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I
LỜI GIỚI THIỆU
"Trong thế giới kỹ thuật số có một cách biểu hiện đường lối của Chúa Kitô: điều
này có hình thức thông tin trung thực và cởi mở, có trách nhiệm và tôn trọng người
khác. Loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông có nghĩa là không chỉ
để chèn nội dung rõ ràng tôn giáo vào các nền tảng của phương tiện truyền thông
khác nhau, mà còn để luôn chứng kiến, trong cấu hình kỹ thuật số của mình và
theo cách một giao tiếp sự lựa chọn, sở thích và sự phán xét hoàn toàn phù hợp
với Tin Mừng, ngay cả khi nó không được nói theo cụ thể..."1
Trong tuyên bố trên, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói đến cả các tin nhắn và các sứ giả
của thông tin liên lạc. Những người có mục vụ trong Giáo Hội được giao phó việc loan
báo Tin Mừng bằng lời nói của họ và với sự chứng kiến cuộc sống của họ. Ý nghĩa cốt
lõi của lời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô kêu gọi chúng ta sử dụng các hình thức mới của
phương tiện truyền thông xã hội để tiếp tục sứ mệnh này. Cách chúng ta theo đuổi mục
tiêu này phải phản ánh nhiệm vụ sâu sắc mà chúng ta chia sẻ và mong muốn giao tiếp
với người khác thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta tranh thủ sử dụng.
Những nỗ lực để tham gia vào các cách truyền thông mới và phù hợp cho nội bộ và bên
ngoài Giáo Hội hiện mang đến thử thách, hạn chế và cơ hội mới. Vì lý do này, việc sử
dụng các công nghệ truyền thông đã đòi sự phát triển của các chính sách thúc đẩy sứ
mệnh cứu độ của Giáo Hội trong khi tạo điều kiện cho một nhận thức về giới hạn, bảo vệ
sự toàn vẹn của thông tin được cung cấp, và làm việc để bảo vệ tất cả những người tham
gia. Chính sách này chỉ nói đến cách sử dụng được chấp nhận của liên mạng và truyền
thông xã hội do nhân viên và tình nguyện viên.
Chính sách này áp dụng cho tất cả các công cụ truyền thông trực tuyến và điện thoại di
động (mỗi loại, kiể, bản chất và mô tả) được sử dụng để chia sẻ nội dung và thảo luận
thông tin, được khởi đầu hoặc tham gia bởi nhân viên hoặc tình nguyện viên của Giáo
Phận Camden, hoặc bất kỳ thành phần hoặc trường học nào của giáo xứ, hoặc bất kỳ
nhân viên hoặc tình nguyện viên của các trường Bishop McHugh Regional School,
Camden Catholic High School, Holy Spirit High School, Paul VI High School và St Joseph
High School (sau đây "Giáo Phận/Quận/Trường Học"), hoặc lưu trữ trên các nền tảng
khác (như Facebook, Twitter, YouTube, v.v.). Nó bao gồm tất cả các phương tiện mạng
xã hội thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Giáo Phận/Giáo Xứ/Trường Học. Phương tiện
truyền thông xã hội là một đấu trường không ngừng phát triển của truyền thông, và vì vậy
chính sách này áp dụng cho tất cả các nền tảng phương tiện truyền thông mới cho dù có
hoặc không được đề cập cụ thể.
Giáo phận Camden bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách này bất cứ lúc nào và với ý mình,
và giải thích và điều hành Chính Sách này dưới ánh sáng thay đổi hoàn cảnh và sự kiện.
Chính Sách này sẽ được xem xét mỗi năm ở mức tối thiểu.

1

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Chân Lý, Công Bố và Xác Thực Đời Sống Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số. Vào dịp 45
năm Ngày Truyền Thông Thế Giới, ngày 24 tháng 1 năm 2011.
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Không tuân thủ chính sách này có thể dẫn đến hành động kỷ luật trong trường hợp
của một nhân viên, và xem xét lại tình trạng trong trường hợp của một tình nguyện
viên. Xử lý kỷ luật của việc như vậy có thể bao gồm sa thải trong trường hợp của
một nhân viên, và trong trường hợp của một tình nguyện viên, loại trừ khỏi việc
tình nguyện.
