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1. GIỚI THIỆU 
 
Tỉnh hội Loreto khu vực Úc và Đông Nam Á (Tỉnh) cam kết mang đến môi trường chăm sóc, 
nuôi dưỡng an toàn cho tất cả trẻ em, bao gồm cả trẻ em Thổ dân và Cư dân Đảo eo biển 
Torres, trẻ em có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và / hoặc ngôn ngữ, trẻ em khuyết tật, và 
trẻ em ở Úc, Philippin, Timor Leste và Việt Nam. Tỉnh cam kết đảm bảo an toàn cho tất cả 
mọi người, đặc biệt là trẻ em, thừa nhận quyền được bảo vệ đặc biệt khỏi tình trạng bị bóc lột 
và lạm dụng. Việc chăm sóc, tạo môi trường an toàn và hạnh phúc cho tất cả trẻ em là trách 
nhiệm cơ bản của tất cả các Bộ của Tỉnh. 

Hơn nữa, Tỉnh hoàn toàn tin tưởng và cam kết tuân thủ nguyên tắc nêu tại Điều 19 của Công 
ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; cụ thể là thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo 
vệ trẻ em, ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khỏi mọi hình thức bạo lực về thể 
chất hoặc tinh thần, thương tích hoặc lạm dụng, bị bỏ rơi hoặc xa lánh, ngược đãi hoặc bóc 
lột. 

Tỉnh cam kết hơn nữa với các Bộ của mình - Loreto Ministries Limited (Loreto Ministries) và 
Mary Ward International Australia Limited (MWIA) - là các tổ chức an toàn cho trẻ em và 
để đạt được mục tiêu đó, Tỉnh thông qua và ứng dụng các Nguyên Tắc Quốc Gia Về Các Tổ 
Chức An Toàn Cho Trẻ Em. 

Loreto Ministries, trong việc thực hiện trách nhiệm quản trị của mình, tạo điều kiện và đảm 
bảo việc thực hiện các chính sách và quy tắc ứng xử an toàn cho trẻ em trên tất cả hệ thống 
các trường Loreto và khắp các Bộ khác của Tỉnh, phù hợp với các quy định liên quan của 
tiểu bang, lãnh thổ, liên bang và quốc tế, và các quy định của giáo phận. 

MWIA thực hiện công tác quản trị để đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất cho tất cả trẻ em 
thông qua việc thực hiện các chính sách và thủ tục an toàn cho trẻ, bao gồm quy tắc ứng xử 
nhằm nâng cao các hành vi an toàn cho trẻ em và áp dụng cho tất cả nhân viên, đối tác dự 
án, tình nguyện viên và khách tham quan dự án. 

Chính sách này là một tài liệu bao quát đưa ra các yếu tố chính trong cách tiếp cận để bảo 
vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Tài liệu nêu rõ cam kết của chúng tôi và các thủ tục để giữ cho trẻ 
em an toàn khỏi bị tổn hại, bao gồm tất cả các loại lạm dụng trong đời sống và trên các trang 
web trực tuyến. 

Nhiều thuật ngữ được sử dụng trong chính sách này được định nghĩa trong Phần 10. 

 

2. MỤC ĐÍCH CHÍNH SÁCH  
 
Chính sách này: 



 

  

(a) thể hiện cam kết của Tỉnh trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng; 

(b) là hướng dẫn thực hành để ngăn chặn lạm dụng trẻ em xảy ra trong bất kỳ hoạt động nào 
của Tỉnh và các Bộ của Tỉnh; 

(c) đưa ra cách thức Tỉnh và các bộ sẽ phát triển các thủ tục, thực hành, quá trình ra quyết 
định và văn hóa của Tỉnh, liên quan đến trẻ em và sự an toàn của trẻ. 

Chính sách cung cấp khuôn khổ cho: 

(a) sự phát triển của các hệ thống làm việc, thực hành, chính sách và thủ tục thúc đẩy bảo vệ 
trẻ em trong Tỉnh và các Bộ của Tỉnh; 

(b) tạo ra một nền văn hóa bảo vệ trẻ em tích cực và mạnh mẽ; 

(c) khuyến khích và thảo luận cởi mở về sự an toàn của trẻ em; 

(d) giáo dục nhân viên và những người khác về lạm dụng trẻ em; 

e) phản hồi các cáo buộc lạm dụng trẻ em; 

(f) tuân thủ luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ trẻ em. 
 

