
     

[Tên Giáo xứ] 
Tờ khai Quy tắc Ứng xử Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên 

 

Se 

  

Tổng Giáo phận Melbourne cam kết đảm bảo an toàn, phúc lợi và phẩm giá  
của tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và các người lớn dễ bị tổn thương. 
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Các giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện viên phải ký bản Tờ khai Quy tắc Ứng xử Bảo vệ Trẻ em và Thanh 
thiếu niên khi bắt đầu công việc và hàng năm trùng với việc hoàn thành các yêu cầu đào tạo về an toàn 
cho trẻ em hàng năm (xem phần ‘Đào tạo về Bảo vệ An toàn’ của chính sách này). 

Việc hoàn thành bản Tờ khai Quy tắc Ứng xử An toàn Trẻ em là một yêu cầu về sự tham gia của một người 
trong một giáo xứ, cơ quan hoặc tổ chức Công giáo thuộc Tổng Giáo phận Melbourne. 

Không nộp tờ khai này là một vấn đề nghiêm trọng và có thể bị kỷ luật. 

Các giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện viên của Tổng Giáo phận cam kết thực hiện nghĩa vụ chăm sóc tất cả trẻ 
em và thanh thiếu niên và thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi mọi 
hình thức lạm dụng và tổn hại. Tại Tổng Giáo phận Công giáo Melbourne, các giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện 
viên cam kết bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách: 

Giữ an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên khỏi bị lạm dụng và xâm hại 

▪ Không tham gia vào bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc làm tổn hại nào đối với trẻ em, bao gồm cả lạm dụng 
hoặc bỏ bê về tình cảm, thể chất và tính dục. 

▪ Tránh mọi hình thức trừng phạt thể lý hoặc đối xử hạ thấp phẩm giá, tàn nhẫn, gây sợ hãi hoặc sỉ nhục. 

▪ Đảm bảo rằng việc tiếp xúc thể lý là phù hợp, không xâm phạm và không mang tính chất tính dục. 

▪ Tránh phát triển mối quan hệ với trẻ em và thanh thiếu niên mà có thể được hiểu là thiên vị và/hoặc ve 
vuốt. 

▪ Sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu tôn trọng khi giao tiếp với trẻ em và thanh thiếu niên, tránh dùng ngôn 
ngữ gây tổn hại, làm nản lòng, sợ hãi và làm nhục trẻ em và thanh thiếu niên. 

▪ Tránh ngôn ngữ có bản chất tính dục, phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc bao gồm hài hước khêu 
gợi, trò đùa hoặc ám chỉ. 

Tạo môi trường an toàn về thể lý và tâm lý 

▪ Đảm bảo rằng người lớn không bao giờ ở một mình với một trẻ em hoặc thanh thiếu niên và họ không 
tìm cách tiếp xúc với trẻ em hoặc thanh thiếu niên khiến chúng có nguy cơ bị lạm dụng 

▪ Đảm bảo rằng trẻ em và thanh thiếu niên trong sự chăm sóc của bạn luôn được giám sát thích hợp. 

▪ Sử dụng các chiến lược công bằng, tôn trọng và phù hợp với sự phát triển để hướng dẫn hành vi của trẻ 
em và thanh thiếu niên theo hướng tích cực. 

▪ Đảm bảo rằng ảnh hoặc video của trẻ em và thanh thiếu niên được chụp với sự đồng ý của cha mẹ hoặc 
người giám hộ trong bối cảnh hoạt động của giáo xứ, cơ quan hoặc tổ chức. 

▪ Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông kỹ thuật số theo cách không bóc lột hoặc đặt 
trẻ em và thanh thiếu niên vào tình trạng nguy hiểm. 

▪ Hành động để loại bỏ và/hoặc giảm thiểu bất kỳ rủi ro thể lý hoặc môi trường nào có thể tác động xấu 
đến trẻ em và thanh thiếu niên. 

▪ Không uống rượu hoặc ma túy bất hợp pháp trước hoặc trong khi chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên 
hoặc bị ảnh hưởng xấu bởi thuốc uống theo toa. 

▪ Không cung cấp rượu và ma tuý cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

▪ Thông báo ngay lập tức cho ban quản lý nếu bị buộc tội hoặc bị kết tội hình sự (nếu bị kiểm tra lý lịch tư 
pháp liên quan đến việc bạn tham gia với giáo xứ, cơ quan hoặc tổ chức của TGP). 



     

[Tên Giáo xứ] 
Tờ khai Quy tắc Ứng xử Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên 

 

Se 

  

Tổng Giáo phận Melbourne cam kết đảm bảo an toàn, phúc lợi và phẩm giá  
của tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và các người lớn dễ bị tổn thương. 

Page | 2 

Hỗ trợ sự an toàn và hòa nhập văn hóa 

▪ Thúc đẩy sự an toàn, sự tham gia và trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

▪ Hỗ trợ hòa nhập trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật; từ nền tảng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng; trẻ 
em và thanh thiếu niên đồng giới tính, khác giới tính và đa giới tính; và trẻ em và thanh thiếu niên Thổ 
dân và dân Đảo Torres Strait. 

Thúc đẩy mối quan hệ tôn trọng 

▪ Tham gia vào các tương tác tích cực và tôn trọng với trẻ em và thanh thiếu niên để bảo vệ quyền và phẩm 
giá của chúng. 

▪ Lắng nghe và tôn trọng quan điểm của trẻ em và thanh thiếu niên. 

Hành động để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên 

▪ Lắng nghe và phản hồi tích cực những mối quan tâm của trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến sự an 
toàn của chúng. 

▪ Báo cáo bất kỳ mối quan tâm, báo cáo hoặc tiết lộ nào về an toàn trẻ em cho các cơ quan bảo vệ trẻ em 
theo luật định có liên quan (ví dụ: Ban Bảo vệ Trẻ em (DHHS), Cảnh sát Victoria) và Đơn vị Tiêu chuẩn 
Chuyên nghiệp, phù hợp với các yêu cầu của Chính sách này. 

 
Tôi đã đọc và đồng ý tuân theo Quy tắc Ứng xử An toàn cho Trẻ em khi tham gia với trẻ em và thanh thiếu 
niên trong Tổng Giáo phận Công giáo Melbourne. 
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