
<<    CCHHUURRCCHH    NNAAMMEE    >>  
SSCCRREEEENNIINNGG  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

  
Applicant Questionnaire 

  
  
TThhee  <<    CChhuurrcchh  NNaammee    >>  hhaass  eessttaabblliisshheedd  ppoolliicciieess  ccoonncceerrnniinngg  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt  iinn  oorrddeerr  
ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  hheeaalltthhyy  wwoorrkk  aanndd  wwoorrsshhiipp  eennvviirroonnmmeenntt..  OOuurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthheessee  ppoolliicciieess  
rreeqquuiirreess  tthhaatt  wwee  ccoonndduucctt  aa  bbaacckkggrroouunndd  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnss  pprriioorr  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  oorr  
sseerrvviiccee  iinn  cceerrttaaiinn  ppoossiittiioonnss  aatt  tthhee  <<    CChhuurrcchh  NNaammee    >>..  TThhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwiitthh  yyoouurr  
sscchhoooollss,,  eemmppllooyyeerrss,,  ccoonnggrreeggaattiioonnss  aanndd  rreelliiggiioouuss  ssuuppeerrvviissoorrss  wwiillll  mmaakkee  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  
oouurr  iinnqquuiirryy  iiss  bbeeiinngg  mmaaddee  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  oouurr  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ssccrreeeenniinngg  ppoolliicciieess  
aanndd  nnoott  bbeeccaauussee  wwee  ssuussppeecctt  tthhaatt  yyoouu  aarree,,  oorr  hhaavvee  bbeeeenn,,  iinnvvoollvveedd  iinn  iinnaapppprroopprriiaattee  
ccoonndduucctt..  
  
As part of this process, we require each person to answer a series of questions which are, 
of necessity, intimate in nature. If you do not understand the question, please call <  
Primary/Secondary Church Contact  >, <  Title  >, at <  Phone  >. You must answer all 
questions. Your answers will be kept as part of our confidential files. Please complete and 
return the questionnaire directly to the address below as soon as possible.  We know you 
may have concerns about who will have access to the information from the background 
investigation. <  Primary Church Contact  >, <  Title  > will be the person who reviews 
the information. In most cases no one else will have access to it. However, the <  Church 
Name  > reserves the right to share the information with others who it determines have a 
need to know or whom the <  Church Name  > determines it is legally obligated to 
disclose information. 
  
PPlleeaassee  ssuuppppllyy  tthhee  nnaammeess,,  aaddddrreesssseess  aanndd,,  iiff  aavvaaiillaabbllee,,  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
oonn  tthhee  eenncclloosseedd  ""IIddeennttiiffiiccaattiioonn  FFoorrmm::""  
  

**  AAllll  sscchhoooollss  yyoouu  aatttteennddeedd  ssiinnccee  hhiigghh  sscchhooooll  ffoorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  qquuaarrtteerr//sseemmeesstteerr  oorr  mmoorree  iinn  

tthhee  ppaasstt  <<  nnuummbbeerr  >>  yyeeaarrss..  

**  AAllll  tthhoossee  wwhhoo  eemmppllooyyeedd  yyoouu,,  oorr  oorrggaanniizzaattiioonnss  yyoouu  hhaavvee  sseerrvveedd  iinn  tthhee  ppaasstt  <<  nnuummbbeerr  >>  

yyeeaarrss..  IIff  yyoouu  hhaavvee  bbeeeenn  aatt  yyoouurr  ccuurrrreenntt  ppoossiittiioonn  ffoorr  mmoorree  tthhaann  <<  nnuummbbeerr  >>  yyeeaarrss,,  pplleeaassee  

pprroovviiddee  yyoouurr  ttwwoo  mmoosstt  rreecceenntt  eemmppllooyyeerrss//oorrggaanniizzaattiioonnss..  YYoouu  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  yyoouurrsseellff  ttoo  

hhaavvee  bbeeeenn  ““eemmppllooyyeedd””  bbyy  aannyy  eennttiittyy  ffoorr  wwhhiicchh  yyoouu  pprroovviiddeedd  ssuubbssttaannttiiaall  sseerrvviicceess,,  wwhheetthheerr  

oorr  nnoott  yyoouu  wweerree  ppaaiidd  ffoorr  tthhoossee  sseerrvviicceess..  