3. PHẠM VI CHÍNH SÁCH  
 

Chính sách này áp dụng cho tất cả những người tham gia dưới sự bảo trợ của Tỉnh Dòng và 
các bộ, bao gồm các thành viên của Viện Đức Mẹ Đồng Trinh, các giám đốc, thành viên ủy 
ban, nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu, bất kể họ có trực tiếp xúc với trẻ em. 

Chính sách này không bao gồm: 

(a) Các trường Loreto và các trường liên kết ở Úc vì mỗi trường đều có các chính sách và thủ 
tục riêng đáp ứng các yêu cầu về đăng ký và công nhận của tiểu bang; 

(b) các đối tác dự án do Tỉnh hoặc các tổ chức của Tỉnh tham gia, trừ khi họ không có các 
chính sách và thủ tục riêng đáp ứng các yêu cầu về lập pháp và công nhận. 

 

4. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH 

Tỉnh coi lợi ích của trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu. Phúc lợi và sự an toàn về thể 
chất và tình cảm của trẻ là mối quan tâm hàng đầu và sự bảo vệ cho trẻ sẽ luôn là điều quan 
trọng tiên quyết. 

Tỉnh không dung thứ cho hành vi lạm dụng trẻ em. 

Tỉnh thông qua các Nguyên tắc Quốc gia về Tổ chức An toàn cho Trẻ em và yêu cầu các Bộ 
và các đối tác dự án của tỉnh áp dụng các Nguyên tắc này để cung cấp một môi trường an 
toàn cho trẻ em trong các hoạt động của ở Úc và quốc tế. 

Mỗi tổ chức áp dụng chính sách này phải: 

(a) cam kết áp dụng chính sách này trong tất cả những gì nó thực hiện; 

(b) tuân thủ luật liên quan đến lạm dụng trẻ em ở Úc và ở nước ngoài; 

Mỗi người áp dụng chính sách này phải: 

(a) biết, hiểu và tuân thủ chính sách này; 

(b) chấp nhận và ký Thỏa thuận Quy tắc Ứng xử về Bảo vệ Trẻ em; 



 

  

(c) tự ứng xử theo Bộ Quy tắc Ứng xử về Bảo vệ Trẻ em; 

(d) tuân thủ luật liên quan đến lạm dụng trẻ em ở Úc và ở nước ngoài; 

(e) có thể nhận ra các dấu hiệu và nguy cơ gây hại; và 

(f) biết cách ứng phó thích hợp với các dấu hiệu và rủi ro đó. 

Bất kể đối tác dự án hoạt động theo chính sách an toàn cho trẻ em nào, tất cả các đối tác dự 
án phải yêu cầu nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu của họ chấp nhận và ký Thỏa thuận 
về Quy tắc Ứng xử về Bảo vệ Trẻ em 

 

5. CÁC NGUYÊN TẮC QUỐC GIA VỀ TỔ CHỨC AN TOÀN CHO TRẺ EM  

Bảng dưới đây đưa ra từng nguyên tắc và cách Tỉnh thực hiện các nguyên tắc đó. 
 

Nguyên tắc Cách Tỉnh và các đơn vị liên quan áp dụng Nguyên tắc này 
• An toàn và phúc lợi của trẻ em 

được bao hàm trong lãnh đạo, 
quản trị và văn hóa của tổ chức. 

