
Những tin tức trong Parish Bulletin Inserts cần kèm vô tờ Thông Tin của Giáo Xứ về việc 

Trình Báo/Tố Cáo Những Tệ Nạn Ngược Đãi Lạm Dụng và Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp 

của Tổng Giáo Phận Oklahoma 

Đính kèm……………………………………………………. 

Những tin tức về việc Trình Báo/Tố Cáo những tệ nạn ngược đãi, hành hạ, đánh đập, vi phạm 

hay lạm dụng cơ thể các trẻ em và những người yếu thế và Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp của 

Tổng Giáo Phận lúc nào cũng cần phải có sẵn.  Xin nhớ kèm theo Bulletin Insert vô tờ Thông 

Tin của Giáo Xứ ít nhất là 3 tháng một lần. Những bản sao của Bulletin Insert và Archdiocesan 

Brochure cũng cần phải có sẵn và trưng bày rõ ràng trong giáo xứ. 

Tổng Giáo Phận Archdiocese of Oklahoma City thường xuyên liên hệ, tiếp xúc với các em và 

những người trẻ dưới tuổi vị thành niên qua những hoạt động hàng ngày trong các chương trình, 

cơ quan và tổ chức.  Chính vì thế, điều tất yếu và quan trọng là giới tu sĩ, các công chức, chủng 

sinh, nhân viên và những người làm việc thiện nguyện thuộc Archdiocesan Personnel cần phải 

bảo vệ quyền lợi của các trẻ em và cảnh giác, đề phòng những trường hợp ngược đãi, hành hạ, 

đánh đập, vi phạm và lạm dụng đến các em. 

Theo Luật của Tiểu Bang Oklahoma, mỗi cá nhân CẦN PHẢI trình báo/tố cáo với cơ quan pháp 

lý của chính quyền về bất cứ những hành vi nào đã xảy ra hoặc những hành động khả nghi về sự 

vi phạm và lạm dụng cơ thể, quấy nhiễu tình dục các trẻ em (những người dưới 18 tuổi).  Cơ 

Quan Bảo Vệ Nhân Quyền của Oklahoma (The Oklahoma Department of Human Services) đã 

thiết lập đường dây liên lạc khẩn cấp 1-800-522-3511 trong toàn tiểu bang, chuyên dùng để 

trình báo/tố cáo các trường hợp trên.  Đường dây điện thoại này hoạt động 24/7.  Gọi ngay cho 

911 nếu quý vị biết em nào đó đang bị hại trong tình trạng nguy hiểm.  

Để bảo đảm sự an toàn của các trẻ em và để xoa dịu vết thương lòng của các nạn nhân, Tổng 

Giáo Phận Archdiocese of Oklahoma City cũng thiết lập một đường dây điện thoại khẩn cấp 

Abuse of Minors Pastoral Response Hotline (Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp của Tổng Giáo Phận 

về những Tệ Nạn Ngược Đãi đối với Trẻ Em) 1-405-720-9878  để nhận những trình báo/tố 

cáo và cũng như lắng nghe về bất cứ vấn đề nào có liên quan đến một trong những thành viên 

của giới tu sĩ hay nhân viên trong các giáo xứ mà có những hành vi bất chính, hành hạ, vi phạm, 

lạm dụng các trẻ em và những người yếu thế đã từng xảy ra trong quá khứ cũng như hiện tại.  

Chuyên Viên Tư Vấn của Tổng Giáo Phận Giúp Đỡ các Nạn Nhân (VAC), với bằng cấp chuyên 

môn, sẽ trả lời trực tiếp tất cả những ai gọi điện thoại tới đường dây Điện Thoại Trả Lời Khẩn 

Cấp của Tổng Giáo Phận – Archdiocesan Pastoral Response Hotline.  

Tuy đã báo cho Tổng Giáo Phận Oklahoma rồi, cá nhân đó vẫn phải có trách nhiệm gọi cho cơ 

quan pháp lý của chính quyền theo Luật của Oklahoma. Tại Tiểu Bang Oklahoma, thiếu trách 

nhiệm trong việc trình báo/tố cáo những hành vi ngược đãi, xúc phạm hay lạm dụng đến các trẻ 

em và những người yếu thế là vi phạm luật pháp. 