**  AAllll  rreelliiggiioouuss  ssuuppeerrvviissoorrss  ((BBiisshhooppss,,  DDiissttrriicctt  SSuuppeerrvviissoorrss,,  EExxeeccuuttiivvee//AArreeaa  MMiinniisstteerrss,,  eettcc..)),,  

ppaasstt  aanndd  pprreesseenntt,,  hhaavviinngg  aauutthhoorriittyy  oorr  ssuuppeerrvviissoorryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  oovveerr  yyoouu  ((iinncclluuddee  tthhee  

ddaatteess  eeaacchh  hhaadd  aauutthhoorriittyy//rreessppoonnssiibbiilliittyy))..  OOnnllyy  oorrddaaiinneedd  ppeerrssoonnss  sshhoouulldd  ccoommpplleettee  tthhiiss  

sseeccttiioonn..  



AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN  //  RREELLEEAASSEE  
  
II  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aaggrreeee  tthhaatt  aa  bbaacckkggrroouunndd  iinnvveessttiiggaattiioonn  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  
mmee,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  II  hhaavvee  pprroovviiddeedd  tthhee  <<    CChhuurrcchh  NNaammee    >>  mmaayy  bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  
ccoonnttaaccttiinngg  ppeerrssoonnss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthh  wwhhoomm  II  hhaavvee  hhaadd  ccoonnttaacctt  oorr  wwhhiicchh  mmaayy  hhaavvee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  mmee..  II  aaggrreeee  ttoo  rreelleeaassee  ffrroomm  lliiaabbiilliittyy  aanndd  ddaammaaggeess  tthhee  <<    CChhuurrcchh  
NNaammee    >>  aanndd  iittss  aaggeenntt((ss))  wwhhoo  ccoonndduucctt  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  ssuucchh  rreevviieeww  aanndd  tthhoossee  
iinnddiivviidduuaallss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  aaggeenntt((ss))  wwhhoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  mmee  dduurriinngg  
tthhiiss  rreevviieeww,,  oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  rreelleeaasseedd  wwiitthhoouutt  mmaalliicciioouuss  iinntteenntt..  
AAllll  mmaatteerriiaallss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk  sshhaallll  bbee  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  <<    CChhuurrcchh  
NNaammee    >>..  II  aauutthhoorriizzee  aallll  ssuucchh  ppeerrssoonnss  ttoo  ttrreeaatt  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhiiss  AAuutthhoorriizzaattiioonn  aass  tthhoouugghh  
iitt  wweerree  aann  oorriiggiinnaall,,  eexxeeccuutteedd  AAuutthhoorriizzaattiioonn..  
  
  
DDaatteedd  tthhiiss      ddaayy  ooff      2200      aatt      
      ((CCiittyy,,  SSttaattee))  
  
        
((SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  NNuummbbeerr))  ((SSiiggnnaattuurree))  
  
      
  ((PPlleeaassee  PPrriinntt  NNaammee))  
  
PPlleeaassee  rreettuurrnn  tthhiiss  qquueessttiioonnnnaaiirree  ttoo::  
  
OOxxffoorrdd  DDooccuummeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommppaannyy,,  IInncc..  
PPoosstt  OOffffiiccee  BBooxx  2299663311  
MMiinnnneeaappoolliiss,,  MMNN    5555442299  
 



NNaammee::      
  
HHoommee  AAddddrreessss::          
  
CCiittyy::          SSttaattee::          ZZiipp::          HHoommee  PPhhoonnee::      
  
  
  
PPlleeaassee  cciirrccllee  eeiitthheerr  ""yyeess""  oorr  ""nnoo""  ffoorr  eeaacchh  qquueessttiioonn..  IIff  tthhee  aannsswweerr  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
qquueessttiioonnss  iiss  ""yyeess,,""  pplleeaassee  iinnddiiccaattee  tthhee  qquueessttiioonn  nnuummbbeerr,,  pprroovviiddee  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  
rreeggaarrddiinngg  yyoouurr  rreessppoonnssee  aanndd  iinnddiiccaattee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  iissssuueess,,  iiff  aannyy..  UUssee  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhiiss  
ffoorrmm  oorr  aaddddiittiioonnaall  ppaappeerr  iiff  nneecceessssaarryy..  
  
  

11..  HHaass  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  ooff  aannyy  ssoorrtt  eevveerr  bbeeeenn  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  yyoouu  bbyy  aa  lliicceennssiinngg  bbooaarrdd,,  
pprrooffeessssiioonnaall    
aassssoocciiaattiioonn,,  oorr  eedduuccaattiioonnaall//ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonn??  NNoo  YYeess    
  
HHaavvee  tthheerree  bbeeeenn  wwrriitttteenn  ccoommppllaaiinnttss  aaggaaiinnsstt  yyoouu  tthhaatt  ddiidd  nnoott  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnee??  NNoo  YYeess  
  
AArree  tthheerree  ccoommppllaaiinnttss  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  yyoouu  bbeeffoorree  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee

--nnaammeedd  bbooddiieess??  NNoo  YYeess  
22..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  cchhuurrcchh  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss??  NNoo  YYeess  

