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1. Trong đời sống cá nhân và công việc của tôi, tôi cam kết tăng trưởng về đạo đức và sự thánh khiết và 

tôi sẽ minh họa cho những lời dạy về đạo đức của Nhà thờ Công giáo. Tôi sẽ không dạy, ủng hộ, làm 

gương, hoặc khuyến khích theo bất kỳ cách nào những niềm tin hoặc cách ứng xử trái với lời dạy của 

Đạo Công Giáo. 

2. Tôi sẽ đối xử một cách tôn trọng, lịch sự và nhân đức đối với mọi người đến với một giáo xứ, trường 

học, hoặc cơ quan trong Địa phận Lansing vì bất kỳ lý do gì. Tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo 

vệ sự an toàn về thể chất và tình cảm của tất cả những người đó. Tôi sẽ không lạm dụng quyền đã 

được giao cho tôi thông qua chức vụ được giao phó. 

3. Khi phục vụ người trẻ tuổi, tôi sẽ phán đoán một cách hợp lý vào mọi lúc. Tôi sẽ đặc biệt nhạy cảm 

đối với bất kỳ nguy cơ nào thực tế hoặc được nhận thấy đối với sự không phù hợp về tình dục. Bất kỳ 

một sự tiếp xúc về thân thể nào với một người dưới 18 tuổi sẽ bị giới hạn, phải phù hợp, không mang 

tính tình dục và được công khai. 

4. Trong quan hệ trực tiếp hoặc qua tất cả các phương tiện truyền thông, kể cả mạng xã hội, tôi sẽ duy 

trì giới hạn quan hệ phù hợp với giới tu hành, các nhân viên tôn giáo, tình nguyện viên, cha mẹ, học 

sinh, người trong giáo xứ, quan khách và tất cả những người khác mà tôi cùng làm việc hoặc phục vụ. 

5. Tôi hiểu rằng việc quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục và sự đụng chạm tình dục không phù hợp (để 

được giải thích về các thuật ngữ này, xin xem Phần II trong Sổ tay Nhân viên), bị cấm tuyệt đối tại 

bất kỳ giáo xứ hay trường học hoặc các cơ quan nào khác thuộc Giáo phận Lansing. Việc tiếp xúc thân 

thể với bất kỳ người nào phải luôn luôn bị hạn chế, phải phù hợp, không mang tính tình dục và được 

công khai. 

6. Tôi sẽ không phân phát, gửi, cố ý nhận, hoặc sở hữu các hình ảnh khiêu dâm của những người lớn 

hay trẻ em. 

7. Tôi hiểu rằng các nguồn tài chính của giáo phận, giáo xứ, trường học, hoặc cơ quan khác trong giáo 

phận thuộc về cơ quan tương ứng và chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích của cơ quan đó. Tôi 

sẽ không lạm dụng, chuyển hướng hoặc biển thủ các nguồn tài chính này, bao gồm thẻ tín dụng, tài 

khoản ngân hàng hoặc tài khoản đầu tư, tài khoản chi phí hoặc các quỹ hoặc tài khoản khác của giáo 

xứ (hoặc cơ quan khác), cho dù vì lợi ích cá nhân hay cách khác. 

8. Không với thiên kiến với Điều 983 và 984 về con dấu không thể xâm phạm của Lời thề Ăn năn, tôi sẽ 

ngay lập tức báo cáo những cách ứng xử xấu về mặt thân thể, tình dục, tài chính hoặc hình sự diễn ra 

thường xuyên cho các cơ quan chính quyền dân sự và cho người phù hợp trong giáo phận. Tôi sẽ báo 

cáo tất cả các hành vi sai trái khác, bao gồm cả hành vi sai trái hình sự trong quá khứ hoặc các hành 

vi sai trái khác, cho người thích hợp trong giáo phận. Nếu tôi không chắc chắn cần phải báo cáo cho 

ai, hoặc không chắc chắn liệu có cần báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền về dân sự hay không, 

tôi sẽ liên lạc với văn phòng pháp lý (517-342-2522) hoặc với văn phòng Trưởng Giáo phận. 

517.342.2454. 

9. Trừ trường hợp được ghi trong đoạn văn trên, tôi sẽ duy trì kín đáo các thông tin tôi được biết hoặc 

được nhận trong khi tôi phục vụ. 

10. Trong lúc hoàn thành các trách nhiệm được giao trong công việc, tôi sẽ không hút thuốc hoặc sử 

dụng ngôn ngữ báng bổ; tôi sẽ không sở hữu, sử dụng, hoặc bị ảnh hưởng của các đồ uống có cồn 

hoặc các chất kích thích (trong đó có cần sa); và tôi sẽ không sở hữu vũ khí. 

 

Tôi đã nhận, đọc và hiểu bản Quy tắc Ứng xử cho Giáo xứ Công giáo La mã Giáo phận Lansing, tôi hiểu rằng 

tôi phải tuân thủ một cuộc kiểm tra tiểu sử kỹ lưỡng trong đó có thể gồm có việc lấy dấu vân tay và kiểm tra 

lịch sử tội phạm. Điều này có thể xảy ra lúc tôi bắt đầu phục vụ và có thể lại xảy ra vào bất kỳ lúc nào, không 



có thông báo hoặc lý do. Tôi hiểu rằng bất kỳ hành động cũng như sự không hành động nào không thống nhất 

với bản Quy tắc Ứng xử này có thể gây ra việc tôi bị chấm dứt hoặc đuổi việc. 
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