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ARCHDIOCESE OF PORTLAND IN OREGON 
 

Standards of Conduct for Ministry with Children and Youth 
 

It is a privilege for church personnel and volunteers to assist parents in the Christian 

education and formation of their children.   

 

For purposes of this policy, “church personnel” includes clergy, religious, and lay 

persons who work in staff positions in parishes, schools, cemeteries, or other 

archdiocesan or parochial agencies. 

 

Together, we express the care and concern of the entire faith community for our young 

people. We recognize that in serving our children a strong bond may develop between an 

adult and a child.  Because of this personal relationship, it is particularly important that 

proper boundaries be maintained and that the dignity of each child and young person be 

recognized and respected. 

  

With this in mind, the following standards of conduct apply to church personnel and 

volunteers who work with children and youth: 

 

  All church personnel and volunteers support the rights and roles of parents 

while ministering to the needs and concerns of their dependent children. 

 

  All church personnel and volunteers engaged in ministry with children and 

youth are subject to background checks and regular safe environment 

training in abuse awareness, prevention, and reporting procedures.  

 

  All ministry with children and youth must be sanctioned by the proper 

authorities and comply with archdiocesan and parish policies relating to 

safety, transportation, parental permission, and medical emergencies.  

 

  Church personnel and volunteers must maintain appropriate physical and 

emotional boundaries with the children and young adults with whom they 

work. Physical contact (hugging, etc.) with children and youth can be easily 

misconstrued and should occur only when it is completely non-sexual and 

when other adults are present.  Corporal punishment or demeaning language 

will never be used when working with children and youth. 

 

  Overnight accommodations in a private sleeping room should never be 

shared between an adult and a minor on or off church property unless the 

adult is either a parent or a legal guardian.  

 

  Any use of tobacco, alcohol, marijuana (in any form) or illicit drugs (or 

being under the influence of alcohol, marijuana or drugs) is absolutely 

forbidden while ministering with children and youth.  
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  Church personnel and volunteers must avoid developing inappropriate 

relationships with minors or other church personnel.  

 

  Observation of serious misconduct, including sexual misconduct, regardless 

of the circumstances, should be taken seriously and should be reported to the 

pastor or other supervisor, and, when appropriate, civil authorities.   

 

  When working with children and youth, church personnel and volunteers 

should never use their positions of authority to foster a relationship of 

psychological or emotional dependency. 

 

  Personal and professional contact with children and youth should take place 

in a visible area or in situations that are public. Under no circumstances 

should minors be allowed in the living quarters of the clergy. 

 

I acknowledge that I have read and agree to comply with these Standards of 

Conduct for Ministry with Children and Youth. 

I understand that any action on my part inconsistent with these Standards of 

Conduct or failure to take action mandated by them may result in removal from my 

position. 

I also understand that these Standards of Conduct do not abrogate or replace any 

other obligations that I have under any applicable law, guideline, policy or 

regulation. 

 

_______________________________________ 

Printed Name 

_______________________________________ 

Signature 

__________________________ 

Date 

 

 



 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁO PHẬN PORTLAND OREGON 

 

Những Quy Định về Cách Cư Xử Trong Công Tác Mục Vụ Trẻ Em và Thanh Thiếu 

Niên 
 

 

 Niềm vinh hạnh cho nhân viên và thiện nguyện viên của giáo hội là được hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc 

dậy dỗ và phát triển đức tin Kitô giáo của con em họ.   

Trong bản quy định này danh từ “nhân viên giáo xứ” bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân làm việc với tư 

cách là nhân viên của giáo xứ, trường học, nghĩa trang hoặc những cơ quan khác của Tổng Giáo Phận hoặc 

giáo xứ.  

  

Chúng ta cùng đồng tâm biểu lộ sự chăm lo và quan tâm của toàn thể cộng đoàn cùng chung đức tin đến 

giới trẻ của chúng ta.  Chúng ta nhận thức được rằng trong khi phục vụ cho giới trẻ, những tình cảm mật 

thiết giữa những người lớn và trẻ em rất có thể sẽ nảy sinh.  Vì thế, những tình cảm cá nhân này   cần phải 

được duy trì ở những ranh giới đúng mức, và phẩm giá của mỗi trẻ em và thanh thiếu niên cần phải được 

nhận thức và được tôn trọng. 

