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CAM KẾT AN TOÀN CHO TRẺ 
 
 
Tỉnh hội Loreto khu vực Úc và Đông Nam Á (‘Tỉnh’) là một phần của Viện Đức Mẹ 
Đồng trinh (IBVM) trên toàn thế giới. Tỉnh được thành lập vào năm 1875 bởi Mẹ 
Gonzaga Barry và những người bạn đồng hành của bà từ Ireland đến Úc. Trung 
thành với tầm nhìn và sứ mệnh của người sáng lập, Mary Ward (1585-1645), các 
thành viên của IBVM (‘Các chị em Loreto’) cam kết thúc đẩy sứ mệnh chung là 
phát triển Giáo hội và thế giới bằng cách tìm kiếm sự thật và thực thi công lý. Tỉnh 
hội bao gồm các Nữ tu Loreto và những người đang được đào tạo để trở thành các 
Nữ tu Loreto. Họ tham gia vào một 'vòng tròn bạn bè' bao gồm ban giám đốc, 
thành viên ủy ban, nhân viên của các trường Loreto và các bộ, tình nguyện viên và 
nhân viên của Tỉnh, Loreto Ministries Limited, Loreto Vietnam, Mary Ward 
International Australia, Philippin và Timor- Leste. 
 
Kể từ khi thành lập, các mục vụ giáo dục, xã hội, tâm linh và mục vụ của Tỉnh Dòng 
đã phục vụ cho các trẻ em. 
 
Để phù hợp với các giá trị của Tin Mừng, di sản Mary Ward và Giáo huấn Xã hội 
Công giáo của chúng tôi, các Nữ tu Loreto và tất cả những người làm việc hoặc 
tình nguyện trong các mục vụ của Tỉnh, đề cao phẩm giá con người và quyền của 
mỗi người được phát triển trong một môi trường an toàn và hỗ trợ, chăm sóc và từ 
bi, nuôi dưỡng và duy trì sự sống. Sự an toàn và hạnh phúc liên tục của trẻ em là 
trọng tâm hàng đầu của việc chăm sóc và ra quyết định, đặc biệt chú ý đến sự an 
toàn và phúc lợi của những người thuộc di sản văn hóa Thổ dân và Đảo Torres 
Strait, những người có nguồn gốc văn hóa và / hoặc ngôn ngữ đa dạng, và khuyết 
tật. 
 
Đặc biệt, chúng tôi cam kết bảo vệ trẻ em tham gia vào các chương trình và bộ của 
chúng tôi, cả ở Úc và nước ngoài, khỏi những vấn nạn: 
 

- lạm dụng về cảm xúc 
- khai thác trẻ em 
- bỏ mặc 
- bạo lực thể chất 
- lạm dụng tình dục 
- chứng kiến bạo lực gia đình 

 



 

 

Là một phần của cam kết này, Tỉnh đã thông qua các Nguyên tắc Quốc gia về Tổ 
chức An toàn cho Trẻ em. Các Nguyên tắc này, bổ sung cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử Về 
Bảo Vệ Trẻ Em và củng cố Chính Sách An Toàn Trẻ Em, được thiết kế để: 
 

- tạo ra một môi trường an toàn và khỏe mạnh cho trẻ em là trọng tâm của 
những suy nghĩ, giá trị và hành động của chúng tôi 

- nhấn mạnh vào sự tương tác thực sự và tôn trọng dành cho trẻ em 
- tạo điều kiện để giảm thiểu khả năng bị tổn hại cho trẻ em 
- tạo điều kiện để trẻ tăng khả năng nhận biết bất kỳ tác hại nào 
- Phát triển các kênh để trình báo bất kỳ mối quan tâm, tiết lộ, cáo buộc hoặc 

nghi ngờ gây hại nào. 
 
Bất kỳ ai có thắc mắc, tiết lộ, cáo buộc hoặc nghi ngờ có thể tiếp cận mục Liên hệ 
trên trang web của Bộ Loreto hoặc gửi email đến địa chỉ 
childsafe@loretoministries.org.au 
 
Cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ em thông qua việc cung cấp một môi trường an 
toàn này đã được Lãnh đạo Tỉnh và Hội đồng của người này phê duyệt và tán 
thành. 
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