
GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO LANSING 
QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HÀNG GIÁO SĨ, NHÂN VIÊN VÀ THIỆN 

NGUYỆN VIÊN. 
 
 

1. Trong nhân cách thường ngày và công việc chuyên môn của tôi, tôi sẽ tuân theo giáo 
huấn của giáo hội Công Giáo. Tôi sẽ không truyền bá, tán thành, nêu gương xấu, 
hoặc ủng hộ khuyến khích bất cứ điều gì đi ngược với giáo lý của giáo hội Công Giáo.  
 

2. Tôi sẽ cư xử với sự kính trọng, nhã nhặn và nhân ái với những ai đến với giáo xứ, 
trường học hoặc các cơ sở của Giáo Phận Lansing với bất cứ lý do gì. Tôi có trách 
nhiệm phải bảo vệ thể chất và tinh thần của họ.  

 
3. Khi sinh hoạt với giới trẻ, tôi luôn luôn cẩn thận trong mọi quyết định. Đặc biệt, tôi 

sẽ thật cẩn trọng trong mọi cử chỉ, do vô tình hay cố ý đưa tới sự xâm phạm tính 
dục. Mọi đụng chạm thân thể với người dưới 18 tuổi, phải được hạn chế, trong sáng, 
không mang hình thức tính dục và phải được công khai.  

 
4. Khi tiếp xúc trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông, bao gồm cả phương 

tiện truyền thông xã hội, tôi luôn giữ sự quan hệ trong sáng và minh bạch với các 
giáo sĩ, tu sĩ, công nhân viên, thiện nguyện viên, cha mẹ, học sinh, giáo dân, người 
được tư vấn và với tất cả những ai tôi cộng tác và phục vụ.  

 
5. Tôi hiểu rằng sự quấy nhiễu tình dục, lạm dụng tình dục, và bất cứ hình thức nào 

xâm phạm tình dục đều bị nghiêm cấm trong bất cứ giáo xứ, trường học, hoặc các cơ 
quan của Giáo Phận Lansing. Sự quan hệ thể xác với bất cứ ai cần phải được hạn chế, 
trong sáng, không mang tính cách tình dục, và phải công khai.  

 
6. Tôi sẽ không phân phối, gửi, cố tình nhận, hoặc sở hữu các hình ảnh khiêu dâm của 

người lớn hoặc trẻ em.  
 
7. Tôi sẽ trình báo ngay lập tức tất cả hành vi sai trái nghiêm trọng về tư cách, tình dục, 

mục vụ, hay tài chánh mờ ám với chính quyền và người có thẩm quyền trong giáo 
hội. Trường hợp tôi không biết đích xác giới thẩm quyền nào để trình báo, tôi sẽ báo 
cáo với văn phòng Chưởng Ấn của giáo phận ở số điện thoại: 517.342.2454.  

 
8. Ngoại trừ những điều liệt kê trên, còn các điều riêng tư khác mà tôi biết được trong 

khi thi hành nhiệm vụ tôi buộc phải giữ kín.  
 
9. Trong khi hoàn thành công việc được giao phó, tôi sẽ không hút thuốc và không sử 

dụng ngôn từ khiếm nhã; Tôi sẽ không sở hữu, sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu 
hay ma túy. Tôi sẽ không sở hữu bất cứ thứ vũ khí nào. 

 



Tôi đã nhận, đọc và hiểu rõ bản QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HÀNG GIÁO SĨ, NHÂN 

VIÊN, VÀ THIỆN NGUYỆN VIÊN TRONG GIÁO PHẬN LANSING. Tôi hiểu rõ rằng lý lịch của 

tôi sẽ được kiểm chứng, bao gồm cả dấu tay và lý lịch tư pháp (criminal history). Cuộc 

kiểm tra này có thể xẩy ra vào bất cứ lúc nào, khi mới nhận việc, hoặc đang làm việc mà 

không cần nêu lý do hay thông báo. Tôi hiểu rõ rằng, mọi hành vi sai trái đối với những 

điều quy tắc ứng xử trên, tôi sẽ bị buộc thôi việc và phải rời khỏi công việc của mình. 

 

In Tên__________________________________________________          Ngày __________________________ 
 
 
 
Chữ ký____________________________________________________ 
 
 
 
Giáo khu / Trường học / Đại lý                         Tthành phố 
 
___________________________________________               ______________________ 

 
 
 
Từ văn phòng của trẻ em và Bảo vệ thanh niên 
Được chấp thuận bởi Giám mục Earl Boyea trên 2016/02/08 
 
 


