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ہر دن پسندیدگیوں
سے بھرا
کچھ تو آسان ہیں۔ دیگر جو چیز صحیح ہے اس
ہے۔
ہوا
کے لئے آپ کی تالش کو قدرے مشکل بناتے ہیں۔
بڑا اور چھوٹا ،وہ آپ کی شخصیت تشکیل دیتے
ہیں۔ ایک ایک کرکے ،وہ Avery Dennison
کے مستقبل کو متشکل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
ہر انتخاب معنی رکھتا ہے ،اور ہر انتخاب کے
ساتھ آپ اپنی راہ بناتے ہیں۔
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ہمارے ضابطۂ اخالق
میں خوش آمدید۔
زیادہ تر ضابطہ اخالق اصول کی کتابوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں ،جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا
کر سکتے ہیں اور کیا نہيں کر سکتے ہیں۔  Avery Dennisonکا ضابطۂ اخالق یہ نہیں بتاتا ہے۔ ہم
بہترین فیصلے کرنے کی آپ کی قابلیت کا احترام کرتے ہیں۔
ضابطۂ اخالق کو ہماری اقدار پر تعمیر کیا جاتا ہے اور اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ جیت حاصل
کرنے کے لئے کھیلنے اور اقدار پر مبنی ہونے کے مابین کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ درحقیقت ،ایک بااخالق
اور اقدار پر مبنی کمپنی ہونا ہمیں جیتنے میں مدد دیتا ہے۔ ضابطۂ اخالق کو ہر روز ہمارے ذریعہ کیے
جانے والے انتخابات کے بارے میں جاری مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔
چونکہ ہم ایک پیچیدہ کاروباری دنیا میں قدم رکھتے ہیں ،لہذا ہم تحریک یافتہ ،دانشمندانہ اور…اخالقی
فیصلے کرنے میں اپنی مدد کے لئے یہ ضابطۂ اخالق استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت ہمیں ایک مقابلہ جاتی
فائدہ عطا کرتی ہے اور یہ متنوع افراد کے اجتماع کی حیثیت سے ،ایک آجر کی حیثیت سے اور ایک
کارپوریٹ شہری کی حیثیت سے ہمیں الگ کرتی ہے۔
ضابطۂ اخالق ہماری کمپنی کے ساتھ تعامل کرنے والے ہر کسی – ہمارے لوگ ،گاہک ،سپالئرز اور،
سب سے زیادہ ہمارے حصص برداروں – کے ساتھ اعتماد تخلیق کرتے ہوئے ،راستبازی کے ساتھ عمل
کرنے میں ہماری مدد کا ایک ٹول ہے۔ ضابطہ صرف مالزمین کے لیے نہیں ہے؛ اس کا اطالق ہمارے
ڈائریکٹرز اور افسران پر بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی راہ بنانے کے لئے یہ ضابطہ اور ہماری دیگر
اقدار اور اخالقیات سے متعلق اسباب استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔۔

مِچ بوٹیئر ()Mitch Butier
صدر اور چیف ایگزیکیٹو آفیسر
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ٹھوس فیصلے کرنے کے بارے
میں بات چیت کے آغاز کے بطور
اس ضابطے پر غور کریں۔
ٹھوس فیصلوں سے نہ صرف آپ کی ذاتی راستبازی کی عکاسی ہوتی ہے ،بلکہ ان سے
 Avery Dennisonکا بھی پتہ چلتا ہے۔ ٹھوس فیصلے کبھی کبھی خطرات پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔
ٹھوس فیصلے امکانات کو منتہا تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھوس فیصلے ،اپنی اساس کے لحاظ سے ،ترغیب آمیز
اور دانشمندانہ ہوتے ہیں۔
یہ ضابطۂ اخالق ایسی پالیسیوں پر محیط ہے جو  Avery Dennisonمیں آپ کے کام کی رہنمائی کرتی
ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کا ،دیگر افراد کا ،کمپنی کا اور قانون کا احترام کرتے ہیں تو یہ اس کے فطری
نتیجے کے طور پر سامنے آنے والے اخالقی طرز عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔
 Avery Dennisonایسے اخالقی فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کے لئے یہاں موجود ہے جو آپ کے
لئے اور کمپنی کے لئے ٹھیک ہیں۔ آپ کے کام کے لئے درکار مخصوص فیصلوں کا پتہ لگانے میں آپ
کی مدد کے لئے بہت سارے وسائل دستیاب ہیں۔ یہ ضابطہ انہی میں سے ایک ہے۔ جیسے جیسے آپ
کو اور کمپنی کو عروج حاصل ہوگا ،نئے سواالت سامنے آئیں گے۔ ہر فیصلہ تعلیم اور سمجھ بوجھ کی
کارروائی کے نتیجے میں اخذ ہوتا ہے اور  Avery Dennisonمیں آپ کو کبھی بھی اس کارروائی کا
سامنا اکیلے نہیں کرنا ہوتا ہے۔
اپنے سواالت اور تشویشات کے بارے میں آواز اٹھانے کی بابت ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ خاموش رہ جانا،
کافی حد تک ہمیں سیکھنے ،بہتری النے اور ساتھ مل کر ارتقاء حاصل کرنے کے موقع سے محروم
کردیتا ہے۔ بدترین شکل میں ،یہ کافی مہنگا اور یہاں تک کہ غیر قانونی بھی ہوسکتا ہے۔
ضابطہ پڑھیں۔ ہماری پالیسیوں کو سمجھیں۔ اپنے منیجر سے بات کریں۔ اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا الء
ڈیپارٹمنٹ کے دوسرے ممبر سے رجوع کریں۔ اور رہنمائی حاصل کرنے یا اگر آپ چاہیں تو گمنام طور
پر ،رپورٹ درج کروانے کے لئے کاروباری برتاؤ کے رہنما کا استعمال کرنے میں کبھی بھی پس و پیش
نہ کریں۔ کمپنی ہذا نیک نیتی کے ساتھ رپورٹ درج کرانے والے کسی کے خالف بھی انتقامی کارروائی
برداشت نہیں کرتی ہے۔

وکاس اروڑہ ()Vikas Arora
نائب صدر اور چیف کمپالئنس آفیسر
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کیا چیز ہمارے
ضابطے کی
رہنمائی کرتی ہے
وہ فیصلے جو آپ ایک  Avery Dennisonمالزم
کے طور پر کرتے ہیں ،ان کی رہنمائی ہماری اقدار
کرتی ہیں۔ وہ قوتیں ہیں جو ان فیصلوں کا تعین
کرتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔

ہماری قدریں

دیانتداری

حوصلہ

بیرونی ارتکاز

تنوع

ہمیں صحیح کام کرنے سے تحریک
ملتی ہے۔ ہمیشہ۔

ہم مصائب اور نامعلوم کے سامنے
بہادری سے کھڑے رہتے ہیں۔

بہتر بننے کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں۔

ہم متنوع خیاالت اور ٹیموں سے استحکام
حاصل کرتے ہیں۔

•	ہم وہی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔

•	ہم بڑی سوچ رکھتے ہیں اور پرعزم
اہداف طے کرتے ہیں۔

•	ہم اخالقیات کو ،مفاد پر مقدم رکھتے
ہیں۔
•	ہم جو کچھ کرتے ہیں ،اس میں
ایماندار اور شفاف رہتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

•	ہم صحیح بات کے لئے کھڑے ہوتے
اور آواز اٹھاتے ہیں۔
•	ہم خطرات مول لیتے ہیں اور ناکامی
میں مواقع کو پچانتے ہیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

•	ہمیں اپنے صارفین کی کامیابیوں سے
تحریک ملتی ہے۔
•	ہم اپنے نقطہ نظر کو وسعت دینے اور
اپنی سوچ کو باخبر رکھنے کے لئے
بیرونی ماحول کو تالش کرتے ہیں۔

•	ہم مختلف نقطہ نظر اور مباحثہ چاہتے
ہیں۔
•	ہم تمام پس منظر اور سمت بندیوں کے
لوگوں کے لئے ایک باہمی اور احترام
بھرا ماحول بناتے ہیں۔

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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ہماری قدریں

پائیداری

جدت

ٹیم ورک

بے مثال کام

ہم اپنے کاروبار ،روئے سیارہ اور
کمیونٹیز کی طویل مدتی صحت پر
مرکوز رہتے ہیں۔

ہم نئے امکانات تخلیق کرنے کے لیے
تصور اور ذہانت استعمال کرتے ہیں۔

ہم اس وقت بہتر ہوتے ہیں جب مل جل کر
کام کرتے ہیں اور دوسروں کو خود سے
بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں۔

ہم خود سے اور ایک دوسرے سے بھی
بہترین کی توقع کرتے ہیں۔

•	ہم اپنے کاروبار کے ماحولیاتی اثر
کو مسلسل کم کرتے ہیں۔
•	ہم اپنی کمیونٹیز کو بہتر بنانے کے
لئے مصروف عمل ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

•	ہم نہ بدلنے والی صورتحال کو چیلنج
کرتے ہیں۔
•	ہم بہتر بننے اور سیکھنے کے لئے
ناکامی کو استعمال کرتے ہیں۔
•	ہم خود کو منتشر کرنے کے لئے
راستے تالش کرتے ہیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

•	ہماری ٹیموں کا تحفظ ہماری اولین
ترجیح ہے۔
•	ہم اپنے مجموعی مثبت امور پر لیوریج
کرنے کے لئے اشتراک عمل کرتے ہیں۔
•	ہم اپنی ٹیم کے اراکین کو ترقی دیتے
اور معاونت کرتے ہیں۔

•	ہم اپنے وعدوں کے مطابق ترسیل
کرتے ہیں۔
•	ہم مسلسل بہتری کے لئے وقف ہیں۔
•	ہم رفتار اور پھرتی کے ساتھ فیصلہ
کن انداز میں عمل کرتے ہیں۔

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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مدد حاصل کرنا
سوال پوچھیں ،بات چیت شروع کریں،
تشویش کی اطالع دیں۔

آپ کا مينيجر

انسانی وسائل

ہمیشہ دستیاب اور آپ کے امور و تشویشات
کے لئے کشادہ ذہن ہے۔ بات کرنے میں تردد
نہ کریں۔

مالزمت یا کام کرنے کے ماحول سے متعلق
امور اور تشویشات کے بارے میں سواالت کے
لئے آپ کا بہترین وسیلہ ہے۔ آپ کا مقامی انسانی
وسائل کا نمائندہ مدد کے لئے دستیاب ہے۔

اس ضابطہ کے آخر میں درج کیس اسٹڈیز آپ
کے رفقائے کو پیش آمدہ حقیقی زندگی کے
حاالت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کیس اسٹڈیز ارادی
طور پر پریشان کن ہیں ،کیونکہ انتہائی اخالقی
فیصلے کو جان لینا ہمیشہ آسان نہیں ہو سکتا ہے۔

خیاالت؟ اپنی رائے گوش گزار کریں!
اس ضابطہ اخالق کو مزید مفید بنانے کے سلسلے میں کوئی رائے
رکھتے ہیں؟ بہتر اخالقی فیصلے کرنے سے متعلق کوئی نکتہ رکھتے
ہیں؟ آپ کی گروپ ایتھکس قونصل آپ کی بات سننا چاہتی ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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Your Regional Ethics Counsel

کاروباری برتاؤ کا رہنما

دیگر وسائل

قانونی یا اخالقی امور اور تشویشات سے متعلق
سواالت کے لئے بہترین نقطہ آغاز ہے۔

آپ کا بہترین وسیلہ ہے جب آپ کو یقینی طور پر
یہ معلوم نہ ہو کہ کس سے پوچھا جائے ،یا جب
آپ گمنام طریقے سے بات کرنا چاہیں۔ رہنما سبھی
اوقات میں دستیاب ہے۔

کارپوریٹ پالیسی مینوئل  OurWorldپر دستیاب
ہے۔ ہماری پالیسیوں کا جائزہ لیں اور انہیں
سمجھیں اوراگر درخواست کی جائے تو ان پر
اپنے عمل پیرا ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے
ساالنہ تعمیل کی تصدیق فوراً مکمل کریں۔

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

کال کریں
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required
.and local charges may apply

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

See pages 58-59 for country
and language-specific GuideLine
.numbers

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com
Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آن الئن جائیں
https://www.averydennison.com/
guidelinereport
or
https://www.averydennison.com/
guidelinereport-eu
from Europe

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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ہم اپنی تنظیم کے لئے راستبازی
کا جو معیار طے کرتے ہیں اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ قانون کے
الفاظ اور معانی پر عمل کرنے کا ہے۔

آپ+
جائے کار

آپ +

جائے کار

ہمیں معلوم ہے کہ اخالقی انتخابات کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے ہم آپ کے انتخابات میں مزید ُپر اعتماد ہونے کا
احساس دالنے میں آپ کی مدد کے لئے تعاون ،تربیت اور وسائل
پیش کرتے ہیں۔ آپ کا مینیجر ،انسانی وسائل ،گروپ ایتھکس
قونصل یا الء ڈیپارٹمنٹ کا دیگر ممبر ،کاروباری برتاؤ کا رہنما
اور مدد کے دوسرے وسائل ہمیشہ دستیاب ہیں۔
آپ
قوانین کی تعمیل
تعمیل ہی اساس ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ ان قوانین ،ضوابط
اور پالیسیوں کو سمجھے — اور ان پر عمل کرے — جو ہمارے مخصوص کاموں
پر الگو ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر تعمیل محض شروعات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی،
یہ تو ممکن ہے کہ قانون کے الفاظ پر عمل کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی
صحیح چیز پر عمل نہ ہو۔ یہ ہمارے فلسفے کے برخالف ہے۔ Avery Dennison
میں ،ہم اعلی ترین اخالقی معیارات کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

مالزمین کی ذمہ داری
ہم اپنی ذات کے لئے راستبازی کا جو معیار طے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارا ارادہ قانون کے الفاظ اور معانی پر عمل کرنے کا ہے۔ جو کام وقت اور
توانائی طلب ہوتا ہے اسے انجام دینے کے لئے معلومات اور سمجھ بوجھ حاصل
کرنا۔ اسے خود اپنی کامیابی میں اور کمپنی کے مستقبل میں ایک اہم سرمایہ
کاری خیال کرنا۔

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔

ضابطہ اخالق

13

مينيجروں کی ذمہ داری
مينيجروں پر اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ مثال کے ذریعہ رہبری کرتے ہیں ،مناسب برتاؤ کا نمونہ پیش کرتے ہیں
اور یقینی بناتے ہیں کہ مالزمین ضابطہ ہذا اور دیگر پالیسیوں کو سمجھتے ہیں۔ مينيجرز ،اپنی ذمہ داری کے حصے
کے طور پر،
•	•اخالقی کاروباری طریقوں کی اہمیت پر زور دینے اور ہماری اقدار کو برقرار رکھنے کی مدد سے انداز کا تعین
کریں،
•	ہم جس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اس پر ہمارے اخالقی معیارات کس طرح اثر ڈالتے ہیں اس کا اظہار کرنے
کے لیے  Talkabout Toolkitsاور دیگر وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مالزمین کے ساتھ ضابطہ کے
سلسلے میں بات کریں،
•	مالزمین کو تشویشات سامنے النے کی ترغیب دیں ،ان کی ٹیم کے ممبروں سے موصولہ کسی رپورٹ کو مناسب
طریقے سے آگے بڑھائیں اور تشویشات کا اظہار کرنے والے مالزمین کے خالف انتقامی کارروائی نہ کريں اور
•	اگر وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ممکن ہے ضابطہ یا قانون کی خالف ورزی ہوئی ہے تو – انسانی وسائل یا الء
ڈیپارٹمنٹ سے فوراً بات کرکے – جلدی سے کارروائی کریں۔

مالزم کی حیثیت سے
جب بھی آپ کوئی
انتخاب کرتے ہیں ،آپ
ضابطے کو زندگی
میں ڈھالتے ہیں۔

