Chính sách Sử dụng Internet Xã hội của Giáo phận Công Giáo Rôma Albany
Hài hòa với Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên được sửa lại từ
“Các hướng dẫn Công nghệ Khuyến nghị dành cho Công tác
Mục vụ với Thanh thiếu niên”
Liên đoàn Quốc gia Chăm sóc Thanh thiếu niên Công giáo 2010
“Mong muốn quan hệ và bản năng giao tiếp vốn mang tính chất rõ ràng trong văn hóa đương đại đã
được hiểu rõ là sự biểu lộ hiện đại về xu hướng cơ bản và lâu bền của con người nhằm vươn xa hơn nữa
để giao thiệ với người khác.” Giáo Hoàng Benedict XVI, Ngày Giao tiếp Thế giới 2010
Các hướng dẫn sau đây sẽ đóng vai trò như là các tiêu chuẩn trong việc sử dụng phương tiện truyền
thông điện tử của nhân viên chăm sóc mục vụ và tình nguyện viên làm việc với trẻ em và thanh thiếu
niên. Các hướng dẫn sau đây phải được đọc và { tên ch p thu n trước khi có thể bắt đầu việc chăm sóc
mục vụ. Bản sao chép của tuyên bố đã ký tên chỉ rõ sự hiểu biết về các hướng dẫn này sẽ được giữ trong
hồ sơ trong văn phòng giáo xứ, trường học hoặc tổ chức.
Website của Giáo hội và Công tác Mục vụ
 Lô-gô chính thức của tổ chức phải xu t hiện trên website để phân iệt đó là website chính thức
của tổ chức.
 Nội dung của website phải nh t quán với các lời giáo hu n của Giáo hội Công giáo.
 Các website công hai hông được chứa thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên hệ về trẻ em và
thanh thiếu niên.
 Cần phải có sự cho phép bằng văn ản trước hi đăng tranh ảnh hoặc thông tin nh n dạng hác
của trẻ m hoặc thanh thiếu niên lên các website. Chỉ có thể sử dụng chú thích là tên và nên sử
dụng bút danh. Phải giữ lại văn ản cho phép trong hồ sơ của giáo xứ hoặc của tổ chức ở dạng
bản sao điện tử hoặc bản gi y.
 Cần có ít nh t là hai người lớn hoạt động ở vị trí chính thức trong tổ chức có quyền truy c p đầy
đủ vào t t cả (các) tài khoản/website của tổ chức.
 Không được đăng tranh ảnh hay thông tin cá nhân về nhân viên hoặc tình nguyện viên trong
giáo xứ, trường học hoặc tổ chức lên b t kz website nào.
 Việc liên lạc với người truy c p vào website phải được thực hiện qua Email chính thức của
tổ chức.
Trang Internet Xã hội
 Lô-gô chính thức hoặc hình ảnh chuẩn của tổ chức phải xu t hiện trên website để phân biệt nó
là website chính thức của tổ chức và lô-gô hoặc hình ảnh đó hông phải là của cá nhân riêng
biệt.
 Linh mục, phó tế, người tu hành, mục sư trong giáo hội và tình nguyện viên phải thiết l p các
trang riêng để sử dụng cho cá nhân và công việc. Các trang và thông tin cá nhân hông được
phép quảng cáo hoặc cho trẻ em và thanh thiếu niên truy c p.
 Linh mục, phó tế, người tu hành, mục sư trong giáo hội sử dụng trang Internet xã hội, cho dù là
để sử dụng cho mục đích mục vụ hay cá nhân, phải chú { đến việc tuyên bố mình là mục sư
trong Giáo hội Công giáo. Phải tránh nói những điều có thể gây tai tiếng, ví dụ: mô tả việc sử
dụng rượu bia không thích hợp; sử dụng ngôn ngữ không thích hợp, v.v.
 Phụ huynh phải được thông báo là trang Internet xã hội đó đang được sử dụng như là một phần
tiêu chuẩn trong công tác mục vụ.