II
LÝ LỊCH
Trong thông điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 44 (2010), Đức Giáo hoàng
Bênêđictô XVI ghi nhận rằng phương tiện truyền thông xã hội "có thể cung cấp cho các
linh mục và tất cả các nhân viên mục vụ một sự giàu có của thông tin và nội dung khó có
được trước đó, và tạo điều kiện hình thức cộng tác và hiệp thông lớn hơn trong những
cách không thể tưởng tượng trong quá khứ. "Do đó, Giáo Hội ngày nay có thể" sử dụng
các hướng dẫn phương tiện truyền thông xã hội để khuyến khích sự tôn trọng, đối thoại,
và những mối quan hệ trung thực... Để làm như vậy đòi hỏi chúng ta tiếp cận với phương
tiện truyền thông xã hội như một phương tiện mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng và xem xét
vai trò của Giáo Hội trong việc cung cấp một quan điểm Kitô giáo vào việc hiểu biết kỹ
thuật số."
Trong khi Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI khuyến khích mạnh mẽ sự sử dụng có trách
nhiệm của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, ông cũng đề cập đến một mối quan tâm
mục vụ. Cùng đi với thực tế của dễ dàng truy cập vào thông tin liên lạc ngay lập tức là
những nguy cơ tiềm ẩn của mất tầm nhìn của những người "hàng xóm" của chúng ta.
Có một nguy cơ mới và rất thực tế "mà chúng ta có thể ít có sự hiện diện cho những
người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. "Chúng ta cũng có
thể rơi vào cái bẫy của việc không dùng thời gian để phản ánh rất nhiều hơn về sự lựa
chọn của chúng ta và nâng cao các mối quan hệ con người thật sự sâu sắc và lâu dài.
Điều quan trọng là hãy nhớ rằng tiếp xúc ảo không thể và không chiếm chỗ của con
người tiếp xúc trực tiếp với mọi người ở mọi cấp độ của cuộc sống."
Trước thời đại liên mạng, giáo phận và "truyền thông" của giáo hội đề cập đến việc
chuyển giao thông tin trong các bức tường của một giáo phận hay giáo xứ thông qua bản
tin giáo xứ, thư trực tiếp, chương trình giáo dục và đào tạo, và những nỗ lực tương tự.
Trong môi trường hiện tại của phương tiện truyền thông đại chúng, một mạng lưới rộng
lớn hơn có thể được đúc để thể hiện thông điệp của Tin Mừng qua nhiều kênh. Nhân
viên và tình nguyện viên được yêu cầu, tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng có trách nhiệm
của họ về công nghệ khi họ sử dụng các công cụ truyền thông mới cho phép chúng ta
làm việc tốt hơn - như Tuyên Bố Tầm Nhìn của Giáo Phận Camden nói - để phát triển
"thêm thành một cộng đồng năng động của đức tin, hy vọng và tình yêu ... " là Giáo Hội
Công Giáo của Nam New Jersey.
III
MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH
Mạng xã hội là một công cụ giáo dục và truyền giáo quan trọng để nâng cao các chương
trình, sự kiện, cũng như cho các cuộc thảo luận không chính thức với một loạt cộng đồng
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và cá nhân. Giáo phận khuyến khích các quản trị viên hỗ trợ việc sử dụng các công nghệ
truyền thông xã hội để cung cấp cho nhân viên, các giáo sĩ và các tình nguyện viên sự
đào tạo và các công cụ cần thiết để tương tác một cách an toàn và có trách nhiệm trên
trực tuyến. Tuy nhiên, những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nên nhớ
rằng ý kiến và thông tin cụ thể có hiệu lực ngoài ý muốn, nhưng có hại.
Mục đích của chính sách là bốn phần:
1. Để có thực hành tốt nhất tron hóa trình laôm rộng phạm vi loan báo và tiếp nhận
Tin Mừng qua phương tiện truyền thông đại chúng và các kênh truyền thông điện
tử.
