د  RIد  CEOاو د بورډ چیرمین لخوا پیغام
ګرانه ټیم غړی،
له تاسو څخه هر یو د ریلیف انټرنیشنل قیمتي غړی دې ،یو انسان دوستانه او د پرمختیا غیر انتفاعي اداره چې د دنیا په کچه ټولنو ته
بېړنۍ مرستې ،بیا رغونې ،پرمختیایی مرستې ،او پروګرام خدمتونه وړاندې کوي.
ریلیف انټرنیشنل د انسان رنځ کمولو ته وقف شوی او په خپل مشن کې غیر سیاسي او غیر فرقوي دی .د تیرو  60کلونو په دوران کې،
ریلیف انټرنیشنل په افریقا ،آسیا ،التین امریکا ،کیربین ،او مشرقی وسطی کې له  50څخه ډیرو ملکونو کې د خورا زیان خوړونکو ،له
یاده ایستل شویو ډلو ضرورتونه پوره کړي  -په خاصه توګه ښځو ،ماشومانو د هغه خلکو چې د طبیعي آفاتو او د سیول جګړو لخوا
اثرانداز شوي ،او د غریبو .مونږ په خورا نازک ترتیباتو کې د ژوند ژغورنې مرستې وړاندې کوو.
په ریلیف انټرنیشنل کې ،د محفوظ کاري ماحول رامنځته کولو او زمونږ د پروګرامونو او زمونږ د کار دوامداره پایښت لپاره زموږ د
تنظیمي اقدارو ساتنه کول خورا مهم دي .د ریلیف انټرنیشنل د امریکا او انګلستان ریاستونو ،یورپي اتحادیې ،اداراتي عطیې ورکونکو ،د
اقوام متحده ادارې ،بین االقوامی او مقامي غیر حکومتي تنظیمونو ،او د شخصي غطیو په شمول د ډیرو سازمانونو فنډنګ باندې تکیه
کوي .مونږ ته د دې تمې سره فنډنګ راکړل کیږي چې دا به د ضرورت وړ پروګرامونو عملي کولو لپاره په ذمه دارانه ،شفافه توګه
وکارول شي .دا توقعات د تکمیل ،د تطابق وړتیا ،همکاري ،جامعیت او د پایښت په اخالقو او متقابل احترام ،کې جرړې لرونکي زموږ د
تنظیمي ارزښتونو سره په سمون کې دي.
مونږ دا منو چې پدې نازک ترتیباتو کې کار کول ستونزمن کیدی شي .زمونږ د چلند اصولو سره متابعیت ،زموږ د کار الرښوونه کوي
او زموږ د ساتنې ،امنیت ،مالي جرمونه ،منع شوي ګروپونه ،او بشري وسایلو پورې تړلیو پالیسیو په ګډون زمونږ د ‘بنیادي چلند
پالیسیو ”لخوا خبر کیږي ،زمونږ سره به د دې چیلنجونو په مقابله کې مرسته وکړي .تاسو باید د چلند اصول او دغه پالیسۍ په دقت سره
ولولئ ،اطمینان وکړئ چې تاسو پر دوی پوهیږئ ،او هر کال یې بیاکتنه کوئ .د چلند اصولو اقرار او د ژمنې په دستخط کولو سره،
تاسو زمونږ اقدارو ته خپله ژمنتیا ښیئ ،نه یوازې زموږ ته عطیه ورکونکو ته ،بلکې زمونږ شریکوالو او هغو ټولنو ته چیرې چې موږ
کار کوو.

په اخالص سره،
چپ لیونګود
د بوډ رئیس

این کوونټز
لنډمهاله سي اي او

د چلند اصول:
اپریل 2021 ،13
د ډایرکټرانو بورډ
اپریل 2021 ،13
2.0

مؤثره نېټه:
لخوا تائید شوې:
تائید شوی:
نسخه:

ځای نیونه:
د تګالری ډول:
د پالیسۍ شمېره
ذمه وار ټیم:

د  RIچلند اصول 03-16
درجه 1
POL-001
اخالق او تعمیل

زمونږ مشن ،نقطه نظر او اقدار
ریلیف انټرنیشنل ،شرکت( .متحده ایاالت)  ،د ریلیف انټرنیشنل – انګلستان ،ریلیف انټرنیشنل – اروپا (بلجیم) ،او د /MRCAریلیف انټرنیشنل – د
فرانسې وابسته سازمانونه (په مجموعي ډول “ریلیف انټرنیشنل” یا “ )”RIیو بشردوستانه او د پرمختیا غیر انتفاعي اداره چې د دنیا په کچه ټولنو ته
بېړنۍ مرستې ،بیا رغونې ،پرمختیایی مرستې ،او پروګرامونه خدمات وړاندې کوي.

