
 
Preventing Child Abuse 

 
The Archdiocese, each parish and each school is 
committed to preventing and fully addressing 
child abuse by any Church personnel and recog-
nizing and responding to signs of child abuse in 
the children it serves. The following evidence this 
commitment: 
 
 Screening. All Church personnel whose ser-

vice involves direct personal contact with 
minors must under go a criminal background 
check. Regardless of the extent to which their 
positions involve minors, all employees of the 
Archdiocese, a parish or a school are required 
to undergo a criminal background check. Or-
dinarily this screening will be initiated on or 
before the beginning date of conditional em-
ployment or volunteer service and updated 
periodically thereafter. 

 
 Education. All clergy, seminarians, religious, 

and employees and volunteers whose duties 
regularly involve minors, will complete safe 
environment training at the time of hire/start 
of service and annually thereafter. Employees 
whose duties do not regularly involve minors 
will complete training upon hire and every 
third year thereafter. 

 
 Child Protection Officer. A Child Protection 

Officer is available to assist parishes and 
schools in implementing the Child Protection 
Policy and safe environment programs. 

 
 Policy statement. This policy statement is be 

distributed and made available to all Church 
personnel. Parishes and schools are encour-
aged to display the summary in a public area 
near the entrance to their facilities. 

This brochure is a summary of the Child Protec-
tion Policy of the Archdiocese of Portland in Ore-
gon (“Archdiocese”). The brochure is available in 
English, Spanish and Vietnamese languages. A 
copy of the full Child Protection Policy and other 
statements governing the conduct of Church Per-
sonnel are available on the website of the Archdio-
cese: www.archdpdx.org/cpo or by calling (503) 
234-5334. 
 
Child abuse is absolutely contrary to the Gospel 
values of care and concern that Jesus commands us 
to have for one another. Child abuse is contrary to 
all that the Catholic Church believes and professes 
about the dignity of human persons. It is never to 
be tolerated. 
 
The policy of the Archdiocese is that all its person-
nel — clerics, religious, employees, volunteers — 
are to maintain the integrity of the ministerial rela-
tionship at all times. Abusive conduct of any kind, 
including sexual conduct, between one who is per-
forming duties on behalf of the Archdiocese and a 
minor, not only is criminal, but also violates that 
relationship and Catholic moral teaching. 
 
It is vigilance that prevents abuse and sees that no 
child, no one at all, is victimized by such sinful and 
hurtful behavior. The Archbishop of Portland in 
Oregon (“Archbishop”) has updated and promul-
gated this 2015 Child Protection Policy to focus 
and aid that vigilance. This Policy incorporates by 
reference other statements governing the conduct 
of Church personnel as they relate to minors, in-
cluding but not limited to: the Standards of Con-
duct for Ministry with Children and Youth, the 
Policy on Travel with Minors, The Code of Con-
duct for Church Personnel, The Policies and Best 
Practices for Use of the Internet and Social Media, 
employee handbooks and any other applicable pol-
icy or practice guiding the conduct of Church per-
sonnel. The policy also intends full compliance 
with applicable canon and civil law. 

 
Resources for Families 

 
 Department of Human Services:  DHS has 

offices throughout Oregon and is available 
for consultation as well as reporting child 
abuse. If you suspect abuse or neglect call 1-
855-503-SAFE (7233) This toll-free number 
allows you to report abuse or neglect of any 
child or adult to the Oregon Department of 
Human Services. DHS’s website (www. ore-
gon.gov/DHS/children/pages/abuse/cps/
report.aspx) has other helpful information on 
child abuse reporting. You can also report 
child abuse to the local police department, 
county sheriff, county juvenile department or 
Oregon State Police. 

 
 Crisis Lines: Domestic crisis lines serve al-

most every county in the state. Look under 
Crisis Intervention in the yellow pages of the 
telephone book and ask for a referral. 

 
 Parents Anonymous Help Line:  (503) 258-

4381 in the Portland metropolitan area. This 
line helps parents who need to talk, or who 
need referrals to area agencies or family sup-
port groups that specialize in domestic vio-
lence. www.morrisonkids.org 

 
 NW Human Services Crisis Lines: 
 (800) 560-5535; (503) 581-5535 

www.northwesthumanservices.org 
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Response to Child Abuse Report 
 

A sacred relationship exists between the Catho-
lic Church and its members, whether they are 
children or adults. Child abuse of any kind and 
certainly child sexual abuse are matters of grav-
est concern. Knowledge of such abuse calls for 
a special response so that the safety of the child 
and the community is assured and healing can 
take place.  
 

