Kmart Australia
Target Australia
អំពីក្រមសីលធម៌អនរផ្គត់ផ្គង់របស់យ ើង

ពលរមម រុមារ
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតគោរពតាមអាយុជាអ្ប្បប្រមា
តែលអាចគអាយចូ លប្ំគ រ ើរការងារតែលបានកំណត់គោយ
ចាប្់ជាតិ ឬ គោយអ្ងគ ការ
ពលកមម អ្នត រជាតិណាមួ យតែលមានតត្មូវការ ខ្ព ស់ជាង។
អាយុកនុងការចូ លប្ំគ រ ើរការងារ
អ្ប្បប្រមារប្ស់អ្ងគ ការពលកមម អ្នត រជាតិគឺជាអាយុកនុង
ការសិកា តែលកំណត់គៅកនុងត្ស ុកប្ុតនត មិនតិចជាង
អាយុ១៥ឆ្នំគេ។
ការងារតែលមានគត្ោោះថ្នាក់នក់មិនត្តូវគអាយនរណាមានក់តែល
មានអាយុគត្កាម១៨ឆ្នំអ្នុវតត
បានគ ើយ។
ក្ារ់ឈ្ន ួល អតថ ក្បយោជន៍ និងយមា៉ោងយធវ ើការ
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវអ្នុវតត តាមចាប្់តែលបានកំណត់អ្ំពី
ត្បាក់ឈ្ន ួល អ្តថ ត្ប្គោជន៍ គមាងគ្វ ើការ និង
កាងារតែមគមាង។
កមម ករទ ំងអ្ស់មិនត្តូវបានប្ងខ ិតប្ងខ ំគអាយគ្វ ើការងារ
តែម គមាងនិងមានជគត្មើសនននែៃ ឈ្ប្់
សត្មាកត្គប្់ត្ោន់។
ការរកាកំណត់ត្តាទ ំងអ្ស់តែលទក់េងនឹងត្បាក់ឈ្ន ួល
អ្តថ ត្ប្គោជន៍និងគមាងគ្វ ើការ
ត្តូវតត មានភាពត្តឹមត្តូវ និងមានតមាាភាព។
ការងារយោ បងខ ំ / រមាលំងពលរមម ដែលទូ ទាត់យោ បំណុល
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្តូវគត្ប្ើត្បាស់ការងារតែលជាការប្ងខ ិតប្ងខ ំ
ត្ប្គេេណាក៍គោយគ ោះគេ។អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតគោរព
គសរ ើភាពននការគ្វ ើចល រប្ស់កមម ករនិងមិនមានការរ ឹត
ប្នត ឹងននការគ្វ ើចល រប្ស់ពួកគគគោយការត្គប្់ត្គង
ឯកសារអ្តត សញ្ញាណការោក់ត្បាក់តំកល់ឬគ្វ ើសកមម ភាព
ណាមួ យគផ្េងគេៀតគែើមបីេប្់សាាត់កមម ករពីការប្ញ្ឈប្់
ការងាររប្ស់ខ្ល ួនគ ើយ។
ការោ ី និង ការរំយោភបំពាន
កមម ករត្តូវតតេេួ លបានការការពារគោយគសចកត ីនែា ែនរូ
និងការគោរព។ អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតផ្ត ល់កតនា ងគ្វ ើការ
តែលមានគសរ ើភាពពីការោយី និង
ការរំគោេប្ំពានកនុងេត្មង់រ ូប្ភាពណាមួ យរ ួមមាន៖
ផ្ល វូ កាយ, ផ្ល វូ គេេ, ពាកយសំែី ឬ ឥរ ិោប្ែណាមួ យ
តែលប្គងា ើតគអាយមានការត្ប្មាែ, អ្រ ិយភាព ឬ
ការប្ំេិតប្ំេ័យគៅកតនា ង ការងារគ ោះគេ។
ការយរ ើសយអើង
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតផ្ត ល់កតនា ងការងារមួ យ
តែលមិនមានការគរ ើសគអ្ើង។
លកខ ខ្ណឌការងារទ ំងអ្ស់ត្តូវតត
តផ្ែ កគលើសមតថ ភាពរប្ស់កមម ករកនុងការប្ំគពញការងារ
មិនតផ្ែ កគលើមូលោានននលកខ ណៈផ្ទាល់ខ្ល ួនែូ ចជា អាយុ
ជាតិសាសន៍ ពណ៌សមប
ុ រ សញ្ញាតិ គេេ សាស
សាថនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ េំគ រផ្ល វូ គេេសាថនភាពននការ
មាននផ្ា គពាោះ ពិការភាព ឬ ជំគនឿនគោបាយគ ោះគេ។
January 2017