 Cần có ít nh t là hai người lớn hoạt động ở vị trí chính thức trong giáo xứ, trường học và/hoặc tổ
chức có quyền truy c p quản trị đầy đủ vào t t cả (các) tài khoản/website của tổ chức.
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 Hai người lớn này phải được đăng { để có thông báo qua Email về hoạt động của trang được
gửi tới các địa chỉ Email chính thức của tổ chức họ. Điều này giúp thời gian trả lời nhanh hơn đối
với các yêu cầu khẩn c p đồng thời giúp bảo đảm rằng t t cả các ài đăng đều phù hợp.
 Yêu cầu kết bạn/kết nối phải được bắt đầu bởi thanh thiếu niên, chứ không phải là đại iện
người lớn trong giáo xứ, trường học và/hoặc tổ chức.
 Trong các ảnh hoạt động của thanh thiếu niên, thanh thiếu niên hông được "gắn thẻ" hoặc
nh n diện theo tên trong ảnh.
 Trên trang Internet xã hội gốc, phải đặt tùy chọn "không gắn thẻ".
 Do có nguy cơ gây hủng hoảng trong gia đ nh hoặc cho trẻ và tính ch t của việc kz vọng được
phục vụ hoặc thông tin hữu ích về thời gian, website phải được nhân viên chính thức của tổ
chức th o õi thường xuyên.
E-M Thư và Tin nhắn iện h ại Tức thời
 Thư từ phải mang tính chuyên nghiệp và phải đại diện cho giáo xứ, trường học hoặc tổ chức đối
với thanh thiếu niên. Sử dụng tài khoản Email của giáo xứ, trường học hoặc tổ chức khi liên lạc
với giáo xứ, trường học hoặc cơ sở inh oanh. Người dùng phải định danh mình bằng chức
danh nghề nghiệp thêm vào với chữ ký.
 Luôn phải có sự suy xét tốt trên các công cụ giao tiếp ằng văn ản. Phải giả sử là t t cả thư từ bị
hoặc có nguy cơ ị đưa ra công hai. Tránh ính líu vào các ài đăng/thư từ vốn có thể bị hiểu
sai hoặc bị diễn giải sai.
 Phụ huynh phải được thông báo về việc sử dụng Email hay tin nhắn tức thời dành cho mục đích
giao tiếp với trẻ vị thành niên và đó là một phần tiêu chuẩn trong công tác phục vụ thanh thiếu
niên.
 Linh mục, phó tế, người tu hành, mục sư trong giáo hội và tình nguyện viên phải duy trì tài
khoản Email riêng để giao tiếp trong nghề nghiệp/giáo hội và cá nhân.
 Phải thiết l p hướng dẫn hoặc thông số rõ ràng về thời lượng giao tiếp giữa người lớn và thanh
thiếu niên. Những người phục vụ thanh thiếu niên phải quyết định trước khung thời gian hi đã
quá muộn để gọi điện trao đổi công việc, ngoại trừ trong trường hợp thực sự khẩn c p.
 Cần phải chú ý duy trì sự chuyên nghiệp và các giới hạn phù hợp trong mọi giao tiếp. Không đi
quá giới hạn của mối quan hệ giữa người lớn/thanh thiếu niên. Tránh mọi giao tiếp vốn có thể
được hiểu là có ngụ ý tình dục. Không trả lời b t kz Email nào như v y nh n được từ thanh thiếu
niên; hãy sao và giữ lại bản sao về mọi trao đổi không phù hợp đó rồi thông báo cho giám
đốc/giám sát viên đời sống của mục sư/giáo xứ. Họ sẽ báo cho (các) phụ huynh hoặc (các) giám
hộ về những trao đổi không phù hợp.
 Email có thể bị hiểu sai. Luôn kiểm tra lại các tin nhắn để xem liệu có ai đang đọc tin nhắn có thể
hiểu sai điều g trong đó hoặc liệu tin nhắn của bạn có thể bị hiểu sai hay không. Nếu bạn nghĩ là
một Email có thể bị hiểu sai v l{ o nào đó, hãy đừng gửi đi. Không gửi tin nhắn một cách vội vã
hoặc khi có cảm xúc mạnh.
Viết Blog
 Các log viết về nghề nghiệp, công tác mục vụ chỉ có thể được ùng để quảng bá cho các sự kiện
hoặc chương tr nh sắp tới và cho các mục đích truyền bá Phúc âm và cung c p tài nguyên và
thông tin trong địa điểm mục vụ. Không được sử dụng log đó để thực hiện hay quảng bá cho
cơ sở kinh doanh ở bên ngoài và/hoặc các hoạt động cá nhân và hông được tiết lộ mọi thông
tin cá nhân về những người đang được phục vụ.
 Phải hết sức cẩn th n với thông tin trong blog cá nhân không dành cho thanh thiếu niên.
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 Thông tin, quan điểm, tài liệu tham khảo và tài nguyên đăng tải phải phản ánh các lời giáo hu n
của Giáo hội Công giáo.
 Thư từ phải mang tính chuyên nghiệp và phải đang đại diện cho giáo xứ, trường học hoặc tổ
chức đối với thanh thiếu niên. Các mục đích ao gồm: phân phát các tờ quảng cáo cho hoạt
động sắp tới, biểu mẫu cho phép/đồng thu n, lịch và ản c p nh t cho công tác mục vụ, đăng tải
liên kết và tài liệu tham khảo thông tin trung thực; trao đổi thông tin chuẩn bị lễ an phước hoặc
nguồn tài nguyên cho phụ huynh; trao đổi các ài Kinh thánh hàng ngày, đọc kinh hoặc liên
kết/tài nguyên tôn giáo.
 Nếu thanh thiếu niên tham gia viết log như là một phần trong hoạt động chính thức được tổ
chức ch p thu n, hành động đó phải được ít nh t là 2 người lớn giám sát. Không được định
danh b t kz thanh thiếu niên nào bằng tên hoặc bằng thông tin cá nhân khác và nội dụng của
một log như v y phải phản ánh được lời giáo hu n và các giá trị của Giáo hội Công giáo.
Video và Phòng Trò chuyện Trực tuyến
 Không được sử dụng h nh thức truyền tải trực tiếp hay phòng trò chuyện ẫn tới, hỗ trợ hoặc
khuyến khích các mối quan hệ riêng tư giữa thanh thiếu niên và người lớn.
 Khi đăng vi o lên Internet, cần phải hết sức cẩn th n để bảo vệ quyền riêng tư của thanh thiếu
niên và chỉ có thể sử dụng vi o đó để đưa ra/quảng cáo các sự kiện và hoạt động liên quan tới
công tác mục vụ.
 Không bao giờ việc giao tiếp riêng tư trong vi o hoặc trong phòng trò chuyện là điều thích hợp
cho người lớn và trẻ em.
 Khi đưa ra quan điểm cá nhân và tham gia trò chuyện/thảo lu n, điều quan trọng là mục sư phải
nhớ rằng ngay cả trên môi trường W , người hác cũng có thể nhìn nh n m nh là tượng trưng
cho các giá trị về Giáo hội Công giáo.
Công nghệ ăng ký và Bảo mật Thông tin Cá nhân
Việc nắm bắt thông tin trên biểu mẫu đăng {, ản khảo sát, v.v. liên quan tới mức độ hiểu biết và thực hành
kỹ thu t cao hơn là việc nắm bắt thông tin trên các website hoặc log đơn giản. Các biểu mẫu trên website có
thể sử dụng số lượng công nghệ b t kz để ghi lại và truyền tải thông tin, đồng thời việc truyền tải thông tin đó
có thể được bảo m t trong chừng mực nào đó qua các quyết định và yêu cầu kỹ thu t được sử dụng để phát
triển biểu mẫu đó. Bằng thu t ngữ đơn giản nh t, không có một thông tin nhạy cảm nào có thể được truyền
tải qua các tương tác w cơ ản ((“http://” trong URL). Chỉ có truyền tải bảo m t, được mã hóa (“https://”
còn gọi là “SSL” hay “Tầng Khe Bảo m t”) mới được sử dụng.
Mặc dù hoạt động truyền tải bảo m t (“https://”) có thể diễn ra qua mọi máy chủ w , nhưng hầu hết
các trình duyệt web hiện đại đều sẽ hiển thị cảnh báo bằng từ ngữ mạnh mẽ khi danh tính của máy chủ
web không xác thực được (đặc biệt là qua dịch vụ xác thực của bên thứ a như V risign hoặc GeoTrust).
Vì v y, các quá tr nh đăng { vốn sẽ thu th p dữ liệu nhạy cảm thường liên quan đến chi phí bổ sung để
bảo đảm cho chứng chỉ bảo m t của bên thứ ba.
 Không một thông tin cá nhân nhạy cảm nào - đặc biệt là thông tin tài chính (số thẻ tín dụng, số
tài khoản séc) và mã định danh bảo m t (ví dụ: số an sinh xã hội) từng được truyền tải qua
Email, website vốn biến đổi thông tin trong biểu mẫu thành Email hoặc biểu mẫu web bằng cách
sử dụng truyền tải siêu văn ản thông thường (trang “http://”).
 Không một thông tin nhạy cảm nào được phép truyền tải qua SSL (“https://”) trừ hi người dùng
có thể nh n được bảo đảm rằng sự liên lạc đó với máy chủ có thể xác thực được bằng dịch vụ
của bên thứ ba (Verisign, v.v.)
 Nếu sự giải thích về các công nghệ này và các đề xu t đi èm vượt quá khả năng ỹ thu t của
chủ website hoặc nhân viên chịu trách nhiệm về biểu mẫu
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đăng {, giải thích đó phải được xem là d u hiệu mà giáo xứ hoặc tổ chức không nên tạo ra các
biểu mẫu như v y. Các nhà lãnh đạo này phải liên hệ với nhà cung c p giải pháp công nghệ/web
để được trợ giúp.
Chỉ có cá nhân hoặc nhà cung c p giải pháp web hội đủ tiêu chuẩn mới được tạo và quản lý các
biểu mẫu web bảo m t.
Xử lý t t cả các giao dịch tài chính "theo thời gian thực;" đó là, trên một website thương mại vốn
có thể xử l{ được các giao dịch của thẻ tín dụng trên Internet, vì thế bảo đảm rằng không một
dữ liệu tài chính nào cần được truyền tới giáo xứ/tổ chức.
Ngay cả khi một biểu mẫu sẽ không bao gồm các thông tin tài chính, thì t t cả các giao thức bảo
m t được mô tả bên trên phải được tuân thủ nếu có dữ liệu cá nhân nhạy cảm hác được
truyền tải (chẳng hạn như số an sinh xã hội, m t khẩu, số điện thoại không có trong danh sách
công bố, v.v.).
Đạt được chứng chỉ bảo m t của bên thứ ba (ví dụ: Verisign, GeoTrust, v.v.) cho mọi máy chủ
web sẽ xử lý truyền tải SSL (“https://”).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy c p: Truy c p nfcym.org/resources/technology/index.htm
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Ch
huận Ch nh ách ử dụng
Internet Xã hội của Giáo phận
Công Giáo Rôma Albany
Hài hòa với Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên

Tôi
Tên viết in

đã đọc Chính sách Sử dụng Internet Xã hội của Giáo ph n Công Giáo Rôma Albany. Tôi hiểu rõ các yêu
cầu trong chính sách này và sẽ tuân thủ chúng trong khi thực hiện việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu
niên của mình.

Chữ ký

Ngày

Mẫu đơn này phải được lưu trong hồ sơ để ở vị trí an toàn trong phòng hành chính của giáo xứ / trường
học / tổ chức.
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