
Oregon Food Bank cam kết tạo ra một cộng đồng không dung thứ cho sự phân biệt đối xử, 
quấy rối hoặc bất kỳ hình thức hành vi thiếu tôn trọng nào giữa các nhân viên, các tình nguyện 
viên hoặc các khách hàng dựa trên tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết 
tật, tình trạng cựu chiến binh, nguồn gốc dân tộc, gia đình hoặc tình trạng hôn nhân, khuynh 
hướng tình dục bao gồm nhận dạng giới tính, quốc tịch, giới tính, tình trạng quân ngũ, sắc tộc, 
màu da, tín ngưỡng, đảng phái chính trị hoặc hội đoàn tôn giáo và/hoặc xuất ngũ vì lý do kỷ luật 
hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được bảo vệ theo luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang. 
 
Chúng tôi hoan nghênh và đón nhận sự đa dạng của cộng đồng yêu quý của chúng tôi và 
chúng tôi mong rằng các cá nhân tránh mọi hình thức phát ngôn, đùa cợt, nói xấu, hoặc bất kỳ 
ngôn ngữ thiếu tôn trọng nào hoặc hành động phân biệt đối xử và/hoặc quấy rối nào. Chúng tôi 
mong đợi tất cả những sai lầm trong hành trình học tập của mình để tạo ra một cộng đồng nơi 
mà tất cả, đặc biệt là những người có danh tính đã bị gạt ra ngoài lề trong quá khứ và hệ thống, 
đều được vinh danh và chúng tôi đánh giá cao cơ hội học hỏi và liên tục hiểu biết tốt hơn để 
làm tốt hơn. 
 
Tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi (các nhân viên, các tình nguyện viên, các 
nhà tài trợ hoặc các khách hàng) sẽ phải tuân theo chính sách này cũng như các hướng dẫn, 
bằng lời nói hoặc bằng văn bản, từ một nhân viên hoặc lãnh đạo tình nguyện viên. 
 
Để đối phó với những hành động không đúng với cam kết của chúng tôi, nhân viên OFB hoặc 
các lãnh đạo tình nguyện viên sẽ,  

● Chủ động cắt đứt những khoảnh khắc nguy hại. Thông báo cho người đó và các cá 
nhân bị ảnh hưởng khác nếu có các hành động không phù hợp với kỳ vọng của cộng 
đồng của chúng tôi. Nếu có thể, nhân viên hoặc lãnh đạo tình nguyện viên sẽ thông báo, 
cung cấp giáo dục bổ sung và hỗ trợ sửa chữa các mối quan hệ. Xác định xem có cần 
hỗ trợ thêm cho nhân viên trong thời điểm này hay không và yêu cầu hỗ trợ đó nếu cần. 
Xác định xem có cần tạm dừng cho phần còn lại của ca hoặc ngày hay không và yêu 
cầu dành khoảng trống thời gian đó nếu cần. 

● Tài liệu. Trong tất cả các trường hợp, hãy ghi chú trong mục CiviCore Comments bao 
gồm những gì đã xảy ra và những hành động đã được thực hiện. Gửi thông tin đó qua 
email cho Quản Lý Dịch Vụ Tình Nguyện Viên (Volunteer Services Manager). 

 
Trong một tình huống mà sự đồng thuận giữa Điều Phối Viên Tình Nguyện Viên (Volunteer 
Coordinator) hoặc Lãnh Đạo Tình Nguyện Viên (Volunteer Leader) và Quản Lý Dịch Vụ Tình 
Nguyện Viên của OFB là các hành động sai với cam kết của chúng tôi là có chủ ý, nghiêm trọng 
hoặc tái phạm; Giám Đốc Dịch Vụ Tình Nguyện Viên OFB và Phó Giám Đốc Vận Động, Tình 
Nguyện Viên và Tổ Chức của OFB có thể xác định rằng mối quan hệ với tình nguyện viên cần 
được chấm dứt. Trong trường hợp này, tình nguyện viên sẽ được thông báo bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản, và quyết định này sẽ được ghi lại tại Civicore. 
 
Bất kỳ ai cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối nên đưa vấn đề 
này đến Quản Lý Dịch Vụ Tình Nguyện Viên ngay lập tức. Tất cả các báo cáo sẽ được thực 
hiện nghiêm túc và điều tra kịp thời. Không cá nhân nào sẽ bị trả thù vì báo cáo về hành vi trái 
với chính sách này. 
 

Cảm Tạ, 

Nhóm Tình Nguyên Viên Oregon Food Bank  


