
ការប ដ្េជ្ញា ចិត្ត គឺ ជ្ អ្វីៗ គគ្់យ៉ា ង។
គ្រម គ្តិ្ត្តិ រ្ស់ NIKE, Inc. គូស បញ្ជា ក ់អំពី ស្តងដ់ា អប្បបរមា ដែល យ�ើង រពឹំង ថា គគប ់យោងចគក ឬ កដ្លែង ផ្គតផ់្គង ់ទំ្ិញ 

ឲ្យ យ�ើង ទាងំអស់ គតរូវ បំយពញ តាម។ យ�ើង រពឹំង ថា អ្នកផ្គតផ់្គង ់របស់ យ�ើង ទាងំអស់ ្ ឹង ដចករដំលក ការយបដេជ្ញា ចិត្ត របស់ 

យ�ើង ចំយោះ ការផដេល់ សុខុមាលភាព ែល់ កម្មករ ្ិង ចំយោះ ការយគបើគរាស់ ធ្ធា្ គបកប យដា� ការទទួលខុសគតរូវ 
្ិង មា្ គបសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ យ�ើង ដសវែងរក ដែគូ ដែល បង្ហា ញ ្ ូវ ភាពជ្អ្នកែឹកនា ំក្នុង នាម ជ្ គករុមហុ៊្ ដែល មា្ 

ការទទួលខុសគតរូវ ្ិង ជ្ គករុមហុ៊្ ដែល ខិតខំ គបឹងដគបង គបតិបត្តិ ហួស ពី ស្តងដ់ា អប្បបរមា។ 
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មាន ការបោរព
ការជួល ឲ្យ ប្្ើ ការងារ  

គតរូវ តត ប្្ើ ប�ើង បោយ ស្ម័គគចិត្ត 

និបយជិត មាន អាយុ  
ចា្់ពវីអាយុ16ឆ្នា ំប�ើងបៅ 

ោ្ន ការបរើសបអើង

បោរព បលើ បសរើភាព  
នៃ ការចូលរួ ជ សមាគ &  
ការចរចា ជ្ សមូហភាព 

គ្្រ្បោយចវីរភាព
ឲ្យ តៃមលៃ បលើ ទឹ្រ

កាត់្ន្ថយ សំណល់ ជ្ អ្្ប្រមា &  
ទុ្រោ្រ់ ឲ្យ បាន សមគស្

កាត់្ន្ថយ ការបគ្ើគបាស់ ថាមពល &  
កា្ូន ជ្ អ្្ប្រមា

កាត់្ន្ថយ ការ្ប ច្េញ ជ្តិពុលបៅ្រនា នុងខ្យល់  
ជ្ អ្្ប្រមា

មាន ការគគ្់គគង បលើ  
សារធាតុគវីមវីគតឹមគតរូវ

សុវត្ថិភាព 
្រតនលៃង ប្្ើការ មាន សុវត្ថិភាព 

្រតនលៃង បគរៅ ផលិត្រម្  

មាន សុវត្ថិភាព & ផដេល ់សុខភាព ល្អ 

អោរ & បហោឋា រចនាសម្ម័ន្ធ  
មាន សុវត្ថិភាព 

តផនការ ស្រម្ភាព បៅបពល មាន  

អគ្ិភម័យ & ភាពអាសននា 

មាន ការគតរួតពិនិត្យ បលើ  
បគោោះថានា ្រ់ ចំបោោះ សុខភាព & អនាមម័យ

គតឹមគតរូវ
ោ្ន ការរំខាន ប្ៀតប្ៀន  

ឬការរំបោភ្ ំោន

បមា៉ា ង ប្្ើការ មិន បលើស ្រំណត់ 

សំណង ទូទាត់ &  
ផលគ្បយជន៍ នានា  

គតរូវ ្ ង់ ជូន ឲ្យ ទាន់ បពលបវោ 

ជួល ឲ្យ ប្្ើ ការងារ បទៀងទាត់ 



ស្តង់ោ ៃន គ្រម គ្តិ្ត្តិ

មាន ការបោរព 

ការជួល ឲ្យ ប្្ើ ការងារ គឺ គតរូវ ប្្ើ ប�ើង បោយ ស្ម័គគចិត្ត
អ្នកផ្គតផ់្គត ់មិ្  គតរូវ យគបើ ពលកម្ម បង្ំ យ�ើ� មា្ ជ្ អាទិ៍ ពលកម្ម ក្នុង ព្្ធនាគារ ពលកម្ម ជ្ប ់