យសរ ើភាពននសមាគមន៍ និង អនុសញ្ញារ ួម
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតគោរពសិេធិរប្ស់កមម ករ នូ វគសរ ើភាពននសមាគមន៍ និងការចរចាជាសមូ ហភាពតែលបាន
អ្នុញ្ញាតគោយចាប្់កនុងត្ស ុក។ គនោះរ ួមប្ញ្ចល
ូ ទ ំងសិេធិកនុងការប្គងា ើតសហជីព និងការចូ លរ ួមកនុងសហជីព ឬ
សមាគមន៍កមម ករគផ្េងគេៀត គោយោមនការោយី, ការគត្ជៀតតត្ជក ឬ ការសងសឹកគ ោះគេ។
សុខភាព និង សុវតថ ិភាព
សុខ្ភាព និង សុវតថ ិភាពកមម ករត្តូវមានអ្េិភាពខ្ព ស់ជាងគគ។ អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតត្បាកែថ្នាក់ ត្គប្់គោងចត្ក
និងកតនា ងសានក់គៅតែលបានផ្ត ល់ឲ្យគឺ មានសុវតថ ិភាព, សាែត និងត្សប្ជាមួ យនឹងចាប្់តែលមាន ឬ
ការអ្នុវតត តែលលែ រប្ស់ឧសាហកមម ណាមួ យតែលត្ប្គសើរជាង។
ការការពារអតិថិជន
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតត្បាកែថ្នាក់ េំនិញតែលពួ កគគផ្លិតត្តូវមានសុវតថ ិភាព និងមិនប្ងា គអាយមានគត្ោោះថ្នាក់នក់
ែល់អ្នកគត្ប្ើត្បាស់ ឬ អ្តិែិជន។
បរ ិស្ថថន
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតអ្នុវតត តាមចាប្់ការការពារប្រ ិសាថន តែលពាក់ព័នធទ ំងអ្ស់គហើយនិងខ្ិតខ្ំគែើមបីគោរព
តាមប្េោានការពារប្រ ិសាថនអ្នត រជាតិ។
អាជីវរមម សុច រ ិតភាព និង ក្បឆំងអំយពើពុររលួ
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតធា ថ្នាក់អាជីវកមម ត្តូវបានអ្នុវតត គោយមានភាពសុច រ ិត គេៀងត្តង់ និងែំគណាោះត្សាយ ត្តឹមត្តូវ។
ការសូ កបាន់ និងអ្ំគពើពុករលួ យគៅកនុងសំណុំតប្ប្ប្េណាមួ យគឺ ត្តូវបានហាមឃាត់ោងតឹង រុឹង។
ក្បព័នធក្គប់ក្គង
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតប្គងា ើតត្ប្ព័នធត្គប្់ត្គងមួ យ តែលត្គប្ែណតប្់ទ ំងអ្ស់គលើគោងចត្ករប្ស់ខ្ល ួនតែលបានគរៀប្ចំ
គ ើងគែើមបីធា បាននូ វការអ្នុគោមតាមចាប្់ និងត្កមសីល្ម៌អ្នកផ្គ ត់ផ្គង់រប្ស់គយើង។
ការអនុយោមតាមចាប់
អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្តូវតតគោរពគអាយបានគពញគលញ តាមលកខ ខ្ណឌចាប្់រប្ស់ប្ណា
ត ត្ប្គេស តែលខ្ល ួនបាននឹង
កំពុងគ្វ ើត្ប្តិប្តត ការណ៏អាជីវកមម ។ គៅកនុងគោលការណ៏ត្កមសីល្ម៌រប្ស់គយើង ក៏បានប្តនថ មនូ វ
ការអ្នុគោមតាមចាប្់តែលមានគៅកនុងត្ប្គេសនិមួយ។។
ការអនុយោមតាមក្រមសីលធម៌អនរផ្គត់ផ្គង់របស់យ ើង
Kmart/Target នឹងត្តួ តពិនិតយការអ្នុគោមភាពជាមួ យនឹងត្កមសីល្ម៌អ្នកផ្គ ត់ផ្គង់រប្ស់គយើង
គហើយគយើងអាចនឹងគ្វ ើេសេកិចចគោងចត្កផ្គ ត់ផ្គង់ គែើមបីគ្វ ើសវនកមម ។ ការរំគោេប្ំពានណាមួ យ
ននត្កមសីល្ម៌អ្នកផ្គ ត់ផ្គង់រប្ស់គយើងនឹងត្តូវបានោយការណ៍ គៅកាន់អ្នកផ្គ ត់ផ្គង់គែើមបីគ្វ ើការ តាមោន
និង វ ិធានការតកតត្ប្។ Kmart/Target រកាសិេធិកនុងការប្ញ្ឈប្់អាជីវកមម ជាមួ យ
ត្ក ុមហុនផ្គ ត់ផ្គង់គៅគពលតែលមានការរំគោេប្ំពាន។

ត្ប្សិនគប្ើមានការរំគោេប្ំពានណាមួ យត្បាសចាកគៅនឹងត្កមសីល្ម៌ ESCគនោះ
គោកអ្ន កអាចោយការណ៍គៅកាន់ Kmart តាមរយៈអ្ុីតមល៖ Lets.Talk@kasasia.com
ឬ ោយកាណ៏គៅកាន់ Target តាមរយៈអ្ុីតមល៖ Lets.Talk@tgasourcing.com
។ោល់របាយការណ៍ទ ំងអ្ស់នឹងត្តូវបានតាមោន។
អ្តត សញ្ញាណរប្ស់អ្នកតែលបានោយការណ៍នឹងត្តូវបានរកាជាសមាៃត់ប្ំផ្ុតលុោះត្តាតតបា
នគសន ើស។ុំ