The first response must always be immediate 
and direct reporting to the proper civil authori-
ties. The next response should be assistance to 
bring healing and pastoral care wherever that is 
possible. With this in mind the Archbishop has 
designated a special Assistance Coordinator to 
assure appropriate responses in situations of 
reported sexual abuse of minors by Church per-
sonnel.  
 
 
 
 
When the Archdiocese, a parish or a school is 
informed of allegations of child abuse by any of 
its personnel, the needs and rights of all in-
volved must be addressed: those of the person 
alleging the abuse, the accused, and the commu-
nity affected. 
 

The assistance coordinator will: 
 

 Respond promptly to persons who contact 
the Archdiocese concerning child abuse 
and will offer to meet with them. 

 

 Work with the affected parish or school, as 
needed, to provide outreach that will best 
promote healing and reconciliation. Out-
reach may include professional counseling, 
spiritual assistance and other services. 

 

 Ensure reporting to civil authorities, if the 
allegations are subject to reporting under 
Oregon law and a report has not yet been 
made. The Archdiocese and the parish or 
school affected will cooperate fully with 
civil authorities in their investigation of the 
charges. 

Reporting Child Abuse 
 

Under Oregon law, the term "child abuse" may 
refer to the physical abuse, neglect, sexual abuse 
or exploitation, mental injury, or threat of harm to 
a minor. It includes any activity related to child 
pornography, even viewing such material. Child 
abuse of any kind is criminal. 
 
Mandatory Reporters. All employees of the 
Archdiocese, a parish or a school and any other 
persons designated by statute as “a public or pri-
vate official “ are required by law to report sus-
pected child abuse to the Department of Human 
Services (DHS) or to a law enforcement agency.  
All mandatory reporters are expected to fulfill 
this legal obligation. 
 
There is an exception to mandatory reporting 
under the clergy-penitent privilege. A priest or 
deacon is not required to report information he 
acquires in a privileged conversation. Further, the 
sacramental seal of confession is inviolable. A 
priest is absolutely prohibited from revealing 
information acquired from a sacramental confes-
sion. This confidentiality is recognized under 
Oregon law. Clergy are encouraged, however, not 
to accept confidential communications concern-
ing child abuse outside of a sacramental confes-
sion. 
 
Voluntary Reporters. Church personnel who are 
not mandatory reporters (i.e., those who serve as 
volunteers and who are not designated by statute 
as a “public or private official”) are encouraged 
voluntarily to report suspected child abuse when 
they have reasonable grounds to do so. Oregon 
law protects those who report child abuse in good 
faith and with reasonable grounds for doing so 
from liability for making the report.  
 
Members of the public. Church personnel 
should encourage direct reporting of suspected 
abuse, regardless of the child involved or whether 
the suspected abuse involves Church personnel. 
 

 
 

 The Assistance Coordinator (or the parish 
or school affected) may offer, as appropri-
ate, psychological counseling, pastoral care, 
and/or an opportunity to meet with Arch-
bishop or his delegate. 

 
The following actions may be taken with respect 
to the accused: 
 
 Unless civil authorities request otherwise, if 

this has not already occurred, the accused 
individual will be informed of the allega-
tions by the Archbishop or his delegate, and 
will be given an opportunity to respond. 

 
 The accused clergy, religious, employee or 

volunteer will be placed on administrative 
leave pending the internal and/or civil in-
vestigation.  

 
 If the allegations are substantiated, the per-

son accused will be terminated from any 
position of service or responsibility within 
the Archdiocese. An offending priest or 
deacon will be permanently removed from 
ministry. If the allegations are not substanti-
ated, efforts will be made to maintain or 
restore the good name of the accused and 
provide for his or her well-being. 

 
 Whenever the investigation under civil or 

canon law raises questions of the continued 
fitness for ministry of a priest or deacon, the 
matter will be referred to the Ministry Re-
view Board for further review and recom-
mendation to the Archbishop. 

 
 The Archbishop may take whatever further 

action he deems appropriate to ensure the 
protection of children who may be at risk 
and the safety of the community. 
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Assistance Coordinator 
(503) 416-8810 

 
The Archdiocese’s Child Protection Policy 
is based upon the teachings of the Catholic 
Church and its Code of Canon Law, as well 
as on civil law.  
 