    
33..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  rreessiiggnn  oorr  bbeeeenn  tteerrmmiinnaatteedd  bbyy  aa  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  oorr  

eemmppllooyyeerr??  NNoo  YYeess  
  

44..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  hhaadd  aa  cciivviill  ssuuiitt  bbrroouugghhtt  aaggaaiinnsstt  yyoouu  rreellaattiivvee  ttoo  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk  oorr  iiss  
aannyy    
ssuucchh  ppeennddiinngg??  NNoo  YYeess  
  
HHaavvee  yyoouu  eevveerr  hhaadd  pprrooffeessssiioonnaall  mmaallpprraaccttiiccee  iinnssuurraannccee  ssuussppeennddeedd  oorr  rreevvookkeedd  ffoorr  aannyy  
rreeaassoonn??  NNoo  YYeess  
  

55..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd11  wwiitthh  aannyy  eetthhiiccss  vviioollaattiioonn  oorr  aarree  aannyy  ssuucchh  aaccttiioonnss  ppeennddiinngg  
aaggaaiinnsstt  yyoouu??  NNoo  YYeess  
  

66..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  hhaavviinngg  sseexxuuaall  ccoonnttaacctt  oorr  aatttteemmpptteedd  sseexxuuaall  ccoonnttaacctt  
((sseexxuuaall    iinntteerrccoouurrssee  ooff  aannyy  kkiinndd,,  iinntteennttiioonnaall  ttoouucchhiinngg,,  oorr  ccoonnvveerrssaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  
sseexxuuaall  aarroouussaall))  wwiitthh  ppeerrssoonnss  tthhaatt  yyoouu  wweerree  sseeeeiinngg  iinn  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonntteexxtt  ((ee..gg..,,  aa  
ppaarriisshhiioonneerr,,  aa  cclliieenntt,,  aa  ppaattiieenntt,,  aann  eemmppllooyyeeee,,  aa  ssuubboorrddiinnaattee,,  aa  ssttuuddeenntt))??  NNoo  YYeess    
  



77..    SSiinnccee  tthhee  aaggee  ooff  2211,,  hhaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  eennggaaggiinngg  iinn  sseexxuuaall  bbeehhaavviioorr  ((sseexxuuaall  
iinntteerrccoouurrssee  
ooff  aannyy  kkiinndd,,  iinntteennttiioonnaall  ttoouucchhiinngg,,  oorr  ccoonnvveerrssaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseexxuuaall  aarroouussaall))  wwiitthh  
ppeerrssoonnss    
uunnddeerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee??  NNoo  YYeess  
  

88..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  pprroodduuccttiioonn,,  ssaallee,,  oorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppoorrnnooggrraapphhiicc  
mmaatteerriiaallss??  NNoo  YYeess  
  

99..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn    cchhaarrggeedd  oorr  aaddjjuuddiiccaatteedd  wwiitthh  sseexxuuaall  mmiissccoonndduucctt,,  iinncclluuddiinngg  
  
**  aabbuussee  ooff  ppoowweerr  oorr  rroollee  ffoorr  sseexxuuaall  ppuurrppoosseess  NNoo  YYeess  
**  sseexxuuaall  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aa  mmiinnoorr  oorr  aann  aadduulltt  iinnccoommppeetteenntt  ttoo  ggiivvee  ccoonnsseenntt??  NNoo  YYeess  
**  sseexxuuaall  aassssaauulltt  ((ee..gg..,,  rraappee))  NNoo  YYeess  
**  ssoolliicciittaattiioonn  ffoorr  sseexxuuaall  ppuurrppoosseess  ((ee..gg..,,  pprroossttiittuuttiioonn))  NNoo  YYeess  
**  aann  ooffffeennssee  rreellaatteedd  ttoo  ppoorrnnooggrraapphhyy  oorr  ppuubblliicc  iinnddeecceennccyy  ((ee..gg..,,  iinnddeecceenntt  eexxppoossuurree))  NNoo  YYeess  
  
  
  
  
    
  
  11      TThhrroouugghhoouutt  tthhiiss  ddooccuummeenntt,,  ““cchhaarrggeedd””  iinnddiiccaatteess  aalllleeggaattiioonnss  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  
aanndd  kknnoowwnn  ttoo  yyoouu..  