2. Để có sự hiện diện trân trọng và trách nhiệm cho những người mà chúng ta gặp
phải trong mục vụ trong mọi cấp độ và trong mọi hình thức giao tiếp.
3. Để cân bằng sự hiện diện của chúng ta trong kỹ thuật số với sự hiện diện thực tế
trong cuộc sống của chúng ta với tất cả mọi người trong Giáo Phận Camden và
xa hơn nữa.
4. Để giảm bớt rủi ro có thể được gây ra đối với danh tiếng của Giáo Hội bởi truyền
thông không đúng và trái phép bên ngoài.
Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội vi phạm chính sách này nên được
đưa đến sự chú ý của Giám Đốc Truyền Thông của Giáo Phận Camden. Trong
những lĩnh vực mà chính sách này không có cung cấp một câu trả lời trực tiếp cho
nhân viên hoặc tình nguyện viên cách nào nên trả lời câu hỏi về phương tiện truyền
thông xã hội, câu hỏi này phải được chuyển đến Giám Đốc Truyền Thông.
IV
CHÍNH SÁCH CỤ THỂ
1. Chính sách này áp dụng cho tất cả các nhân viên và tình nguyện viên. Nó nên
được phân phối hoặc có sẵn cho tất cả các nhân viên và tình nguyện viên.
2. Giáo Hội sẽ có một tài khoản mạng xã hội độc lập với tài khoản mạng xã hội cá
nhân của mọi người. Các thông tin đăng nhập sẽ được ghi chép và lưu giữ trong
hồ sơ cho người quản lý.
3. Người Điều Hành của Giáo Triều hoặc người đại diên của ôn ấy sẽ quyết định cho
sự chấp thuận bất kỳ dự án về phương tiện truyền thông của Giáo Phận, đánh giá
sự phù hợp của nó trong chức vụ và xác định ai sẽ phát triển nó, cũng như chỉ
định người sẽ giám sát việc sử dụng nó. Cơ quan này nằm với các linh mục trong
giáo xứ hay trường học của giáo xứ và với chủ tịc của các trường khác.
4. Tất cả những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc mạng sẽ thông
báo cho tất cả các bên quan tâm và/hoặc bị ảnh hưởng của dạng thức đặc biệt
của truyền thông để được toàn diện và hoàn toàn minh bạch. Thông tin này có thể
được công bố thông qua một thông báo, bản tin, trang web, v.v.
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5. Trong khi tham gia vào các hoạt động mạng xã hội cho tổ chức, nhân viên và tình
nguyện viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, mục vụ và pháp lý cao nhất.
Các nội dung của bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc phải được xem xét và giám
sát. Phải biết rỏ là không có kỳ vọng về sự riêng tư trong hoặc với bất kỳ thông tin
liên lạc như vậy (kể cả tài khoản email mật khẩu bảo vệ), hoặc các tập tin, hoặc
bất kỳ vấn đề nào khác, được lưu trữ trong, tạo ra trên, nhận được từ hoặc gửi
thông qua bất kỳ hệ thống duy trì, được cung cấp, tài trợ hoặc thanh toán bởi Giáo
Phận/Giáo Xứ/Trường Học, và việc thu hồi và xem xét của Giáo Phận/Giáo
Xứ/Trường Học của tất cả các thông tin liên lạc điện tử để lưu trữ (cho dù trên đĩa
hoặc cách khác), được tạo ra, được nhận hoặc gửi, bất kể thông tin liên lạc như
vậy đang trong quá trình được truyền đi hoặc là trong lưu trữ, đã được ủy quyền.
6. Không có hình ảnh, phim, hoặc phát hành khác, ngoại trừ những thứ được tin có
giá trị hay lợi ích chung, có thể được xác định hoặc liên kết không được phép của
người hoặc những người được miêu tả, và không có hình ảnh của bất kỳ trẻ vị
thành niên có thể được gửi mà không có sự cho phép cụ thể bằng văn bản của
cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên.
7. Tất cả các trang web của mạng xã hội sẽ được cấu hình để không một công chúng
họăc người trái phép có thể có ý kiến trên trang web. Nếu một trang web không
cho phép bình luận, khuyến cáo sau đây phải được hiển thị nổi bật trên trang web:
"Cảm ơn bạn đã là một thành viên của cộng đồng trực tuyến của chúng tôi. Là một cộng
đồng đức tin, chúng ta phấn đấu để duy trì phẩm giá của mỗi cá nhân.