• Tỉnh cam kết bảo vệ trẻ em và không khoan nhượng đối với 
mọi hình thức lạm dụng trẻ em. 
• Tỉnh đã phát triển Chương trình Bảo vệ Trẻ em bao gồm 
Chính sách An toàn cho Trẻ em, Tuyên bố Cam kết về An toàn 
Trẻ em và Quy tắc Ứng xử về Bảo vệ Trẻ em. 
• Tỉnh đã bổ nhiệm các nhân viên được chỉ định có nhiệm vụ 
chịu trách nhiệm chung trong việc đưa văn hóa tổ chức về 
bảo vệ trẻ em. 
• Tỉnh đã thiết lập và tuân thủ các hướng dẫn rõ ràng để báo 
cáo các mối lo ngại về lạm dụng trẻ em. 
• Tỉnh tìm cách tạo ra một môi trường hỗ trợ trẻ em có nguồn 
gốc văn hóa đa dạng và trẻ em khuyết tật. 
• Tất cả các chính sách và thủ tục được xem xét lại ít nhất hai 
năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết. 

• Trẻ em và thanh thiếu niên được 
thông báo về quyền của họ, 
tham gia vào các quyết định 
ảnh hưởng đến họ và các hoạt 
động được thực hiện nghiêm 
túc. 

• Trẻ em được thông báo về cam kết của Tỉnh và các tổ chức 
của Tỉnh đối với sự an toàn và phúc lợi của trẻ em cả trong 
nước Úc và nước ngoài, và các quyền của trẻ với tư cách cá 
nhân. 

• Các gia đình và cộng đồng được 
thông báo và tham gia vào việc 
thúc đẩy sự an toàn và phúc lợi 
của trẻ em. 

• Tỉnh có thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận cho các gia đình và 
cộng đồng về các hoạt động và chính sách của tổ chức, bao 
gồm an toàn cho trẻ em, Quy tắc Ứng xử Bảo vệ Trẻ em, thực 
hành lưu trữ hồ sơ, các quy trình khiếu nại và điều tra. 
• Tỉnh tìm kiếm phản hồi từ các gia đình và cộng đồng về các 
vấn đề an toàn cho trẻ em và đưa điều này vào các chính sách 
và thực hành của họ. 
• Các tỉnh tham gia và hỗ trợ các phương pháp tiếp cận xây 
dựng an toàn văn hóa thông qua quan hệ đối tác và các mối 
quan hệ tôn trọng.  

• Sự công bằng được đề cao và 
các nhu cầu đa dạng được tôn 
trọng trong chính sách và thực 
tiễn. 

• Chính sách An toàn cho Trẻ em này khẳng định niềm tin 
rằng tất cả trẻ em có quyền được đảm bảo an toàn cá nhân, 
bao gồm an toàn trong các mối quan hệ và được bảo vệ khỏi 
mọi hình thức lạm dụng, bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc, 
tín ngưỡng tôn giáo, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, bản 
dạng giới, nền tảng văn hóa, xã hội hoặc kinh tế. 
• Chương trình Bảo vệ Trẻ em đặc biệt chú ý đến nhu cầu của 
trẻ em Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres, trẻ em khuyết 
tật, trẻ em có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng, trẻ 



 

  

em dễ bị tổn thương bao gồm cả những người không thể 
sống ở nhà và đồng tính nữ, trẻ em đồng tính, song tính, 
chuyển giới và khác giới.  

• Những người làm việc với trẻ em 
và thanh thiếu niên được hỗ trợ 
để phản ánh sự an toàn và phúc 
lợi của trẻ em trong thực tế. 

• Tất cả các nhân viên liên quan đến Tỉnh và các cơ quan bộ 
ngành ở Úc và ở nước ngoài có nhiệm vụ biết, hiểu và tuân 
thủ chính sách này, đồng thời có thể nhận ra các dấu hiệu và 
nguy cơ gây hại và biết cách ứng phó thích hợp. 
• Nhân viên và tình nguyện viên phải hiểu nghĩa vụ của họ về 
việc chia sẻ thông tin, lưu trữ hồ sơ và báo cáo các cáo buộc 
lạm dụng trẻ em. 
• Các thực hành kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, tuân thủ các yêu 
cầu pháp lý của địa phương, được áp dụng trong các hoạt 
động tuyển dụng, sàng lọc và giới thiệu cho giám đốc, thành 
viên ủy ban, nhân viên và tình nguyện viên, như được nêu 
trong Quy trình Bảo vệ Trẻ em. 
• Hợp đồng lao động của tất cả nhân viên liên quan đến Tỉnh 
và các tổ chức của Tỉnh có điều khoản ngăn chặn người làm 
việc với trẻ em nếu họ có nguy cơ không thể chấp nhận được 
đối với trẻ em; sa thải, đình chỉ hoặc chuyển sang các nhiệm 
vụ khác áp dụng cho bất kỳ nhân viên nào vi phạm Quy tắc 
Ứng xử về Bảo vệ Trẻ em. 