1100..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  aann  ooffffeennssee  rreellaatteedd  ttoo  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  
uunnwweellccoommee  
  
**  sseexxuuaall  aaddvvaanncceess  NNoo  YYeess  
**  rreeqquueessttss  ffoorr  sseexxuuaall  ffaavvoorrss  NNoo  YYeess  
**  sseexxuuaallllyy  mmoottiivvaatteedd  pphhyyssiiccaall  ccoonnttaacctt  NNoo  YYeess  
**  vveerrbbaall  oorr  pphhyyssiiccaall  ddoommiinnaattiioonn  ooff  aa  sseexxuuaall  nnaattuurree  NNoo  YYeess  
  

1111..  DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  hhiissttoorryy  ooff  aallccoohhooll  aabbuussee??  NNoo  YYeess  
  

1122..  DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  hhiissttoorryy  ooff  ddrruugg  aabbuussee  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  ddrruuggss::  rreeccrreeaattiioonnaall,,  pprreessccrriippttiioonn,,    
oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr,,  oorr  iilllliicciitt??  NNoo  YYeess  
  

1133..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd,,  aarrrreesstteedd,,  oorr  ccoonnvviicctteedd  ooff  aannyy  ffeelloonniieess  oorr  mmiissddeemmeeaannoorrss??  NNoo  YYeess  
  
HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  lleeggaallllyy  cchhaarrggeedd  wwiitthh  DDUUII  oorr  DDWWII??  NNoo  YYeess  
  
HHaass  yyoouurr  ddrriivveerr''ss  lliicceennssee  eevveerr  bbeeeenn  rreevvookkeedd  oorr  ssuussppeennddeedd??  NNoo  YYeess  
  

1144..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  hhaadd  aa  rreessttrraaiinniinngg  oorrddeerr,,  iinnjjuunnccttiioonn,,  oorrddeerr  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  oorr  tthhee  lliikkee  iissssuueedd  
aaggaaiinnsstt    
yyoouu  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aalllleeggaattiioonnss  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  aabbuussee  oorr  tthhee  lliikkee??  NNoo  YYeess  
  
HHaavvee  yyoouu  eevveerr  hhaadd  yyoouurr  ppaarreennttaall  rriigghhttss  rreessttrriicctteedd,,  ssuussppeennddeedd  oorr  tteerrmmiinnaatteedd  oorr  hhaavvee  aannyy  ooff    
yyoouurr  cchhiillddrreenn  bbeeeenn  ppuutt  iinnttoo  ffoosstteerr  ccaarree??  NNoo  YYeess  
  

1155..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  bbeeeenn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  mmiissaapppprroopprriiaattiinngg  ffuunnddss  oorr  ootthheerrwwiissee  bbrreeaacchhiinngg  
ffiidduucciiaarryy  dduuttiieess    
iinn  aannyy  pprrooffeessssiioonnaall  ccaappaacciittyy??  NNoo  YYeess  
  
  
************************************************************************************  
  
  
  
  
  
  
  
  



SSTTAATTEEMMEENNTT  OOFF  AAPPPPLLIICCAANNTT::  ((PPlleeaassee  rreeaadd  ccaarreeffuullllyy  bbeeffoorree  ssiiggnniinngg))  
  
II  cceerrttiiffyy,,  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee,,  tthhaatt  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  bbyy  mmee  iinn  tthhiiss  SSccrreeeenniinngg  
QQuueessttiioonnnnaaiirree  iiss  ttrruuee  aanndd  ccoorrrreecctt..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ffaallssee  oorr  mmiisslleeaaddiinngg  ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  
bbyy  mmee  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  oommiissssiioonnss  ooff  aannyy  kkiinndd  iinn  tthhiiss  SSccrreeeenniinngg  QQuueessttiioonnnnaaiirree  aarree  
ssuuffffiicciieenntt  ccaauussee  ffoorr  mmyy  nnoott  bbeeiinngg  ffuurrtthheerr  ccoonnssiiddeerreedd  oorr  bbeeiinngg  aacccceepptteedd  aass  aa  
eemmppllooyyeeee//vvoolluunntteeeerr  oorr  ffoorr  mmyy  ddiissmmiissssaall  nnoo  mmaatttteerr  wwhheenn  ddiissccoovveerreedd,,  oorr  ffrroomm  
ddiissccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  oorrddiinnaattiioonn,,  iiff  aapppplliiccaabbllee..  
  
II  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  II  aaggrreeee  tthhaatt  II  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  cchhuurrcchh  ooffffiiccee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ooff  aannyy  cchhaannggeess  iinn  
tthhee  ssttaattuuss  ooff  mmyy  lliicceennssuurree,,  cceennssuurree  oorr  ssaannccttiioonn  bbyy  pprrooffeessssiioonnaall  bbooddiieess,,  oorr  iinn  aannyy  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeppoorrtteedd  aabboovvee..  
  
  
NNaammee  ((pplleeaassee  pprriinntt))          DDaattee      
  
SSiiggnnaattuurree          aatt      
 