The Archbishop retains the right at all times 
to modify this protocol on a case-by-case 
basis to respond more effectively to specific 
situations and issues, with due respect for 
the requirements of civil and canon law. 



Ngăn Chặn Việc Lạm Dụng Trẻ Em 
 

Tổng Giáo phận, mỗi giáo xứ và mỗi trường học, 
cam kết ngăn chặn và giải quyết triệt để tình trạng 
lạm dụng trẻ em do bất kỳ nhân viên Giáo Hội nào 
gây ra, và cũng cam kết sẽ để ý và đối phó với các 
dấu hiệu trẻ em bị lạm dụng trong tất cả các sinh 
hoạt của Tổng Giáo Phận. Những điều sau đây sẽ là 
bằng chứng cho sự cam kết này. 
 
 Điều Tra Lý Lịch. Tất cả những thành viên 

làm việc mục vụ có liên quan trực tiếp với trẻ vị 
thành niên phải qua quá trình điều tra lý lịch. 
Tất cả nhân viên của Tổng Giáo Phận, giáo xứ 
hay trường học đều phải qua cuộc kiểm tra lý 
lịch, không cần biết mức độ họ liên quan đến 
trẻ vị thành niên trong công việc như thế nào. 
Thông thường, điều tra lý lịch này sẽ được bắt 
đầu vào hoặc trước ngày bắt đầu làm việc chính 
thức hoặc làm việc thiện nguyện và được cập 
nhật định kỳ sau đó. 

 
 Giáo dục. Tất cả các giáo sĩ, chủng sinh, tu sĩ, 

các nhân viên và tình nguyện viên, những người 
đảm trách những công việc mục vụ thường 
xuyên liên quan đến trẻ vị thành niên, sẽ phải 
hoàn thành chương trình huấn luyện môi trường 
an toàn ngay từ khi tuyển dụng/bắt đầu công 
việc và mỗi năm sau đó. Những nhân viên đảm 
trách công việc không thường xuyên liên quan 
đến trẻ vị thành niên sẽ phải hoàn thành chương 
trình huấn luyện khi tuyển dụng và mỗi năm 
thứ ba sau đó. 

 
 Viên Chức Bảo Vệ Trẻ Em.  Viên Chức Bảo 

Vệ Trẻ Em luôn sẵn sàng hỗ trợ các giáo xứ và 
trường học trong việc thi hành Chính Sách Bảo 
Vệ Trẻ Em và những chương trình môi trường 
an toàn. 

 
 Tuyên Bố Chính Sách. Bản tuyên bố chính 

sách này sẽ được phân phối hoặc làm sẵn để 
cung cấp cho tất cả các nhân viên Giáo Hội. 
Chúng tôi khuyến khích các giáo xứ và trường 
học niêm yết/dán bản tóm tắc này trên bảng 
thông tin nơi khi vực công cộng gần lối ra vào 
cơ sở. 

Đây là bản tóm lược Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em của 
Tổng Giáo Phận Portland, Oregon (“Tổng Giáo Phận”). 
Tài liệu này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Việt. Bản sao của toàn bộ nội dung Chính Sách 
Bảo Vệ Trẻ Em và báo cáo điều chỉnh hành vi của Nhân 
Viên Giáo Hội có sẵn trên trang web của Tổng Giáo 
Phận: www.archdpdx.org/cpo hoặc bằng cách gọi (503) 
234-5334. 

 
Lạm dụng trẻ em là hoàn toàn trái với các giá trị Tin 
Mừng về sự quan tâm và chăm sóc cho nhau như Chúa 
Giêsu truyền dậy chúng ta. Lạm dụng trẻ em là trái với 
tất cả những gì Giáo Hội Công Giáo tin và tuyên xưng về 
phẩm giá của con người. Vì vậy, chính sách của Tổng 
Giáo Phận Portland, Oregon ("Tổng Giáo Phận") là lạm 
dụng trẻ em dưới bất cứ hình thức nào đều không thể 
chấp nhận được. 
 
Chính sách của Tổng Giáo Phận là tất cả các nhân viên 
của mình - Các Giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên, thiện nguyện 
viên - phải luôn luôn duy trì sự ngay thẳng trong các mối 
tương giao trong mục vụ. Bất cứ hành vi lạm dụng nào, 
bao gồm cả hành vi tình dục, giữa một người đang thi 
hành công việc nhân danh Tổng Giáo Phận với trẻ vị 
thành niên, không chỉ mang tội hình sự, mả còn vi phạm 
các mối quan hệ và Giáo Huấn về luân lý của Giáo Hội 
Công Giáo. 