• Các quy trình giải quyết khiếu 
nại và quan ngại là tập trung 
vào trẻ em. 

• Tỉnh đã phát triển các quy trình xử lý khiếu nại hiệu quả, an 
toàn về văn hóa và dễ hiểu với trẻ em, nhân viên, trường học, 
gia đình và tình nguyện viên, như được nêu trong Quy trình 
Bảo vệ Trẻ em. 

• Nhân viên và tình nguyện viên 
được trang bị kiến thức, kỹ năng 
và nhận thức để giữ an toàn cho 
trẻ em và thanh thiếu niên 
thông qua giáo dục và đào tạo 
liên tục. 

• Nhân viên và tình nguyện viên phải thường xuyên tham dự 
đào tạo và giáo dục để hiểu các chỉ số rủi ro chính về lạm 
dụng trẻ em, quy trình báo cáo và trách nhiệm cá nhân của 
họ liên quan đến an toàn trẻ em và phúc lợi của trẻ.  
• Tỉnh cung cấp các quy trình hỗ trợ, giám sát và đánh giá 
kết quả hoạt động liên tục của nhân viên bao gồm các yếu tố 
an toàn cho trẻ em. 

• Môi trường vật chất và trực 
tuyến thúc đẩy sự an toàn và 
phúc lợi đồng thời giảm thiểu cơ 
hội cho trẻ em và thanh thiếu 
niên bị xâm hại. 

• Tỉnh đã phát triển Chính sách Truyền thông Xã hội nêu rõ 
cam kết của Tỉnh trong việc cung cấp một môi trường trực 
tuyến chăm sóc, nuôi dưỡng và an toàn cho trẻ em tham gia 
các chương trình của tỉnh ở Úc và ở nước ngoài. 
• Việc thực hiện các Quy trình Bảo vệ Trẻ em và Chính sách 
Quyền riêng tư nêu rõ cam kết của Tỉnh trong việc đảm bảo 
quyền riêng tư và bảo vệ trẻ em trong việc sử dụng hình ảnh 
và thông tin cá nhân trong tất cả các tài liệu truyền thông. 

• Việc thực hiện các Nguyên Tắc 
An Toàn Cho Trẻ Em Quốc gia 
thường xuyên được xem xét và 
cải tiến. 

• Tỉnh đã xây dựng và tìm cách thực hiện một chu trình cải 
tiến liên tục các thực hành, chính sách và thủ tục an toàn 
cho trẻ em để đáp ứng nhu cầu của các bộ và cộng đồng. 
• Tỉnh đã phát triển và tìm cách thực hiện các chiến lược 
quản lý rủi ro tập trung vào việc ngăn ngừa, xác định và 
giảm thiểu rủi ro đối với trẻ em trong môi trường thực và ảo, 
đồng thời giám sát thường xuyên hành vi bắt nạt (bao gồm 
cả bắt nạt trên mạng) và các hành vi có hại hoặc không phù 
hợp khác. 

• Các chính sách và thủ tục ghi lại 
cách tổ chức an toàn cho trẻ em 
và thanh thiếu niên. 

• Tỉnh xem xét đến trẻ em trong việc phát triển văn học, 
chính sách và thuyết trình, mỗi trong số đó giải thích cam 
kết của Tỉnh đối với sự an toàn, hòa nhập và phúc lợi của trẻ 
em. 

