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TRẺ EM 

Cần phải báo ngay cho Cơ Quan Bảo Vệ Nhân Quyền của Oklahoma (The Oklahoma 

Department of Human Services) qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp về bất cứ ai có những 

hành vi bất chính hoặc những hành động khả nghi về sự hành hạ, vi phạm, lạm dụng cơ thể hay 

hất hủi, bỏ bê bất cứ trẻ em nào hay những người dưới 18 tuổi. 

CƠ QUAN BẢO VỆ NHÂN QUYỀN CỦA OKLAHOMA 

OKLAHOMA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 

1-800-522-3511 

Luật của Oklahoma bắt buộc mỗi người dân phải có trách nhiệm trình báo sự ngược đãi, vi 

phạm, lạm dụng hay hất hủi bỏ bê những người trẻ dưới 18 tuổi. Điều Luật số 10A Okla.Stat., 

Section 1-2-101. 

 Liên lạc ngay với cơ quan pháp lý (cảnh sát), những người có thể giúp để điền đơn tố cáo 

những hành vi vi phạm luật pháp. 

 Liên lạc ngay với cơ quan bảo vệ trẻ em tại địa phương, luật sư tư nhân, hội thiện nguyện 

hay chuyên viên tâm lý. 

Nếu nghi can hay tình nghi có dính líu đến những hành vi bất chính vi phạm, lạm dụng hay 

hất hủi trẻ em là một trong những người trong giới tu sĩ, thầy phó tế, thiện nguyện viên hay 

là nhân viên trong giáo xứ hay là bất cứ cá nhân nào đại diện cho Nhà Thờ Công Giáo 

(Nhân Viên của Giáo Hội), hay là chính bản thân bạn là nạn nhân, gọi ngay cho Tổng Giáo 

Phận qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp (the Archdiocesan Pastoral Hotline): 

(405) 720-9878 

Hay 

Văn Phòng Đại Diện Toà Thánh 

1-800-721-5651 ext. (số nối kết) 139 

Chuyên Viên Tư Vấn của Giáo Phận Giúp Đỡ các Nạn Nhân (the Archdiocesan Victims 

Assistanace Coordinator), gọi tắt là VAC sẽ trả lời trực tiếp những ai gọi tới số điện thoại trên và 

họ sẽ xin được gặp trực tiếp với cá nhân đó nếu người đó muốn.  VAC cũng sẽ hướng dẫn bạn 



cách làm thủ tục để đưa đơn kiện tới Tổng Giáo Phận, cũng như sắp xếp một buổi họp với Đức 

Tổng Giám Mục hay người đại diện của Ngài và sắp đặt với chuyên viên tâm lý của Địa Phận.  

Những trường hợp được báo qua Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp của Tổng Giáo Phận 

Archdiocesan Pastoral Hotline sẽ được giữ kín, ngoại trừ: 

 VAC sẽ báo cho Cơ Quan Bảo Vệ Nhân Quyền của Oklahoma (Oklahoma Department of 

Human Services Hotline 1-800-522-3511) những trường hợp khả nghi về sự vi phạm, 

lạm dụng cơ thể hay quấy nhiễu tình dục mà có liên quan tới trẻ em dưới tuổi vị thành 

niên hay những người yếu thế nếu chưa được trình báo. 

 Mọi trường hợp khả nghi về sự vi phạm, lạm dụng cơ thể hay quấy nhiễu tình dục khi có 

dính líu đến nhân viên trong Tổng Giáo Phận Oklahoma đều được trình báo và đối chứng 

thích đáng tới những người có thẩm quyền trong Tổng Giáo Phận. Đây là luật của Tổng 

Giáo Phận. 

Hãy Nhớ: Nếu nạn nhân hay người có thể là nạn nhân của sự hất hủi, vi phạm, lạm dụng cơ 

thể hay quấy nhiễu tình dục là trẻ em dưới tuổi vị thành niên (18 tuổi), Luật của Oklahoma bắt 

buộc mỗi người dân phải có trách nhiệm gọi cho Cơ Quan Bảo Vệ Nhân Quyền của Oklahoma 

(the Oklahoma Department of Human Services Hotline) qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp: 

1-800-522-3511. 

 

 


