
 
 داەدەڵرهەس ەوەمێیەس نیەال ەل کاناڵسکا

 ەسۆپر سڤینیگر دڕی
 
 یداوا رەسەل یەئارادا ەل اڵیماۆو س یو کورد یبەرەع یزمان ەل کردناڵسکا یکارڕێ
 
 رەبکات و ه شەشکێکار پ ینێشو یکاناڵو سکا یکۆناک تێتوانەد مێیەس ینیەال انی کێندەکارم ەک یەیەگاڕێ وەئ دڕی یگوزار اڵسکا یکارڕێ
 ەب ەبوو ندمانەپاب ەک ندبووننەپاب یکێستاندارد رەه یدژ انی ن،ەکەد کیەاسای رەه یلێشێپ دڕی یکانەکردار ەدروست بکات ک کییەرانەگین

(PSC.1, ICOCA, ISO ئ .)یکەیەوێشەب ت،ێستەدەڵهەک ەیتانەفەو خ تەفەخ وەئ مووەه یرکردنەسەچار ۆب نەیدەد کڵێوەه مووەهەمێو هتد 

 یکار ەمێئ ەک ەیناوچان وەل نەدەد ەڵرهەس ەوەمێیەس ینیەال ەل ەک ەیوانەو ئ دڕی یکار ینێشو ەل کاناڵ. سکاەژدانانیو ێو ب ەرانەروەدادپ
 ەرۆج وەل یکییەداواکار رەه ەب تەبارەس کانەمارۆت ەیوەشتنێه ەب نیندەپاب ەمێ. ئنێکرەد رەسەو کارا چار راێو خ ینیەال ێب ەب ن،ەیکەد داێت

 ەل زراندنەدام ەب نانێه ییتاۆک ەل تێب یتیبر تێکرەد ەگونجان ک یکار یرەبەگرتن یکاتەو ل کانییەرمەف ەوەنۆڵیکێل ەڵگەل ینگەماهەو ه
 ییاساینا یفتارڕە انیتوند  ییلکارێشێپ ەیوەنیزۆد یرەگەئ
 ەوەخوار ەل یەتکا د،ڕی یمیت ەل یەن کێشەب ەک کێسەک چیه ۆ. بەوەتەئاگادارکراون ەکاڵسکا یمارکردنۆت ەیسۆپر ەل دڕی یندانەکارم مووەه
 .ەنیبب

________________________________________ 
 
 مێیەس ینیەال یکاناڵو سکا کانییەکەرەد اڵسکا ەل کێتڵەحا رەه یبردنەوەڕێب ەل بنەد اریرپرسەب رگێسبیل ەل دڕی یکانەشەهاوب ەسیفۆئ

و  ەکەسۆپر یبردنەوەڕێب ەل تێبەد اریرپرسەو ب ەکەرەکاڵسکا ۆب یندەوەیپ یکراویارید ڵیخا ەتێبەد یئ سێئ چێئ یرەفسەو ئ دڕی یندبوونەپاب
 گونجاو. یکەیەوێش ەدانان ب رتۆاپڕ ینیەال ۆب رەلکیقا یکێنجامەئ ەب ەکەسەیک یاندنەیگ
 
 (نۆچاس یبێ)د 5222-209-571 1+ انی HSSE@reedinc.com ۆب نێبکر رتۆاپڕ کاناڵسکا مووەه ەستیوێپ
 :تێبکر نیداب نداینووس ەل ەستیوێپ ەوەخوار ەیانیکارەورد مەئ ەوەمەک ینیەالەب

 یچێرپەس یسروشت -
 یچێرپەس یو کات روارەب -
 یچێرپەس یتاڵو -
 تێگالبەوێت کێندەکارم رەه -

 :تێنرەد ەوەخوار ەینگاوانەه مەئ ندرا،ەیەاگڕ ەکاڵسکا کێکات
 

 دڕی یندبوونەپاب ،ەیەه یکیەاڵسکا ەک مێیەس ینیە)ال ەکەلەسەم یرکردنەسەچار ۆب دانڵوەه ۆب کانەوەبوونۆو ک یرمەناف ۆیگفتوگ - 1 جەیست

