
  

 

 
 

 

 

           February 6, 2021 

Kính gửi Cộng đồng Giáo xứ và Trường học Nativity: 

Chúng tôi viết thư này để làm sáng tỏ một vài bình luận trên phương tiện truyền thông xã hội, 

liên quan đến một cáo buộc về hành vi sai trái trong quá khứ của một giáo dân về một giáo dân 

khác. Báo cáo này liên quan đến hành vi sai trái vào hàng chục năm trước. Điều sai trái này 

không xảy ra tại trường học hoặc giáo xứ. Trong những năm gần đây, vị giáo dân này chỉ tình 

nguyện vào những dịp sinh hoạt không có sự tham gia của trẻ vị thành niên. Vị này có tình 

nguyện tham gia các hoạt động liên quan đến thanh thiếu niên vào những năm 1970.  

Vị giáo dân này đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái và đang hợp tác toàn diện trong 

cuộc điều tra. Chúng tôi không hề có hồ sơ về bất kỳ cáo buộc nào khác chống lại giáo dân này. 

Ông đã tự nguyện đồng ý không phục vụ trong giáo xứ với bất kỳ tư cách nào, cho đến khi sự 

việc được giải quyết xong.   

Theo chính sách báo cáo và ngăn chặn lạm dụng của Tổng Giáo Phận, cáo buộc này đã được 

báo cáo cho cơ quan pháp luật và cũng đang được Tổng Giáo Phận điều tra. 

Mặc dù chúng tôi hiểu rằng cáo buộc này đáng lưu tâm, nhưng chúng tôi đảm bảo với quý vị 

rằng giáo xứ và trường học của chúng ta luôn cam kết bảo vệ trẻ vị thành niên, ngăn chặn lạm 

dụng và hỗ trợ bất kỳ nạn nhân nào. Chúng tôi đã thiết lập các công thức Bảo vệ trẻ em rất 

nghiêm ngặt của Tổng Giáo Phận; để đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người trong cộng đồng 

giáo xứ của chúng ta. 

Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên 

quan đến sách nhiễu trẻ em, chúng tôi xin quý vị vui lòng báo cáo với thám tử Julian Urias tại 

Sở Cảnh Sát El Monte theo số (626) 580-2100 và văn phòng Hỗ Trợ Nạn Nhân của Tổng Giáo 

Phận tại số (213) 637-7650. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. 

Trong Đức Kitô! 
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