
Giúp Ç« Nån Nhân BÎ Hãm Hi‰p 
‘Chúng tôi cam quyết xoa dịu những trái tim đau khổ’ 

Điạ Phận Pensacola - Tallahassee 
 
 

Liên hệ của tín ngưỡng và đảm bảo được biểu lộ giữa Các Nhà Thờ Công 
Giáo và những người giáo dân và cả giữa công cộng;  dù là trẻ em, thanh 
thiếu niên nam nữ, người lớn hay người già cả.  Vấn đề hãm hiếp dù bất cứ 
dưới hình thức nào cũng là một điều rất đáng quan tâm. 
 
Hiểu rõ như vậy và để kịp thời phúc đáp với dữ kiện làm xoa dịu cho những 
nạn nhân bị hãm hiếp và cũng để đãm bảo an ninh cho mọi người trong cộng 
đồng, Địa Phận Pensacola Tallahassee cam quyết bằng mọi cách làm giảm đi 
những dau khổ của những con tim của các nạn nhân này. Địa Phân 
Pensacola _tallahassee đã thiết lập một chương trình với những nhân viên 
chuyên môn và tín nhiệm để giúp đỡ những nạn nhân của các linh mục, tu sĩ 
hay nhân viên cũa giáo phận. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những nhân viên chuyên môn này là bằng chứng cụ thể nói lên sự 
cương quyết của Điạ Phận Pensacola Tallahassee không che dấu vấn đề 
hãm hiếp của các tu sĩ hay nhân viên của giáo phận. 
KHI BẠN GỌI ĐIỆN THOẠI, CHÚNG TÔI CƯƠNG QUYẾT: 

•••• S¤n sàng giúp Ç« nh»ng nån nhân cûa các tu sï hay nhân viên cûa giáo 
h¶i và thi‰t lÆp m¶t chÜÖng trình xoa dÎu v‰t thÜÖng lòng 

Đây là Tên  của các nhân viên Chuyên Môn 
(hãy để họ giúp xoa dịu những đau khổ của bạn) 
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•••• Giúp nån nhân b¢ng nh»ng dÎch vø nhÜ chia sÈ và hÜ§ng dÅn nh»ng 
nån nhân này trong suÓt th©i gian bÎ dày vò và Çau kh°. 

•••• Giúp tìm ki‰m nh»ng ngÜ©i cùng cänh ng¶ Ç‹ chia sÈ và thông cäm 
trong th©i gian tìm ki‰m s¿ bình an trong tâm hÒn. 

•••• Liên låc v§i các cÖ quan chính quyŠn ÇÎa phÜÖng Ç‹ ngæn chÆn 
nh»ng tái diÍn tÜÖng t¿ và có hình phåt cho nh»ng ngÜ©i Çã gây ra các 
thäm cänh hãm hi‰p này.  

•••• Không cho phép nh»ng ngÜ©i hãm hi‰p trÈ em làm viŒc trong giáo 
phÆn . 

 
XIN GIúP CHúNG TôI GIäI QUY‰T Và CAM K‰T:  
PLEASE HELP US IN OUR RESOLVE & COMMITMENT: 

� G†i sÓ ÇiŒn thoåi 24/24 BÁO CÁO TRÞ EM BÎ Hãm Hi‰p, xin 
vui lòng g†i sÓ 1-800-962-2873. 
Theo LuÆt Hình cûa Ti‹u Bang Florida: nh»ng nån nhân, nhân viên 
Giáo PhÆn hay nhân viên Công C¶ng có trách nhiŒm báo cáo tÃt 
cä các vø hãm hi‰p: ngÜ©i l§n hay trÈ em. 
 

� Nêu cao ChÜÖng Trình Phòng VŒ An Ninh Ç‹ giúp các trÈ em, 
thanh thi‰u niên và ngÜ©i l§n hÀu h† có th‹ t¿ bäo vŒ h† trong 
m†i hoàn cänh bÎ hãm hi‰p. 

� CÄn thÆn và chính ch¡n khi có s¿ hiŒn diŒn cûa các trÈ em 
� ñòi hÕi các trÈ em du§i 17 tu°i phäi có luôn luôn có s¿ giám thÎ 

ÇÙng Ç¡n cûa ngÜ©i l§n. 
� MuÓn bi‰t them chi ti‰t vŠ vÃn ÇŠ hãm hi‰p, xin vui long tham 

d¿ thêm nh»ng khóa h†c vŠ An Ninh Trong M†i Lãnh V¿c cûa Giáo 
PhÆn 

 
 
 
 
 
 