اقدار پر مبنی فیصلے کرنا
ضابطہ ہذا سے  Avery Dennisonکے رو بہ عمل اقدار کا علم ہوتا ہے۔ مالزم کی حیثیت سے جب بھی آپ کوئی
انتخاب کرتے ہیں ،آپ ضابطے کو زندگی میں ڈھالتے ہیں۔ لہذا آپ پر تیزی سے کام کو انجام دینے کا دباؤ ہونے کی
صورت میں بھی ،ہم چاہتے ہیں کہ آپ وقت لگا کر کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیں اور محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب
ہے ہمارے مشترکہ مقصد اور معیار کے ساتھ ہم آہنگ اقوال اور افعال کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کو درکار وقت لینا
اور راستبازی کے ساتھ کام کرنا۔
سواالت پوچھنا اور مدد حاصل کرنا
کیا آپ کے سواالت ہیں؟ مشکل سواالت؟ آپ تنہا نہیں ہیں۔ جب آپ کو بہترین انتخاب کرنے سے متعلق یقینی طور پر
معلوم نہ ہو تو دانشمندانہ ،اخالقی فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کے لئے ہم موجود ہیں۔ وسائل کی ایک پوری فہرست
کے لئے صفحات  11-10دیکھیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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The quick 5
اخالقی فیصلوں کے تعلق سے رہنمائی
جب صحیح انتخاب واضح نہ ہو تو یہ سواالت سامنے رکھ کر اپنے دائرہ عمل کی جانچ کریں۔ اگر ان میں سے کسی بھی سوال کے
ضمن میں آپ کا جواب "نہیں" میں ہے تو ،کوئی مختلف دائرہ عمل تالش کریں۔ اگر ان میں سے کسی بھی سوال کے ضمن میں آپ
کا جواب "شاید" یا "مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں" میں ہے تو اپنے مینیجر یا گروپ ایتھکس قونصل سے رہنمائی طلب کریں۔

 .1کیا میرا فیصلہ ہمارے ضابطہ کے عین مطابق ہے؟
 .2کیا یہ اخالقی ہے؟
 .3کیا یہ قانونی ہے؟
	.4کیا میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو بتانا چاہوں
گا کہ یہ انتخاب میں نے کیا؟
	.5کیا میں اس فیصلے کے بارے میں انٹرنیٹ پر
پڑھنا چاہوں گا؟

ضابطہ اخالق
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تشویشات کی اطالع دینا
ہماری راستبازی کے معیارات کو برقرار رکھنے کے لئے ہم سبھی کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔
اگر آپ کو قانون یا ہمارے ضابطہ کی خالف ورزی نظر آتی ہے یا اس کا شبہ ہوتا ہے تو Avery Dennison
آپ پر بھروسہ کرتا ہے – اور توقع کرتا ہے – کہ آپ اسے پیش کریں گے۔ اپنی تشویشات انتظامیہ کے کسی ممبر،
انسانی وسائل ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا الء ڈیپارٹمنٹ کے دوسرے ممبر یا ہمارے کاروباری برتاؤ کے رہنما کے
سامنے پیش کریں۔ ہماری کمپنی سبھی رپورٹوں کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور مناسب طریقے سے چھان بین کرے
گی۔ ہم ایک مکمل چھان بین کرنے کے لیے ممکنہ حد تک آپ کی رازداری کا تحفظ کریں گے۔
ہماری کمپنی اس بات کو سمجھتی ہے کہ کسی تشویش کے بارے میں بات کرنا تکلیف دہ محسوس ہوسکتا ہے۔ اسی
وجہ سے ہم کسی بھی ایسے فرد کے خالف انتقامی کارروائی کو ممنوع قرار دیتے ہیں جو نیک نیتی سے ،قانون یا
ہمارے ضابطہ کی ممکنہ خالف ورزی کی اطالع دیتا ہے۔ انتقامی کارروائی ایک ایسا برتاؤ ہوتا ہے جس سے کسی
مالزمت کو پیشہ ورانہ مضرت الحق ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی تشویش کا
اظہار کرنے پر کسی فرد کے خالف انتقامی کارروائی ہوتے دیکھتے ہیں یا اس کا شبہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس
کی اطالع اپنے مینیجر ،انتظامیہ کے کسی دوسرے ممبر ،انسانی وسائل کو ،یا کاروباری برتاؤ کا رہنما کو (اگر آپ
پسند کریں تو گمنام طریقے سے) دیں۔ ساتھ مل کر ہم ایک ایسا جائے کار برقرار رکھ سکتے ہیں جہاں ہر فرد کو بات
کرنے میں آزادی کا احساس ہوتا ہے۔

ہماری راستبازی کے
معیارات کو برقرار
رکھنے کے لئے ہم
سبھی کو ساتھ مل کر
کام کرنا ہوتا ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

مزید معلومات کے لئے عدم انتقام (پالیسی )2.15دیکھیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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ساتھی کارکنان
مساوی موقع
 Avery Dennisonہر مالزم کے ساتھ منصفانہ اور احترام کا برتاؤ کرنے کا پابند عہد ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی سبھی مالزمین اور درخواست دہندگان کو مساوی موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم نسل ،رنگ،
مذہب ،جنس ،استقرار حمل ،قومی نژاد ،شجرہ ،شہریت ،عمر ،ازدواجی حیثیت ،جسمانی معذوری ،ذہنی معذوری ،طبی
کیفیت ،جنسی میالن ،صنفی شناخت یا اظہار ،فوجی حیثیت یا قانون کے ذریعہ تحفظ یافتہ کسی دیگر صورتحال کے
سبب غیر قانونی امتیازی سلوک یا ہراسانی کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ مالزمت کے فیصلے کرنے میں ،ہم انفرادی
لیاقتوں ،پیش کردہ اہلیتوں ،استعداد اورحصولیابیوں اور مالزمت کے دیگر متعلقہ عوامل پر بھی توجہ مرکوز کرتے
ہیں۔
مالزمت کا مساوی موقع اور تائیدی عمل (پالیسی  )2.1دیکھیں۔

ہم سبھی مالزمین اور
درخواست دہندگان کو
مساوی موقع فراہم
کرتے ہیں۔

ہراساں کرنا
 Avery Dennisonمیں ہراساں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم زبانی یا جسمانی طور پر ہراساں کرنے ،ایذا
رسانی یا ایسے رویے کو برداشت نہیں کرتے ہیں جس سے حقارت آمیز ،جارحانہ بدسلوک یا کام کرنے کے ناشائستہ
ماحول کی تخلیق ہوتی ہو۔ ہماری کمپنی میں ہراسانی کی تمام شکلوں کے خالف "صفر برداشت" کی پالیسی ہے۔ کسی
ساتھی کے برتاؤ سے ہمیں – یا دوسرے ساتھی کارکن کو – پریشانی محسوس ہونے پر آواز اٹھا کر ہم اپنے لیے اور
ایک دوسرے کے لیے احترام کا اظہار کرتے ہیں۔
ہراسانی کی اطالع دہندگی کی بابت مزید معلومات کے لیے ،دیکھیں
ہراسانی اور تشدد سے پاک جائے کار (پالیسی )2.8۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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جائے کار میں تشدد
 Avery Dennisonمیں ،ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے یا کہتے ہیں جس سے
• کسی ساتھی کارکن یا کسی اور کے تحفظ یا سالمتی کو خطرہ الحق ہو
• کمپنی کی یا ذاتی امالک کو نقصان پہنچے ،یا
• خوف پیدا ہو۔
ہم سبھی کام کے وقت تحفظ کا احساس حاصل کرنے کے حقدار ہیں ،اور کسی بھی ایسی چیز کی فوری طور پر اطالع
دے کر ایک دوسرے کے لئے ذمہ داری اٹھاتے ہیں جو دوسرے فرد کے لئے تخویف یا مضرت کا باعث ہوسکتا ہے۔
ماحول ،صحت اور سالمتی
جائے کار کا تحفظ  Avery Dennisonمیں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم میں سے ہر فرد نہ صرف خود اپنی
صحت اور سالمتی کے لئے بلکہ ہمارے ساتھی کارکنان اور کام کرنے کے ماحول کے لئے بھی ذمہ دار ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ دارانہ انتخابات کرتے ہیں – اس وقت بھی جب ایسا کرنا مشکل طلب ہوسکتا ہو – اور وقوعات،
چوٹوں اور غیر محفوظ طرز عمل اور حاالت کی فوری طور پر اطالع دیتے ہیں۔ ہر فرد یہ جاننے کا  /کی ذمہ دار
ہے کہ اپنا کام محفوظ طریقے سے اور قانون کی تعمیل کرتے ہوئے کیسے انجام دیا جائے۔

ہم ایک دوسرے
کی ذمہ داری لیتے
ہیں اور ذمہ دارانہ
انتخابات کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ماحولیاتی تحفظ ،صحت اور سالمتی (پالیسی  )1.4اور مالزم کی صحت اور سالمتی (پالیسی  )2.5ماحول ،صحت اور
سالمتی کے تئیں ہماری مشترکہ ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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منشیات سے پاک جائے کار
 Avery Dennisonمنشیات سے پاک جائے کار ہے۔ ہم سبھی پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ کام پر – خواہ کمپنی کے
احاطے میں یا اس سے باہر – ایسی ممنوعہ اشیاء کے اثرات سے پاک ہوکر پہنچیں جو ہمیں اپنا کام بحفاظت یا مؤثر
ڈھنگ سے انجام دینے میں رکاوٹ ڈال سکتی یا نقص پیدا کرسکتی ہو۔
ممنوعہ اشیاء کا بیجا استعمال (پالیسی  )2.7بتاتا ہے کہ منشیات اور الکحل کی جانچ کب اور کس طرح انجام پا سکتی ہے۔
اقرباء پروری مخالف
ہم بحالی سے متعلق ایسے فیصلوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں جو رشتہ داروں یا کسی ایسے فرد پر مشتمل ہوں جن کے
ساتھ ہم رومانوی طور پر جڑے ہوئے ہوں۔ جہاں یہ لوگ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہوں وہاں ،یہ عام طور پر ہمارے
"کرّ ہ اثر یا اختیار" میں کام نہیں کر سکتے ہیں ،مطلب یہ کہ وہ بال واسطہ یا بالواسطہ ہمیں رپورٹ نہیں دے سکتے ہیں۔
جب رشتہ داروں یا رومانوی مفادات کو کمپنی کے ذریعہ بحال کیا جاتا ہے یا امکانی طور پر بحال کیا جا سکتا ہو تو اس
وقت ہم اپنے مینیجروں کو بتا دیتے ہیں۔

ہم کشادہ ذہن،
قطعی اور ایماندار
بنے رہنے کے
پابند عہد ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

مزید معلومات کے لیے ،اقرباء پروری مخالف (پالیسی  )2.16دیکھیں۔

کمپنی
کاروباری اور مالی ریکارڈز
ہم کمپنی کے سارے ریکارڈوں اور معلومات میں کشادہ ذہن ،قطعی اور ایماندار بنے رہنے کے پابند عہد ہیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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قطعی کھاتے اور ریکارڈز
ہمارے کاروباری ریکارڈوں کی قطعیت مؤثر فیصلہ سازی کے لئے اہم ہے۔ قطعیت حصص برداروں ،حکومتوں اور
کمپنی سے باہر کے ان دیگر مستفیدین کے لئے بھی اہم ہے جنہیں ہم رپورٹ دیتے ہیں۔ ہماری کتابوں اور ریکارڈوں
سے سبھی کاروباری لین دین کی عکاسی منصفانہ طور پر اور قطعیت کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے۔
ہم قانون اور کمپنی کے سبھی داخلی کنٹرولز کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی بھی دستاویز ،بشمول مالی امور
کے کھاتوں ،کوالٹی رپورٹس ،ٹائم شیٹ ،سفر اور اخراجات کی رپورٹوں اور دیگر عرضداشتوں (جیسے مراعات کے
دعوی فارموں اور ریزیومے) میں جعل سازی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کمپنی کی سبھی دستاویز کا یوں خیال رکھتے ہیں گویا
انہیں کسی دن عوامی جانچ پڑتال کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ انضباطی حکام کے نام ساری رپورٹیں مکمل ،منصفانہ
اور قطعی ہوں۔

ہم کمپنی کے سبھی
دستاویز کا یوں خیال
رکھتے ہیں گویا انہیں
کسی دن عوامی جانچ
پڑتال کا موضوع
بنایا جاسکتا ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ریکارڈز اور معلومات کا نظم و نسق
کمپنی کے ریکارڈوں کا باقاعدہ نظم و نسق ہماری کمپنی کے اندر معلومات کی بہترین روانی کو برقرار رکھتا ہے
جبکہ فرسودہ معلومات سے خطرے کو کم سے کم کرتا ہے۔ ہم ریکارڈوں کو صرف تب تک سنبھال کر رکھتے ہیں
جب تک ہم انہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیںّ ،ال یہ کہ قانون یا ریکارڈوں کی برقراریت اور تحفظ (پالیسی )7.21
ہم سے زیادہ عرصے تک انہیں سنبھال کر رکھنے کا متقاضی ہو۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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اثاثے اور معلومات
ہم کمپنی کے اثاثے اور معلومات مناسب طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ معلومات — خواہ ہماری ہوں
یا کسی اور کی — صرف قانونی اور اخالقی طور پر ہی استعمال ہونی چاہئیں۔
کمپنی کے اثاثے کا تحفظ اور مناسب استعمال
 Avery Dennisonکے اثاثے ہمارے کاروبار کو چالنے کے لئے کمپنی کی ملکیت ہيں اور انفرادی طور پر ہماری یا
کمپنی سے باہر کے کسی فرد کی ملکیت نہیں ہیں۔ ہم یہ اثاثے ،بشمول کمپنی کے فنڈز ،ساز و سامان ،پرودکٹس ،مالزم
کے عملی پروڈکٹ ،حق ملکیت سے متعلق معلومات ،پیٹنٹس اور تجارتی نشانات کا بیجا استعمال یا اسے برباد نہیں کرتے
ہیں۔ ہمیں فطری طور پر رقم یا ایسے ماخذ سے معلومات کی درخواستوں پر شک ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہ ہوں یا جن
پر ہمیں اعتبار نہ ہو۔

ہم کمپنی کے فنڈز ،ساز
و سامان ،پروڈکٹس،
مالزم کے عملی پروڈکٹ،
حق ملکیت سے متعلق
معلومات ،پیٹنٹس اور
تجارتی نشانات کا بیجا
استعمال یا اسے برباد
نہیں کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ہم مواصلت اور ڈیٹا کے نظم و نسق کے نظام ،بشمول کمپیوٹر ،فون اور انٹرنیٹ رسائی کو کاروباری استعمال کے لئے
بنائے رکھتے ہیں۔ ہم ذاتی کاروبار ،کار آموزانہ مساعی ،یا نامناسب استعمال کے لیے انہیں یا کمپنی کے کوئی دیگر
اثاثے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہم معقول ذاتی استعمال کے لیے انٹرنیٹ اور فون کا استعمال کر سکتے ہیں ،تاوقتیکہ اس
سے ہمارے عملی فرائض میں خلل نہ پڑے۔
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آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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حق ملکیت سے متعلق معلومات اور امالک دانش کا تحفط
ہماری کمپنی میں ہماری تخلیق کردہ یا استعمال کردہ زیادہ تر معلومات خفیہ ہوتی ہے اور ہمیں نمایاں قدر فراہم کرتی
ہے۔ غلط یا نادانستہ افشاء سے مقابلہ آرا ہونے کی ہماری اہلیت کو مضرت الحق ہو سکتی ہے۔ نامناسب افشاء سے
قانون کی خالف ورزی بھی ہوسکتی ہے۔ ہم اپنی خفیہ اور حق ملکیت سے متعلق معلومات کو محفوظ رکھتے ہیں اور
صرف ضرورت پڑنے پر اس کا اشتراک کرتے ہیں۔ ہم اپنی معلومات اور ہمارے اوپر بھروسہ کرنے والے دوسروں
کی معلومات کی رازداری کا تحفظ کرنے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اس معلومات کو تحفظ عطا
کرنے کی ہماری ذمہ داری کمپنی ہذا میں ہماری مالزمت ختم ہوجانے کے بعد بھی بدستور رہتی ہے۔ مزید معلومات
کے لئے خفیہ اور حق ملکیت سے متعلق معلومات کا تحفظ (پالیسی  )7.13سے رجوع کریں۔
اپنے کام کی انجام دہی میں ،ہم ایسے مواد تخلیق کر سکتے ہیں جو کمپنی کی امالک دانش بن سکتے ہیں۔ ہم اپنی
کمپنی کی امالک دانش ،بشمول سبھی پینٹنس ،کاپی رائٹس اور تجارتی نشانات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہم کمپنی کی ایجادات
کے لیے پینٹنٹس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے پروڈکٹس تیار کرنے کے جامع حقوق حاصل ہوں۔
کاپی رائٹس ہمارے کام میں ہمارے تیار کردہ تحریری مواد اور مطبوعات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہمارا لوگو کمپنی کے
تجارتی نشان کے بطور تحفظ یافتہ عالمت کی ایک مثال ہے۔ پیٹنٹس (پالیسی  ،)7.16کاپی رائٹس (پالیسی  )7.17اور
تجارتی نشانات (پالیسی )7.18مزید تفصیل فراہم کرتے ہیں۔

