سکااڵکان لە الیەن سێیەمەوە سەرهەڵدەدا
ڕید گرینڤیس پرۆسە
ڕێکاری سکااڵکردن لە زمانی عەرەبی و کوردی و سۆماڵیا لە ئارادایە لەسەر داوای
ڕێکاری سکااڵ گوزاری ڕید ئەو ڕێگایەیە کە کارمەندێک یان الیەنی سێیەم دەتوانێت ناکۆکی و سکااڵکانی شوێنی کار پێشکەش بکات و هەر
نیگەرانییەک دروست بکات کە کردارەکانی ڕید پێشێلی هەر یاسایەک دەکەن ،یان دژی هەر ستانداردێکی پابەندبوونن کە پابەندمان بووە بە
( PSC.1, ICOCA, ISOو هتد) .ئێمەهەموو هەوڵێک دەدەین بۆ چارەسەرکردنی هەموو ئەو خەفەت و خەفەتانەی کەهەڵدەستێت ،بەشێوەیەکی
دادپەروەرانە و بێ ویژدانانە .سکااڵکان لە شوێنی کاری ڕید و ئەوانەی کە لە الیەنی سێیەمەوە سەرهەڵ دەدەن لەو ناوچانەی کە ئێمە کاری
تێدا دەکەین ،بە بێ الیەنی و خێرا و کارا چارەسەر دەکرێن .ئێمە پابەندین بە هێشتنەوەی تۆمارەکان سەبارەت بە هەر داواکارییەکی لەو جۆرە
و هەماهەنگی لەگەڵ لێکۆڵینەوە فەرمییەکان و لەکاتی گرتنەبەری کاری گونجان کە دەکرێت بریتی بێت لە کۆتایی هێنان بە دامەزراندن لە
ئەگەری دۆزینەوەی پێشێلکاریی توند یان ڕەفتاری نایاسایی
هەموو کارمەندانی ڕید لە پرۆسەی تۆمارکردنی سکااڵکە ئاگادارکراونەتەوە .بۆ هیچ کەسێک کە بەشێک نیە لە تیمی ڕید ،تکایە لە خوارەوە
ببینە.
________________________________________
ئۆفیسە هاوبەشەکانی ڕید لە لیسبێرگ بەرپرسیار دەبن لە بەڕێوەبردنی هەر حاڵەتێک لە سکااڵ دەرەکییەکان و سکااڵکانی الیەنی سێیەم
پابەندبوونی ڕید و ئەفسەری ئێچ ئێس ئی دەبێتە خاڵی دیاریکراوی پەیوەندی بۆ سکااڵکەرەکە و بەرپرسیار دەبێت لە بەڕێوەبردنی پرۆسەکە و
گەیاندنی کەیسەکە بە ئەنجامێکی قایلکەر بۆ الیەنی ڕاپۆرت دانان بە شێوەیەکی گونجاو.
پێویستە هەموو سکااڵکان ڕاپۆرت بکرێن بۆ  HSSE@reedinc.comیان ( 5222-209-571 1+دێبی چاسۆن)
بەالیەنی کەمەوە ئەم وردەکاریانەی خوارەوە پێویستە لە نووسیندا دابین بکرێت:
 سروشتی سەرپێچی بەروار و کاتی سەرپێچی واڵتی سەرپێچی هەر کارمەندێک تێوەگالبێتکاتێک سکااڵکە ڕاگەیەندرا ،ئەم هەنگاوانەی خوارەوە دەنرێت:
ستەیج  - 1گفتوگۆی نافەرمی و کۆبوونەوەکان بۆ هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەکە (الیەنی سێیەم کە سکااڵیەکی هەیە ،پابەندبوونی ڕید
و ئەفسەری HSSE).الیەنەکان بە شێوەیەکی نافەرمی کۆدەبنەوە بۆ هەوڵدان بۆ گفتووگۆکردن و چارەسەرکردنی نافەرمی کێشەکە
("کۆبوونەوە" دەتوانێت لە ڕێگەی ڕووبەڕوو ،ڤیدیۆی تەلەفۆن ،تەلەفۆن ،یان هەر شێوازێکی تری گونجاوی پەیوەندی بێت) .ئەگەر دوای
گفتوگۆی نافەرمی ،مەسەلەکە چارەسەر نەکرێت بۆ ڕازیبوونی خەمۆکان ،لەماوەی  7ڕۆژدا ،پابەندبوونی ڕید و ئەفسەری  HSSEبە نووسراو
داوای دەکات ،کە مەسەلەکە بۆ ستەیج  2-بەرزبکرێتەوە.
ستەیج  - 2گفتوگۆی فەرمی و کۆبوونەوە بۆ هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی بابەتەکە (الیەنی سێیەم کە سکااڵیەکی هەیە ،پابەندبوونی ڕید و
ئەفسەری ئێچ ئێس ئی و بەڕێوبەری کارپێکردنی ڕید) .الیەنەکان بە شێوەیەکی فەرمی کۆدەبنەوە لە ماوەی  10ڕۆژی ڕۆژژمێر لە پسوڵەی
داوا نوسراوەکە بۆ زیادکردن ،بۆ هەوڵدان بۆ گفتوگۆ و چارەسەرکردنی کێشەکە ("کۆبوونەوە" دەتوانێت لە ڕێگەی ڕووبەڕوو ،ڤیدیۆی
تەلەفۆن ،تەلەفۆن ،یان هەر مۆدێکی تری گونجاوی پەیوەندی ئەگەر دوای گفتوگۆی فەرمی مەسەلەکە چارەسەر نەکرێت بۆ ڕازیبوونی
کارمەندەکە بە سکااڵ ،لەماوەی  7ڕۆژدا COO ،بە نووسراو داوای ئەوە دەکات کە مەسەلەکە بۆ قۆناغی  3بەرزبکرێتەوە
ستەیج  - 3بیستن (الیەنی سێیەم کە سکااڵیەکی هەیە ،پابەندبوونی ڕید و ئەفسەری ئێچ ئێس ئی ،بەڕێوبەری کارپێکردنی ڕید ،بەڕێوبەری
ڕید ئێچ ئاڕ ،راوێژکاری یاسایی ڕید) .لە ماوەی  ١٠ڕۆژی ڕۆژژمێری پسوڵەی داوا نوسراوەکە بۆ زیادکردنی الیەنەکان گوێگرتنێکی
فەرمی بەڕێوەدەبات لەژێر ڕێنمایی ڕاوێژی یاسایی ڕید بۆ هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی سکااڵکە بۆ ڕازیبوونی سکااڵکە
بێ – تۆڵەکردنەوە
هەموو ئەو کارمەندانەی کە بە هەموو شێوەیەک کاریگەریان هەبوو لە پرۆسەکانی ڕید ،مافی ئەوەیان هەیە کە ئەو شتەی کە باوەڕیان وایە
سکااڵیەکی یاسایی بێت بە بێ ترس لە تۆڵە سەندنەوە لە هەرجۆرێک .ڕید تەحەمولی هیچ تۆڵەسەندنەوە و تۆقاندن و هیچ جۆرە هەوڵێکی
ڕازیکردن ناکات دژی سکااڵکەر یان هەر الیەنێکی تر کە هیچ کاریگەریەکی هەبێت لە پرۆسەی سکااڵدا ،بە هیچ شێوەیەک یان شێوازێک.
هەر کەسێک کە هەوڵی ئەوە بدات ،ئەوا دەبێت بە کرداری دیسپلینی ،هەتا هەتایی و لەناوبردن.