Trang web này cho phép độc giả để gửi ý kiến mặc dù chúng tôi không chịu trách nhiệm
về nội dung của những ý kiến. Các ý kiến và quan điểm thể hiện trong những ý kiến phản
ánh những suy nghĩ của cá nhân gửi và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tổ chức
này.
Là một điều kiện đăng ý kiến, bạn đồng ý không đăng bất kỳ bình luận không phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn những lời tục tĩu, ngôn ngữ hôi, thư rác, tấn công cá nhân,
nói xấu, bắt nạt, đe dọa, quấy rối, chửi mắng, đe dọa, lăng mạ, mời mọc thương mại, bình
luận lặp đi lặp lại hoặc gian lận, ý kiến không liên quan đến bài được viết, ý kiến bị phản
đối về mặt đạo đức, và cảm nhận không phù hợp với Giáo Huấn Công Giáo. Chúng tôi
hoan nghênh các câu hỏi và ý kiến của bạn; Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không trả lời trên
trang web này. Xin gửi trực tiếp câu hỏi và ý kiến cho chúng tôi qua email tại
<address>@camdendiocese.org.
Chúng tôi có độc quyền, nhưng không bắt buộc, xem xét, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ bất kỳ
và tất cả các ý kiến. Chúng tôi có quyền để ngăn chặn bất kỳ người dùng đăng tải bình
luận không phù hợp.
Liên kết đến các trang web bên ngoài không nên được hiểu là một sự chứng thực của
những tổ chức, những ý kiến của các tổ chức. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội
dung của các trang web bên ngoài.
Cám ơn sự đóng góp của bạn vào trang web của chúng tôi và giúp đỡ của bạn trong việc
tạo ra một nơi lịch sự, an toàn và tràn đầy năng lượng để thảo luận. "

8. Quản trị viên của một trang web trên mạng có quyền giám sát các cuộc đàm thoại,
tin đăng, hình ảnh và hành vi của các thành viên trong nhóm và có thể thách thức,
giáo dục, can thiệp và/hoặc xóa khi cần thiết. Nhân viên và tình nguyện viên sử
dụng tùy ý khi thiết lập kết nối với những người khác.
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9. Các hân viên và tình nguyện viên được dự kiến sẽ viết một cách hiểu biết, mục
vụ, chính xác và chuyên nghiệp. Nhân viên cần phải giao tiếp địa chỉ email chính
thức của họ, không phải địa chỉ email cá nhân.
10. Các nhân viên và tình nguyện viên sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, cho
tổ chức hoặc cho các mục đích cá nhân, phải thận trọng trong việc đại diện mình
là người của Giáo Hội trong tất cả các tương tác có thể được xem công khai. Báo
cáo trái với giáo lý của Giáo Hội có thể gây ra bê bối Giáo Hội cần phải được tránh.
Các báo cáo như vậy, thậm chí nếu được thực hiện trên các trang web cá nhân,
có thể làm tổn hại đến khả năng của một người để tiếp tục làm một nhân viên hoặc
tình nguyện viên.
a. Không ai có thể thuộc tính báo cáo cá nhân hoặc ý kiến đến tổ chức. Không ai có thể nói
thay cho tổ chức trừ khi được phép làm như vậy.
b. Bất kỳ nhân viên hoặc tình nguyện viên nào bày tỏ ý kiến cá nhân trong một bối cảnh mà
người đó có thể liên quan với Giáo Hội phải gửi thông báo sau: "Quan điểm thể hiện là
của tôi một mình và không nhất thiết phản ánh quan điểm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức
nào khác."

11. Nhân viên và tình nguyện viên đang phục vụ trong vai trò lãnh đạo cần phải xem
xét có hay không thích hợp để thiết lập kết nối trên một trang mạng xã hội của một
cá nhân mà có sự tương tác chỉ thông qua vai trò lãnh đạo này.