 Với những ý tưởng trên những tiêu chuẩn về cách cư xử sau sẽ được áp dụng cho tất cả các nhân viên và 

thiện nguyện viên giáo xứ, những người làm việc, tiếp xúc sinh hoạt với trẻ em và thanh thiếu niên:  

 

 Tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ đều phải tôn trọng những quyền lợi và 

trách nhiệm của cha mẹ trong khi chăm sóc cho những nhu cầu và quan tâm của con cái vị 

thành niên của họ. 

 

 Tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ có liên quan đến mục vụ trẻ em và thanh 

thiếu niên đều phải được xem xét lý lịch và phải tham dự lớp huấn luyện để có thể nhận ra 

những hình thức ngược đãi hay lạm dụng, cách ngăn ngừa và những phương cách để báo cáo. 

 

 Tất cả những công việc mục vụ có liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, buộc phải có sự 

phê chuẩn của những bậc hữu trách và phải tuân theo quy định do tổng giáo phận và giáo xứ 

đặt ra về những vấn đề có liên quan đến sự an toàn, giao thông, xin phép cha mẹ, và trường 

hợp khẩn cấp cần đến sự chăm sóc về y tế.  
 
 Tất cả nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ buộc phải giữ đúng mức những ranh giới thuộc 

về cơ thể và cảm xúc đối với trẻ em và thanh thiếu niên mà họ tiếp xúc sinh hoạt.  Những sự 

đụng chạm vào cơ thể (thí dụ như ôm, quàng vai v.v.) đối với trẻ em và thanh thiếu niên đều 

có thể bị hiểu lầm và chỉ nên xẩy ra khi hành động ấy hoàn toàn không có tính cách tình dục 

và khi có mặt những người lớn khác.  Tuyệt đối không được dùng những hình phạt nặng hoặc 

ngôn ngữ mạ lỵ khi tiếp xúc sinh hoạt với trẻ em và thanh thiếu niên.  
 

 
 



 Một người lớn và trẻ em dưới tuổi vị thành niên tuyệt đối không bao giờ được ngủ chung 

trong phòng riêng qua đêm trừ khi người ấy là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của em.   
 

 Bất cứ hình thức dùng thuốc lá, rượu, cần sa (dưới mọi hình thức) hay chất ma túy bất hợp 

pháp (hoặc bị say rượu, cần sa hay thuốc sái) nào khi lo mục vụ trẻ em và thanh thiếu niên 

đều tuyệt đối cấm ngặt.  
 
 Tất cả nhân viên và thiện nguyện viên trong giáo xứ phải tránh không được có liên hệ tình 

cảm không thích hợp với trẻ em dưới tuổi vị thành niên hoặc với các nhân viên khác.  
 
 Khi quan sát thấy được những hành vi xấu, bao gồm những hành vi xấu liên quan đến tình 

dục, bất kể trong trường hợp nào, cần phải được coi trọng và báo cáo lên linh mục chánh xứ 

hoặc cấp trên, và, khi thích hợp, cần phải báo cáo cho các nhà chức trách.   
 

 Khi tiếp xúc sinh hoạt với trẻ em và thanh thiếu niên, nhân viên và thiện nguyện viên giáo xứ 

tuyệt đối không được dùng quyền hành để phát huy liên hệ phụ thuộc về tâm lý hay tình cảm. 
 

   
 Khi tiếp xúc với trẻ em và thanh thiếu niên trong trường hợp riêng tư hoặc chuyên nghiệp cần 

phải được diễn ra tại một nơi công cộng hoặc nơi người khác có thể trông thấy.  Bất cứ trong 

trường hợp nào cũng không được cho phép trẻ em và thanh thiếu niên vào khu vực chỗ ở của 

linh mục và tu sĩ.   
 

  

Tôi đã đọc và xin đồng ý tuân theo những Quy Định về Cách Cư Xử Trong Công Tác Mục Vụ Trẻ Em và 

Thanh Thiếu Niên .  

   

Tôi hiểu rằng bất cứ hành động nào của tôi mà không theo đúng những Quy Định Cư Xử này, hoặc tôi 

không thi hành theo quy định,  tôi có thể bị cách chức.  

  

Tôi cũng hiểu rằng những Quy Định Cư Xử này không bãi bỏ hoặc thay thế những bổn phận mà tôi cần 

có đối với pháp luật, những nguyên tắc, quy định hoặc những điều lệ  khác.   

 

 

 

_______________________________________ 

Tên Họ viết chữ in (Printed Name) 

_______________________________________ 

Chữ Ký (Signature) 

__________________________ 

Ngày (Date) 

 


