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ف  ة المعلومات للموظفني  تدقيق ��ش

وط  كتك معرفة الم��د عن بنود و�ش ا، س�قوم مدقق مستقل ب�جراء ز�ارة مهمة إ� مكان عملك. فقد ُطلب منه عمالء �ش ق��ب�
ف  ي ذلك العاملني

ي العمل (بما �ف
) عن هذە ال��ارة. الخدمة الخاصة بك. ير�ب المساعدة للتأ�د من معرفة جميع زمالئك �ف ف  المؤقتني

، �س� المبادرة التجار�ة األخالق�ة (  وع أ��ب  ). ETIترتبط ال��ارة بعمل م�ش

ا ETIإن المبادرة التجار�ة األخالق�ة (  ي تعمل مع� كات والنقابات التجار�ة ومنظمات التنم�ة الدول�ة اليت ف ال�ش ) عبارة عن تحالف بني
ام حقوق ا ي جميع أنحاء العالم. لتع��ز ظروف عمل أفضل واح�ت

ف �ف  لعاملني

ف واإلدارة.   ي الموقع وسوف يناقش هذە المشكالت مع العاملني
 وس�قوم المدقق بقضاء بعض الوقت �ف

ي مكان العمل، واالستماع إ� ما يرون أنه ج�د،  
ا لمناقشة أوضاع وحقوق العمل �ف ف عشوائ�� ا من العاملني سوف �ختار المدقق عدد�

احاتكم للتحس . وكذلك اق�ت ف  ني

ف تقد�م موافقتهم قبل عرض ب�اناتهم الشخص�ة، بما يتما�ش مع اللوائح التنظ�م�ة لحما�ة الب�انات   وسُ�طلب من العاملني
)GDPR .( 

 : ي سيتم مناقشتها ما ��ي
 �شمل المشكالت اليت

ا للعمل   • ا وصح�� ا آمن�
�
 ما إذا كان مكان عملك مكان

ي األدىف ما إذا كانت األجور �ساوي ع� األقل الحد الق  •
 انوىف

وط   •  ما إذا كنت ب�مكانك االنضمام إ� النقابات والتفاوض مع اإلدارة حول األجور وال�ش
ف   • ف ال يتعرضون التمي�ي  ما إذا كان جميع العاملني
ي الق�ي أو غ�ي مدف�ع األجر، أو ساعات عمل زائدة أو أجور   •

ي ذلك العمل اإلضا�ف
ما إذا كان هناك أي عمل ق�ي، بما �ف

 موقوفة
ستكون المقابالت ��ة ولن �قوم المدقق بكشف ه��ة أي شخص لإلدارة. سيتمكن الموظفون من التحدث بح��ة ولن تكون 

 هناك أ�ة عواقب سلب�ة ع� المشاركة. 

نر و�لوك، والذي   ي ف�ي
ي عل�ك االتصال بأل�سون و�لوك �ف

إذا كان لدى أي شخص أ�ة مخاوف أو أسئلة حول العمل�ة، فينب�ف
 بدورە س�قدم الم��د من المعلومات إذا لزم األمر: 

 01756 700802الهاتف: 

 office@vwa.co.uk  : ��ا ب�ل�د اإلل��ت و ف

 www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html :أو أ��مل نموذجنا عب نت�اإل تن

نحتاج إ� مشاركتك الفعالة لضمان نجاح هذە ال��ارة. ير�ب مشاركة هذە المعلومات مع زمالئك واالستعداد لل��ارة. و بعد 
 باطالعك ع� النتائج والتفاص�ل الخاصة باإلجراءات الواجب اتخاذها.  المراجعة، ستقوم اإلدارة

 التوقيع

 أل�سون و�لوك 
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