ہم رازداری کو تحفظ
عطا کرنے کے
لئے مناسب احتیاطی
تدابیر اپناتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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انفرادی رازداری اور ذاتی ڈیٹا
معلومات کو تحفظ فراہم کرنا بھروسہ مند تعلقات کی بنیاد ہے۔ ہم دوسروں کی رازداری کا احترام کرتے ہیں اور ذاتی
ڈیٹا کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس میں وہ معلومات شامل ہوتی ہے جو مالزمین ،گاہکوں ،صارفین یا دیگر افراد سے
متعلق ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔
انفرادی رازداری اور ذاتی ڈیٹا کا تحفظ کرنا کمپنی کے لئے اہم ہے۔ ہم مالزمین ،گاہکوں یا جن دیگر افراد کے ساتھ ہم
معاملہ کرتے ہیں ان کے بارے میں نجی معلومات ،خارجی افراد کو یا یہاں تک کہ کمپنی کے اندر ہی ایسے افراد کو
جاری نہیں کرتے ہیں جن کو اسے جاننے کی کوئی قانونی کاروباری ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ در حقیقت ،مخصوص
حاالت کے تحت ،ذاتی معلومات کی ترسیل غیر قانونی ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مالزم ،گاہک یا دیگر کاروباری
ساتھی کے بارے میں ذاتی معلومات کی درخواست موصول ہوتی ہے تو وہ درخواست اپنے انسانی وسائل کے نمائندے
کے پاس بھیجیں۔ ڈیٹا کی رازداری کے تحفظ کے سلسلے میں موجود اصول متعدد طریقوں بشمول  ITسیکیورٹی،
مالزم کی معلومات کا افشاء (پالیسی  )2.11اور  EUڈیٹا پروٹیکشن کی پالیسی کے ذریعہ نافذ کیے گیے ہیں۔

ہم دوسروں کی رازداری
کا احترام کرتے ہیں
اور ذاتی ڈیٹا کو تحفظ
فراہم کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔

ضابطہ اخالق

23

+

دوسروں کی خفیہ معلومات
ہم دوسری کمپنیوں کی خفیہ معلومات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم اس معلومات کے ساتھ خود اپنی ہی معلومات کی
طرح کے احترام کا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کا استعمال صرف ایسے مقصد کے لئے کرتے جس کی خاطر ہمارے
سامنے اس کا انکشاف ہوا تھا۔ ہم دیگر کمپنیوں کی خفیہ معلومات ان کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھنا ،استعمال
کرنا یا اس سے فائدہ اٹھنا نہيں چاہتے ہیں۔ اس میں وہ خفیہ معلومات بھی شامل ہیں جو کسی مالزم کو اس کے کام کی
حد سے ماورا سابقہ مالزمت یا سرگرمیوں کی معرفت حاصل ہوئی ہوتی ہیں۔

جائے کار
آپ
کی پالیسیوں کا حوالہ
اصول 1.1

قانونی اور اخالقی برتاؤ

اصول 1.4

ماحولیاتی تحفظ ،صحت اور سالمتی

پالیسی 2.1

مالزمت کا مساوی موقع اور تائیدی عمل

پالیسی 2.5

مالزم کی صحت و سالمتی

پالیسی 2.6

سگریٹ نوشی سے پاک جائے کار

پالیسی 2.7

منشیات کا بیجا استعمال

پالیسی 2.8

ہراساں کرنا اور تشدد سے پاک جائے کار

پالیسی 2.11

مالزم کی معلومات کا افشاء

پالیسی 2.15

عدم انتقام

پالیسی 2.16

اقرباء پروری مخالف

پالیسی 3.4

داخلی کنٹرول

پالیسی 4.3

کمپنی کی امالک کا تحفظ اور اعمال

پالیسی 7.10

خفیہ معلومات کی بناء پر کاروبار کرنا

پالیسی 7.13

خفیہ اور حق ملکیت کی معلومات کا تحفظ

پالیسی 7.14

ڈیٹا کا نظم و نسق اور مواصالتی نظام

پالیسی 7.16

پیٹنٹس

پالیسی 7.17

حقوق اشاعت

پالیسی 7.18

تجارتی نشانات

پالیسی 7.20

اطالع دہندگی اور جانچ پڑتال برائے

خفیہ معلومات کی بناء پر کاروبار کرنا
کبھی کبھی ،اپنے کام کی انجام دہی میں ،ہمیں کمپنی کے سلسلے میں ایسی اہم معلومات کا علم ہو جاتا ہے جو عوامی
طور پر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کی معلومات کی مثالوں میں نمایاں سرمایے والے پروجیکٹس ،مقدمہ بازی
سے متعلق ترقیات ،ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقیات یا نئے پروڈکٹس یا اکتساب یا حق سے محروم ہونا شامل ہیں۔
اس "ٹھوس غیر عوامی معلومات" کی بنیاد پر کمپنی کے اسٹاک میں ٹریڈنگ کو – یا دسروں کو اس معلومات سے
باخبر کرنے کو تاکہ وہ ایسا کر سکیں – خفیہ معلومات کی بناء پر کاروبار کرنا کہا جاتا ہے۔ خفیہ معلومات کی
بناء پر کاروبار کرنا غیر قانونی ہے۔ اس سے بازار میں بگاڑ آتا ہے اور اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم اسٹاکس
یا دیگر تمسکات میں تجارت کرنے کے مقصد کے پیش نظر مالی امور یا دیگر خفیہ معلومات کا استعمال یا افشاء
نہیں کرتے ہیں یا خاندان کے ممبروں یا دوسروں کے سامنے اس کا افشاء نہیں کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے
خفیہ معلومات کی بناء پر کاروبار کرنا (پالیسی  )7.10سے رجوع کریں۔

قانونی اور اخالقی معامالت
پالیسی 7.21

ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا اور تحفظ

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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سوال و جواب

آپ  +جائے کار

آپ کے بارے میں

آپ کے ساتھی کارکنان کے بارے میں

جب کوئی فرد ہمارے ضابطہ کی خالف ورزی کرتا ہے تو کیا
ہوتا ہے؟
کمپنی چھان بین کرتی ہے اور ،جب بھی ممکن ہو ،مالزم کو
اپنے اعمال میں اصالح کرنے اور اس تجربے سے سبق حاصل
کرنے میں مدد کرتی ہے۔ خالف ورزی کی نوعیت کے اعتبار
سے ،کوئی مالزم تادیبی کارروائی سے لے کر اور مالزمت
سے برطرفی تک کا سزاوار ہوسکتا ہے۔

اگر میں ابھی تحفظاتی تشویش کا اظہار کردیتا ہوں تو اس سے
پروڈکشن کی رفتار سست پڑجائے گی ،اور ہم اپنے اختتامی وقت
سے پیچھے ہوسکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ
میرا سپروائزر بھی پریشان ہو۔ میں کیا کروں؟
اختتامی اوقات اہم تو ہیں ،لیکن صحت اور سالمتی کو ہمیشہ اولیت
حاصل ہوتی ہے۔ ہم سبھی اس ترجیح کے پابند عہد ہیں۔ کمپنی
ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ آپ فوری طور پر تشویشات کا اظہار کریں،
خواہ اس کا مطلب یہ بھی ہو کہ پروڈکشن کی رفتار سست پڑجائے
گی ،ہم اختتامی وقت سے پیچھے رہ جائیں گے یا ایک کاروباری
موقع سے محروم ہوجائیں گے۔

حتمی طور پر "خفیہ معلومات" کون سی چیز ہوتی ہے؟
خفیہ معلومات کوئی بھی ایسی معلومات ہوتی ہے جس کا افشاء
کمپنی نے عوام کے سامنے نہیں کیا ہے یا اسے دستیاب نہیں
کرایا ہے۔ ایجادات ،ٹھیکے ،قیمت بندی ،نئے پروڈکٹس ،نقوش
اول ،تجاویز ،مالی ڈیٹا ،کاروباری منصوبے یا حکمت عملیاں اور
مالزمین کے بارے میں معلومات اس کی چند مثالیں ہیں۔ دوسروں
میں کارپوریٹ سے ہونے والی کمائی کی رپورٹیں یا ایسی پیشین
گوئیاں شامل ہیں جنہیں عوامی نہیں بنایا گیا ہو،
تحقیق اور ترقی کے نتائج یا دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہمارے
تعلقات کے بارے میں معلومات۔

میرا خیال ہے کہ میرے ساتھی کارکن کو نشے کی پریشانی الحق
ہے۔ اگر میں اس کی اطالع دیتا ہوں تو ،کیا اسے برطرف کردیا
جائے گا؟
الزمی طور پر ایسا نہیں ہے۔  Avery Dennisonیہ تسلیم کرتا
ہے کہ الکحل اور منشیات کی لت قابل عالج کیفیات ہیں۔ انسانی
وسائل اور مالزم کی اعانت کا ہمارا پروگرام بیجا استعمال پر قابو
پانے میں مالزمین کی مدد کرسکتا ہے۔ لیکن کام کے وقت منشیات
یا الکحل کا استعمال کرنے والے یا اس کے زیر اثر رہنے والے
مالزمین  Avery Dennisonمیں ہر فرد کو محفوظ رکھنے کے
واسطے تادیبی کارروائی کے سزاوار ہوسکتے ہیں۔

کیا  Avery Dennisonمیرا کمپنی کا ای میل پڑھتا ہے یا
میرے صوتی میلز کو سنتا ہے؟
ایک اصول کے طور پر ،کمپنی آپ کی کاروباری مواصلتوں کی
نگرانی نہیں کرتی ہے۔ لیکن  Avery Dennisonمقامی قانون
کے ذریعہ مجاز حد تک ایسی معلومات کی نگرانی کرسکتا ہے
جو کمپنی کے نظاموں کی معرفت ارسال کیے جاتے ہیں ،بشمول
ای میل ،صوتی میل ،انٹرنیٹ براؤزر ،داخلی سماجی ذرائع ابالغ
کی مواصالت اورکمپیوٹر ہارڈ ڈرائیوز۔

میرا مقصد ضابطہ کی خالف ورزی کرنا نہیں تھا ،لیکن مجھے
پتہ چال کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگئی ہے۔ اگر میں اپنے مينيجر
کو بتاؤں تو کیا میں مشکل میں پھنس جاؤں گا؟
ضابطہ کو پڑھنے اور اس میں تالش و جستجو کرنے میں وقت
دے کر اور توجہ صرف کرکے اور کارپوریٹ پالیسیوں کو سمجھ
کر زیادہ تر غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ لیکن غلطیاں ہوجاتی ہیں،
اور ہمیشہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو اس کا پتہ چلے
اپنے مينيجر کو بتادیں تاکہ اس مسئلے کا ازالہ کیا جاسکے۔
میں ایک فیصلے کے ضمن میں الء ڈيپارٹمنٹ سے رجوع کرنا
چاہتا ہوں ،لیکن کیا اس سے معاملے میں سست روی نہیں آجائے
گی؟
کلیدی امر یہ ہے کہ الء ڈیپارٹمنٹ کو بروقت شامل کیا جائے؛
اگر وہ شروعاتی مراحل میں شامل ہو جائیں گے تو اس سے
کارروائی تیزگام ہوگی۔

کمپنی کے بارے میں

اگر مقامی قانون ضابطہ کے برخالف معلوم پڑتا ہے تو مجھے
کیا کرنا چاہیے؟
شاذ و نادر ہی ایسی صورتحال پیش آتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو،
الء ڈيپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔
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آپ+
مار کیٹ پلیس

آپ کے انتخابات ہمارے مستقبل کو
متشکل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

آپ +

مارکیٹ پلیس

آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ اخالقی کاروبار ہی اچھا کاروبار ہے۔
آپ کی اخالقی قیادت سپالئروں اور دیگر کاروباری شرکاء کے ساتھ
ہمارے رشتے میں در آنے والے لہجے کو طے کرتی ہے۔ کمپنی کے
مفادات کو اپنے مفادات سے مقدم رکھ کر ،اپنے سبھی کاروباری
شرکاء سے منصفانہ برتاؤ کرکے اور اخالقی برتاؤ کی توقعات طے
کرکے ،آپ یہ واضح کردیتے ہیں کہ ہم درست کام کرتے ہیں۔
سپالئرز اور شراکت داران
مفادات کا تصادم
آپ کے اقدامات باوزن ہوتے ہیں۔ کام کے وقت جب آپ مفادات کے ممکنہ تصادم کا
پتہ لگاتے ہیں تو ،آپ کے انتخابات ہمارے مستقبل کو متشکل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی،
آپ کسی امکانی تصادم کو فوری طور پر پہچان سکتے ہیں :مثال کے طور پر ،آپ
کے بھائی کی زیر ملکیت کمپنی کو  Avery Dennisonسپالئر کے بطور زیر
غور ال رہی ہے۔ لیکن جب یہ تصادم کم واضح ہوتا ہے – یا جب محض ایسا معلوم
پڑتا ہو کہ مفادات کا تصادم ہوسکتا ہے — تو کمپنی کے ساتھ ساتھ خود اپنی ساکھ پر
پڑنے والے اس کے اثرات سے نمٹنے کے لئے آپ کس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

کوئی بھی ایسی صورتحال جس سے آپ کے کاروباری فیصلے پر اثر پڑنے کا
خطرہ ہو ،یا اس میں ایسے تصور کی طرف لے جانے کا امکان ہو جس سے آپ
کا پیشہ ورانہ فیصلہ متاثر ہو سکتا ہے ،مفاد کا تصادم ہے جس کا آپ کو افشاء
کرنا ہوتا ہے۔ کاروباری فیصلوں میں ،ہم سبھی کے اوپر کمپنی کے مفادات کو
ذاتی مفادات پر مقدم رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کسی امکانی مفاد کے
تصادم کا افشاء اپنے میینجر یا الء ڈیپارٹمنٹ کے سامنے اور ساالنہ تعمیل کے
تصدیقنامے میں کریں۔

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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ہم ایسے تعلقات سے احتراز
کرنے میں محتاط رہتے
ہیں جس کی وجہ سے
 Avery Dennisonکی
جانب سے کاروبار کرتے
وقت ہمارا فیصلہ متاثر
ہوسکتا ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

سرمایہ کاریاں اور کاروباری تعلقات
ہم ایسے تعلقات سے احتراز کرنے میں محتاط رہتے ہیں جس کی وجہ سے  Avery Dennisonکی جانب سے کاروبار
کرتے وقت ہمارا فیصلہ متاثر ہوسکتا ہے ،یا متاثر شدہ معلوم پڑتا ہے۔ عمومی طور پر ،ہمیں ذاتی طور پر کمپنی کے
ساتھ یا اس کے مقابلے میں رہ کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے ،نہ ہی ہمیں کسی ایسی کمپنی میں "مفاد" رکھنا چاہیے جو
کمپنی کے ساتھ یا اس کے مقابلے میں کاروبار کرتا ہے۔ "مفاد" کا مطلب ہے کمپنی کی مجموعی ملکیت کا کم از کم
ایک فیصد ،یا $100,000یا زائد کے ساتھ بازار کی قدر میں سرمایہ لگانا۔ اور یہی بات ہمارے قریبی رشتہ داروں پر
صادق آتی ہے۔ کچھ حاالت میں اس طرح کے مفادات کی اجازت مل سکتی ہے لیکن منظوری ملنے کے بعد ہی ،جیسا کہ
مفاد کا تصادم (پالیسی  )7.12میں مذکور ہے۔
تحفائف ،کھانے اور تفریح
یوں تو تحفائف کا تبادلہ ،کھانے اور تفریح بہت سارے کاروباری تعلقات میں عام ہیں ،مگر ہم ایسی چیز کے وجود سے
بھی احتراز کرنے میں محتاط رہتے ہیں جو کاروباری لین دین پر نامناسب طریقے سے اثر انداز ہوسکتی ہیں۔
تحفہ دینے کا رواج اور تحفے سے متعلق معیار عالقہ بہ عالقہ اور گاہکوں کی قسموں کے بیچ مختلف ہو سکتا ہے۔
لیکن ،مقامی رواج سے قطع نظر ،ہم الء ڈیپارٹمنٹ سے پیشگی منظوری کے بغیر کسی بھی سرکاری اہلکار کو مالیت
والی کوئی چیز کھبی نہیں پیش کرتے یا دیتے ہیں۔ نیز ہم تحفہ ،کھانا ،تفریح یا مالیت والی کوئی بھی ایسی چيز قبول نہیں
کرتے ہیں جسے معقول حد تک ہمارے کاروباری فیصلے پر اثرانداز ہونے واال سمجھا جاسکے۔ اگر ہمیں اس طرح کا
تحفہ ،کھانا یا تفریح پیش کی جاتی ہے تو ہم حتی االمکان جلد سے جلد الء ڈیپارٹمنٹ کو اس کی اطالع دیتے ہیں۔
یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ پوری گفتگو کے لئے مفاد کا تصادم (پالیسی  )7.12دیکھیں۔