កិច្ចស្យា បង្ំ ពលកម្ម ដបប ទាសភាព ឬ ទគមង ់យផសេងយទៀត ដ្ ពលកម្ម បង្ំ។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ 
ទទួលខុសគតរូវ ចំយោះ ដ្លែយសវា ជួល កម្មករ ទាងំអស់ ឲ្យ យធវែើ ការង្រ រមួទាងំ ដ្លែយសវា យរ ើស កម្មករ។

និបយជិត គតរូវ មាន អាយុ ចា្់ ពវី 16 ឆ្នា  ំប�ើងបៅ
្ិយយជិត របស់ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវដត មា្ អា�ុ យ៉ា ងតិច 16 ឆ្្ន  ំឬ យលើស អា�ុ បញ្ចប ់ការអបរ់ ំ
មូលដាឋា ្ ចារំាច ់ឬ ក ៏អា�ុ យធវែើការ គសបចបាប ់យៅ ក្នុង គបយទស យោល គឺ �ក ម�ួ ណា ដែល ខ្ពស់ ជ្ង 

យគ។ ្ិយយជិត ដែល មា្ អា�ុ យគកាម 18 ឆ្្ន  ំមិ្  គតរូវ ជួល ឲ្យ យធវែើការយៅក្នុង ស្ថា ្ភាព ដែល អាច 

មា្ យគគាះថា្ន ក ់យ�ើ�។

អនា្រផត្់ផង្់មិនគតរូវបរើសបអើងប�ើយ
បុរស ្ ិង សសដេី ដែល អ្នកផ្គតផ់្គង ់រា្ ជួល ឲ្យ យធវែើ ការ មិ្  គតរូវ ទទួល រង ្ ូវ ការយរ ើសយអើស ក្នុង ការង្រ 
យ�ើ� រមួទាងំ ការជួល សំណង ទូទាត ់ការែំយ�ើង ឋា្ៈ ឬ ការពិ្�័ យដា� ដផអែក យលើ យេទ 

ជ្តិស្ស្ ៍ស្សនា អា�ុ ពិការភាព ទំយនារ ផលែូវយេទ ការមា្ គេ ៌ស្ថា ្ភាព យរៀបការ សញ្ជា តិ 

គំ្ិត ្ យយរា� សម្ព័្ ្ធ ជ្ម�ួ សហជីព កម្មករ យែើមកំយណើ ត សង្គម ឬ ជ្តិស្ស្ ៍ឬ ក ៏ស្ថា ្ភាព 

ែដទ យផសេងយទៀត ដែល ចបាប ់គបយទស រា្ ការោរ។ សសដេី  ្ ិង បុរស គតរូវ ទទួល គរាក ់យបៀវតសេ យស្មើគា្ន  
សគមាប ់ការង្រ ដែល មា្ តដមលែ យស្មើគា្ន ។

គតរូវបោរពបលើបសរើភាពៃនការចូលរួមជ្សមាគមនិងការចរចាជ្សមូហភាព
អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ទទួលស្្គ ល់ ្ ិង យគារព សិទ្ធិ របស់ ្ ិយយជិត ចំយោះ យសរភីាព ដ្ ការចូលរមួ ជ្ 

សមាគម ្ិង ការចរចា ជ្ សមូហភាព។ យៅ កដ្លែង ដែល សិទ្ធិ មា្ យសរភីាព ក្នុង ការ ចូលរមួ ជ្ 

សមាគម ្ិង ការចរចា ជ្ សមូហភាព គតរូវ រា្ កំហិត យគកាម ចបាប ់អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ អ្ុញ្ញា ត ឲ្យ 
បយងកើត មយធយារា� គសបគា្ន  សគមាប ់ការចូលរមួ ជ្ សមាគម ្ ិង ការចរចា យដា� ឯកោជ្យ ្ ិង យសរ។ី

គតឹមគតរូវ

មិនគតរូវអត់ឱនចំបោោះការរំខានប្ៀតប្ៀននិងការរំបោភ្ ំោន
្ិយយជិត របស់ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ទទួល ការយគារព ោបអ់ា្ ជ្ម�ួ ្ ឹង យសចកដេី ដ្លែ្្នូ។ ្ិយយជិត មិ្  