  



 

  

6. TUYỂN DỤNG 
 
Tỉnh và các Bộ trực thuộc phải: 

 

(a) thực hiện các phương pháp tuyển dụng, các công cụ sàng lọc hiệu quả để hỗ trợ việc tuyển 
dụng nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu phù hợp để giảm thiểu nguy cơ tuyển dụng 
những người không phù hợp; 

(b) nêu rõ tuyên bố cam kết về an toàn cho trẻ em trong tất cả các quảng cáo tuyển dụng; 

(c) đưa các câu hỏi an toàn cho trẻ em vào các cuộc phỏng vấn và kiểm tra; và 

(d) tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan khi tuyển dụng để đảm bảo rằng 
trẻ em không bị đặt vào nguy cơ bị tổn hại càng nhiều càng tốt. 

 
7. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
 
Tỉnh cam kết thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng tất cả nhân viên và tình nguyện viên 
được trang bị kiến thức, kỹ năng và nhận thức để giữ an toàn cho trẻ em. 

Tất cả các Nữ tu Loreto tham gia vào mục vụ tích cực, nhân viên của Tỉnh dòng, và các tình 
nguyện viên sẽ được đào tạo và hỗ trợ để: 

(a) đảm bảo rằng họ hiểu Cam Kết của Tỉnh đối với sự an toàn của trẻ em và vai trò của họ 
trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại; 

(b) nâng cao nhận thức về các chỉ số xâm hại trẻ em; 

(c) nhận thức được các cách khác nhau mà trẻ dùng để bày tỏ mối quan tâm hoặc lo lắng và 
trình báo khi gặp nguy hiểm; 

(d) có phản hồi trước các vấn đề về an toàn và phúc lợi của trẻ em, và hỗ trợ những người 
khác trình báo sai phạm; và 

(e) xây dựng môi trường văn hóa an toàn cho trẻ em. 

 
8. NGHĨA VỤ TRÌNH BÁO  
 
Đối tượng thuộc diện áp dụng chính sách này, nếu nghi ngờ có lý do hợp pháp cho tình trạng 
lạm dụng trẻ em nào đó, hãy báo cáo với Cán bộ Tiêu chuẩn Nghề nghiệp của Tỉnh qua điện 
thoại +61 3 9378 8516 hoặc qua email theo địa chỉ: 

info@safeguardingservices.com.au.  

Để báo cáo các vấn đề liên quan đến Loreto Vietnam, vui lòng liên hệ +61 3 9813 4023 hoặc 
gửi email đến địa chỉ childsafe@loretoministries.org.au 

Hoặc, để được hỗ trợ chung hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về các 
vấn đề an toàn trẻ em, vui lòng liên hệ với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam qua đường dây trợ giúp 111 hoặc qua email tại 
tongdaiquocgia111 @ gmail.com.     

Ngoài ra, đối tượng đó phải tuân thủ mọi nghĩa vụ báo cáo do pháp luật quy định. 

 



 

  

9. TRÁCH NHIỆM 
 

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của tất cả những người làm việc dưới sự bảo trợ của 
Tỉnh và những người áp dụng chính sách này. 

 
Tỉnh cam kết đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đến Tỉnh và các bộ của Tỉnh và 
những người áp dụng chính sách này nhận thức được các nghĩa vụ của họ theo chính sách 
này. 
 
Vai trò Nhiệm vụ 
Hội đồng tỉnh • Phê duyệt và hỗ trợ Chính sách An toàn 

cho Trẻ em này. 
Hội đồng Bộ trưởng Loreto & Hội đồng 
MWIA 

• Phê duyệt hoặc tán thành Chính sách An 
toàn cho Trẻ em để được Hội đồng Tỉnh 
phê duyệt. 

Giám đốc điều hành (Bộ Loreto) & EO 
(MWIA) 

•Giám sát việc thực hiện và đảm bảo tất cả 
các yêu cầu báo cáo. 

Giám đốc Giáo dục & Quản lý, Quản lý Dự 
án, Pháp chế & Rủi ro 

• Đảm bảo cung cấp các nguồn lực thích 
hợp để cho phép Chính sách An toàn cho 
Trẻ em được thực hiện một cách hiệu quả. 

Thành viên Ủy ban, Nhà thầu, Nhân viên, 
Các sơ và Tình nguyện viên 

• Có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện 
pháp thiết thực để thực hiện Chính sách An 
toàn cho Trẻ em này. 