Sự cảnh giác có thể ngăn chặn được tình trạng lạm dụng 
để không có một trẻ em hay bất cứ người nào, thành nạn 
nhân của hành vi tội lỗi và gây tổn thương này. Đức 
Tổng Giám Mục Portland, Oregon ("Đức Tổng Giám 
Mục") đã được cập nhật và ban hành Chính Sách Bảo Vệ 
Trẻ Em 2015 để tập trung và hỗ trợ sự cảnh giác đó. 
Chính sách này kết hợp bằng cách tham khảo các báo cáo 
khác chi phối hành vi của nhân viên Giáo Hội có liên 
quan đến trẻ vị thành niên, bao gồm nhưng không giới 
hạn: Những Quy Định Về Cách Cư Xử Trong Công Tác 
Mục Vụ Với Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên, Các Chính 
Sách Về Việc Du Hành Với Trẻ Vị Thành Niên, Các Quy 
Tắc Ứng Xử Đối Với Nhân Viên Giáo Hội, Các Quy 
Luật Và Thực Hành Tốt Nhất Cho Việc Sử Dụng Trang 
Web Và Truyền Thông Xã Hội, sổ tay nhân viên và bất 
kỳ những quy luật hoặc hướng dẫn việc thực hành cách 
cư xử của nhân viên Giáo Hội. Chính Sách này cũng có ý 
định tuân thủ đầy đủ giáo luật và dân luật hiện hành. 

 

Nguồn Tham Khảo  
Dành Cho Các Gia Đình 

 
 Sở Dịch Vụ Nhân Sinh: Sở Dịch Vụ Nhân 

Sinh (DHS) có nhiều chi nhánh trên toàn tiểu 
bang Oregon và luôn sẵn sàng tư vấn cũng 
như báo cáo vấn đề về việc lạm dụng trẻ em. 
Nếu quý vị nghi ngờ việc lạm dụng hoặc 
ngược đãi xin gọi số điện thoại 1-855-503-
SAFE (7233). Số điện thoại miễn phí này cho 
phép quý vị báo cáo sự lạm dụng hoặc ngược 
đãi đối với bất kỳ trẻ em hoặc người lớn cho 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh của Oregon. Trang 
web của Sở Dịch Vụ Nhân Sinh 
(www.oregon.gov/DHS/children/page/abuse/
cps/report.aspx) có thông tin hữu ích khác cho 
việc báo cáo lạm dụng trẻ em. Quý vị cũng có 
thể báo cáo việc lạm dụng trẻ em đến sở cảnh 
sát địa phương, cảnh sát quận, sở thanh thiếu 
niên quận hoặc Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon. 

 
 Đường Dây Khủng Hoảng (Khẩn Cấp): 

Những đường dây khủng hoảng (khẩn cấp) 
nội địa phục vụ hầu hết các quận trong tiểu 
bang. Xin tham khảo dưới đề mục Can Thiệp 
Khủng Hoảng trong quyển niên giám điện 
thoại và yêu cầu giới thiệu đến nơi cần thiết. 

 
 Đường Dây Trợ Giúp Ẩn Danh Cho Bậc 

Phụ Huynh: Số (503) 258-4381 trong vùng 
Portland. Đường dây này giúp các phụ huynh 
khi cần tâm sự, hoặc cần giới thiệu đến các cơ 
quan địa phương hay những tổ chức chuyên 
giúp đỡ các vấn đề về bạo lực gia đình.  
www.morrisonkids.org 

 Đường Dây Khủng Hoảng (Khẩn Cấp) Sở 
Dịch Vụ Nhân Sinh Miền Tây Bắc:  (800) 
560-5535; (503) 581-5535 

TỔNG GIÁO 
PHẬN PORTLAND   
- OREGON 
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CHÍNH SÁCH  
BẢO VỆ TRẺ EM 
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2838 E. Burnside Street, Portland, Oregon 97214-1895 

2838 E. Burnside Street 
Portland, Oregon 97214-1895 
(503) 234-5334 



Đáp Ứng Về Việc  
Báo Cáo Lạm Dụng Trẻ Em 

 

Có một mối liên hệ thiêng thánh giữa Giáo Hội Công 
Giáo và các phần tử của Giáo Hội, cho dù họ là trẻ em 
hay người lớn. Sự lạm dụng trẻ em ở bất cứ dưới hình 
thức nào, nhất là về tình dục, là vấn đề rất nghiêm 
trọng. Nhận thức về tình trạng lạm dụng xẩy ra đòi hỏi 
ngay đáp ứng thích hợp để đảm bảo sự an toàn cho đứa 
trẻ và cộng đồng, có như vậy, sự chữa lành có thể xẩy 
ra. 
 