ماموریت

لید

 RIد ژوند ژغورلو او پایښت ،وقار  ،او اوږدمهاله ښه والی رامینځته
کولو لپاره په نازک ترتیباتو کې د ټولنو سره شریکوال دې.

په نازک ترتیباتو کې ټولې ټولنې اوږدمهاله هوساینه السته راوې شي.

د بشرپالنې ،غېرجانبدارۍ ،بې تعصبى او خپلواکۍ بشردوستۍ په الرښوونه کې ،همدارنګه “هیڅ زیان مه رسوئ “ ،ریلیف انټرنیشنل ارزښتونه:
بشپړتیا

مونږ ګډونوالو ،شریکوالو ،ډونرانو ،د ټیم غړو ،او د هغه ټولنو سره چې مونږ ورسره کار کوو
په کار کولو کې شفاف او حساب ورکوونکی یو.

تطابق وړتیا

مونږ د لچک او جدت لرونکي فکر ،د برنامې ادخالي الري او د کار کولو الرو چارو مالتړ
کوو.

همکاري

مونږ د تکمیلي تخصص او نیټورک څخه استفاده کوو ترڅو اطمینان وکړو چې هره مسله ،حالت،
یا ټولنه موجوده غوره حل الره ترالسه کوي.

جامعیت

مونږ هغه کارونو او پالیسیو مالتړ کوو چې د خلکو لپاره کارونه ،مواقع ،او وسایلو ته السرسی
جوړوي کوم چې ممکن په بل ډول ایستل شوي یا له پامه غورځول شوي.

پایښت

مونږ د ټولنو مالتړ کوو چې زمونږ د ټول کار په اوږدو کې د دوی اوږد مهاله استقامت او ښه
والی رامینځته کړي.

مونږ مشن ،نقطه نظر او اقدار په ټولنو او سالم تنظیمي کلتور کې یو مثبت اثر ترالسه کولو لپاره مونږ سره مرسته کوي .د یو کارکوونکي ،دوهم
کارکوونکي ،بالواسطه کارکوونکي غړي ،انټرن ،رضاکار ،افسر ،او د ریلیف انټرنیشنل د ډایرکټرانو د بورډ غړی (په ګډه “د ټیم غړی”) په توګه،
موږ هر یو د ریلیف انټرنیشنل مشن ،نقطه نظر او اقدارو ته وده ورکولو ته موافق یو .مونږ د ریلیف انټرنیشنل د چلند اصول مالتړ کولو ته هم موافقه
یو.
د چلند اصول پنځه اصولونه وړاندې کوي چې د کار کولو په برخه کې زمونږ د ریلیف انټرنیشنل ډلې غړو په توګه راهنمایي کوي چې زموږ اقدارو ته
د ریښتیني کیدو مرمهال زمونږ لید درک کړي.

پاڼه 2

د چلند اصولونه
د چلند اصول باندې دستخطکولو سره ،زمونږ څخه هر یو د پنځه اصولو پوره کولو سره موافق دی:
.1
.2
.3
.4
.5

مونږ به د چلند بنیادي پالیسۍ ،د عملي کولو وړ قانونونه ،قواعد ،او د کانټریکټ لوازمات پوره کوو.
مونږ به فنډونه او د تنظیم سامان په ذمه دارۍ سره استعمالوو.
مونږ به د یو محترمانه کاري ماحول کې برخه واخلو.
مونږ به د برخه اخستونکو او د ټولنې د غړو امنیت وساتو.
مونږ به د ځان او د نورو د ژغورنې او امنیت ساتنه وکړو.

هغه څه وکړئ
چې سم دي

اصول  :1مونږ به د چلند بنیادي پالیسۍ ،د عملي کولو وړ قانونونه ،قواعد ،او د کانټریکټ لوازمات پوره کوو.
ریلیف انټرنیشنل کرپشن ،منع شویو ګروپونو حمایت (قصدي یا ناپامی) ،یا د ګډونوالو یا د ټیم نورو غړو سره د بد چلند لپاره د صفر زغم پالیسي لري.
مونږ د ذاتي او پیشه وارانه تکمیل عملي او زموږ د چلند اصول او د ټول کیدو وړ قانونونه ،قواعد ،او د کانټریکټ شرطونو د پوره کولو تمه لرو.
د ټیم هر غړی باید د کار ځای دننه او بهر دواړه د کوډ آف کانډکټ پالیسۍ ولولي ،ورباندې وپوهیږئ ،او تعمیل یې وکړي او د دې پالیسیو پورې تړلې
ضروري ټریننګ په خپل وخت سر ته ورسوي..