 

ĐỊNH NGHĨA 

Định nghĩa  Diễn giải 

Trẻ em là người dưới 18 tuổi. 

Lạm dụng trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm 
của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, 
bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác, bao gồm nhưng 
không giới hạn: 
(a) bất kỳ hành vi nào chống lại trẻ em liên quan đến: 

(i) tội tình dục; hoặc là 
(ii) hành vi lệch lạc tình dục; 
(iii) chuẩn bị cho hoạt động tình dục bất hợp pháp; 
(iv) lạm dụng tình dục; và 

(b) gây tổn hại đến trẻ em như: 
(i) bạo lực thể chất; hoặc là 
(ii) lạm dụng tình cảm hoặc tổn hại tâm lý; và 

(c) bỏ mặc trẻ nghiêm trọng; và 
(d) đối xử tệ với trẻ. 

An toàn cho trẻ bao gồm các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ tất cả trẻ 
em khỏi bị lạm dụng, quản lý nguy cơ trẻ em bị xâm hại, hỗ 
trợ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và ứng phó với các sự cố 
hoặc cáo buộc về lạm dụng trẻ em. 

Lạm dụng tình cảm xảy ra khi một đứa trẻ liên tục bị từ chối, sợ hãi trước những lời 
đe dọa, những lời không thích hợp (ví dụ: miệt thị tên), xem 



 

  

thường, phớt lờ, cô lập, khủng bố hoặc coi thường, đến mức 
ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và cảm xúc của trẻ . 

Nhân viên nghĩa là tất cả những người làm việc cho các Bộ của Loreto, 
Loreto Việt Nam, MWIA hoặc Tỉnh. 

Khai thác trẻ em Đề cập đến việc lôi kéo trẻ em tham gia vào công việc hoặc 
các hoạt động khác vì lợi ích của người khác, các hoạt động 
gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục hoặc 
sự phát triển đạo đức và tình cảm xã hội, bao gồm lao động trẻ 
em, buôn bán trẻ em và bóc lột tình dục trẻ em . 

Bóc lột là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về 
lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ 
chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục 
trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm 
và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi. 

Bỏ mặc hoặc bỏ rơi trẻ em  là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình 
trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc không cung cấp các yêu cầu cơ bản để 
đáp ứng các nhu cầu phát triển về thể chất và tình cảm của trẻ, 
không cung cấp đầy đủ và thích hợp thức ăn, chỗ ở, quần áo, 
sự giám sát, vệ sinh hoặc chăm sóc y tế. 

Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức 
khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi 
và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của 
trẻ em.Bạo lực thông thường là cố ý nhưng có thể là kết quả vô 
tình của hình phạt thể xác. 

Đối tác dự án đề cập đến các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức cộng tác với 
Tỉnh hoặc các Bộ của Tỉnh để đạt được các mục tiêu và sáng 
kiến được đồng thuận. 

Khách viếng thăm theo dự 
án 

đề cập đến một người đã được tiếp xúc với một dự án hoặc 
chương trình trong khi hỗ trợ công việc của tổ chức, mặc dù 
không phải là nhân viên, tình nguyện viên hoặc nhà thầu. 

Lạm dụng tình dục là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em 
tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, 
cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích 
mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Điều này thường liên quan 
đến việc chạm vào nhưng không nhất thiết. Điều này bao gồm 
chụp ảnh hoặc video khiêu dâm trẻ em, ép buộc trẻ em xem 
hoặc tham gia vào các hành vi tình dục và ép buộc hoặc 
cưỡng bách trẻ em quan hệ tình dục hoặc thực hiện các hành 
vi tình dục với trẻ em hoặc người lớn khác. 

Tình nguyện viên là người sẵn sàng cống hiến thời gian của họ cho lợi ích chung 
và không thu lợi về tài chính, bao gồm cả hoạt động tình 
nguyện chính thức diễn ra trong tổ chức theo cách có cấu trúc 
và tình nguyện không chính thức diễn ra bên ngoài bối cảnh 
của một tổ chức chính thức. 

 
10. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LÝ LIÊN QUAN  
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