Phản ứng trước tiên là phải phải báo cáo ngay lập tức và 
trực tiếp cho các nhà chức trách dân sự có thẩm quyền. 
Tiếp theo là giúp mang lại sự chữa lành và chăm sóc 
mục vụ bất cứ nơi nào có thể. Trong tinh thần này, Đức 
Tổng Giám mục đã bổ nhiệm một Phối Viên Hỗ Trợ 
đặc biệt để đảm bảo biện pháp xử lý thích hợp trong các 
tình huống báo cáo việc lạm dụng tình dục trẻ em do 
các nhân viên Giáo Hội gây nên.  
 

Khi Tổng Giáo Phận, Giáo Xứ hay Trường Học được 
thông báo về những cáo buộc lạm dụng trẻ em bởi bất 
kỳ nhân viên của Giáo Hội, thì những nhu cầu và quyền 
lợi của tất cả những ai có liên quan cần phải được giải 
quyết: của những người bị cáo buộc lạm dụng, bị cáo, 
và của cộng đồng chịu ảnh hưởng.  
 

Điều Phối Viên Hỗ Trợ sẽ: 
 

 Nhanh chóng hồi âm cho những người đã liên lạc 
với Tổng Giáo Phận về vấn đề lạm dụng trẻ em và 
sắp xếp để gặp gỡ trao đổi với họ.  

 

 Điều Phối Viên Hỗ Trợ sẽ đề nghị, hoặc phối hợp 
với giáo xứ hay trường học để đưa ra bất cứ sự gặp 
gỡ nào khả dĩ đưa đến tiến trình chữa lành và hòa 
giải. Sự gặp gỡ, tiếp cận này có thể bao gồm tư vấn 
chuyên nghiệp, hỗ trợ tâm linh, hoặc những dịch vụ 
khác.  

 

 Bảo đảm báo cáo đến chính quyền dân sự, nếu 
những cáo buộc về lạm dụng đòi phải khai báo theo 
luật tiểu bang Oregon, chưa được thực hiện. Tổng 
Giáo Phận và giáo xứ hay trường học bị ảnh hưởng 
sẽ cộng tác tích cực với chính quyền dân sự trong 
suốt quá trình điều tra. 

Báo Cáo Lạm Dụng Trẻ Em 
 
Theo luật tiểu bang Oregon, danh từ "lạm dụng trẻ em" 
có thể bao gồm sự lạm dụng về thể lý, sự bỏ bê, lạm 
dụng tình dục hoặc lợi dụng, đả thương tinh thần, hoặc 
đe dọa gây tổn hại cho trẻ vị thành niên. Lạm dụng trẻ 
em bao gồm bất kỳ hành vi nào liên quan đến nội dung 
khiêu dâm trẻ em, ngay cả việc chỉ xem những tài liệu 
này. Lạm dụng trẻ em ở bất cứ hình thức nào đều là tội 
hình sự. 
 
Những Người Buộc Phải Báo Cáo. Tất cả nhân viên 
của Tổng Giáo Phận, Giáo Xứ hay Trường Học, và bất 
kỳ người nào thuộc quy chế "viên chức công hay tư" thì 
pháp luật đòi buộc phải báo cáo những nghi ngờ lạm 
dụng trẻ em đến Sở Dịch Vụ Nhân Sinh ("DHS") hoặc 
một cơ quan thi hành pháp luật. Tất cả những người có 
bổn phận buộc báo cáo đòi buộc phải thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ pháp lý này. 
 