اخالقي او د سیکیوریټي واقعاتو رپورټ ورکول او انتظامي
پالیسي
د محافظت کولو تګالري
•
•
•

د جنسي استحصال او د ناوړه ګټه اخیستنې او ځورونې
پالیسي
د ماشوم د ساتنې پالیسي
د خلکو د سمګلنګ سره د مقابلې کولو پالیسي

د مالي جرمونو لپاره پالیسي
•
•

د فراډ ،رشوت ،او د کرپشن په حواله پالیسي
د پیسو وینځولو یعني مني النډرنګ پالیسي

د منع شوي فریقونو پالیسي ( )PPPسره راکړې ورکړې او د
مالتړ مخنیوې کول

لومړی منښت :د  RIد امنیت کار چوکاټ
نورې بنیادي پالیسۍ ،کاري چوکاټونه ،او السي کتابچه
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د کارکوونکو لپاره السي کتابچه (د فیلډ لپاره په فیلډ کې د
کارکوونکو راهنمایي کتابچه)
په ګټو کې د اختالف او د انکشاف کولو پالیسي
د ډاټا د ساتنې پالیسي
د خبر وړونکی پالیسي
د مساوي کارموندنې موقعې پالیسي
د تحفې منښت پالیسي
د نشه یي څیزونو څخه پاک کاري ځای پالیسي
د نازک ترتیباتو کاري چوکاټ کې د پروګرام تنظیم
د ټولنو کاري چوکاټ ته حساب ورکول

دا ټولې پالیسۍ د ټیم غړو ته د ملک په ټولو ځایونو کې دستیاب دي .دوی ته په  RIانټرانیټ - RI ،کنیکټ ،او زمونږ د ډاکیومنټ مینجمنټ سیسټم،
 Box > Toolbox > Key Policiesکې هم السرسی کیدی شي.
د قانون ،قواعدو ،یا مقرراتو د عملي کولو یا ترجماني په حواله کومې پوښتنې ،یا د مشکوکو خالف ورزیو رپورټ ورکولو
میکانیزمونه پکار ده چې د  RIجنرل کاونسل ته واستول شي.
د چلند اصولو ،د چال چلند بنیادي پالیسیو د عملي کولو یا ترجماني یا د ریلیف انټرنیشنل اخالقي او د اطاعت پروګرامونو
نور اړخونو په اړه کومې پوښتنې باید د  RIمشر اخالقي او د اطاعت افسر (" )"CECOته واستول شي .د  CECOسره دې
لخوا اړیکه نیول کیدی شي .ceco@ri.org

په مسؤلیت سره دنده
ترسره کړئ

پاڼه 3

اصول  :2مونږ به فنډونه او د تنظیم سامان په ذمه دارۍ سره استعمالوو.
مونږ به د معلوماتو ،فنډونو ،او سازمان ساتنه او ذمه وارانه کارونه وکړو کوم ته چې موږ د ریلیف انټرنیشنل ډلې غړي کیدو په نتیجه کې السرسی
لرو.مونږ به:
•
•
•
•
•

له  RIسره په مالي توګه یا په بل ډول ژمنه ونه کړو بغیر له دې چې مشخص اختیار مو ترالسه کړې نه وي.
کره ریکارډ وساتو ،د عملي کیدو وړ مالي او احتسابي معیارونو سره پوره وکړو ،او د چارواکو او تفتیش کوونکو سره همکاري وکړو.
د کانټریکټ او قواعدو او شرایطو ،ډونرانو ته فرایض ،او د بین االقوامي بندیزونو د قواعدو سره سم وچلیږو.
فراډ  ،بد چلند ،یا د هر حالت له مخې باور مات نه کړو (وګورئ :د بیلګې لپاره مالي جنایتونو تګالرې).
یوازې د کار اړوند هدفونو لپاره د  RIملکیتونه (د مثال په توګه ،ځایونه ،سامان ،آالت ،سپالی او د ( ITمعلوماتي ټیکنالوژۍ) سامان او
اوزار) وکاروو .د  RIسامان ممکن د ذاتي ګټې یا ناتائید شوي هدفونو لپاره ونه کارول شي.