 ەکەشێک یرمەناف یرکردنەسەو چار کردنۆگفتووگ ۆب دانڵوەه ۆب ەوەبنەدۆک یرمەناف یکەیەوێش ەب کانەنیەال .(HSSE یرەفسەو ئ

 یدوا رەگە(. ئتێب یندەوەیپ یگونجاو یتر یکێوازێش رەه انی ن،ۆفەلەت ن،ۆفەلەت یۆیدڤی وو،ەڕووبڕ ەیگڕێ ەل تێتوانە" دەوەبوونۆ)"ک

نووسراو  ەب HSSE یرەفسەو ئ دڕی یندبوونەپاب ژدا،ڕۆ 7 ەیماوەل کان،ۆمەخ یبوونیازڕ ۆب تێکرەن رەسەچار ەکەلەسەم ،یرمەناف ۆیگفتوگ

 .ەوەتێرزبکرەب 2- جەیست ۆب ەکەلەسەم ەک کات،ەد یداوا
 

و  دڕی یندبوونەپاب ،ەیەه یکیەاڵسکا ەک مێیەس ینیە)ال ەکەتەباب یرکردنەسەچار ۆب دانڵوەه ۆب ەوەبوونۆو ک یرمەف ۆیگفتوگ - 2 جەیست

 ڵەیپسو ەل رێژژمڕۆ یژڕۆ 10 ەیماو ەل ەوەبنەدۆک یرمەف یکەیەوێش ەب کانەنیە(. الدڕی یکردنێکارپ یرەوبەڕێو ب یئ سێئ چێئ یرەفسەئ

 یۆیدڤی وو،ەڕووبڕ ەیگڕێ ەل تێتوانە" دەوەبوونۆ)"ک ەکەشێک یرکردنەسەو چار ۆگفتوگ ۆب دانڵوەه ۆب ادکردن،یز ۆب ەکەداوا نوسراو
 یبوونیازڕ ۆب تێکرەن رەسەچار ەکەلەسەم یرمەف ۆیگفتوگ یدوا رەگەئ یندەوەیپ یگونجاو یتر یکێدۆم رەه انی ن،ۆفەلەت ن،ۆفەلەت

 ەوەتێرزبکرەب 3 یناغۆق ۆب ەکەلەسەم ەک کاتەد ەوەئ ینووسراو داوا ەب COOژدا، ڕۆ 7 ەیماوەل ،اڵسکا ەب ەکەندەکارم
 
 یرەوبەڕێب د،ڕی یکردنێکارپ یرەوبەڕێب ،یئ سێئ چێئ یرەفسەو ئ دڕی یندبوونەپاب ،ەیەه یکیەاڵسکا ەک مێیەس ینیە)ال ستنیب - 3 جەیست

 یکێگرتنێگو کانەنیەال یادکردنیز ۆب ەکەداوا نوسراو ڵەیپسو یرێژژمڕۆ یژڕۆ ١٠ ەیماو ە(. لدڕی ییاسای یژکارێراو ،ڕئا چێئ دڕی
 ەکاڵسکا یبوونیازڕ ۆب ەکاڵسکا یرکردنەسەچار ۆب دانڵوەه ۆب دڕی ییاسای یژێاوڕ یینماڕێ رێژەل باتەدەوەڕێب یرمەف

 
 ەوەکردنۆڵەت – ێب

 
 یەوا انەڕیباو ەک ەیشت وەئ ەک ەیەه انەیوەئ یماف د،ڕی یکانەسۆپر ەل بووەه انیرەگیکار کەیەوێش مووەه ەب ەک ەیندانەکارم وەئ مووەه

 یکڵێوەه ەرۆج چیو ه قاندنۆو ت ەوەندنەسۆڵەت چیه یمولەحەت دڕی. کێرۆرجەه ەل ەوەندنەس ۆڵەت ەترس ل ێب ەب تێب ییاسای یکیەاڵسکا
. کێوازێش انی کەیەوێش چیه ەب دا،اڵسکا ەیسۆپر ەل تێبەه یکیەرەگیکار چیه ەتر ک یکێنیەال رەه انی رەکاڵسکا یدژ اتناک کردنیازڕ
 .ناوبردنەو ل ییتاەه تاەه ،ینیسپلید یکردار ەب تێبەد واەبدات، ئ ەوەئ ڵیوەه ەک کێسەک رەه

 