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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دوسری مالزمتیں
ہم یہاں پر اپنی مالزمتوں کو اپنا ابتدائی مرکز توجہ بناکر  Avery Dennisonکے تئیں اپنی عہد بستگی کا اظہار
کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے وقت اور توانائی کو کمپنی اور دوسری مالزمتوں کے مابین تقسیم نہ کریں تو ہم زیادہ مؤثر
ہوتے ہیں۔ اگر ایسے حاالت پیدا ہو جاتے ہیں جو دوسری نوکری الزمی بنا دیں تو اپنے سپروائزر کو مطلع کریں ،جو
منظوری حاصل کرنے کے لیے دوسری مالزمت (پالیسی  )2.12میں بیان کردہ طریق کار پر عمل کریں گے۔ اگر آپ
سے ساالنہ تصدیقنامہ مکمل کرنے کا تقاضہ کیا جاتا ہے تو آپ جو کوئی دوسری مالزمت کر رہے ہوں اس کا افشاء
کریں۔
اگر ہم دوسری مالزمت کرتے ہی ہیں تو ،ہم یہ یقینی بنانے کے تئیں محتاط رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے
 Avery Dennisonمیں ہماری قوت کار ،حاضری یا مالزمتی کارکردگی میں خلل نہيں آتا ہے۔ ہم طباعتی کاروبار،
چسپیدگی والے پروڈکٹس کے کاروبار یا کسی ایسے کاروبار میں خارجی مالزمت ہرگز قبول نہیں کرتے ہیں جو کمپنی
کی کسی بھی اکائی سے ہونے والی خریداری یا اس کو کی جانے والی فروخت کے ساتھ مقابلہ آراء ہو۔

ہم یہاں پر اپنی مالزمتوں
کو اپنا ابتدائی مرکز توجہ
بناکر Avery Dennison
کے تئیں اپنی عہد بستگی
کا اظہار کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

کاروباری مواقع
ہم اپنے واسطے کوئی ایسے کاروباری مواقع اختیار نہیں کرتے ہیں جو حقوق کے لحاظ سے Avery Dennison
کی ملکیت ہے۔ اگر ہمیں  Avery Dennisonکے توسط سے ایسے کاروباری مواقع کا پتہ چلتا ہے — خواہ
کمپنی کی امالک ،معلومات یا عہدے کے استعمال کے ذریعہ ہی ہو — تو ہم انہیں کمپنی کے مناسب شعبے کے
حوالے کر دیتے ہیں۔ بال واسطہ ،یا بالواسطہ طور پر ،کمپنی کے ساتھ مقابلہ آرائی نہ کرکے ،جہاں بھی ممکن
ہو ،ہم  Avery Dennisonکے کاروباری مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے فریضے کی تکمیل کرتے ہیں ،جو
قانونی اور اخالقی عمل (اصول  )1.1اور مفاد کا تصادم (پالیسی  )7.12کے بموجب ہے۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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سپالئر کے معیارات
توسیع کے لحاظ سے ،ہمارے سپالئرز  Avery Dennisonکی ثقافت کا حصہ ہیں ،لہذا ہم جن اخالقی معیارات کی
پیروی کرتے ہیں اسی پر انہیں بھی کاربند رکھنے کی اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں۔ وہ  Avery Dennisonکے
عالمی سپالئر کے معیارات کے پابند ہیں ،جو اس بہترین طرز عمل اور اخالقی رویے کی تفصیل بیان کرتا ہے جس
کی توقع ہم اپنے سپالئروں سے کرتے ہیں۔

ہمارے سپالئرز
 Avery Dennisonکی
ثقافت کا حصہ ہیں ،لہذا ہم
جن اخالقی معیارات کی
پیروی کرتے ہیں اسی پر
انہیں بھی کاربند رکھنے
کی اپنی بہترین کوشش
کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ہم یہ یقینی بنانے کے لئے بھی سپالئروں کو ذمہ دار قرار دینے کی اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ جو ذیلی
ٹھیکیداران ہمارے لئے اشیاء یا خدمات تیار کرتے ہیں وہ بھی ان معیارات کی تکمیل کرتے ہیں ،جن میں یہ اہم نکات
شامل ہیں:
• •ہم اپنے سپالئروں کو بچہ مزدوری یا جبری مزدوری کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔
	•ہم سپالئروں سے یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ مالزمین کو ایک محفوظ اور صحتمند جائے کار فراہم کریں اور سبھی
مقامی ماحولیاتی ،صحت اور سالمتی کے قوانین کے بموجب کام کرتے ہیں۔
	•ہم کسی قسم کی رشوت ،نذرانے یا ذاتی ادائیگی کی دیگر ایسی شکلوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں جس کا ہمارے
کاروباری انتظامات سے کوئی لینا دینا ہو۔

گاہک اور بازار
سیلز اور مارکیٹنگ
ہم فروختگی میں جیت حاصل کرنے کے لئے ،غیر اخالقی چالبازیوں پر نہیں ،بلکہ اپنی مصنوعات اور خدمات کے
معیار پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
• •ہم اپنے پروڈکٹس اور خدمات ایمانداری کے ساتھ فروخت کرتے ہیں۔
• •ہم مارکیٹنگ کے گمراہ کن یا مکارانہ طرز عمل میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔
• •ہم اپنے حریفوں یا ان کی مصنوعات کے بارے میں جھوٹے بیانات کبھی نہیں دیتے ہیں۔
• •اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی گمراہ کن تاثر قائم کردیا ہے تو ،ہم اسے درست کرتے ہیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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مارکیٹ پلیس میں منصفانہ معامالت کرنا
ہم سبھی اقتصادی فریقویں کے ساتھ منصفانہ معامالت کرتے ہیں۔ ہم چوری ،جوڑ توڑ ،غلط نمائندگی ،یا کسی اور
غیر قانونی یا ممنوعہ عمل کے ذریعہ – حریفوں سمیت – کسی کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہم کوئی ٹھیکہ یا دیگر
کاروباری لین دین کی منظوری پر اثرورسوخ ڈالنے کے لئے ادائیگیاں یا مالیت کی دیگر شکلیں نہیں دیتے یا نہیں
لیتے ہیں۔
مقابلہ جاتی ذہانت
ہم حریفوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتے ہیں ،اور ہم ان کی امالک دانش کا بھی ویسا ہی خیال رکھتے ہیں جس طرح
اپنا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اپنے حریفوں کے بارے میں معلومات جمع کرسکتے ،اس کا اشتراک اور استعمال کرسکتے
ہیں لیکن ہم یہ کام قانونی اور اخالقی انداز میں کرتے ہیں۔ مثال ،ہم سرکاری ایجنسیوں کی فائلوں میں عوامی طورپر
دستیاب ،کمپنی کے ایکزیکیٹوز کے ذریعہ کی جانے والی عوامی تقاریر ،ساالنہ رپورٹوں اور شائع شدہ مضامین کا
استعمال کرکے معلومات اکٹھا اور استعمال کرسکتے ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسی مقابلہ جاتی معلومات قبول ،اس کا اشتراک
یا استعمال نہیں کرتے ہیں جو ہمارے یقین کے مطابق غیر مناسب طریقے سے اکٹھا یا اشتراک کی گئی تھی۔

ہم حریفوں کے ساتھ
منصفانہ برتاؤ کرتے ہیں،
اور ہم ان کی امالک دانش
کا بھی ویسا ہی خیال
رکھتے ہیں جس طرح
اپنا خیال رکھتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا
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آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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+

مقابلہ آرائی
ہم ہمیشہ مانع ارتکاز معیشت قوانین کی تعمیل کرتے ہیں ،جو مارکیٹ پلیس میں منصفانہ مقابلے کو فروغ دیتے ہیں
اور حریفوں سے مساوی اصولوں پر مقابلہ آرائی کرنے کا تقاضہ کرتے ہیں۔ مانع ارتکاز معیشت قوانین کی خالف
ورزی ہو سکتی ہے اگر ہم – چاہے اپنے اعمال سے بدیہی طور پر یا مضمر طریقے سے – ایسے حریفوں کے ساتھ
معاہدہ کریں جو مقابلہ آرائی یا نامعقول طور پر پابند تجارت کو ممنوع قرار دیتا ہو۔ قیمتیں طے کرنے ،گاہکوں یا
خطوں کو تفویض کرنے ،معاہدے کی بولیوں میں تال میل بنانے (جسے "بولی چڑھانا" بھی کہا جاتا ہے) ،پیداواری
لیاقت کو محدود کرنے ،یا سپالئر یا کسٹمر کے تعلقات سے انکار کرنے کے لیے حریفوں کے ساتھ اتفاق نہ کریں –
یہ سرگرمیاں مقابلے کو ممنوع قرار دیتی ہیں اور غیر قانونی ہیں۔

مارکیٹ
آپ
پلیس کی پالیسیوں کا حوالہ
اصول 1.1

قانونی اور اخالقی برتاؤ

اصول 1.2

اثاثے کے تعلق سے مالزم کی ذمہ داری

پالیسی 2.12

ثانوی مالزمت

پالیسی 7.9

مانع ارتکاز کی تعمیل

پالیسی 7.12

مفاد کا تصادم

اگرچہ حریفوں کے ساتھ نامناسب معاہدوں کا وجود ہماری ساکھ کو نقصان پہنچاسکتا ہے ،پھر بھی ہم حریفوں کے
ساتھ ذیل میں سے کسی پر بھی کبھی گفتگو نہیں کرتے ہیں:
• •قیمت بندی،
• •فروختگی کی شرائط اور ضوابط،
• •کسٹمرز یا خطوں کی تفویض ،یا
• •مقابلہ آرائی پر اثر انداز ہونے واال کوئی دیگر موضوع۔
ہماری کمپنی کے پاس ایک کاروباری اکائی کے کچھ ایسے گاہک ہیں جو اسی کاروباری اکائی یا مختلف کاروباری
اکائی کے حریف ہیں۔ ان گاہکوں سے کس طرح نمٹا جائے اس بابت رہنمائی کے لیے الء ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔
حریفوں کے ساتھ تعامل کرنے میں مانع ارتکاز معیشت قوانین کی خالف ورزی کے خطرے کی وجہ سے ،ہم الء
ڈیپارٹمنٹ کی پیشگی منظوری کے بغیر تجارتی انجمنوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔
یہ موضوع پیچیدہ ہے۔ نقطۂ آغاز کے طور پر ،مانع ارتکاز معیشت کی تعمیل (پالیسی  )7.9اور آپ کے لئے اس کی
کیا معنویت ہے اس امر سے واقف ہوجائیں۔ اس کے عالوہ ،مالزمین کو وقفے وقفے سے ویب پر مبنی تربیت فراہم
کی جاتی ہے۔ مانع ارتکاز معیشت یا منصفانہ مقابلہ آرائی کی تشخیص کرنے اور اس کا پتہ لگانے کے لیے حریفوں
سے بات کرنے سے پہلے الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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سوال و جواب
سپالئرز اور شراکت داران

گاہک اور بازار

"مفاد کا تصادم" حقیقتا کیا ہے؟
مفاد کا تصادم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے نجی مفادات (جو ذاتی
طور پر آپ کے لئے ،یا کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کے لئے
بہترین ہو) اس چيز سے مختلف ہوتے ہیں ،یا مختلف معلوم پڑتے
ہیں جو  Avery Dennisonکے لئے بہترین ہوتا ہے۔ مثال ،اگر
آپ کو کام کے لئے پرواز کرنا ہے تو ،ایسی ایئرالئن سے بکنگ
کروانا آپ کے لئے بہترین ہوسکتا ہے جو آپ کو انعام کی صورت
میں اضافی مسافت فراہم کرتی ہے۔ لیکن ایک مختلف ایئرالئن میں
کم خرچ والی پرواز دستیاب ہوسکتی ہےاور اس طرح وہ کمپنی
کے لئے بہتر ہوسکتی ہے۔

کیا میں گاہک سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہم جو مصنوع سپالئی
کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے وہ فی الحال کیا ادا
کر رہی ہے؟
ہاں۔

جب مفاد کے تصادم کی بات آتی ہے تو ،قریبی رشتہ دار کے
بطور کون شمار ہوتا ہے؟
کمپنی ہذا قریبی رشتہ دار کی تعریف یوں کرتی ہے شریک حیات،
خانگی ساتھی ،والدین ،اجداد ،ساس سسر ،بچہ ،پوتے پوتیاں،
بھائی ،بہن ،ساال یا سالی ،خواہ وہ اسی گھرانے میں رہتے ہوں
یا نہیں رہتے ہوں۔

آپ  +مارکیٹ پلیس

اگر گاہک ہمارے حریف کی قیمت رضاکارانہ طور پر بتاتا ہے تو،
کیا میں کمتر قیمت کی پیشکش کرسکتا ہوں؟
شاید۔ ہم حریف کی قیمت کا موازنہ ہمیشہ کرسکتے ہیں ،لیکن کمتر
ہوسکنے والی قیمت پیش کرنا قانونی طور پر قابل اجازت نہیں
ہوسکتا ہے۔ اس کا انحصار حاالت اور اس امر پر ہوتا ہے کہ آیا
آپ وہ کمتر قیمت سبھی گاہکوں کو پیش کررہے ہیں۔ صورتحال
میں مدد کے لئے الء ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔
میں تجارتی شوز میں ایسے حریفوں کے پاس کس طرح رسائی
حاصل کروں جو گاہک یا سپالئر بھی ہیں؟
محتاط طریقے سے۔ اپنی گفتگو مجاز حد تک محدود رکھیں اور
انہیں اپنی کاروباری اکائی کی خرید یا فروخت کے تعلقات تک ہی
محدود کھیں۔ کبھی بھی دیگر ایسی کاروباری اکائی پر اثر و رسوخ
ڈالنے کی کوشش نہ کریں جو گاہک یا سپالئر کے ساتھ مقابلہ
آرائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حریفوں کے ساتھ غیر مضر بات چیت
بھی مانع ارتکاز معیشت قانون کی خالف ورزی معلوم پڑسکتی
ہے۔ آپ تجارتی شوز میں ایسے گاہکوں یا سپالئروں کے ساتھ جو
خود بھی حریف ہیں حاضر ہونے سے قبل رہنمائی کے لئے الء
ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں۔
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آپ+
دنیا
ہم ترغیب آمیز دنیا کی ایسی قسم تخلیق کرنا چاہتے
ہیں جس میں ہم رہنے اور آئندہ کی نسلوں کے لئے
اسے چھوڑ کر جانے کے خواہشمند ہیں۔

