
 

 

Bảo Vệ Con Cái Chúa 
 
Theo sát xuất của “US Department of Justice”, có 1.8 
triệu trẻ em ở Mỹ là nạn nhân của sự lạm dụng tình 
dục.  Trung tâm nghiên cứu bệnh tật Hoa Kỳ ước 
lượng cứ 1 trong 6 em trai, và 1 trong 4 em gái bị lạm 
dụng tình dục trước vị thành niên (18t).  Khoảng 60% 
người chủ mưu là những người mà nạn nhân quen 
biết như bạn, gia đình, người giữ trẻ hoặc láng 
giềng… 
 
Với mục đích bảo vệ sự an toàn cho trẻ em, và tầm 
quan trọng về việc  ngăn ngừa tệ nạn quấy nhiễu tình 
dục, Giám Mục địa phận Las Vegas đòi hỏi các giáo 
xứ phải áp dụng chương trình “Bảo Vệ Con Cái 
Chúa” và hàng năm tổ chức lớp Huấn Luyện dành 
cho các thầy cô, huynh trưởng, trợ tá hoặc bất kỳ 
người lớn nào sinh hoạt với trẻ em trong giáo xứ. 
 
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2015 vừa qua, Giáo xứ 
chúng ta đã tổ chức khoá tu nghiệp “Bảo Vệ con cái 
Chúa” với sự góp mặt đông đủ của các Sơ Dòng Mến 
Thánh Giá Gò Vấp/ Las Vegas, các giáo viên trong 
ban Giáo Lý Việt Ngữ, các Huynh Trưởng Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể Toma Thiện, và các trợ tá.  
Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp ông Ron Vallance, 
đại diện Giám Mục địa phận đến hướng dẫn khoá.  
Trong Khóa bao gồm 2 giờ xem DVD và hội thảo: 
 
Chương trình tu nghiêp “Bảo Vệ con cái Chúa” gồm 
có 3 phần: 
 

 Bắt đầu từ ngay bây giờ 
 Nhận ra các dấu chỉ và tiến hành kế hoạch 

ngăn ngừa 
 Hội thảo và thực tập  

 
Trong tinh thần yêu thương và chia sẻ, Cha Chánh xứ 
Đồng Minh Quang đã đến để khích lệ và cám ơn mọi 
người.  Ngài nói “Chúng ta cùng nhau học hỏi không 
những chỉ để bảo vệ các em mà để bảo vệ nhau, trong 
tinh thần phục vụ vì yêu thương” 
 
Tạ on Chúa và cám ơn sự hy sinh trong tinh thần phục 
vụ của mọi người. 
 

Kim Ngân  
             

Ngày Nhà Giáo. Xin quý Thầy Cô chuyển đến quý Thầy Cô Giáo đồng nghiệp không Công giáo lời chào thân ái và quý 

trọng của tôi. Xin Đức Mẹ che chở và gìn giữ quý Thầy Cô và gia đình của quý Thầy Cô. 

Thân ái chào quý Thầy Cô. 
 Giuse Đinh Đức Đạo 

Giám mục Phó Gp Xuân Lộc/  
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo 
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