គតរូវ ទទួលរង ការរខំា្ យបៀតយបៀ្ ្ិង ការរយំោេ បំោ្ យលើ ោងកា� ផលែូវយេទ ផលែូវចិត្ត ឬ ោក្យសមដេ ី
យ�ើ�។ 

បមា៉ា ងប្្ើការមិនគតរូវបលើស្រំណត់ប�ើយ
អ្នកផ្គតផ់្គង ់មិ្  គតរូវ តគមរូវ ឲ្យ កម្មករ យធវែើការ យលើស ពី យមា៉ា ង ធម្មតា ្ ិង យមា៉ា ង បដ្ថាម ដែល អ្ុញ្ញា ត យដា� 

ចបាប ់គបយទស ដែល កម្មករ គតរូវ រា្ ជួល យ�ើ�។ យមា៉ា ង យធវែើការ ធម្មតា យៅ ក្នុង ម�ួ សរាដេ ហ៍ មិ្  គតរូវ 
យលើសពី 48 យមា៉ា ង យ�ើ�។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ អ្ុញ្ញា ត ឲ្យ កម្មករ សគមាក យ៉ា ងតិច 24 យមា៉ា ង ជ្បគ់ា្ន  
យរៀងោល់ អំ�ុងយពល គរាពីំរ ដ្ងៃ។ ការង្រ បដ្ថាម យមា៉ា ង ទាងំអស់ គតរូវដត យធវែើ យដា� មា្ ការគពមយគពៀង 

គា្ន ។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់មិ្  គតរូវ យស្នើ ការបដ្ថាម យមា៉ា ង តាម មូលដាឋា ្ ជ្ គបចា ំធម្មតា យ�ើ� យហើ� គតរូវ 
សងគរាក ់ទូទាត ់ការង្រ បដ្ថាម យមា៉ា ង ទាងំអស់ ក្នុង អគតា បដ្ថាម យមា៉ា ង សមគសប។ យគរៅ ពី យពល សថាិត 

ក្នុង ស្ថា ្ការណ៍ វសិ្មញញា  ចំ្ួ្ សរុប ដ្ យមា៉ា ង យធវែើការ ធម្មតា ្ ិង យមា៉ា ង បដ្ថាម ក្នុង ម�ួ សរាដេ ហ៍ មិ្  

គតរូវ យលើស ពី 60 យមា៉ា ង យ�ើ�។

សំណងទូទាត់គតរូវ្ ង់ជូនឲ្យទាន់បពលបវោ
អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ទទួលស្្គ ល់ ថា ្ិយយជិត គគប ់រូប មិ្  ថា គបរុស ឬ គសី យ�ើ� មា្ សិទ្ធិ ទទួល 

សំណង សគមាប ់សរាដេ ហ៍ ដែល រា្ បំយពញ ការង្រ ធម្មតា ក្នុង ចំ្ួ្ ទឹកគរាក ់គគបគ់គា្ ់យែើម្ប ី
បំយពញ តគមរូវការ មូលដាឋា ្ របស់ ្ ិយយជិត គពមទាងំ ផដេល់ ជូ្ ្ ូវ ចំណូល សគមាប ់ទុកស្សេ ំខលែះ។ 

្ិយយជិត របស់ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ទទួល យបៀវតសេ ទា្ ់យពលយវោ យ៉ា ងតិច គរាកឈ់្នួល អប្បបរមា 

ដែល ចបាប ់គបយទស រា្ តគមរូវ ឬ ក ៏គរាកឈ់្នួល ទូយៅ យោល គឺ ម�ួ ណា ដែល ខ្ពស់ ជ្ង គពមទាងំ 

ទទួល ្ ូវ ផលគបយយជ្ ៍ចារំាច ់តាម ផលែូវចបាប ់រមួទាងំ ផលគបយយជ្ ៍ដ្ ការឈបស់គមាក យៅ 

ដ្ងៃបុណ្យ ្ិង ការសំុ ឈប ់សគមាក គពមទាងំ គរាក ់រាត ់ការង្រ តាម ផលែូវចបាប ់យៅយពល ការជួល ឲ្យ 
យធវែើ ការង្រ រា្ បញ្ចប។់ គា្ម ្ ការកាតគ់រាក ់ពិ្�័ ពី គរាក ់យបៀវតសេ យ�ើ�។ យៅយពល សំណង ទូទាត ់

