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Дорогі батьки! 

Філадельфійська Архиєпархія зобов’язалася стати спільнотою, яка опікується безпекою наших 

дітей і дає їм змогу виростати відповідальними дорослими і зрілими віруючими особами. Тому наша 

програма попередження зловживань, Безпечне місце для наших дітей, буде представлена  

(дата) ___________________________  в (парафії/школі) _______________________________. 

Презентація, відповідно до віку, базується на концепції, що Бог створив кожну людину особливою, 

і ніхто не в праві робити будь що, що може її скривдити.  Діти дізнаються, що коли виникає будь-яка 

ситуація, в якій вони почуваються незручно, вони повинні сказати „ні!” і повідомити про неї  батьків чи 

інших відповідальних осіб.  Ми щиро віримо, що навчання є найкращим шляхом попередження 

зловживань і захистом дітей і нас від кривди.   

Якщо у вас є будь-які питання чи застороги, ви можете поговорити з вашим парохом, директором 

школи, чи катехитом, врешті, подзвонити мені в офіс Канцелярії.  

Якщо ви не бажаєте, щоб ваша дитина брала участь у цій програмі, просимо  

підписати і повернути цей лист вчителеві ваших дітей до ____________________________. 

Наші діти є нашим найбільшим даром.  Працюймо разом, щоб створити світ, який дозволить їм 

вирости в осіб, якими їх створив Бог. 

Координатор служби допомоги скривдженим та захисту молоді 

Філадельфійська Архиєпархія (тел. 215.627.0143) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Цим підписом я підтверджую, що я обрав/-ла  НЕУЧАСТЬ  моєї дитини в цій програмі.  Я також 

підтверджую, що мені була надана можливість обговорити мої застереження з парохом, директором 

школи, чи провідником парафіяльних катехитів, а також, що мені була надана можливість 

приготуватися самій до ознайомлення моїх дітей з питаннями безпеки, у моєму власному домі.  

Ім’я дитини  ____________________________________________   Клас __________ 

Підпис батьків/ опікунів__________________________________    Дата  __________ 

Підпис параф. катехита __________________________________   Дата  __________ 

Підпис параф. катехита або директора школи _________________________________    Дата  __________ 

Причини для відмови: 

___ дитина вже мала у публічній школі  ___ інше (зазначте): ______________________ 

___ особистий вибір 

** Застереження і висновки батьків з цього питання можна вказати на зворотньому боці сторінки. 