Trách nhiệm buộc phải báo cáo có ngoại lệ dưới đặc 
quyền giáo sĩ: Một linh mục hay phó tế không bắt buộc 
phải báo cáo thông tin mà các ngài biết được trong 
những cuộc trao đổi tín cẩn. Hơn thế nữa, Ấn Tích Tòa 
Giải Tội là bất khả xâm phạm. Linh mục không bao giờ 
được tiết lộ bất cứ điều gì mà hối nhân xưng thú trong 
tòa giải tội. Sự bảo mật này được luật tiểu bang Oregon 
công nhận. Tuy nhiên, Giáo sĩ được khuyến cáo không 
nên nhận những thông tin bí mật liên quan đến lạm dụng 
trẻ em ngoài toà cáo giải. 
 
Những Người KHÔNG Buộc Phải Báo Cáo. Những 
nhân viên của Giáo Hội không buộc phải báo cáo (ví dụ: 
những người làm việc thiện nguyện và những người 
không thuộc quy chế "viên chức công hay tư") được 
khuyến khích tự nguyện báo cáo khi chứng cớ nghi ngờ 
việc lạm dụng trẻ em đã xẩy ra. Luật pháp của tiểu bang 
Oregon bảo vệ những người báo cáo lạm dụng trẻ em 
cách ngay chính và hợp lý không bị truy tố khi làm việc 
báo cáo. 
 
Báo Cáo Từ Công Chúng. Nhân viên Giáo Hội nên 
khuyến khích báo cáo trực tiếp khi có nghi ngờ việc lạm 
dụng trẻ em đang xảy có liên quan đến nhân viên Giáo 
Hội. 
 

 Điều Phối Viên Hỗ Trợ (hoặc giáo xứ hoặc 
trường học bị ảnh hưởng) khi thích hợp có 
thể cung cấp tư vấn tâm lý, chăm sóc mục 
vụ, và/hoặc cơ hội để gặp gỡ với Đức Tổng 
Giám Mục hoặc người được ủy quyền. 

 
Những việc sau đây có thể được thực hiện với 
sự tôn trọng bị cáo: 
 
 Trừ khi chính quyền dân sự yêu cầu cách 

khác, Đức tổng Giám Mục hoặc vị được 
Ngài ủy nhiệm sẽ thông báo cho người bị 
cáo về tội buộc và cho họ mọi cơ hội để điều 
trần về tội buộc này. 

 
 Giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên hay thiện nguyện 

viên bị cáo buộc, sẽ phải tạm thời nghỉ việc 
trong thời gian chờ đợi kết quả của cuộc 
điều tra nội bộ và/hoặc của dân sự. 

 
 Nếu những điều cáo buộc được chứng minh 

rõ ràng, đương sự sẽ phải chấm dứt công 
việc, chức vụ, dịch vụ, hay trách nhiệm 
trong Tổng Giáo Phận. Nếu linh mục hay 
phó tế phạm tội sẽ vĩnh viễn không được thi 
hành tác vụ trong Giáo Hội. Nếu những điều 
tố cáo không thể chứng minh, mọi nỗ lực 
phải được thi hành để duy trì hoặc phục hồi 
danh dự cho đương sự cũng như bồi hoàn 
cho đương sự những phúc lợi đã mất. 

 
 Bất cứ khi nào cuộc điều tra theo dân luật 

hoặc giáo luật đặt ra những vấn nạn về sự 
xứng hợp để tiếp tục thi hành chức vụ của 
một linh mục hay phó tế, thì vấn đề sẽ được 
chuyển đến Hội Đồng Xét Duyệt Mục Vụ để 
xem xét thêm và kiến nghị lên Đức Tổng 
Giám mục. 

 
 Đức Tổng Giám Mục có thể thực hiện thêm 

bất cứ phương cách nào mà Ngài thấy cần 
thiết để bảo đảm sự an toàn cho trẻ em và 
cộng đồng. 
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Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em này dựa trên 
giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo và Giáo 
Luật, cũng như pháp luật dân sự. Tài liệu 
này hoàn toàn không có ý thừa nhận, tạo nên 
hoặc trao thêm bất kỳ quyền lợi hợp pháp 
nào khác, về giáo luật hay dân luật. 

Đức Tổng Giám Mục vẫn luôn có quyền thay 
đổi phương thức này trên cơ sở từng trường 
hợp cụ thể để giải quyết với từng tình huống 
và các vấn đề cụ thể có thể đòi hỏi một quyết 
định khác, với sự tôn trọng các đòi buộc của 
pháp luật dân sự và giáo luật. 

Điều Phối Viên Hỗ Trợ 
(503) 416-8810 


