino mang sibil na autoridad o sa mga tauhan ng simbahan? ___ Opo (Yes)
___ Hindi (No). Kung Opo (Yes) ang sagot, kailan, kung paano at kanino:
______

_________________
Petsa ng Ulat

_________________________________________
Lagda ng Taong Nag-uulat
Ilimbag ang Pangalan:
Tirahan:
Telepono:

