Phụ lục E - GIÁO PHẬN ALBANY
Bộ quy tắc Ứng xử dành cho Tình nguyện
viên/Nhân viên Trẻ tuổi
Bộ quy tắc Ứng xử này sử dụng cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đang làm việc với vai trò là
tình nguyện viên hoặc đang làm việc trong giáo xứ hoặc trường học. Thanh thiếu niên dưới 18
tuổi không cần phải tham dự khóa đào tạo VIRTUS hoặc nộp đơn kiểm tra l{ lịch như là một
điều kiện để được chăm sóc hoặc làm việc. Người lớn chịu trách nhiệm giám sát thanh thiếu
niên trong các tình hu ng chăm sóc hoặc làm việc cần x m x t tài liệu này c ng với thanh thiếu
niên và làm rõ giải th ch t kz phần nào mà thanh thiếu niên có thể chưa hiểu được. oạt
động này có thể được thực hiện th o nhóm hoặc ằng cách gặp riêng.
u đơn này phải được
thanh thiếu niên phụ huynh người giám hộ và c p trên k{ tên.
u đơn này phải được lưu tr
tại giáo xứ hoặc trường học.
Tôi hứa sẽ tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn trong Bộ quy tắc Ứng xử này. Tôi hiểu rằng mọi
hành động không tuân thủ hoặc không thực hiện hành động bắt buộc trong Bộ quy tắc Ứng xử
này có thể dẫn đến việc tôi sẽ không còn được làm tình nguyện viên hoặc công việc được giao.
Với vai trò là tình nguyện viên hoặc nhân viên trẻ tuổi tôi sẽ:


Luôn bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khác đã được giao phó cho tôi chăm sóc.



Đối xử tôn trọng, trung thực, lịch sự và đúng mực với mọi người.



Chú trọng đến tính tích cực, hỗ trợ và chu đáo trong lời nói, văn phong và giao tiếp với
trẻ em và thanh thiếu niên.



Tránh các tình huống chăm sóc hoặc làm việc ở nơi tôi ở một mình cùng với trẻ em.



Tăng cường hành vi tích cực chứ không sử dụng lời chỉ trích hoặc so sánh khi làm
việc với trẻ em/thanh thiếu niên.



Hợp tác chặt chẽ trong mọi cuộc điều tra về lạm dụng trẻ em/thanh thiếu niên. Báo cáo
hành vi lạm dụng khả nghi cho cấp trên của tôi hoặc nếu hành vi đó liên quan tới cấp
trên của tôi, tôi sẽ báo cáo lên giám đốc phụ trách đời sống mục sư/giáo xứ.



Chú { đến việc trẻ em/thanh thiếu niên có thể dễ dàng trở nên mê đắm người lãnh đạo
trẻ tuổi hoặc người lớn. Nếu thôi cảm thấy việc này xảy ra, tôi sẽ không ủng hộ điều đó.
Tôi sẽ khiến cấp trên của tôi biết về điều đó để cấp trên của tôi có thể giải quyết được
vấn đề, kể cả việc phân công lại cho tôi sang các hoạt động khác.



uy trì thích hợp các giới hạn về thể xác và tình cảm với trẻ em/thanh thiếu niên.



Báo cáo với cấp trên của tôi về mọi hành vi không phù hợp hay bắt nạt các bạn khác của
trẻ em/thanh thiếu niên.



n mặc giản dị và phù hợp đ ng thời không mặc mọi loại qu n áo có thông điệp hoặc tranh
ảnh mang tính xúc phạm trong khi đang thực hiện việc chăm sóc hoặc công việc của mình.

Sửa đổi ngày 01/7/2012

Với vai trò là tình nguyện viên hoặc nhân viên trẻ tuổi tôi sẽ không:


Tán thành, trong khi chăm sóc, mọi quan điểm trái với các lời giáo huấn của iáo hội Công giáo.



Tiêu thụ các sản phẩm rượu bia, sử dụng các sản phẩm thuốc lá, không có hành động xúc
phạm hoặc bị ảnh hưởng bởi loại thuốc kê toa gây giảm khả năng suy xét, không sử dụng
các loại ma túy trái phép hoặc rượu bia khi đang làm việc hoặc công việc tình nguyện.



Đe dọa bằng lời nói hoặc lạm dụng thể xác bất kz ai.



Sử dụng ngôn từ tục tĩu khi có mặt trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người lớn.



Sử dụng kỷ luật để dọa hoặc làm nhục trẻ em/thanh thiếu niên.



Động chạm vào trẻ em/thanh thiếu niên với cử chỉ quá âu yếm, mang tính tình dục hoặc
không phù hợp khác.



Đặt mình vào tình huống giao tiếp với trẻ em/thanh thiếu niên ở nơi người khác không
thấy được.



Nhận hoặc cho trẻ em/thanh thiếu niên mình đang chăm sóc quà mà không có sự
chấp thuận của cấp trên.



iao tiếp với trẻ vị thành niên mình chăm sóc về các vấn đề không liên quan tới trách
nhiệm trong công việc chăm sóc.

Chúng tôi đã k{ vào ên dưới đã đọc và hiểu rõ Bộ Quy tắc Ứng xử của Giáo phận Công Giáo
Rôma Albany dành cho Nhân viên và Tình nguyện viên Trẻ tuổi đồng thời sẽ tôn trọng chúng
trong khi làm việc hoặc với vai trò là tình nguyện viên. Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng phụ
huynh người giám hộ sẽ được thông báo vào thời điểm có b t kz vi phạm nào cần phải sa thải
nhân viên hoặc tình nguyện viên đang làm việc tại giáo xứ hoặc trường học nơi thanh thiếu niên
đó đang làm việc hoặc đang chăm sóc.
Tên c a Thanh thiếu niên viết in
Ch ký c a Thanh thiếu niên:
Vị tr trong Trường hoặc iáo xứ:
Ngày:
Ch ký c a Phụ huynh Người giám hộ:
Ngày:
Ch ký c a C p trên:
Ngày:
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