آپ +

دنیا

 Avery Dennisonایک عالمی کمپنی ہے ،اور ہم اچھے عالمی شہری
ہونے کے پابند عہد ہیں۔ سرحدوں کے اس پار ،ہم ایک مشترکہ پیشہ ورانہ
مفاد کے توسط سے حکومتوں کے ساتھ معامالت طے کرنے سے لے کر کسی
سے آن الئن مالقات کرنے تک ،ہر جہت کے ساتھ اپنی ساکھ بناتے ہیں۔ ہم
اپنے اخالقی معیارات کے حصے کے طور پر سبھی ثقافتوں کا احترام کرتے
ہیں۔ ساتھ مل کر ،ہم ترغیب آمیز دنیا کی ایسی قسم تخلیق کرنا چاہتے ہیں جس
میں ہم رہنے اور آئندہ کی نسلوں کے لئے اسے چھوڑ کر جانے کے خواہشمند
ہیں۔
عالمی نشان راہ
استقالل پذیری
 Avery Dennisonمیں ،ہم ذمہ دارانہ معاشی ،سماجی اورماحولیاتی طرز عمل
کے توسط سے ایسی استقالل پذیر کاروباری کامیابی حاصل کرنے میں یقین رکھتے
ہیں جس سے پوری دنیا میں صحتمند معاشروں کی تعمیر میں مدد ملتی ہے۔ ہم
جو بھی کام کرتے ہیں اس میں استقالل پذیری کو الزمی بنانے کی پوری کوشش
کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ایسی کاروباری سرگرمیوں کو متوازن بنانا ہے جن سے

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

ہمارے حصص برداران ،گاہکوں اور مالزمین کو فائدہ ہوتا ہے نیز ہمارے معاشروں
کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانا اور دنیا کے قدرتی وسائل کو برقرار رکھنا ہے۔
مسلسل اصالح پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ،ہم حصص بردار کی قدر میں
اضافہ کرنا ،حقیقی اثر رکھنے والے سماجی اصالح کے پروگراموں میں مصروف
عمل ہونا اور اپنے ماحول کی نگہبانی کے لئے ذمہ دار قرار دیا جانا چاہتے ہیں۔

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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ماحول
ہم مینوفیکچرنگ کے اپنے اعمال ،سپالئی چین اور مصنوع کی ترقی میں ذمہ دارانہ ماحولیاتی طرز عمل کے تئیں پابند
عہد ہیں۔ ہم اپنی کاروباری سرگرمیوں کے ماحولیاتی اثرات کا نظم و نسق اور اس میں تخفیف کرنے کی جدوجہد کرتے
ہیں اس طرح کہ ہمارے کاروبار کی توانائی کی کفایت میں بہتری النے کے منصوبے نافذ کیے جائیں ،گرین ہاؤس
گیس کے اخراج اور ہم جو کچرا پیدا کرتے ہیں اسے کو کم کیا جائے ،ماحول کے موافق مصنوعات تیار کیا اور انہيں
بڑھایاوا دیا جائے ،اوراپنے قدرتی وسائل کو بچایا جائے اور انہيں جوں کا توں رکھا جائے۔ ہمارے پاس یہ یقینی بنانے
کے پروگرام موجود ہیں کہ ماحولیاتی ضوابط پر مؤثر طریقے سے بات چیت کی جاتی ہے ،انہیں سمجھا اور ان پر
عمل کیا جاتا ہے۔
ماحولیاتی تحفظ ،صحت اور سالمتی (پالیسی  )1.4اور ماحولیاتی تحفظ اور تعمیل (پالیسی  )4.2ماحول کو تحفظ فراہم
کرنے ،انسانی زندگی کی نگہبانی کرنے اور محفوظ پروڈکٹس تیار کرنے کے ہمارے دعوے کو کمتر گردانتے ہیں۔
معاشرتی اور سماجی ذمہ داری
آپ کی آگہی اور دیکھ بھال  Avery Dennisonکوان معاشروں کا جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں ساتھ ہی عالمی معاشرے
کا ایک بھرسہ مند رکن ہونے کے قابل بناتی ہے۔ ہم ایک نمایاں کارپوریٹ شہری کے بطور تسلیم کیا جانا چاہتے ہیں –
جو ہمارے معاشرے میں فعال رہتا ہے؛ مالزم کے تنوع ،ترقی ،صحت اور سالمتی اور مزدوری کے معیارات کے تئیں
پابند عہد رہتا ہے؛ اور دنیا کے ترقی یافتہ بازاروں کے ساتھ ساتھ ان ترقی پذیر خطوں میں بھی جہاں ہم کاروبار چالتے
ہیں معاشرے میں تعاون ادا کرتے رہیں۔ ہماری استقالل پذیری کی کوششیں اور اہداف ہمارے دو سالہ استقالل پذیری کی
رپورٹ میں بالتفصیل مذکور ہیں ،جو ہماری کارپوریٹ ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

کم کریں
تحفظ کریں۔
برقرار رکھیں۔

 Avery Dennisonتمدنی ،رفاہی اورکار خیر والی تنظیموں میں انفرادی رکنیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
رفاہی تعاون (پالیسی  )6.7سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی رفاہی تعاون کا کام کس طرح انجام دیتی ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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حکو متیں
تجارتی تعمیل
دنیا بھر کی متعدد حکومتوں نے تجارتی کنٹرولز قائم کر رکھے ہیں جو مخصوص ممالک اور فریقوں کے ساتھ تجارتی
لین دین کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور ملکی سرحدوں کے اس پار اشیاء کی نقل و حمل کو منضبط کرتے ہیں۔ ہم اپنے
کاروبار پر قابل اطالق سبھی تجارتی کنٹرولز پر کاربند رہتے ہیں اور ممنوعہ فریقوں کے ساتھ کاروبار یا ممنوعہ
اشیاء کی درآمد یا برآمد نہ کرنے کے معاملے میں احتیاط برتتے ہیں۔ ایک امریکی کمپنی کی حیثیت سے ہمیں سبھی
امریکی تجارتی کنٹرولز پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ ہم ان جگہوں کے قوانین پر بھی عمل کرتے ہیں جو ہمارے
کاروبار کرنے کی ہر جگہ پر الگو ہو سکتے ہیں۔

امریکی کمپنی کی حیثیت
سے ،ہم جہاں بھی کاروبار
کرتے ہیں وہاں ہمیں سبھی
امریکی تجارتی کنٹرولز پر
بہرحال کاربند رہنا چاہیے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

اس شعبے کے قوانین پیچیدہ ہیں اور ان میں اکثر و بیشتر تبدیلی ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو کمپنی کی تجارتی سرگرمی
کے بارے میں تشویشات الحق ہوں تو برآمدات کی تحدیدات (پالیسی  )7.22اور گلوبل ٹریڈ مینیجمنٹ یا الء ڈیپارٹمنٹ
سے رجوع کریں۔
ہم اقوام متحدہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے والے ممالک کے خالف ہونے والے کسی بین االقوامی مقاطعہ میں بھی
حصہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم مقاطعہ کے شکار کسی ملک کے ساتھ یا اس ملک میں کاروبار کرنے ،یا مقاطعہ سے وابستہ
معلومات (مثال ،متعلقہ نسل ،مذہب ،قومی نژاد یا مقاطعہ کی تعمیل) مقاطعہ کرنے والی کمپنی یا ملک کو فراہم کرنے
سے انکار کرنے کی کسی درخواست پر اتفاق رائے نہیں کریں گے۔ ہم مقاطعہ سے وابستہ سبھی عرضیوں کی اطالع
الء ڈیپارٹمنٹ کو بین االقوامی مقاطعات (پالیسی  )7.11کے مطابق دیتے ہیں۔

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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رشوت ستانی اور بدعنوانی
کاروباری منافع حاصل کرنے کے لیے کسی سرکاری اہلکار یا دیگر تیسرے فریق کے عمل پر اثر ہونے کے لیے
مالیت والی کوئی بھی چیز دینا یا پیش کرنا رشوت ستانی ہے۔ رشوت ستانی بہت سارے ممالک میں غیر قانونی ہے۔
نقدی ،نقدی کے مساوی ،آئندہ مالزمت کا وعدہ اور بیش بہا تحائف یا تفریح مالیت والے کچھ ایسے آئٹمز کی مثالیں ہیں
جو ،پیش کرنے یا دینے کی صورت میں رشوت خیال کیے جا سکتے ہیں۔
ہم کبھی بھی رشوت ستانی یا اہلکاروں یا جن دیگر افراد کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں ان کی بدعنوانی کے ذریعہ
نہیں ،بلکہ اپنے کام کی خصوصیات کی بنا پر کاروبار میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم
کسی باضابطہ عمل پر اثرانداز ہونے کے لئے کسی سرکاری اہلکار کو مالیت والی کوئی بھی چیز ہرگز بھی پیش نہیں
کرتے ہیں ،بشمول:
• •پرمٹ جاری کرنا،
• •بہتر ٹیکس یا کسٹمز کا رویہ حاصل کرنا ،یا
• •قانون کے نفاذ سے احتراز کرنا۔

ہم اپنے کام کی
خصوصیات کی بنا پر
کاروبار میں کامیابی
حاصل کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ہم رشوت ادا کرنے کے لئے ،کبھی بھی تیسرے فریق ،جیسے ذیلی ٹھیکیدار ،صالحکار یا ایجنٹ کا استعمال نہیں
کرتے ہیں۔ حتی کہ ناشائستگی کے وجود سے احتراز کرنے کے لئے ،سرکاری اہلکاروں کو کوئی کاروباری مہربانیاں
یا کسی قسم کا تحفہ عنایت کرنے سے قبل الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں۔
فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ ( ،)FCPAآرگنائزیشن فار ایکنامک کو آپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ( )OECDکا اجتماع بہ عنوان
بین االقوامی کاروباری لین دین میں غیر ملکی اہلکاروں کی رشوت ستانی سے مقابلہ آراء ہونا اور یوکے کا رشوت
ستانی سے متعلق ایکٹ سے ملتے جلتے قوانین اور ضوابط تعداد اور پیچیدگی کے لحاظ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔
آپ کو ان قوانین اور عالمی پیمانے پر ہمارے کاموں پر ان کے اثرانداز ہونے کے طریقے سے متعلق مزید معلومات
قانونی اور اخالقی برتاؤ (پالیسی  )1.1میں ملے گی۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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حکومتی استفسارات اور چھان بین
ہم معلومات کے لئے کسی بھی سرکاری عرضیوں کے سلسلے میں پورا پورا تعاون کرتے ہیں۔ ہم طلب کیے جانے پر
حکومت کو سچائی سے بھرپور ،مکمل اور حتمی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہم سرکاری چھان بین پر ردعمل (پالیسی )7.8
میں بالتفصیل مذکور طریق کار کی پیروی کرتے ہیں اور کسی معلومات کے لئے سرکاری عرضیوں سے فوری طور پر
قانونی امور کے محکمے کو مطلع کرتے یں۔ الء ڈیپارٹمنٹ درخواستوں میں ہم آہنگی بناتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ
 Avery Dennisonکے حقوق تحفظ یافتہ ہیں ،جبکہ ایک قطعی اور مکمل جواب فراہم کرتا ہے۔

یہاں تک کہ ذاتی
پیشقدمیوں میں بھی،
سماجی ذرائع ابالغ کی
شمولیت کمپنی کے تئیں
ہماری ذمہ داریوں کے
عین مطابق ہی ہونی
چاہیے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ذرائع ابالغ
سماجی ذرائع ابالغ
ہم  Avery Dennisonکے مالزمین کی حیثیت سے مشترکہ شناخت رکھتے ہیں ،لیکن ہم خود اپنے خیاالت ،آراء اور
دلچسپیوں کے حامل افراد بھی ہیں۔ کام سے باہر ،ہم بالگنگ کر سکتے ،سوشل نیٹ ورکس پر پوسٹ کر سکتے ،حقیقی
دنیا میں کھیل سکتے اور وکیز میں تعاون کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان ذاتی پیشقدمیوں میں بھی ،سماجی ذرائع ابالغ میں
ہماری شمولیت کمپنی اور اس کے مالزمین ،گاہکوں ،سپالئروں اور دیگر کاروباری شراکت داروں کے تئیں ہماری ذمہ
داریوں کے عین مطابق ہی ہونی چاہیے۔
ان آسان رہنما خطوط کی معرفت اسے رو بہ عمل النا آسان ہے:
	•ذاتی صفحات پر Avery Dennison ،کی جانب سے تب تک بات نہ کریں جب تک کہ آپ ایک نامزد کردہ ترجمان
نہ ہوں۔
	•کبھی بھی کمپنی کی خفیہ معلومات کا افشاء نہ کریں یا ہمارے گاہکوں ،سپالئروں ،کاروباری شراکت داروں یا
مالزموں کے سامنے ان کی منظوری کے بغیر اس کا حوالہ نہ دیں۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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+

عالمی
آپ
پالیسیوں کا حوالہ
پالیسی 1.1

	• Avery Dennisonکے عالمی برانڈ کے رہنما خطوط کا احترام کریں۔
• •سبھی تجارتی نشان ،حق اشاعت ،منصفانہ استعمال ،تجارتی رازوں اور مالی امور کے افشاء کے قوانین پر عمل کریں۔
• •محتاط رہیں کہ اپنے مقام پر پیش آنے والے ہنگامی واقعات کے بارے میں سماجی ذرائع ابالغ پر پوسٹ نہ کریں۔
• •اپنی شناخت  Avery Dennisonکے مالزم کی حیثیت سے کروائیں اور  Avery Dennisonیا اس کے کاروبار
کا ذکر کرتے وقت واضح کردیں کہ آپ کمپنی کی جانب سے نہیں بلکہ اپنی جانب سے بات کر رہے ہیں۔

قانونی اور اخالقی برتاؤ

اصول 1.4

ماحولیاتی تحفظ ،صحت اور سالمتی

پالیسی 4.2

ماحولیاتی تحفظ اور تعمیل

پالیسی 6.2

اخباری ذرائع ابالغ سے مواصالت

پالیسی 6.3

مالی تعلقات عامہ اور افشاء

پالیسی 6.4

تنظیمی اعالنات

پالیسی 6.5

اعالنات بسلسلہ اکتساب ،نجات

مزید معلومات کے لیے ،انٹرنیٹ سوشل نیٹ ورکنگ (پالیسی  ،)6.9ہمارے سماجی ذرائع ابالغ کے رہنما خطوط اور
عالمی برانڈ کے رہنما خطوط دیکھیں۔

اور اہم کاروباری لین دین
پالیسی 6.7

رفاہی تعاون

پالیسی 6.9

انٹرنیٹ سوشل نیٹ ورکنگ

پالیسی 7.8

جواب بہ نام سرکاری جانچ پڑتال

پالیسی 7.11

بین االقوامی مقاطعے

پالیسی 7.22

برآمدات پر تحدیدات

اخباری ذرائع ابالغ
ہماری کمپنی کی قدر کا جزء ہماری جانب سے دنیا کو سنائی دینے والے ٹھوس ،قطعی یپغام پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ
یقینی بنانے کے لئے کہ ہمارا پیغام ہمیشہ نشانے پر پہنچتا ہے ،صرف نامزد ترجمان ہی اخباری ذرائع ابالغ ،سرمایہ
لگانے والی برادری اور کسی دیگر خارجی فرد کو کمپنی سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر
ہنگامی حاالت میں اہمیت رکھتی ہے۔ ذرائع ابالغ کی جانب سے معلومات کی درخواستیں کارپوریٹ کمیونیکیشنز کے
پاس بھیجیں۔
مزید تفصیل کے لئے مواصالت بنام اخباری ذرائع ابالغ (پالیسی  )6.2دیکھیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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سوال و جواب
عالمی نشان راہ

حکو متیں

میرے جائے وقوع پر ایک ماحولیاتی ،صحت اور سالمتی سے
متعلق پیشہ ور فرد موجود ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے
استقالل پذیری کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟
استقالل پذیری ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری بنیادی اقدار میں
سے ایک ہے۔ ہم میں سے ہر فرد خیاالت میں شراکت کر سکتا ہے،
اور ذمہ دارانہ انداز میں کام کر کے ،ہم سب ایک مثبت اثر ڈال
سکتے ہیں۔ مستقبل کے لئے ایک فرق النے کے لئے ،ہر ایک کے
زیادہ پائیدار انداز میں رہنے اور کام کرنے کے لئے ہر فرد کے
تعاون کا مجموعی میزان مطلوب ہو گا۔

"سرکاری اہلکار" کون ہے؟
قانونی طور پر ،سرکاری اہلکار میں ساری سطحوں کے مالزمین،
حکومت کے زیر اختیار اداروں اور ریاست کی زیر ملکیت
انٹرپرائزز کے مالزمین ،ساتھ ہی سیاسی جماعتیں اور سیاسی
عہدے کے امیدواران شامل ہیں۔ کچھ ممالک میں یہ سمجھنا بھی
مشکل ہوسکتا ہے کہ کون سی کمپنیاں حکومت کے ملکیت میں ہیں۔
اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو ،الء ڈيپارٹمنٹ سے
رجوع کریں۔

