Sứ mệnh của Chúng tôi
Đảm bảo một nơi an toàn để bạn lên tiếng
và chia sẻ câu chuyện của mình
Để lắng nghe và thừa nhận những gì bạn đã
phải trải qua
Để hỗ trợ làm lành thương tổn, để hòa giải và
đi cùng bạn trên con đường này
Để giúp bạn tiếp cận các dịch vụ có thể đáp
ứng được nhu cầu về cảm xúc, tâm lý và tinh
thần của bạn, cũng như tư vấn và điều hướng
tinh thần
Để giang vòng tay nhân ái, chấp
nhận, riêng tư và tôn trọng

“Nghĩa vụ thứ nhất của
Giáo Hội đến các nạn nhân
là giúp hòa giải và làm lành
thương tổn.”

Hỗ trợ
Nạn nhân/Người
sống sót

Hội nghị Giám mục Thiên
Chúa Giáo Hoa Kỳ

Nếu bạn hoặc một ai đó mà bạn biết đã bị
ngược đãi, lạm dụng hoặc quấy rối bởi một
thành viên giáo hội, anh em hoặc chị em trong
tôn giáo hoặc một nhân viên ngoại đạo
hoặc tình nguyện viên của xứ đạo hay trường
Thiên Chúa Giáo, bạn nên gọi đến các cơ quan
thi hành luật pháp đầu tiên.
Bạn cũng được khuyến khích liên hệ với
Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân của địa hạt
tổng giám mục theo số 651-291-4475 để
được hỗ trợ nhân ái, bí mật từ một nhà cung
cấp dịch vụ chuyên nghiệp độc lập tại địa
phương, 24 giờ một ngày và 7 ngày trong
một tuần.

Một nơi an toàn
để lên tiếng
651‐291‐4475

Chúng tôi Muốn Giúp Bạn

Bạn Nên Kỳ vọng Gì Khi Gọi

Gửi đến những người đã bị ngược đãi,
chúng tôi thật sự thương cảm với nỗi đau
mà bạn và những người thân yêu của bạn
đã phải chịu đựng.

Khi bạn gọi đến, một đại diện nhận cuộc
gọi chuyên nghiệp và nhân ái từ Canvas
Health sẽ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết sẽ lắng nghe, giải quyết
những nhu cầu và mối lo ngại của bạn, và
làm tất cả mọi thứ chúng tôi có thể làm để
ngăn chặn mọi hành động gây hại tương lai.
Việc đi bước đầu tiên, đầy can đảm đó để
báo cáo ngược đãi không phải là điều dễ
dàng. Đối với rất nhiều người, sức mạnh để
làm điều đó chỉ đến sau rất nhiều năm đau
khổ, tức giận và một cảm giác bị phản bội
trong sâu thẳm.
Chúng tôi đã hợp tác với Canvas Health,
một nhà cung cấp dịch vụ được tin cậy tại
địa phương, để đảm bảo cho bạn một nơi
an toàn và nhân ái mà ở đó bạn có thể lên
tiếng.
Các chuyên gia độc lập sẽ trực 24 giờ mỗi
ngày, 7 ngày mỗi tuần để nhận cuộc gọi của
bạn theo số 651‐291‐4475.

Người đại diện sẽ hỏi những thông tin cơ
bản, bao gồm hoàn cảnh bị ngược đãi,
danh tính của người ngược đãi và thông tin
liên hệ của bạn.
Người đại diện là một phóng viên được ủy
thác và sẽ báo cáo mọi trường hợp lạm
dụng trẻ em đến các cơ quan thi hành
pháp luật theo quy định của luật pháp, và
sẽ không chia sẻ tên của bạn với địa hạt
nếu bạn không muốn tên tuổi của mình
được tiết lộ.
Bạn sẽ được hỗ trợ đón nhận các dịch vụ
như tư vấn chuyên nghiệp và chăm sóc
mục vụ.
Nếu bạn muốn gặp mặt một công chức của
địa hạt tổng giám mục trong khuôn khổ
quy trình làm lành thương tổn hoặc có một
yêu cầu khác đối với Giáo Hội, địa hạt sẽ
được liên hệ và có hành động thích ứng.

Các Hành vi Vi phạm Tình dục Liên
quan đến Đoàn Mục sư
Ngược đãi tình dục là sự tiếp xúc có dục
tính giữa các cá nhân trong đó một người
không hoặc không thể đồng thuận, hoặc sự
tiếp xúc có dục tính đó liên quan đến một
trẻ nhỏ hoặc người lớn bị lạm dụng.
Lạm dụng tình dục xảy ra khi có sự tiếp
xúc có dục tính giữa một mục sư của Giáo
Hội và một người nhận sự chăm sóc mục
vụ từ mục sư đó.
Quấy rối tình dục là các hành vi hoặc ngôn
ngữ tình dục không mong muốn trong môi
trường làm việc của Giáo Hội.
Khi một thành viên giáo hội, anh em hoặc
chị em trong tôn giáo, hoặc một nhân viên
ngoại đạo hoặc tình nguyện viên của xứ
đạo hay trường Thiên Chúa Giáo có hành
vi vi phạm, họ đã phá vỡ một niềm tin
thiêng liêng và họ phải chịu trách nhiệm
cho những sự tổn thương và đau đớn mà
việc đó gây ra.
Bạn không có lỗi gì cho những việc mà bạn
đã phải gánh chịu. Chính kẻ vi phạm với là
người có lỗi.