12. Tất cả sự sử dụng tên, biểu trưng, cấp hiệu hay huy hiệu của các Giáo Phận/Giáo
Xứ/Trường Học phải được cụ thể chấp thuận bằng văn bản trước khi sử dụng.
Bất kỳ việc sử dụng tồn tại vào thời điểm áp dụng các chính sách này không được
miễn và nên được cho phép cụ thể căn cứ vào Chính Sách này, và có thể bị thu
hồi bất cứ lúc nào.
13. Nhân viên và tình nguyện viên phải hoàn toàn tuân theo các luật bản quyền khi
đăng tải lên các tài liệu và bản quyền. Bất kỳ đăng tải các tài liệu từ các nhân viên
giáo phận hoặc các trang web của giáo phận sẽ không được sao chép hoặc tải
lên các diễn đàn khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Truyền
Thông trước.
14. Tất cả các người dùng các phương tiện truyền thông xã hội phải bảo vệ lợi ích
riêng tư của người khác. Đặc biệt, không có thể được tiết lộ thông tin liên lạc cá
nhân mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người này đã ký trước. Trong
trường hợp người dùng đã đồng ý công bố thông tin như vậy, cài đặt bảo mật
thích hợp, trong các mức độ phải được xem xét.
15. Sự sử dụng của các phương tiện truyền thông xã hội hoặc các hình thức
khác của truyền thông điện tử liên quan đến trẻ vị thành niên cũng tuỳ thuộc
vào Phụ Lục A - Người Lớn Tương Tác với Vị Thành Niên.
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V
SỰ SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN CỦA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Ví dụ về sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không được chấp thuận bao gồm,
nhưng không giới hạn, những điều sau đây:
1. Tạo ra hoặc phát hành thông tin liên lạc cá nhân có vẻ như truyền thông chính
thức của Giáo Phận/Giáo Xứ/Trường Học.
2. Truyền hoặc phổ biến các tài liệu phỉ báng, lăng mạ, khiêu dâm, thô tục, khêu gợi
tình dục, khiêu dâm, quấy rối, hăm dọa, đe dọa, phân biệt chủng tộc tấn công, bất
hợp pháp, gian lận, hoặc không thích hợp.
3. Sử dụng các trang web của tổ chức hoặc các tài khoản cho các mục đích không
liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức của bạn hay một cách chuyên nghiệp.
4. Tiết lộ thông tin bí mật, trừ khi cần thiết cho mục đích công việc hợp lệ. Thông tin
bảo mật bao gồm tất cả các thông tin không phải là thường có sẵn cho công chúng,
bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin tài chính và/hoặc các tập tin cá nhân.
5. Vi phạm luật bản quyền, bao gồm cả việc mua sắm, sử dụng hoặc phân phối phần
mềm lậu.
6. Sử dụng tên đăng nhập hoặc mật khẩu của người khác.
7. Đặc tính báo cáo cá nhân, ý kiến hay niềm tin vào Giáo Phận/Giáo Xứ/Trường
Học. Lập báo cáo thay mặt cho Giáo Phận/Giáo Xứ/Trường Học trừ khi được phép
làm như vậy.
8. Chuyển giao tài liệu đe dọa người khác.
9. Sử dụng công nghệ này để bắt nạt hoặc quấy rối cá nhân hoặc nhóm khác.
10. Sử dụng trang web cho lợi ích tài chính cá nhân, một hoạt động kinh doanh hoặc
bất kỳ hoạt động bất hợp pháp.
11. Sáng tạo, truyền đưa hoặc cho vi khuẩn vô máy tính.
12. Cố tình thử làm suy giảm hoặc phá vỡ bản năng của hệ thống.
13. Hoạt động chính trị.
14. Vi phạm bất kỳ quy định nào của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.
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PHỤ LỤC A
NGƯỜI LỚN TƯƠNG TÁC VỚI VỊ THÀNH NIÊN
Trong văn bản Hướng Dẫn Gia Đình Trong Việc Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông
năm 1999, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ nhắc nhở chúng ta về bốn đạo đức
Kitô Giáo được áp dụng cho cách người lớn và trẻ tương tác qua mạng và các hình thức
thông tin điện tử: (1) tôn trọng cuộc sống; (2) tôn trọng con người và gia đình; (3) áp dụng
các đạo đức theo Tin Mừng và (4) sử dụng trí thông minh của mình. Tất cả việc sử dụng
mạng hoặc thông tin liên lạc điện tử khác nên phù hợp với những đạo đức này. Cũng
quan trọng là tất cả các người lớn làm việc trong các trường học, các giáo xứ và các thiết
lập khác duy trì ranh giới phù hợp cả để bảo vệ vị thành niên và cũng để đảm bảo rằng
vai trò của người lớn được thiết lập rõ ràng và dễ hiểu. Với những nguyên tắc trong tâm
trí, các quy tắc sau đây được thành lập cho việc sử dụng mạng và các hình thức thông
tin điện tử trong kết nối với các hoạt động cho trẻ vị thành niên.
1. Nguyên Tắc Chung Áp Dụng cho Truyền Thông với Vị Thành Niên
a. Đối với mục đích của chính sách này, "vị thành niên" và "thanh niên" bao
gồm những người dưới 18 tuổi và những người trên 18 tuổi mà vẫn còn
đang học trung học.
b. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người vị thành niên tham gia
phải được thông báo về tất cả các phương pháp truyền thông trường học
hoặc nhóm của Giáo Hội sử dụng để liên lạc hoặc cung cấp thông tin cho
những người vị thành niên tham gia.
c. Trong phạm vi lớn nhất có thể, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải
được cơ hội để truy cập vào bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc đến mức
độ giống như của con cái của họ. Đối với thông tin liên lạc gửi trực tiếp đến
người vị thành niên tham gia (như thư từ email, tin nhắn văn bản, hoặc liên
lạc khác), cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải được thực hiện nhận
thức rằng truyền thông như vậy có thể được gửi để họ có thể theo dõi các
tài khoản của con cái họ. Nếu có thể, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
nên được sao chép trên các thông tin liên lạc.
d. Linh mục (trong trường hợp của một giáo xứ), hiệu trưởng (trong trường
hợp của một trường học) và người đứng đầu bộ phận (trong trường hợp
của các hoạt động giáo phận) phải được thông báo về bất kỳ và tất cả các
trang web và các hình thức truyền thông được sử dụng. Nhân viên và tình
nguyện viên phải tuân thủ bất kỳ và tất cả các thủ tục giám sát hoặc giám
sát được thiết lập bởi các linh mục, hiệu trưởng, hoặc người đứng đầu bộ
phận.
e. Có ít nhất hai người lớn hoạt động với bản năng tổ chức chính thức phải
có quyền truy cập vào tất cả các trang web/tài khoản của tổ chức.
f. Nhân viên và tình nguyện viên không có thể trực tiếp thông điệp tư nhân
cho giới trẻ. Tất cả các thông tin liên lạc trực tiếp với vị thành niên phải
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được sao chép vào một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của vị
thành niên và/hoặc một nhân viên hoặc tình nguyện viên.
2. Các Trang Web và Trang Thông Tin Mạng Xã Hội/Các Tài Khoản
a. Không có tên hoặc thông tin nhận dạng khác của trẻ vị thành niên có thể
được đăng mà không có sự chấp thuận trước của cha mẹ giám hộ hoặc
người giám hộ hợp pháp bằng văn bản.
b. Không có hình ảnh, video, hoặc hình ảnh khác của trẻ vị thành niên có thể
được đăng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của cha mẹ
giám hộ hoặc người giám hộ hợp pháp của bất kỳ trẻ em nào được mô tả.
c. Không thông tin liên lạc của kỳ thanh thiếu niên nào được đăng lên.
d. Nhân viên và tình nguyện viên không được sử dụng các trang web, các
trang web mạng xã hội, nền tảng truyền thông xã hội, các tài khoản, hoặc
khác hệ thống thông tin liên lạc của tổ chức cho các mục đích cá nhân.
e. Không được sử dụng các trang web cá nhân cho các mục đích của tổ chức.
Các tình nguyện viên và nhân viên không được gửi thông tin liên quan đến
vị thành niên, hoặc hình ảnh của trẻ thu được từ kết quả của các hoạt động
của tổ chức, trên trang web cá nhân.
f. Truyền thông phải phù hợp với giáo lý và giáo huấn của Giáo Hội, như giải
thích và áp dụng bởi Đức Giám Mục Camden. Nhân viên và tình nguyện
viên sử dụng các trang web hoặc các trang mạng xã hội, cho tổ chức hoặc
cá nhân, phải thận trọng trong việc đại diện mình trong tất cả các tương tác
có thể được xem công khai. Nhân viên và tình nguyện viên không được
ủng hộ hoặc thúc đẩy bất cứ điều gì trái với giáo lý Giáo Hội hoặc có thể
gây ra bê bối cho tổ chức hoặc cho Giáo Hội.
g. Trừ khi được phép làm như vậy, không ai có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đại
diện cho quan điểm hay hành động của họ như chúng là của các tổ chức
hoặc Giáo Hội.
3. Các Trang Web
a. Các giáo xứ, trường học và các tổ chức vị thành niên phục vụ khác mà thiết
lập một trang web, tổ chức phải cam kết để cập nhật các nội dung thường
xuyên.
b. Nội dung Web luôn phải đại diện cho các giáo lý và giáo huấn của Giáo Hội
Công Giáo như được giải thích và áp dụng bởi Giám Mục Camden.
c. Bất kỳ trang web nào được thực hiện bởi một nhân viên hoặc tình nguyện
viên hướng tới giới trẻ phải yêu cầu đăng ký cho tất cả người sử dụng và
phải có bảo vệ mật khẩu để chỉ có đăng ký và được phê duyệt có thể truy
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cập vào trang web. Đăng ký cho một trang web như vậy phải yêu cầu sử
dụng một tên pháp lý và thông tin liên lạc có giá trị, chẳng hạn như một địa
chỉ email đang hoạt động.
4. Các Trang Web Mạng Xã Hội/Các Tài Khoản
a. Các trang web mạng xã hội/Các tài khoản có thể được sử dụng để giao tiếp
những thứ như các hoạt động của tổ chức, thông báo về các sự kiện sắp
tới, thông tin về giảng dạy của nhà thờ và/hoặc giáo lý, những đoạn Kinh
Thánh, và vấn đề đáng kể.
b. Nếu các trang web mạng xã hội/các tài khoản được sử dụng, chúng phải là
các trang web/các tài khoản của tổ chức. Nhân viên và tình nguyện viên
không được sử dụng các trang web/các tài khoản cá nhân cho các vấn đề
liên quan đến các hoạt động tổ chức hoặc giao tiếp với giới trẻ tham gia
vào các hoạt động này. Các trang web cá nhân không được quảng bá đến,
cũng không được truy cập bởi các đại biểu thanh thiếu niên.
c. Truyền thông cho vị thành niên thông qua các trang web mạng xã hội phải
hướng tới nhóm hoặc với những người tham gia vào một hoạt động nhóm
cụ thể. Nhân viên và tình nguyện viên không được giao tiếp với trẻ riêng
biệt.
5. E-Mail, Tin Nhắn Điện Thoại, Tin Nhắn Liền và Liên Lạc Điện Tử Khác
a. Nhân viên phải sử dụng tài khoản của tổ chức cho thông tin liên lạc với vị
thành niên. Bất cứ khi nào có thể, tình nguyện viên nên sử dụng tài khoản
của tổ chức cho thông tin liên lạc với vị thành niên. Nếu một tình nguyện
viên sử dụng một tài khoản không phải của tổ chức, tất cả các thông tin liên
lạc gửi đến giới trẻ từ tài khoản đó phải được sao chép vào một tài khoản
được chỉ định của tổ chức. Tài khoản của tổ chức là đối tượng để giám sát
bởi các giáo xứ, trường học, và/hoặc giáo phận, theo quy định.
b. Truyền thông cho vị thành niên thông qua email, tin nhắn tức thời, và các
hình thức thông tin điện tử phải được hướng đến nhóm hoặc với những
người tham gia vào một hoạt động nhóm cụ thể. Nhân viên và tình nguyện
viên có thể không giao tiếp với trẻ riêng biệt.
c. Nhân viên và tình nguyện viên không có thể giao tiếp với giới trẻ sử dụng
các hình thức hay phương pháp truyền thông tin riêng. Trong trường hợp
hiếm hoi mà nó là cần thiết để giao tiếp riêng với một học sinh hoặc thanh
thiếu niên tham gia, các nhân viên hoặc tình nguyện viên phải gửi một bản
sao đương thời với linh mục, hiệu trưởng, hoặc giám sát viên (hoặc một
người lớn khác do linh mục, hiệu trưởng, hoặc giám sát). Nếu có thể, một
bản sao cũng phải được gửi cho cha mẹ giám hộ hoặc người giám hộ hợp
pháp của thanh thiếu niên nhận thư.

Bản chỉnh 17‐09‐2015

10

d. Tất cả thông tin phải là chuyên nghiệp và liên quan trực tiếp đến hoạt động
của tổ chức.
6. Phim Trực Tuyến và Phòng Chat
a. Phim trực tuyến được sử dụng chỉ vì những lý do phù hợp với và thích hợp
cho nhiệm vụ và mục đích của các tổ chức.
b. Không được phép sử dụng trực tiếp trực tuyến hoặc phòng chat để dẫn
đến, hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích hoặc trực tiếp tạo ra mối quan hệ
riêng tư giữa người lớn và thanh thiếu niên.
7. Báo Cáo Truyền Tin Hại
a. Bất kỳ nhân viên hoặc tình nguyện viên nào có ý thức về thông tin liên lạc
hoặc hoạt động có thể là bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, hoặc
bắt nạt nên báo cáo sự việc cho linh mục, hiệu trưởng, hoặc một người
giám sát càng sớm càng tốt và giữ gìn thông tin liên lạc cho vấn đề đến
mức có thể. Nếu có một mối đe dọa trước mắt, nguy hiểm sắp xảy ra, hoặc
trường hợp khẩn cấp, liên lạc thực thi pháp luật ngay lập tức và sau đó
thông báo cho linh mục, hiệu trưởng, hoặc một người giám sát càng sớm
càng tốt.
b. Bất cứ ai có lý do chính đáng để tin rằng trẻ vị thành niên đã được hoặc bị
ngược đãi, lạm dụng tính dục, nguy cơ tuyệt chủng, hoặc bỏ bê, người đó
có nghĩa vụ hợp pháp, theo luật New Jersey, để báo cáo cho Văn Phòng
Bảo Vệ và Cố Định Trẻ Em (DCPP) ngay lập tức. Số điện thoại là 877-6522873. Một nhân viên hoặc tình nguyện viên không chắc chắn phải làm báo
cáo hay không nên tìm hướng dẫn của linh mục, hiệu trưởng, hoặc giám
sát viên. Bất kỳ nhân viên hoặc tình nguyện viên đã làm cho một báo cáo
như vậy nên thông báo cho linh mục, hiệu trưởng hoặc giám sát viên càng
sớm càng tốt sau khi thực hiện báo cáo.
c. Phù hợp với các chính sách nhằm ứng phó với khiếu nại của lạm dụng tình
dục, nhân viên hoặc tình nguyện viên biết về lạm dụng tính dục - của trẻ vị
thành niên hay người lớn - do một linh mục, phó tế, nhân viên, nhà thầu
độc lập, tình nguyện viên, hoặc bất cứ cá nhân nào có tham gia trong sứ
vụ, công việc, việc làm, hoặc dịch vụ của bất kỳ loại nào trong Giáo Hội,
phải báo cáo tình hình cho các cán bộ đáp ứng của Giáo Phận. Nếu nạn
nhân là trẻ vị thành niên, một báo cáo cũng phải được thực hiện cho DCPP
(xem ở trên).
8. Chính Sách về Sử Dụng Công Nghệ Được Chấp Thuận
Những chỉ thị này được thêm vào, và không thay thế, bất kỳ chính sách về sử
dụng công nghệ được chấp thuận.

Bản chỉnh 17‐09‐2015
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