មិ្  អាច បំយពញ តាម តគមរូវការ មូលដាឋា ្ របស់ ្ ិយយជិត ្ិង មិ្  អាច ផដេល់ ្ ូវ ចំណូល សគមាប ់ទុក 

ស្សេ ំខលែះ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ បយងកើត ជូ្ែំណឹង ្ិង អ្ុវត្ត �ុទ្ធស្សស្ត យែើម្ប ីដសវែង�ល់ ជ្ ប្្តបនាទា ប ់

អំពី គរាក ់សំណង ទូទាត ់ដែល អាច បំយពញ តាម តគមរូវការ ទាងំយនាះ រា្។

ស្តងោ អ្្ប្រមា រ្ស់ បយើង
យៅ Nike យ�ើង យជឿជ្ក ់ថា យទាះបីជ្ យ�ើង គា្ម ្ ទីបញ្ចប ់ក ៏យដា� ពិត ណាស់ ដែល យ�ើង មា្ ទី 
ចាបយ់ផដេើម ែ ៏ចបាស់ោស់ ម�ួ។

គកម គបតិបត្តិ យ្ះ គូស បញ្ជា ក ់ពី ស្តងដ់ា អប្បបរមា ដែល យ�ើង រពឹំង ថា គគប ់យោងចគក ឬ កដ្លែង ដែល 

ផ្គតផ់្គង ់ទំ្ិញ ឲ្យ យ�ើង ទាងំអស់ គតរូវដត បំយពញ តាម។

ស្តងដ់ា អប្បបរមា ទាងំយ្ះ គឺ ជ្ ដផ្នក ែ ៏សំខា្ ់ចារំាច ់ដ្ �ុទ្ធស្សស្ត រក គបេព ផ្គតផ់្គង ់របស់ 

NIKE, Inc., រយបៀប ដែល យ�ើង វា�តដមលែ ជ្ មូលដាឋា ្ យលើ ែំយណើ រការ គបតិបត្តិ របស់ យោងចគក គពមទាងំ 

កំណត ់ថា យតើ អ្នកផ្គតផ់្គង ់ណា ដែល Nike ្ឹង ប្្ត សហការ ្ ិង ពគងីក អាជីវកម្ម របស់ យ�ើង ជ្ម�ួ។ 

្រដេវីរំពឹង រ្ស់ បយើង
យ�ើងរពឹំងថាអ្នកផ្គតផ់្គង់របស់យ�ើងទាងំអស់្ ឹងដចករដំលក្ ូវការយបដេជ្ញា ចិត្តរបស់Nikeចំយោះ
យគាលបំណងដ្ការយគារពសិទ្ធិរបស់កម្មករជ្ម�ួ្ ឹងការ�កចិត្តទុកដាក់ជ្ពិយសសចំយោះ
គករុមកម្មករដែលង្�្ ឹងទទួលរងផលប៉ាះោល់្ ិងមា្តគមរូវការជ្កោ់ក់ែូចជ្សសដេី
ជ្អយនា្ត គបយវស្៍្ិងកម្មករបយណាដេ ះអាស្្នគពមទាងំយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់កម្មករ
្ិងសហគម្៍កាតប់្ថា�សំណល់ការយគបើគរាស់ធ្ធា្គបកបយដា�ការទទួលខុសគតរូវ
្ិងមា្គបសិទ្ធភាពគពមទាងំខំគបឹងដគបងកាតប់្ថា�កាបូ្យៅតាមតគមរូវការយគាលយៅដ្
ការការោរបរយិកាសជ្អ្្តរជ្តិ។

�ុទ្ធស្សស្តដ្ការរកគបេពផ្គតផ់្គង់របស់យ�ើងផដេល់អាទិភាព្ ិងអ្ុយគគាះែល់អ្នកផ្គតផ់្គង់ដែល
បង្ហា ញ្ ូវភាពជ្អ្នកែឹកនាំក្នុងនាមជ្គករុមហុ៊្ដែលមា្ការទទួលខុសគតរូវ្ិងជ្គករុមហុ៊្
ដែលខិតខំគបឹងដគបងគបតិបត្តិហួសពីស្តងដ់ាអប្បបរមា។ជ្ដផ្នកម�ួដ្�ុទ្ធស្សស្តអេវិឌ្ឍ
របស់យ�ើងយ�ើងដសវែងរកដែគូដែលកំពុងអេវិឌ្ឍគបព័្ ្ធគគបគ់គងែ៏រវាសរដវ្ ិងអាចបតដ់ប្រា្
ដែលអ្ុញ្ញា តឲ្យពួកយគែឹកនាំអេវិឌ្ឍអាជីវកម្មឲ្យរកីចយគមើ្ ជ្្ ិរ្្តតាមរ�ៈការកាតប់្ថា�
ផលប៉ាះោល់ែល់បរសិ្ថា ្របស់ពួកយគជំរុញវប្បធម៌ផដេល់សុវតថាិភាពែ៏ខាលែ ងំកាលែ ្ិងអេវិឌ្ឍកមាលែ ងំ
ការង្រដែលមា្ការចូលរមួោកព់័្ ្ធ្ ិងមា្តដមលែ។

