
Tóm tắt Công việc của Tập đoàn Quản lý Kinsale 

Giáo xứ Công giáo San Jose, 30/03/2019 

Tổng quan và Quy trình: Công ty của chúng tôi gần đây đã được Giám mục của Giáo phận Công giáo San Jose 
(Giáo phận) yêu cầu đánh giá nhân sự của họ và các hồ sơ hành vi liên quan đến các linh mục và chấp sự đang 
sống và đã chết của Giáo phận, cũng như nhân sự và thông tin hành vi liên quan đến các linh mục và chấp sự 
khác, những người được biết là đã từng thực hiện mục vụ trong Giáo phận.  

Giáo phận San Jose được thành lập năm 1981 khi được tách ra khỏi Tổng giáo phận San Francisco. Do đó, 
đánh giá của chúng tôi bao gồm các hồ sơ của tất cả những người đàn ông được chuyển đến Giáo phận San 
Jose từ năm 1981 trở về sau, và của những người trước đây thuộc Tổng giáo phận San Francisco đã được 
chuyển đến Giáo phận San Jose từ năm 1981 trở về sau. Các hồ sơ mới nhất mà chúng tôi đã xem xét là vào 
tháng 1/2019. Khi thực hiện công việc này, chúng tôi đã truy cập đầy đủ vào các hồ sơ có sẵn. 

Một trong những mục tiêu chính của công việc của chúng tôi là xác định các giáo sĩ đã từng bị buộc tội lạm 
dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương như được nêu trong các tài liệu hiện có. 
Chúng tôi cũng đã tiến hành đánh giá có giới hạn về các thông tin có sẵn công khai về các giáo sĩ đó.      

Khi đánh giá các cách thức mà Giáo phận San Jose đã phản ứng với các cáo buộc lạm dụng kể từ khi thành lập, 
chúng tôi đã tìm thấy thông tin trong một số hồ sơ, chứ không phải tất cả, phản ánh nhiều hành động phù hợp 
với các hành động phổ biến nhất của các giáo phận khác ở Hoa Kỳ liên quan đến những người bị cáo buộc 
phạm tội trong khoảng thời gian đó, tức là giới thiệu để đánh giá tâm lý; sắp xếp điều trị tâm lý; khiển 
trách/quyết định hành chính; và/hoặc trở lại mục vụ. Điều quan trọng cần lưu ý là Giáo Phận San Jose đã có 
chính sách chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên từ năm 1984, cùng với hậu quả cho bất kỳ hành vi nào 
như vậy. Các tài liệu liên quan đến cách giải quyết các trường hợp kể từ khi thành lập Văn phòng Bảo vệ Trẻ 
em và Người lớn Dễ bị tổn thương (OPCVA) của Giáo phận là kịp thời và kỹ lưỡng. Vào những thời điểm thích 
hợp, Giám mục của San Jose đã sử dụng ý kiến chuyên môn của hội đồng đánh giá độc lập của Giáo phận để 
đánh giá các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương.    

Chi tiết:   Tổng số Hồ sơ Được đánh giá: 12301   

Tổng số Người đánh giá/Tổng số Giờ Đánh giá:  10 Người đánh giá/762 giờ  

Trình độ của Người đánh giá:  Việc đánh giá được chỉ đạo bởi Tiến sĩ Kathleen McChesney - cựu Giám đốc điều 
hành, Văn phòng Bảo vệ Trẻ em USCCB, Giám đốc điều hành và thám tử tội phạm tình dục của FBI. Tất cả 
những người đánh giá đều có các nghề nghiệp rộng khắp như các điều tra viên ở cấp địa phương, tiểu bang 
hoặc liên bang và bao gồm cả một cựu phân tích viên tội phạm của FBI, điều tra viên trọng tội của cảnh sát 
tiểu bang, trưởng phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát tiểu bang, một chuyên gia về các chương trình hỗ trợ 
nạn nhân, một điều tra viên về tội phạm tài chính liên bang. 

                                                      
1 Số lượng hồ sơ được đánh giá là gần đúng. Đặc biệt, những người bị cáo buộc phạm tội được đánh giá nhiều 
hồ sơ. Chúng tôi cũng đã đánh giá, nhưng không nhất thiết phải tóm tắt, các hồ sơ chung hoặc các hồ sơ liên 
quan đến những người báo cáo cụ thể về việc lạm dụng mà thông tin của họ cũng được tìm thấy trong các hồ 
sơ của những người bị cáo buộc phạm tội.   