آپ  +دنیا
ذرائع ابالغ
میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں بالگز پر اشاعتیں تحریر
کرتا ہوں۔ کیا مجھے  Avery Dennisonکے ساتھ اپنے ربط کو
سرفہرست رکھنا چاہیے؟
آن الئن دنیا میں ،کمپنی کے رابطوں کے بارے میں شفافیت برتنا
ایک اچھا طور طریقہ ہے۔ اپنے بالگ ،چیٹ یا دیگر آن الئن
اندراجات میں بس یہ سطر جوڑ دیں" :جن خیاالت کا اظہار کیا گیا
ہے وہ بذات خود میرے خیاالت ہیں اور وہ Avery Dennison
کی آراء کی نمائندگی نہيں کرتے ہیں۔"

مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آیا کوئی متوقع گاہک ممنوعہ
فریق ہے؟
آپ کو جواب دینے کے لیے یا درست وسائل تک آپ کی رہنمائی
کرنے کے لیے اپنے عالقائی گلوبل ٹریڈ مینیجمنٹ کے نمائندے
سے رابطہ کریں۔
میں ایک ایسے ملک میں اپنے اخالقی معیارات پر کیسے کاربند
رہوں جہاں کسٹمز کے اہلکاروں کو رشوت دینا عام بات ہےاور
ہوسکتا ہے کہ ہمارے حریف بھی اس پر عمل پیرا ہوں؟
حتی کہ جب یہ مشکل معلوم پڑتا ہو ،تب بھی رشوت کے بغیر
کاروبار کرنا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے۔ مقابلہ جاتی اخالقی طریقہ پتہ
کرنے میں اپنی مدد کے لیے الء ڈيپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔
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ضابطے کا
نظم و نسق

ضابطے کا نظم و نسق
 Avery Dennisonضابطۂ اخالق کو الگو کرنے ،چھان بین
کرنےاور ایسے انداز میں مناسب اقدام کرنے کا پابند عہد ہے جو
الئق احترام ،ممکنہ حد تک خفیہ اور منصفانہ ہو۔ چیف کمپالئنس
آفیسر گروپ ایتھکس قونصلز ( )GECsکے اشتراک سے ،ضابطہ
کے نفاذ کا ،بورڈ آف ڈائرکٹرز کی جنرل قونصل اور نگرانی
اور سماجی ذمہ داری سے متعلق کمیٹی کی جانب سے اس پر
مجموعی نگاہ رکھنے کا ذمہ دار ہے۔
چھان بین اور جواب
کمپنی ہذا سبھی امکانی قانونی یا ضابطہ کی خالف ورزیوں کو سنجیدگی سے لیتی
اور ان کی مناسب چھان بین کرتی ہے۔  GECsچیف کمپالئنس آفیسر اور جنرل
قونصل کے مشورے سے ،اپنے کارباور کے لیے چھان بین پر مجموعی نگاہ
رکھتے ہیں۔  GECsکی جانب سے ہدایت ملنے پر متعلقہ موضوع کے ماہرین چھان
بین کا عمل انجام دے سکتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

چھان بین مکمل ہونے پر انتظامیہ کسی قابل عمل کارروائیوں کا تعین کرتی ہے۔
جوابات میں تدارکی اقدام (جیسے تربیت ،افزوں شدہ کنٹرولز ،کوچنگ یا مواصلت)
یا تادیبی کارروائی شامل ہوسکتے ہیں۔ مالزم کی برطرفی پر مشتمل تادیبی
کارروائی پر انسانی وسائل کے ساتھ مل کر نظرثانی کی جائے گی۔

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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کمپنی ہذا پورے طور پر اور منصفانہ استفسار کے بموجب چھان بین کا عمل حتی االمکان رازداری کے ساتھ نمٹائے گی۔
 Avery Dennisonنیک نیتی سے ،اس ضابطہ کی امکانی خالف ورزی کی اطالع دینے والے کسی بھی فرد کے
خالف انتقامی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گا۔ انتقامی کارروائی کسی مالزم کو برطرف ،معزول کر دینے ،بینیفٹس
دوبارہ تفویض کرنے ،اس سے منع کر دینے ،پروموشن سے منع کر دینے ،تربیت سے منع کر دینے یا اہم میٹنگوں سے
خارج کر دینے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ مشتبہ خالف ورزی کی نیک نیتی سے اطالع دینے پر کسی مالزم کے
خالف انتقامی کارروائی موقوفی کا سبب ہوتی ہے۔
غیر ایماندارانہ اطالع دہندگی
جان بوجھ کر غلط الزام عائد کرنا ،کسی تفتیش کار کے سامنے جھوٹ بولنا یا چھان بین کے دوران تعاون کرنے سے
انکار کر دینا ضابطہ کی خالف ورزی ہے۔ اس انداز میں ضابطے کی خالف ورزی کرنے واال کوئی بھی مالزم مالزمت
سے برطرفی تک اور اس کے بشمول تادیبی کارروائی کا مستوجب ہوگا۔

ہم تادیبی کاررروائی
میں استقالل پذیری
اور شفافیت برتنے کی
کوشش کرتے ہیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

ضابطہ کی خالف ورزیوں کے لئے نظم و ضبط
ہم ضابطہ کی خالف ورزیوں کے لئے تادیبی کاررروائی میں استقالل پذیری اور شفافیت برتنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تادیبی کارروائی میں زبانی یا تحریری انتباہ؛ تنخواہ کے ساتھ یا اس کے بغیر معطلی؛ ترغیبی مشاہرہ سے محرومی یا
اس میں تخفیف؛ معزولی؛ یا زیادہ سنگین جرائم یا مکرر بد اعمالیوں کے لئے مالزمت سے برطرفی بھی شامل ہے۔
چھوٹ
بورڈ آف ڈائرکٹرز یا اس کی نامزد کمیٹی کو ضابطہ کے بندوبست میں کسی قسم کی چھوٹ کو الزمی طور پر
منظوری دینی چاہیےاور کمپنی قانونی تقاضے کے مطابق اس طرح کی چھوٹ کا افشاء برسرعام کرے گی۔

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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کیس اسٹڈیز
یہ کیس اسٹڈیز ارادی طور پر پریشان کن ہیں اور اکثر ان کا کوئی واضح جواب نہیں ہوتا ہے۔ ان
میں سے کچھ منظرنامے کاروباری برتاؤ کے رہنما کو رپورٹ کردہ حقیقی واقعات پر مبنی ہیں۔ وہ
بتاتے ہیں کہ  Avery Dennisonکے لیے کام کرتے ہوئے آپ کو درپیش ہو سکنے والی اخالقی
کشمکش کے لیے آپ کو  -آپ کے مینیجر ،انسانی وسائل ،گروپ ایتھکس قونصل یاالء ڈیپارٹمنٹ
کے دوسرے ممبر ،یا کاروباری برتاؤ کے رہنما سے رہنمائی طلب کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔

تجارتی راز اور رازداری
صورتحال

ایک گاہک کسی حریف کے لیے تیار کردہ خریداری کا آرڈر اتفاقی طور پر آپ کو بھیج دیتا ہے۔ آپ کو جس معلومات کا علم ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا
کرنا چاہیے؟

رہنمائی

اسے یکبارگی واپس کر دیں ،جیسا کہ آپ اپنی ذات سے تعلق نہ رکھنے والی ڈاک کے ساتھ کریں گے۔ غلطی سے موصولہ کسی دستاویز پر درج معلومات
پر عمل نہ کریں اور وہ دستاویز آگے کسی اور کو نہ بھیج دیں۔ یہ بات ضبط تحریر کریں کہ آپ کو خریداری کا آرڈر موصول ہوا اور آپ نے اسے واپس
کر دیا اور مرسل کو بتا دیں کہ یہ آپ کو غلطی سے موصول ہو گیا۔ اگر خریداری کا آرڈر بذریعہ ای میل ڈیلیور کیا گیا تھا تو اسے اپنے میل باکس ،مرسلہ
فولڈر اور ردی والے فولڈر سے ہٹا دیں۔

صورتحال

آپ کی کاروباری اکائی ایک گاہک کے ساتھ رازداری کا معاہدہ کرتی ہے ،جس کے بعد گاہک نرخنامہ کی درخواست بھیجتا ہے۔ عین اسی وقت،
 Avery Dennisonکا کارپوریٹ آفس آپ کی کاروباری اکائی کے واسطے طویل مدتی حکمت عملی فروغ دینے کے لیے ایک خارجی صالحکار کی
خدمات برقرار رکھتا ہے۔ صالحکار آپ سے نرخنامہ کی درخواست کی کاپی طلب کرتا ہے۔ صالحکار اپنا کام مکمل کرنے کے لیے نرخنامہ کی کاپی حاصل
کرنے پر اصرار کرتا ہے ،بہت سارے ایسے مواقع کا حوالہ دیتے ہوئے جن میں اسے  Avery Dennisonسے فریق ثالث کی خفیہ معلومات موصول ہوئی
ہیں۔ صالحکار  Avery Dennisonکے تئیں رازداری برتنے کی خود اپنی جوابدہی کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ آپ اپنی کاروباری اکائی کی رازداری کی ذمہ
داریوں کے سبب صالحکار کو نرخنامہ دینے سے منع کر دیتے ہیں۔

رہنمائی

آپ نے معاملے کو اچھی طرح سے نمٹایا۔ سب سے پہلے تو جن حاالت میں صالحکار نے  Avery Dennisonسے خود کو موصولہ تیسرے فریق
کی رازدارانہ معلومات تک رسائی حاصل کی تھی وہ ان تیسرے فریقوں کی جانب سے واضح اجازت ناموں پر مبنی تھے۔ ان اجازت ناموں سے
 Avery Dennisonکو اپنے خارجی مشیروں کے ساتھ اس معلومات کا اشتراک کرنے کی اجازت ملی۔ لیکن اس معاملے میں ،گاہک کی رازداری کا معاہدہ
صالحکار کو خفیہ معلومات کی منتقلی کی اجازت نہیں دے گا۔ گاہک کے ساتھ رازداری کے معاہدے میں ایک ترمیم کی گزارش کرکے اس معاملے کو حل
کیا گیا تھا تاکہ کاروباری اکائی کو صالحکار کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرنے کی اجازت مل جائے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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مانع ارتکاز معیشت
صورتحال

آپ کی کاروباری اکائی کے بہت سارے سپالئروں کے ذریعہ قیمت بڑھا دیے جانے کے سبب قیمت میں اضافہ کرنا ضروری معلوم پڑتا ہے۔ آپ کی اکائی کو
ماضی میں اپنی قیمتیں بڑھانے کے بعد کارروبار میں گھاٹا ہ و ،لہذا آپ اسے نافذ کرنے سے پہلے یہ جانچ کرنا چاہیں گے کہ قیمت کے اضافہ کے تئیں بازار
کا ردعمل کس طرح کا ہوگا۔ آپ کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ ممکنہ اضافے کے اعالن کے بعد آپ گاہکوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں ،آیا حریف سوئٹ کی
پیروی کریں گے اور اپنی قیمتیں بڑھائیں گے۔ کیا یہ قابل اجازت ہے؟

رہنمائی

اسے آپ کے حریفوں میں "قیمت کی اشارہ بندی" کے بطور دیکھا جا سکتا ہے :آپ ایک اشارہ دیتے ہيں اور حریف اس اشارے کو قبول کر لیتے ہیں اور
ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ اس سرگرمی کو قیمت کی تعیین تصور کیا جا سکتا ہے ،جو مانع ارتکاز معیشت قوانین کے ذریعہ ممنوع ہے۔ یوں تو اس طرح کی
کارروائی کو نافذ کرنے کے اسباب یا دالئل ہو سکتے ہیں ،مگر عام طور پر یہ غیر دانشمندانہ ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی حکمت عملی اپنانے سے پہلے الء
ڈیپارٹمنٹ سے معلوم کر لیں۔

صورتحال

کسی گاہک/حریف کے پاس موجود آپ کا کلیدی رابطہ آپ کو ایک ای میل بھیجتا ہے" :ہم  Xجزء میں ہونے والی اپنی فروخت کو بڑھانے کے واقعی متوقع
ہیں۔ یہ ہمارے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کاروباری اکائی  Xجزء میں ایک نیا پروڈکٹ ال رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اپنا
کاروبار باقی رکھنا چاہتے ہیں تو میری تجویز ہے کہ آپ مقابلے سے باہر نکلنے کے لیے دوسرے شعبے کو اپنے الفاظ گوش گزار کریں۔" آپ کو کیا کرنا
چاہیے؟

رہنمائی

گاہک/حریف کو بتائیں کہ دوسری کاروباری اکائی اس ضمن میں خود اپنا فیصلہ کرے گی کہ آیا نیا پروڈکٹ بازار میں پیش کیا جائے اور آپ صرف گاہک/
حریف سے ہی اپنے کاروبار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنے یا کچھ ایسا نہ کہنے کو یقینی بنائیں جس میں یہ تجویز ہو کہ
 Avery Dennisonکسی قسم کا معاہدہ یا نئے پروڈکٹ اور گاہک/حریف کے دوسرے کاروبار کے سلسلے میں   "quid pro quo"انتظام کرے گا۔ اس
کے عالوہ ،الء ڈیپارٹمنٹ کو فوری طور پر اس تعامل کی اطالع دیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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رشوت ستانی
صورتحال

آپ ایک ایسے ملک میں کاروبار پھیال رہے ہیں جہاں رابطوں کی اہمیت ہے اور آپ "دروازے کھولنے کیلئے" اورسرکاری حکام سے متعارف ہونے کیلئے
ایک مشیر کی خدمات لینے پر غور کر رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟

رہنمائی

مشیروں کی خدمات لیتے وقت جانفشانی کا ایک خاص درجہ ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مشیر الزمی لیاقت اور تجربہ
کا حامل ہےاور خالف معمول بے تحاشہ فیس کا مطالبہ نہیں کر رہا ہےاور حکومت یا حکومت سے متعلق تنظیموں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے۔
خالص طور پر "دروازے کھولنے" اور تعارف پیدا کرنے کے لیے بحال کردہ صالحکاران امکانی رشوت ستانی کی تشویشات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی
بھی صالحکار بحال کرنے سے پہلے الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں۔

صورتحال

آپ کی کاروباری اکائی نے متعدد سرکاری حکام پر مشتمل ایک اہم کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ ابھی ابھی مکمل کیا ہے۔
تکمیل کی تاریخ آپ کے ملک میں ایک بڑے تہوار کے قریب ہے جہاں یہ روایت ہے کہ صارفین اور دیگر کاروباری افراد کو جشن منانے کے لیے اکٹھا کیا
جاتا ہے۔ چونکہ پروجیکٹ ہموار طریقے سے چال اور کامیاب رہا تھا ،لہذا آپ اس پروجیکٹ میں شامل سرکاری اہلکاروں کے تئیں شکریے کا اظہار کرنے
کے لیے ایک عشائیے کا اہتمام کرنے پر غور کر رہے ہیں۔
کیا آپ کو ایسا کرنا چاہئے؟

رہنمائی

جہاں تک سرکاری حکام کے تفریح کا تعلق ہے تو آپ کو غور کرنا چاہئے کہ آیا اس تفریح سے امکانی طور پر رشوت ستانی مخالف قوانین کی خالف ورزی
ہوتی ہے۔ اس صورت میں ،چونکہ منصوبہ مکمل کیا جا چکا ہے اور مزید کوئی زیر التواء منظوری یا اجازت ناموں کی ضرورت نہیں ہے ،لہذا سرکاری
حکام کو تفریح کرانے سے کاروباری اکائی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سرکاری اہلکاروں کی تفریح ایسے عرصے میں ہو رہی ہے جب اس ملک میں اس
طرح کی تفریح کا اہتمام ہونا مروج ہو تو مقامی رشوت ستانی مخالف قوانین کے تحت یہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ،کارروائی کرنے سے
پہلے آپ کو الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کر لینا اہم ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔

ضابطہ اخالق
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صورتحال

ایک  Avery Dennisonکاروبار ایک رہن شدہ منطقہ میں عمل کرتا ہے۔ منطقہ سے اشیاء کی تمام اندر اور باہر کی منتقلی کیلئے کسٹم سے منظوری درکار
ہوتی ہے۔ مقامی قانون کمپنی سے کسٹمز اہلکار کو رہائش یا نقل و حمل اور کھانا فراہم کرنے کا تقاضہ کرتا ہے۔ مقامی کسٹمز کے اہلکاران نقل و حمل اور
کھانے کے لیے نقد بھتہ طلب کرتے ہیں ،جیسا کہ مقامی ضوابط کے ذریعہ اجازت ملی ہے۔ کیا آپ کو نقد بھتہ فراہم کر سکتے ہیں؟

رہنمائی

امریکی فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ اور رشوت ستانی مخالف قوانین کے تحت ،سرکاری اہلکاروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اضافی توجہ اور احتیاط کی
ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ کسٹمز اہلکاروں کو نقل و حمل اور کھانا (ہمدردانہ طور پر) مہیا کرنے کی اجازت ہے ،تاہم انہیں نقدی یا نقدی کے کوپن جیسے
کہ ایندھن کیلئے مہیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کر کے یہ تعین کرنا چاہیے کہ آیا پک اپ سروس اور کمپنی کے کیفے ٹیریا
میں کھانے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔ اگر الء ڈیپارٹمنٹ یہ تعین کرتا ہے کہ الگتیں مناسب ہیں تو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ الگتیں باضابطہ طور پر ضبط
تحریر کی جائیں جس سے اس امر کی عکاسی ہو کہ وہ کسٹمز کے اہلکاران کو فراہم کرائے گئے ہیں۔

مفاد کا تصادم
صورتحال

آپ کے مالزم کی شریک حیات کمپنی کو پروڈکٹس فروخت کر رہی ہے۔ پروڈکٹس تقابلی قیمت پر بیچے جاتے ہیں اور پروڈکٹس کمپنی کو پسند ہیں۔ اصل
میں ،مالزم کی شریک حیات کسی دیگر متوقع سپالئر کی بہ نسبت مزید کفایتی طور پر اور مؤثر طریقے سے فراہم کر رہی ہے۔ یہ تعلق آپ کی جانکاری یا
مقامی خریداری مینیجر کے عالوہ کسی اور کی منظوری سے قائم کیا گیا تھا۔ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟

رہنمائی

یہ حقیقت کہ تعلقات کے آغاز میں انتظامیہ کے سامنے مناسب طریقے سے اس تعلق کا افشاء نہیں کیا گیا تھا مفاد کے تصادم کی ہماری پالیسی کے برخالف
ہے۔ منظوری اعلی سطح سے حاصل کی جانی چاہیے نیز مالزم یا خریداری مینیجر کو فیصلہ کی کارروائی سے خارج رکھنا چاہیے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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صورتحال

آپ کی مالزمہ ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں  Avery Dennisonکام کرتا ہے مقامی منصوبہ بندی کمیشن کا انتخاب جیت جاتی ہے۔ آپ کی مالزمہ
آپ کو اطالع دیتی ہے۔ اس کے سپروائزر اور مقامی کمیونٹی کے تئیں مالزمہ کی عہد بستگی کی تائید کرنے کا خواہاں ہونے کے ناطے ،آپ اسے منظور کر
لیتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک تھا؟

رہنمائی

نہیں۔ آپ کو اپنی منظوری دینے سے قبل انسانی وسائل اور الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ منتخب کردہ عہدے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ،ایک
ناگزیر مفاد کا تصادم موجود ہو سکتا ہے۔ ایسے مواقع آ سکتے ہیں جب  Avery Dennisonکی امالک کے مفادات بلدیاتی منصوبوں سے مختلف ہوں گے
اور مالزمہ کے فرائض اور ذمہ داریاں منقسم ہو جائیں گی۔ مالزمہ  Avery Dennisonاور قصبہ دونوں کی طرف سے خفیہ معلومات سے واقف ہونے کی
ایک مشکل پوزیشن میں بھی پھنس سکتی ہے۔

صورتحال

آپ کے ایک مینیجر کے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے جسے وہ لیز پر دینا چاہتا ہے۔ مینیجر کو پتہ چلتا ہے کہ انسانی وسائل اس عالقے تک کا سفر کرنے
والے عملہ کے لیے لیز پر لینے کے لیے اپارٹمنٹس تالش کر رہا ہے اور اسے عارضی رہائش کی ضرورت ہے۔ انسانی وسائل یہ تعین کرتا ہے کہ
 Avery Dennisonکو وہ مکان کرایے پر لینا چاہیے اور بازار کی قیمت سے ہم آہنگ تین سالہ لیز پر دستخط ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسانی وسائل صورتحال
سے واقف ہے ،مگر آپ ،مینیجر کے سپروائزر اس انتظام کو منظور نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد مینیجر فائنانس ڈیپارٹمنٹ میں موجود اپنے رفقائے کار کو
مزید یہ ہدایت دیتا ہے کہ ماہانہ کرایے کی ادائیگیاں روک لی جائیں اور پھر اس کی جانب سے ہوئے ذاتی خرچوں کے لیے ادائیگیاں کی جائیں۔ وہ رفقائے کار
مینیجر کی حمایت کے بطور ایسا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کیا اس میں سے کوئی بھی سرگرمی نامناسب ہے؟

رہنمائی

اس میں واضح طور پر مفاد کے تصادم کی صورتحال ہے۔ اگرچہ کرایے کا انتظام مارکیٹ ریٹس کے مطابق تھا اور انسانی وسائل ،نیز دوسرے افراد اس
امر سے واقف تھے کہ وہ اپارٹمنٹ ان کا ہے ،لہذا مینیجر سے آپ کے سامنے صورتحال کا افشاء کرنا اور آپ کی منظوری حاصل کرنا مطلوب تھا۔ اس کے
عالوہ ،مینیجر کے لیے فائنائنس ڈیپارٹمنٹ میں موجود رفقائے کار سے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے ادائیگی روک لینے کو کہنا غلط تھا۔ رفقائے کار کو
چاہیے تھا کہ انکار کردیتے اور درخواست کے بارے میں اطالع دیتے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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صورتحال

کسی مخصوص مقام پر اپنے مینوفیکچرنگ والے کچرے کا نظم کرنے کے لیے  Avery Dennisonکے ذریعہ کسی کمپنی کو بحال کرنے کے بعد ،آپ کو
پتہ چلتا ہے کہ ردی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے ،یہاں تک کہ ڈھیر ہو جاتی ہے۔ آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ وینڈر بلیک مارکیٹ میں بیچنے کی خاطر زیادہ ردی
پیدا کرنے کے لیے آپریٹرز کو ادائیگی کر رہا ہے۔ آپ نجی تفتیش کار کو بحال کرنے ،وینڈر اور اس میں شامل سبھی مالزمین کے ساتھ تعلق ختم کر دینے،
مالزمین اور وینڈر سے بات کرنے اور انہیں یہ رویہ بند کرنے کی تنبیہ کرنے یا الء ڈیپارٹمنٹ یا کاروباری برتاؤ کے رہنما کو اس صورتحال کی اطالع دینے
سمیت ،متعدد اختیارات پر غور کرتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

رہنمائی

سب سے پہلے گروپ ایتھکس قونصل یا کاروباری اکائی قونصل سے معلوم کیے بغیر کوئی راست کارروائی کرنا آپ کے لیے غلط ہوگا۔ کمپنی کی پالیسی
کا تقاضہ ہے کہ سبھی تفتیشات الء ڈیپارٹمنٹ کے پاس بھیجی جائیں۔ کسی نامناسب چھان بین کے قانونی مضمرات کے عالوہ ،مالزمین کی برطرفی یا وینڈر
کے ساتھ تعلق موقوف کرنے کے سلسلے میں مسائل ،نیز وینڈر اور مالزمین کے خالف ممکنہ تعزیری دفعات اور دیگر قانونی کارروائیاں بھی ہیں۔ انہیں الء
ڈیپارٹمنٹ کے پاس بھیجا جائے اور پالنٹ لیڈرشپ یا کسی خارجی تفتیش کار کے ذریعہ حل نہ کیا جائے۔

تجارتی تعمیل
صورتحال

کوئی سپالئر ایک مخصوص ملک میں آپ کی کاروباری اکائی کو خدمت فراہم کرتا ہے لیکن آپ کو کسی دوسرے ملک میں موجود بینک کھاتے میں ادائیگیاں
بھیجنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا ایسا کرنے میں کوئی پریشانی ہے؟

رہنمائی

ہو سکتا ہے۔ یہ سپالئر ممکن ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے دوسری عملداری میں ادائیگیاں طلب کر رہا ہو۔ الء ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں تاکہ زیادہ قریب
سے صورتحال کا معائنہ کیا جا سکے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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صورتحال

ملک  Aسے اشیاء درآمد کرنے پر عائد بعض پابندیوں کے سبب Avery Dennison ،نے گاہک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ملک  Aمیں تیار کردہ اشیاء نہیں
بیچیں گے۔ تاہم ،پروڈکٹ کی قلت ہو جاتی ہے اور ملک  A Avery Dennisonکا واحد ایسا مقام ہے جس کے پاس فاضل پروڈکٹ موجود ہے۔ آپ کو پتہ چلتا
ہے کہ سیلز کے ایک نمائندے نے گاہک سے مشورہ کیے بغیر ،یہ فیصلہ کیا کہ گاہک کے آرڈر کی تعمیل کرنا زیادہ اہم ہے اور اس نے ملک  Aسے گاہک کو
پروڈکٹس مہیا کر دیے۔ اس نے گاہک سے اس حقیقت کو مخفی رکھا اور کسٹمر سروس کلرک کو کسٹمز کی دستاویزی شہادت میں جعل سازی کرنے کی ہدایت
دے دی ،جس سے پتہ چلے کہ پروڈکٹ کسی اور ملک سے آیا۔ کیا آپ پر اس کی اطالع دینے کی کوئی ذمہ داری ہے؟

رہنمائی

دستاویزی شہادت میں جعل سازی کرکے ،سیلز کے نمائندے نے ضابطۂ اخالق اور گاہک کے ساتھ ہوئے معاہدے کی خالف ورزی کی۔ گاہک کے لیے اس کے
نمایاں مضمرات ہو سکتے ہیں ،جو اس کے ملک میں اشیاء کی درآمد کے لیے ذمہ دار ہے۔ آپ کو اس معاملے کی اطالع الء ڈیپارٹمنٹ کو دینا ضروری ہے۔

صورتحال

اوپر بیان کردہ صورتحال میں ،کسٹمز کے اہلکاران اتفاقی طور پر کنٹینر کو کھولتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ متعلقہ دستاویزی شہادت پروڈکٹ کے افشاء
کردہ ماخذ والے ملک سے نہیں ہے۔ کسٹمز ایجنسی چھان بین کرتی ہے اور وضاحت طلب کرتے ہوئے  Avery Dennisonکو ایک خط بھیجتی ہے۔ یہ خط
سیلز کے اس نمائندے کے پاس پہنچتا ہے جس نے اصالً معلومات کو چھپایا تھا اور وہ اپنے سپروائزر سے مشورہ کیے بغیر درخواست کو نمٹانے کا فیصلہ کرتا
ہے۔ وہ ایک بار پھر جعل سازی کرتے ہوئے ،کمپنی کی جانب سے کسٹمز کے اہلکاران کو خط لکھتا ہے۔ کیا اس سے صورتحال کا تصفیہ ہونے کا امکان ہے؟

رہنمائی

سیلز کے نمائندے نے ایک خراب صورتحال کو مزید بدتر بنا دیا۔ اسے اپنے سپروائزر کو بتانا چاہیے تھا اور صورتحال کو الء ڈیپارٹمنٹ کے علم میں النا
چاہیے تھا۔ کسی امکانی خالف ورزی کی چھان بین کرنے یا اسے حل کرنے سے پہلے ،مالزمین کو یا تو الء ڈیپارٹمنٹ یا کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
رابطہ کرنا چاہیے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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محفوظ جائے کار
صورتحال

آپ سرسری طور پر "اس جگہ سے ناالں" ہونے اور شاید کمپنی کی امالک کو نقصان پہنچانے کے بارے میں دوسرے مالزم کے تبصرے سنتے ہیں۔ شکایت
کنندہ کے چڑچڑے ،خالف معمول بیانات دینے کا امکان ہے۔ اس کی ساکھ کی وجہ سے ،مین میخ نکالنے کے اس کے طریقے کی حیثیت سے آپ اس کے
تبصرے پر سرسری التفات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟

رہنمائی

کوئی بھی تبصرہ جس میں کمپنی کے اہلکار کا امالک کے لیے مضرت کا سبب بننے کا ذکر ہو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیےاور اس کی اطالع فوری طور
پر سپروائزر ،انسانی وسائل یا ماحولیات ،صحت اور سالمتی کو دینی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ انہیں بیان کرنے میں تبصروں یا ارادوں کی تشریح کرنے کی
کوشش نہ کریں۔

صورتحال

آپ کو کمپنی کے ایک پروڈکٹ کے ساتھ وابستہ صحت کے ایک اہم ناموافق ردعمل یا حفاظتی تشویش کا علم ہوتا ہے۔ کیا آپ پر اس کی اطالع دینے کی
کوئی ذمہ داری ہے؟

رہنمائی

اگر آپ کو اس طرح کی تشویش کا علم ہوتا ہے تو وہ معاملہ فوری طور پر پروڈکٹ کمپالئنس کے اپنے نمائندے کے پاس لے جائیں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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تقسیم کاران
صورتحال

 Avery Dennisonکے ایک بڑے تقسیم کار کو رعایت کے ایک پروگرام کا پتہ چلتا ہے جو ہم نے ایک منتہائے صارف کے ساتھ نافذ کر رکھا ہے۔
پروگرام خفیہ ہے اور اگرچہ زیادہ تر سیلز اس مخصوص تقسیم کار کے توسط سے ہوتی ہے ،مگر منتہائے صارف اس تقسیم کار سے ہمارے پروڈکٹس
خریدنے کا پابند نہیں ہے۔ تقسیم کار  Avery Dennisonکے سیلز کے مقامی نمائندے کی حیثیت سے آپ سے رابطہ کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اسے
یہ رعایتی ادائیگی ملے اور یہ کہ وہ منتہائے صارف کے ساتھ "وہیں سے چیزوں کا نپٹارہ" کرے گا۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

رہنمائی

منتہائے صارف کے ساتھ رعایتی پروگرام کی شرائط پوری کرنے کے سلسلے میں ہم پر قانونی اور اخالقی ذمہ داری عائد ہے ،جس کا مطلب پروگرام کی
رازداری کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ کو یہ تعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تقسیم کار کو رعایتی پروگرام کا علم کیسے ہوا ليکن آپ کو تقسیم کار کے
ساتھ پروگرام کی تفصیالت پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو رازداری کی خالف ورزی کی بابت اعلی انتظامیہ اور الء ڈیپارٹمنٹ کو بھی مطلع کرنا چاہیے۔
منتہائے صارف کو بھی مطلع کیا جانا چاہیے۔ ہماری کمپنی تقسیم کار کو رعایت پہنچانے کے لیے اس درخواست کی تعمیل نہیں کر سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے
رعایت کے تئیں منتہائے صارف کے معاہدہ جاتی حق کی خالف ورزی ہوگیاور ایسا کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ منتہائے صارف کلی طور پر اس مخصوص تقسیم
کار سے ہی خریداری کرنے پر مجبور ہوگا۔

صورتحال

کسی بڑے شہر میں  Avery Dennisonکے متعدد مقابلہ آرا تقسیم کاران ہوتے ہیں۔ ایک اہم کام کے سلسلے میں بولی سے محروم ہونے کے بعد ،ایک بڑا
تقسیم کار چھوٹے ہوئے کام پر "قیمت میں گراوٹ" کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے  Avery Dennisonکے اپنے مقامی نمائندے سے رابطہ کرتا ہے۔
بڑا تقسیم کار صاف طور پر آپ ،سیلز کے نمائندے کو بتاتا ہے کہ وہ کافی پرانا گاہک ہے اور دوسرے تقسیم کاروں کو ملنے والی قیمت بندی کی بہ نسبت وہ
مزید موافقانہ قیمت بندی کا خواہاں ہے۔ کیا یہ درخواست منظور کی جانی چاہیے؟