ច្រ្ នុវិសម័យរ្ស់បយើងចំបោោះភាពជ្ៃៃគូ
Nike ទទួលស្្គ ល់ ថា ការសយគមច ចក្ុវស័ិ� របស់ យ�ើង ក្នុង នាម ជ្ អ្នកពឹងដផអែក យគ, អ្នកគសឡាញ់ 

ធម្មជ្តិ ្ិង ដខសេចង្វែ ក ់ផ្គតផ់្គង ់ដែល មា្ សមធម ៌គតរូវការ ្ ូវ កិច្ចសហការ ខ្ពស់ ្ិង ការយធវែើ 
សកម្មភាព រមួគា្ន  មិ្ ដម្ គតឹមដត ជ្ម�ួ អ្នកផ្គតផ់្គង ់របស់ យ�ើង យនាះ យទ ប៉ាុដ្្ត ជ្ម�ួ ភាគី ោកព់័្ ្ធ 
ទាងំអស់ យៅក្នុង ដខសេចង្វែ ក ់ផ្គតផ់្គង ់យនាះ។ យ�ើង យជឿជ្ក ់ថា ភាពជ្ដែគូ ដែល មា្ មូលដាឋា ្ ដផអែក 

យលើ តមាលែ ភាព កិច្ចសហការ ្ិង ការយគារពគា្ន  យៅ វញិ យៅ មក គឺ ជ្ ដផ្នក ែ ៏សំខា្ ់ចារំាច ់យែើម្ប ី
សយគមច ចក្ុវស័ិ� យ្ះ។ យ�ើង ្ ឹង ចាបដ់ែគូ ជ្ម�ួ អ្នកផ្គតផ់្គង ់របស់ យ�ើង ក្នុង យពល ដែល យ�ើង ប្្ត 
ពគងីក ការចូលរមួ ោកព់័្ ្ធ ជ្ម�ួ សង្គម សីុវលិ សហជីព រដាឋា េរិាល ្ិង ជ្ម�ួ អ្នកែដទ យៅក្នុង 

ឧសសាហកម្ម របស់ យ�ើង ្ិង យលើស ពី យនាះ យៅ យទៀត យែើម្ប ីជះឥទ្ធិពល យលើ ការផ្លែ ស់បដេូរ ជ្ គបព័្ ្ធ 
ចំយោះ ពលកម្ម សុខភាព ្ ិង សុវតថាិភាព គពមទាងំ លក្ខណ្ឌ  បរសិ្ថា ្ យៅក្នុង គបយទស នានា ដែល 

យ�ើង យធវែើ គបតិបត្តិការ។ 

©2017 Nike, Inc. រកសា សិទ្ធិ គគប ់យ៉ា ង កញ្ញា  2017បណដេុ ំ  ដ្ មា៉ា ក របស់ NIKE, Inc. រមួមា្ មា៉ា ក NIKE, មា៉ា ក Jordan, Hurley ្ិង Converse។

ការប ដ្េជ្ញា ចិត្ត គឺ ជ្ អ្វីៗ គគ្់យ៉ា ង។



គ្្រ្បោយចវីរភាព

ឲ្យ តៃមលៃ ទឹ្រ
អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ កាតប់្ថា� ការយគបើគរាស់ ទឹកស្អែ ត ជ្ អប្បបរមា ្ិង គតរូវ បងហាូរ ទឹក កខវែក ់អ្ុយោម 

តាម ចបាប ់ក្នុង គសរុក ដែល មា្ ជ្ ធរមា្ បទបញ្ជា  នានា ្ិង ស្តងដ់ា Nike។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ខិតខ ំ

