́ c Tiếp Nhận, Điều Tra và Xử Lý Đơn Khiếu Nại Trẻ em Bị Lạm Dụng Tình Dục do
Thể Thư
Nhân Viên của Giáo Phận

Khiế u na ̣i đế n nhân viên của Giáo Phâ ̣n goị là VAC

VAC phân tić h những gì
cầ n thiế t cho người
khiế u na ̣i
1.Đơn khiế u na ̣i sẽ đươ ̣c
đưa đế n Hô ̣i Đồ ng
Truy Xét và nế u cầ n,
sẽ đưa cho nhà chức
trách.
2.Mu ̣c Đić h của Giáo
Hô ̣i Công Giáo là hồ i
phu ̣c và bảo vê ̣ giới
trẻ.
3.Điạ phâ ̣n sẽ điề u tra và
nế u cầ n sẽ đưa đế n nhà
chức trách đam
̃ nhiê ̣m.
4.Báo cáo kế t qủa của
cuô ̣c điề u tra.

VAC sẽ quan sát sự
phu ̣c hồ i của na ̣n nhân.

VAC nói với và / hoặc đáp ứng với người
khiếu nại. Nhận thông tin từ người khiếu
nại.

VAC làm báo cáo cho Hội đồng truy xét
và Giám mục

Hô ̣i Đồ ng Truy Xét sẽ đề nghi ̣những điề u sau đây:
• Thông báo cảnh sát
• khoảng cách điề u tra
• Chăm sóc nạn nhân
• Tương lai thủ phạm

Đức Giám Mục hoă ̣c người được ủy quyền
sẽ cho cáo buộc cơ hội để giải thích hay
biện hộ.

Nế u đầ y đủ bằ ng chứng về
tô ̣i sắ c nhiễu tiǹ h du ̣c do
linh mu ̣c, nhân viên điạ
phâ ̣n hoă ̣c người tiǹ h
nguyê ̣n, Đức Giám Mu ̣c sẽ
Khởi Đầ u Cuô ̣c Điề u Tra và
bi ̣can sẽ giam viê ̣c trong
khi cuô ̣c điề u tra đang tiế n
hành, và nế u là người tiǹ h
nguyê ̣n, ho ̣ sẽ không còn
đươ ̣c tiế p xúc với các trẻ
em.

