Cầu chúc con trẻ chúng ta
phát triển khỏe mạnh
ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN VÀ AN LÀNH CỦA TRẺ DƯỚI SỰ CHĂM SÓC CỦA CHÚNG TÔI

Tuyên Bố Cam Kết đối với Sự An Toàn của Trẻ Em
Chúng tôi cam kết tạo nền văn hóa có tính nuôi dưỡng và an toàn cho tất cả trẻ em trong Giáo Hội của chúng tôi.
Tổng Giáo phận Công Giáo Melbourne tin rằng sự chăm sóc, an toàn và an lành của trẻ em là trách nhiệm cơ bản và trọng tâm của
Giáo Hội. Cam kết này được rút ra và vốn gắn liền với sự giảng dạy và sứ mệnh của Chúa Giêsu, với tình thương, công lý và sự
thánh thiện của mỗi con người là trọng tâm của Phúc Âm.

Chúng tôi muốn trẻ em được an toàn, hạnh phúc và được trao quyền.
Tổng Giáo phận Công giáo Melbourne có một kỳ vọng phổ quát đối với việc bảo vệ trẻ em. Chúng tôi kiên quyết cam kết đảm bảo
rằng tất cả những người sinh hoạt trong Giáo hội luôn đẩy mạnh việc phẩm giá của trẻ và thanh thiếu niên cũng như quyền lợi cơ
bản của họ được tôn trọng và được nuôi dưỡng trong một môi trường an toàn. Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ em dễ bị tổn
thương nhất, bao gồm trẻ em thổ dân, những trẻ em có nguồn gốc văn hoá và/hoặc ngôn ngữ đa dạng và trẻ em bị khuyết tật.
Giáo Hội Công Giáo có trách nhiệm định hướng về sứ mệnh, pháp lý và luân lý để tạo một môi trường có tính nuôi dưỡng, nơi trẻ
được tôn trọng, tiếng nói của trẻ được lắng nghe và là nơi trẻ được an toàn và cảm thấy an toàn.

Chúng tôi không khoan dung đối với việc lạm dụng trẻ em và tất cả các cáo buộc và quan ngại về an toàn sẽ được
xử lý nghiêm trọng và được báo cáo song song với nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ luân lý và chính sách của Giáo Hội
chúng tôi.
Tạo môi trường an toàn cho trẻ là một quá trình năng động liên quan đến sự tham gia và trách nhiệm tích cực của các giáo phận,
trường học, gia đình và cộng đồng. Điều này được đánh dấu bởi sự hợp tác, cảnh giác và các phương pháp chủ động trong các
chính sách, thủ tục và thực hành.

Chúng tôi cam kết ngăn chận việc lạm dụng trẻ em và nhận diện các nguy cơ ngay từ lúc đầu và kế tiếp làm giảm
đi hoặc loại bỏ các nguy cơ này. Nếu quý vị thấy điều gì đó đáng lo ngại, xin vui lòng báo cho chúng tôi biết tại
trang mạng professional.standards@cam.org.au.
Mỗi người sinh hoạt trong Giáo Hội Công Giáo có trách nhiệm hiểu rõ vai trò cụ thể và quan trọng mà họ có theo tính cá nhân và theo
tính tập thể để đảm bảo rằng sự an toàn và an lành của tất cả các trẻ em phải được đặt lên hàng đầu trong tất cả những gì họ làm và
mọi quyết định họ đưa ra.
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