គបឹងដគបង គគបគ់គង ទឹកស្អែ ត យដា� �ល់ ឲ្យ រា្ ចបាស់ ្ ិង គគបគ់គង ហា្ិេ�័ ដ្ ទឹក របស់ ខលែួ្ 

គពមទាងំ ជំរុញ ជ្ ប្្តបនាទា ប ់ឲ្យ កាតប់្ថា� ការយគបើគរាស់ ្ិង យគបើគរាស់ គបកប យដា� គបសិទ្ធភាព 

យៅ ក្នុង គបតិបត្តិការ របស់ ខលែួ្។ 

កាត់្ន្ថយ សំណល់ ជ្ អ្្ប្រមា និង ទុ្រោ្រ់ ឲ្យ បាន គតឹមគតរូវ 
អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ បំដបក គគបគ់គង ែឹកជញជាូ ្ ្ិង យចាល សំណល់ រងឹ/បងក យគគាះថា្ន ក ់ឲ្យ រា្ គតឹមគតរូវ 
គសបតាម បទបញ្ជា  ក្នុង គសរុក ្ិង ស្តងដ់ា Nike។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវដត ទទួល ្ ូវ ការអ្ុញ្ញា ត ដែល 

ចារំាច ់ទាងំអស់ ្ិង យផទាៀងផ្ទា ត ់ថា អ្នក មក ទទួល សំណល់ រងឹ/ បងក យគគាះថា្ន ក ់មា្ សិទ្ធិ ្ ិង 

អាជ្ញា បណ្ណ  គតឹមគតរូវ។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ វាស់សទាង ់្ ិង ដកលមអែ គបសិទ្ធភាព យគបើគរាស់ វតថាុធាតុ យែើម 

ជ្ប្្តបនាទា ប ់គពមទាងំ ឲ្យ តដមលែ បដ្ថាម យលើ ការរយធវែើ ្ ិសសេរណកម្ម។ 

កាត់្ន្ថយ ការបគ្ើគបាស់ ថាមពល & កា្ូន ជ្ អ្្ប្រមា 

កំណតគ់តា ដ្ ការទិញ ថាមពល ្ ិង អគ្គិស្ី គតរូវដត រកសា ឲ្យ រា្ គតឹមគតរូវ យហើ� គតរូវ អ្ុវត្ត ឲ្យ រា្ 

លអែបំផុត ចំយោះ គបព័្ ្ធ ថាមពល សំខា្់ៗ ។ អ្នកផ្គតផ់្គង់ខិតខំគបឹងដសវែងរកវធិីស្សស្តផ្តល់ផល
ចំយណញសម្ឹងការចំណា�យែើម្បីដកលមអែឲ្យគបយសើរ្ូវគបសិទ្ធពលថាមពលតាមដា្្ ិង
ប្ថា�ការបយញ្ចញឧស្ម័្ផទាះកញ្ចក់គពមទាងំយគបើគរាស់ថាមពលកយកើតយ�ើងវញិគគប់កដ្លែងដែល
អាចយធវែើរា្។

ផល្៉ាោះោល់ៃនការ្ប ច្េញជ្តិពុលបៅ្រនា នុងខ្យល់
គតរូវបាន្ន្ថយឲ្យបៅតិចជ្អ្្ប្រមា
ការបយញ្ចញ ជ្តិពុលយៅក្នុងខ្យល់ ដែល មា្ ស្រធាតុ គីម ីសរោីង្គ យហើរ ដផសេង សំយណើ ម ស្រធាតុ 

កាតសីុ់ បណដេុ ំ  អ្ុភាគ ស្រធាតុ គីម ីបំផ្លែ ញ គសទាប ់អូហសូេ្ ្ិង អ្ុផល ឥ្្ធ្កម្ម ដែល កយកើត 

យ�ើង ពី គបតិបត្តិការ គតរូវដត សមា្គ ល់ ចរតិលក្ណៈ ឲ្យ រា្ ចបាស់ គតរួតពិ្ិត្យ ជ្ គបចា ំគគបគ់គង 

្ិង យធវែើ គបគពឹត្តកម្ម យយង តាម ចបាប ់គបយទស ផលិតកម្ម មុ្យពល បយញ្ចញ។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ យធវែើ 
ការគតរួតពិ្ិត្យ ជ្ គបចា ំអំពី ែំយណើ រការ គបតិបត្តិ ដ្ គបព័្ ្ធ គគបគ់គង ការបយញ្ចញ ជ្តិពុលយៅក្នុង
ខ្យល់របស់ខលែួ្។