رہنمائی

ہم دوسرے تقسیم کاروں کو جو قیمت بندی فراہم کرتے ہیں اس پر آپ کو اس تقسیم کار سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے تعلقات مانع ارتکاز
معیشت اور دیگر قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔ تاہم ،اس اصول میں کافی زیادہ استثنا ہیں ،جیسے حجم سے متعلق مراعات جو عام طور پر دستیاب ہیں۔ الء
ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کرکے یہ تعین کریں کہ آیا ان میں سے کسی استثناء کا اطالق ہو سکتا ہے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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پروڈکٹ کی تعمیل
صورتحال

ایک گاہک آپ سے یہ تصدیق کرنے کو کہتا ہے کہ ہمارے پروڈکٹس سے قابل اطالق ماحولیاتی ،صحت اور سالمتی کے قوانین اور ضوابط کی تعمیل ہوتی
ہے اور وہ گاہکوں کی ممنوعہ اشیاء سے متعلق وضاحتوں پر پورے اترتے ہیں۔ کیا آپ کو اس طرح کے تصدیقنامے پر دستخط کرنا چاہیے؟

رہنمائی

تصدیقنامہ پر صرف اسی صورت میں دستخط کریں جب آپ اس طرح کی تعمیل یقینی بنانے کے لیے مناسب دور اندیشی انجام دینے کے ذمہ دار فرد ہوں۔
اس میں ہمارے سپالئروں کے دستخط کردہ الزمی تصدیقنامے حاصل کرنا ،حتمی پروڈکٹ میں شامل سبھی کیمیکلز کے مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹس کا جائزہ لینا
اور/یا کسی تجزیاتی لیباریٹری میں پروڈکٹ کی جانچ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ دور اندیشی کے حصے کے طور پر انجام یافتہ توثیق کی سطح دستخط کردہ
تصدیقنامے پر درج ہونا یا تعارفی خط میں عالحدہ طور پر اس کا ذکر ہونا ضروری ہے اور گاہک سے واپسی مواصلت کرنے سے قبل گروپ کے پروڈکٹ
کمپالئنس مینیجر اور لیگل قونصل سے اسے منظور شدہ ہونا ضروری ہے۔ پروڈکٹ کمپالئنس مینیجر کو پروڈکٹ کی تعمیل کی بابت گاہک کے ساتھ ہوئی
مواصلتوں کے سارے ریکارڈز سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔

صورتحال

ایک گاہک آپ کو مطلع کرتا ہے کہ پروڈکٹ صحت کے خطرے کا حامل ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

رہنمائی

آپ کو اس کی اطالع فوری طور پر پروڈکٹ کمپالئنس کے اپنے نمائندے اور الء ڈیپارٹمنٹ کو دینا ضروری ہے۔ آپ کسی مسئلے کے سلسلے میں گاہک کے
ساتھ رابطے کا اولین نکتہ ہیں ،معاملے کو خود سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بجائے ،گاہک کو یہ بتائیں کہ  Avery Dennisonانضباطی
تعمیل اور گاہکوں کے تقاضوں کی پابندی کو کافی سنجیدگی سے لیتا ہے اور پروڈکٹ کی سالمتی سے متعلق تمام امور بروقت طور پر پروڈکٹ کمپالئنس کو
بھیجے جاتے ہیں ،جو اس کے بعد گاہک کو جواب دیں گے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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مالزمت کے طرز عمل
صورتحال

آپ کا مالزم اپنے سپروائزروں کی جانب سے غلط برتاؤ کی اطالع دینے کے لیے کاروباری برتاؤ کے رہنما کو کال کرتا ہے۔ الء ڈیپارٹمنٹ اور انسانی
وسائل ایک چھان بین کرتے ہیں۔ آپ کے محکمے کے بہت سارے مالزمین کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ کال کنندہ نے خود ہی نامناسب
طریقے سے برتاؤ کیا ہے ،اپنے ڈائریکٹ رپورٹس سے غلط برتاؤ کیا ہے اور وہ رفقائے کار اورسپروائزوں کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ چھان بین کے نتائج
جاننے کے بعد آپ  Avery Dennisonمیں کال کنندہ کی مالزمت برطرف کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ،چونکہ مالزم نے کاروباری برتاؤ کے رہنما کو کال کیا لہذا
اس کی برطرفی کو اس کے ذریعہ اور آپ کی تنظیم کے ذریعہ کال کرنے کی وجہ سے انتقامی کارروائی تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟

رہنمائی

ویسے تو یہ بات درست ہے کہ کارکردگی اور رویے کے ایسے مسائل تھے جو مالزم کو برطرف کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں ،مگر کاروباری برتاؤ کے
رہنما کے نام اس کی کال صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ مالزمین کو بال جھجک آواز اٹھانا ضروری ہے یہ جانتے ہوئے کہ رہنما کو کال کرنے کے
سبب انہیں انتقامی کارروائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ گروپ ایتھکس قونصل اس کیس کو چیف کمپالئنس آفیسر اور جنرل قونصل کے سامنے اٹھائے گی۔ اگر اس
بات کا یقین ہو کہ یہ برطرفی رہنما کے نام مالزم کی کال کا براہ راست نتیجہ نہیں ہے اور دیگر جائز وجوہات موجود ہوں تو برطرفی کی کارروائی کرنے کی
اجازت دی جا سکتی ہے۔

عمومی کاروباری برتاؤ
صورتحال

آپ کی کاروباری اکائی نے ایک اشتہاری ایجنسی کی مدد سے ایسے بائنڈرز تیار کیے ہیں جو خارجی پیشہ ور افراد کے ذریعہ بنائی گئی تصاویر ڈسپلے
کرتے ہیں۔ اشتہاری ایجنسی نے تصاویر میں ترمیم کی لیکن وہ اب بھی کافی حد تک پہچان میں آ رہے ہیں لہذا فوٹوگرافرز اپنی کاپی رائٹس کی خالف ورزی
کا دعوی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

رہنمائی

آپ کی کاروباری اکائی کو فوٹوگرافرز سے ان کی تصاویر استعمال کرنے کی اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اجازت طلب کرنے سے کافی دیر ہو جائے گی
تو بائنڈرز کو استعمال نہ کیا جائے۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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صورتحال

ایک گاہک کہتا ہے کہ آپ انوائسز کے دو سیٹ فراہم کریں ،ایک میں اشیاء کی اصل قیمت اور مقدار ہو اور ایک میں کمتر قیمت اور مقدار ہو۔ گاہک کہتا ہے
کہ اسے کمتر مالیت والی انوائس کسٹمز میں جمع کرانے کے لیے درکار ہے تاکہ وہ کمتر ڈیوٹیز جمع کرا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں Avery Dennison
کو نقصان نہیں ہے اور یہ کہ اسے خوشی ہوگی ،تاکہ سبھی متعلقہ افراد کے لیے جیت ہی جیت جیسا نظر آئے۔ کیا آپ کو یہ درخواست قبول کرنی چاہیے؟

رہنمائی

نہیں۔ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں تیسرے فریق کی مدد کرنے سے ہمارے ضابطۂ اخالق کی خالف ورزی ہوتی ہے اور یہ کمپنی کو سنگین جرمانوں کا
اور افراد کو برطرفی تک اور اس کے سمیت ،تادیبی کارروائی کا مستوجب بنا سکتی ہے۔

صورتحال

ہمارے ایک مالزم کے بقول اسے یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کوئی مخصوص کارروائی پوری طرح سے ہماری اقدار کے مطابق ہے ليکن اس کے بقول
اسے حقیقی طور پر معلوم ہے کہ ہمارا حریف ایسا کرتا ہے لہذا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اسے کرنا ضروری ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

رہنمائی

مالزم کو جو کچھ معلوم ہے اس کا  Avery Dennisonکے اقدار سے ہم آہنگ ہونے اور تقابلی بننے کے لیے مالزم جس چیز کو الزمی قیاس کرتا ہے اس
کے بیچ قیاسی تضاد کا سامنا ہونے پر مالزمین کے ذہنوں میں خاکستری حصے موجود ہو سکتے ہیں۔ مثالً ،مالزمین معلومات حاصل کرنے کے لیے خود
کی غلط نمائندگی کرکے "تقابلی تحقیق" میں شامل ہونے کے اللچ میں پڑ سکتے ہیں۔ یا وہ پروڈکٹ کی کارکردگی کے سلسلے میں لمبے چوڑے وعدے کر
سکتے ہیں ،حقیقتا ً یہ جانے بغیر کہ آیا پروڈکٹ حسب وعدہ کارکردگی دکھا سکتا ہے ،کیونکہ انہیں یقین ہے کہ حریف ایسا کرتا ہے۔ یا وہ متعدد انوائسز جاری
کرنے کی درخواست پر غور کر سکتے ہیں ،کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہمارے حریف وہی کام کرتے ہیں۔ جہاں پر تقابلی بننے اور اخالقی بننے کے بیچ قیاسی
مصالحت ہو وہاں پر ،مالزم سے مناسب گروپ ایتھکس قونصل یا کاروباری الئن کی قونصل سے رہنمائی طلب کرنے کی گزارش کریں۔

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

آپ +
آپ  +مارکیٹ پلیس
آپ  +دنیا
جائے کار

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات  11-10دیکھیں۔
•
	اپنے مینیجر ،اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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Our Business Conduct GuideLine
Argentina
Telefonica
00.800.1777.9999
Spanish

Brazil (Rio de Janeiro)	
All Carriers
+55.2120181111
Portuguese

Czech Republic
All Carriers
800.701.383
Czech

All Carriers
0800.333.0095
Spanish

Cambodia
(Phnom Penh)	
All Carriers
+855.23962515
Khmer, English, French

Denmark
All Carriers
8082.0058
Danish

Australia
Telstra
0011.800.1777.9999
English
All Carriers
1.800.763.983
English
Bangladesh
All Carriers
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English
Belgium
Comgen Brussels
00.800.1777.9999
Dutch, French
All Carriers
0800.260.39
Dutch, French
Brazil
Embretel
0021.800.1777.9999
Portuguese
All Carriers
0.800.892.2299
Portuguese

Canada
All Carriers
1.800.235.6302
French, English
Chile
CTC Mundo and Entel
1230.020.3559
Spanish
China
Telcom and Unicorn
00.800.1777.9999
Mandarin

Telecom Denmark
00.800.1777.9999
Danish

Germany
All Carriers
0800.181.2396
German
Guatemala
(Guatemala City)	
All Carriers
+502.23784832
Spanish

Egypt
All Carriers
0800.000.0413
Arabic

Honduras
All Carriers
800.2791.9500
Spanish, English

All Carriers
400.120.3062
Mandarin

El Salvador
(San Salvador)	
All Carriers
503.21133417
Spanish, English

Hong Kong
CW
001.800.1777.9999
Mandarin, Cantonese,
English

Colombia
Colombia ETB
844.397.3235
Spanish

France
All Carriers
0805.080339
French

All Carriers
800.906.069
Mandarin, Cantonese,
English

Colombia (Bogota)	
All Carriers
+57.13816523
Spanish

France (includes Andora,
Corsica, Monaco)	
France Telecom
00.800.1777.9999

India
VSNL
000.800.100.3428
Hindi

•
 اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی،	اپنے مینیجر
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔

ضابطہ اخالق

Germany
Deutsche Bundespost
Telekom
00.800.1777.9999
German

Dominican Republic
All Carriers
1.829.200.1123
Spanish

 دیکھیں۔11-10 سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات
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French

India
All Carriers
000.800.100.4175
Hindi
Indonesia
Persero lndosat
803.015.203.5129
Indonesian
Indonesia
(Jakarta)	
All Carriers
62.21.297.589.86
Indonesian
Ireland
Telecom Eireann
00.800.1777.9999
English
Israel
All Carriers
1.809.457254
Arabic, Hebrew
Israel
Barak, Bezeq,
and Gldn Lns
00.800.1777.9999
Arabic, Hebrew
Italy
All Carriers
800.727.406
Italian
Italy (includes San
Marino, Vatican City)	

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

Malaysia
All Carriers
+60.1548770383
Malaysian

Telecom ltalia
00.800.1777.9999
Italian
Japan
All Carriers
010.800.1777.9999
Japanese

Malaysia Telecom
00.800.1777.9999
Malaysian
Mauritius
All Carriers
802.049.0005
English

All Carriers
0800.170.5621
Japanese
Kenya
All Carriers
0800.221312
English, Swahili

Mexico
Telmex
866.376.0139
Spanish, English

Kenya (Nairobi)	
All Carriers
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

All Carriers
800.681.6945
Spanish, English
Netherlands
All Carriers
0.800.022.0441
Dutch

Korea (Republic of
South Korea)	
Dacom
002.800.1777.9999
Korean

Telecom Netherlands
00.800.1777.9999
Dutch

All Carriers
080.808.0574
Korean
Luxembourg
Luxembourg Postes et
Telecom
00.800.1777.9999
French

+ آپ
 مارکیٹ پلیس+ آپ
 دنیا+ آپ
جائے کار

New Zealand
Telecom Corp
00.800.1777.9999
English

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

(continued)
New Zealand
All Carriers
0800.002341
English
Norway
All Carriers
800.24.664
Swedish
Telenor Nett
00.800.1777.9999
Swedish
Pakistan (Islamabad)	
All Carriers
+92.518108900
English, Urdu, Farsi
Peru
All Carriers
0800.78323
Spanish, English
Philippines )Manila(
All Carriers
+63.2.8626.3049
Tagalog, English
PLDT
00.800.1777.9999
Tagalog, English
Poland
Polish Telecom
00.800.111.3819
Polish

All Carriers
00.800.141.0213
Polish

All Carriers
900.905460
Spanish

Romania
All Carriers
0.800.360.228
Romanian, English

Sri Lanka
(inside Colombo)	
All Carriers
247.2494
English

Russia
All Carriers
8.800.100.9615
Russian
Singapore
Singapore Telecom
001.800.1777.9999
Mandarin
All Carriers
800.852.3912
Mandarin
South Africa
Posts & Telecom
00.800.1777.9999
English
South Africa
(Johannesburg)	
All Carriers
+27.105004106
English
Spain
(includes Canary Islands)
Telefonica
00.800.1777.9999
Spanish

Sri Lanka
(outside Colombo)	
All Carriers
011.247.2494
English
Sweden
Telia Telecom AB
00.800.1777.9999
Swedish
All Carriers
020.889.823
Swedish
Switzerland
(includes Lichtenstein)	
Swisscom
00.800.1777.9999
German
Taiwan
All Carriers
00801.14.7064
Mandarin
Chunghura Telecom
00.800.1777.9999
Mandarin

 دیکھیں۔11-10 سواالت؟ رابطے کی تفصیالت کے لیے صفحات
•
 اپنے گروپ ایتھکس قونصل یا انسانی،	اپنے مینیجر
وسائل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔
•
	کسی بھی وقت کاروباری برتاؤ کے رہنما سے
(اگر آپ پسند کریں تو گمنام طور پر) رابطہ کریں۔
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Thailand
All Carriers
1.800.012.657
Thai
Comm Authority of
Thailand
001.800.1777.9999
Thai
Thailand (Bangkok)	
All Carriers
+66.21065161
English, Thai, Burmese
Turkey
All Carriers
00.800.113.0803
Turkish
Ukraine
All Carriers
0.800.501134
Ukrainian
United Arab Emirates
All Carriers
8000.3570.3169
English, Arabic
United Kingdom
(includes England,
Scotland, Northern
Ireland, Wales)	
All Carriers
0.808.189.1053
English

United Kingdom
(includes England,
Scotland, Northern
Ireland, Wales)	
BT and CW
00.800.1777.9999
English
United States and
Canada (includes US
Virgin Islands, Puerto
Rico. Guam)	
All Carriers
1.800.461.9330
English, Spanish
Vietnam
All Carriers
122.80.390
Vietnamese
Note
For countries not listed here,
please use the following number
+1.720.514.4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.
English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian.
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek

ضابطے کا نظم و نسق
کیس اسٹڈیز

+ آپ
 مارکیٹ پلیس+ آپ
 دنیا+ آپ
جائے کار

مجموعی جائزہ
کیا چیز ہمارے ضابطے کی رہنمائی کرتی ہے
تعاون حاصل کرنا

حقوق محفوظ۔
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