គគ្់គគង សារធាតុ គវីមវី ឲ្យ បាន គតឹមគតរូវ 
អ្នកផ្គតផ់្គង់បង្ហា ញ្ ូវវធិីស្សស្តែ៏ជ្បោ់ប់្ ិងគបកបយដា�សមតថាភាពក្នុងការគគបគ់គងស្រធាតុ
ដែលយគដាកក់ំហិតរតឹប្្តឹងយដា�គតរូវរា្គាំគទគទគទងយ់ដា�កម្មវធិីគគបគ់គងស្រធាតុគីមី
ែ៏មា្គបសិទ្ធភាព្ិងយគារពតាមចបាប។់ កម្មវធិី យ្ះ កតស់មា្គ ល់ យ៉ា ងចបាស់ ្ ិង សគមាល ្ ូវ 
ហា្ិេ�័ ដ្ ស្រធាតុ គីម ីចំយោះ កម្មករ បរសិ្ថា ្ ្ិង អ្នកយគបើគរាស់ តាមរ�ៈ ការជួ�� សគមរួល ែល់ 

ការទុកដាក ់យដា� សុវតថាិភាព ការរកសាទុក ការយគបើគរាស់ លទ្ធកម្ម ្ិងការយចាលស្រធាតុគីម។ី

ស្រម្

គ្រមបនោះគតរូវបានអនុវត្តយ៉ា ងបពញបលញ
ជ្ លក្ខណ្ឌ  ម�ួ ដ្ ការយធវែើ អាជីវកម្ម ជ្ម�ួ Nike អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ អ្ុវត្ត ្ ិង រមួបញ្ចូ ល គកម យ្ះ 

គពមទាងំ គកម ស្តងដ់ា ភាពជ្អ្នកែឹកនា ំអម មក ជ្ម�ួ គកម យ្ះ ្ិង ចបាប ់ជ្ ធរមា្ យៅ ក្នុង 

អាជីវកម្ម របស់ ខលែួ្ រមួទាងំ ការបយងកើត គបព័្ ្ធ គគបគ់គង គបកប យដា� គបសិទ្ធភាព ្ិង ដាកឲ់្យមា្ 

ការយផទាៀងផ្ទា ត ់្ ងិ ការគតរួតពិ្ិត្យ។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ គបកាស គកម យ្ះ ជ្ ភាស្ របស់ ្ ិយយជិត ខលែួ្ 

យៅក្នុង កដ្លែង យធវែើការ ចម្បងៗ ទាងំអស់ បណដេុ ះបណាដេ ល ្ ិយយជិត អំពី សិទ្ធិ ្ ិង កាតពវែកិច្ច របស់ 

ពួកយគ ែូច រា្ ឲ្យ ្ ិ�ម្�័ ក្នុង គកម យ្ះ ្ិង ចបាប ់គបយទស ជ្ ធរមា្ គពមទាងំ ធានា ឲ្យ គរាកែ 

ថា អ្នកផ្គតផ់្គង ់រង ដែល ផលិត ្ ូវ ផលិតផល មា្ មា៉ា ក Nike ្ិង ផលិតផល របស់ គករុមហុ៊្ សម្ព័្ ្ធ 
អ្ុយោម តាម ផងដែរ។

ជួល ឲ្យ ប្្ើ ការងារ បទៀងទាត់
អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ទទួល �ក ្ ិង យគារព ឲ្យ រា្ ខាជា បខ់ជាួ្ តាម វធិា្ ្ ិង លក្ខណ្ឌ  ដ្ ការជួល ឲ្យ យធវែើ 
ការង្រ ដែល យគារព ្ ិយយជិត របស់ ខលែួ្ គពមទាងំ ការោរ សិទ្ធិ របស់ ពួកយគ យគកាម កគមតិ ខ្ពស់ ជ្ង 

ចបាប ់្ ិង បទបញ្ជា  អំពី ពលកម្ម ្ ិង ស្្តិសុខ សង្គម របស់ គបយទស ្ ិង អ្្តរជ្តិ ឬ ក ៏តគមរូវការ 
នានា យៅក្នុង គកម យ្ះ។ ការង្រ គតរូវ ដត យធវែើ តាម មូលដាឋា ្ ដ្ ការទំនាកទ់ំ្ង ការង្រ ដែល រា្ 

ទទួលស្្គ ល់ ្ ិង រា្ បយងកើត តាមរ�ៈ ចបាប ់្ ិង ការអ្ុវត្ត យៅក្នុង គបយទស។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់មិ្  គតរូវ យគបើ 
ទគមង ់ណា ម�ួ ដ្ ការយរៀបច ំឲ្យ យធវែើ ការង្រ យៅ តាម ផទាះ យ�ើ� សគមាប ់ផលិតកម្ម ដ្ ផលិតផល មា្ 

មា៉ា ក Nike ឬ ផលិតផល របស់ គករុមហុ៊្ សម្ព័្ ្ធ។

សុវត្ថិភាព

្រតនលៃង ប្្ើការ គតរូវ មាន សុវត្ថិភាព
អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ ផដេល់ ្ ូវ បរសិ្ថា ្ ដ្ កដ្លែង យធវែើការ ដែល មា្ សុវតថាិភាព ្ិង អ្ុវត្ត ជំហា្ ចារំាច ់

យែើម្ប ីបង្ក រ យគគាះថា្ន ក ់្ ិង របសួ ដែល អាច យកើតយ�ើង ទាកទ់ង ជ្ម�ួ ្ ឹង ការង្រ ឬ ក ៏យកើតយ�ើង ក្នុង 

អំ�ុងយពល យពល យធវែើការ ឬ ក ៏យដា�ស្រ គបតិបត្តិការ យៅ កដ្លែង របស់ អ្នកផ្គតផ់្គង។់ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ 
មា្ គបព័្ ្ធ ចាប ់សញ្ញា  បយញជា ៀស ្ិង យ្លែើ�តប ្ ឹង ហា្ិេ�័ ដែល អាច យកើតយ�ើង ចំយោះ សុវតថាិភាព 

របស់ ្ ិយយជិត ទាងំអស់។

សយនោឋា ន អាហារោឋា ន និង ្រតនលៃង តែទាបំ្រង្ គតរូវតត មាន សុវត្ថិភាព  
និង ផដេល ់សុខភាពល្អ
កដ្លែង ទាងំអស់ ដែល អ្នកផ្គតផ់្គង ់យធវែើ គបតិបត្តិការ រមួទាងំ ទីស្្ន កអ់ាគស័� កដ្លែង ទទួលទា្ អាហារ 
្ិង កដ្លែង ដ្ទាយំក្មង គតរូវដត មា្ សុវតថាិភាព អនាម�័ ្ិង ផដេល់ សុខភាព លអែ។ កដ្លែង នានា រមួទាងំ 

កដ្លែង ដ្ទា ំយក្មង គតរូវដត យគារព ឲ្យ រា្ ខាជា បខ់ជាួ្ តាម ចបាប ់គបយទស ឬ ស្តងដ់ា Nike សមគសប 

ដែល អ្ុវត្ត ចំយោះ សំណង ់អគារ គពមទាងំ សុខភាព ្ ិង សុវតថាិភាព។ អ្នកផ្គតផ់្គង ់គតរូវ មា្ គបព័្ ្ធ 
គគបគ់គង សុវតថាិភាព ែរ៏ងឹមា ំយៅ ្ ឹង កដ្លែង យែើម្ប ីកាតប់្ថា� ្ ិង លុបបំរាត ់ហា្ិេ�័ យលើ សុវតថាិភាព 

្ិង សុខភាព យដា�ស្រ គបតិបត្តិការ យៅ កដ្លែង យគរៅ ផលិតកម្ម ទាងំយ្ះ។ 

អោរ គតរូវតត សមគស្ តាម បោល្ំណង
អគារ របស់ អ្នកផ្គតផ់្គង ់្ិង យហដាឋា រចនាសម្ព័្ ្ធ ទុកដាក ់ប្ទាុក គតរូវដត រា្ ស្ងសង ់គសប តាម ចបាប ់

គបយទស ផលិតកម្ម មា្ វញិ្ញា ប្បគត �ល់គពម ពី ខាង សំណង ់សីុវលី ្ ិង វសិវែកម្ម យហដាឋា រចនាសម្ព័្ ្ធ 
ឬ ក ៏ស្តងដ់ា អ្្តរជ្តិ។ កដ្លែង យគបើគរាស់ ចគមរុះ មិ្  ទទួល ការអ្ុញ្ញា ត ឲ្យ យគបើគរាស់ យ�ើ�។
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