اصول  :3مونږ به د یو محترمانه کاري ماحول کې برخه واخلو.
د ټیم غړي باید زموږ د پالیسیو سره سم وچلیږي د کاري ماحول ساتلو لپاره مناسب چلند وښایې چې د کارکوونکو صحت ،ښه والی او پایښت ته وده
ورکوي .مونږ به:
•
•

له ټولو همکارانو سره په وقار او درناوي چلند وکړو.
د ټولو اشخاصو حقونو ته درناوی وکړو ،پشمول معذوریت لرونکي اشخاصو یا خصوصي ضرورتونو لپاره نورو ته درناوی
مناسب ځای برابرول.
د واک څخه بده ګټه اخستنه او هر ډول تشدد رد کړو.
د کاري مواقعو او استعدادونو پر بنیاد د کار فیصلې وکړو ،نه د ذاتي خصوصیاتو سره چې د کار سره تعلق نه
لري.
د کارکوونکو ،ګډون کونکي او ملکیتي معلوماتو د رازدارۍ حفاظت وکړو.
په جرمي یا غیر اخالقي چارو ،هغه چارې کې چې د انساني حقونو خالف ورزي کوي یا هغه چارې چې د ریلیف انټرنیشنل ایمج او ګټې
د خطر سره مخامخ کوي له هر ډول مداخلې څخه ډډه وکړو.

•
•
•

•

دلته ځینی چال چلند شتون لري چې د سالم کاري ماحول لپاره برابر ندي .دغه چال چلندونه د کارکوونکو د السي کتابچې او نورو بنیادي پالیسیوکې
واضحې شوې دي .نور د منلو وړ چال چلندونه الندې په ذکر شوي.

مونږ به نه:
•
•
•
•

د هر ډول بی نظمه ،مخاصمانه او ځورونې چلند کې داخل
ووسئ.
د اشخصاسو د کار کولو پورې نااړوند عواملو پر بنیاد
فیصله وکړو ،لکه قومیت ،مذهب ،جنس ،جنسي میالن.
ناوړه یا توهینونکي خبرې ،ټوکې ،ایمیلونه یا پېغامونو
وکړو ،په شمول د جنسي توګه ښکاره عکسونو او لیکونه.
د شرابو یا د غېر قانوني څیزونو په نشه کې کار کول

موږ به رپورټ ورکړو:
•
•
•
•

ناغوښتلي ،نامناسبه یا بې احترامه جنسي نږدې کېدنه یا
ځورونه.
بدماشي،ادراک شوې دړاکې ،ډار او ترهه ،طرفدارى،
سپکاوې ،لفظي یا بدني قهر.
هغه حالت چې د کارکوونکو ژغورنه ،امنیت یا ښه والي ته
خطر پېښوي.
د نسل ،مذهب ،جنس ،جنسي شناخت ،جنسي میالن،
معذوریت ،د جنګ څخه راغلي د حیثیت یا د قانون لخوا
محفوظ شوي نورو مشخیصاتو له امله د افرادو سره دښمني.

اصول  :4مونږ به د برخه اخستونکو او د ټولنې د غړو امنیت وساتو.
د ریلیف انټرنیشنل د ګډونوالو ،د ټولنې غړو ،شریکانو ،او ټیم غړو سره د هر ډول نه منلو وړ چلند لپاره د صفر زغم پالیسي لري .جنسي استحصال و
تیری کول د مرستندویه کارمندانو لخوا ناوړه ګټه اخیستنې ته اشاره کوي څوک چې د بشردوستانه یا پرمختیایی مرستې په بدل کې له ګډونوالو څخه د
جنسي ګټې غوښتنه کوي.

پاڼه 4

وکړو

مونږ به د  RIجنسي استحصال او تیری کولو او ځورونې ( )SEAHپالیسۍ سره سم وچلیږو ،کوم چې د جنسي استحصال او تیری کولو
څخه د ساتنې په اړه د  IASCټاسک فورس شپږ اصلي اصولو باندې عمل کوي.
د ریلیف انټرنیشنل د شریکانو په توګه د ګډونوالو سره اړونده خپل چلند ته ارزښت ورکوي .له همدې امله  RIپه هڅه کې د ګټه اخیستونکو په پرتله د
ګډونوالو ،د شریکانو ټولنو ،یا د ټولنې برخوالو اصطالح کاروي ترڅو د انحصاري اړیکو برعکس متقابل درناوي ته وده ورکړي .مونږ باید د راهنما
په توګه د ټولنو کاري چوکاټ ته د  RIذمه واریو په کارولو سره له ګډونوالو سره د انسانیت ،پیشه وارانه او په درناوي چلند وکړ .مونږ به د ښځو،
ماشومانو ،معذوریت لرونکو اشخاصو + LGBTQI ،او د جنسي او جنسیت میشته تشدد څخه د زیانمن کېدو په حاالتو کې د نورو اشخاصو د ساتنې
هڅه وکړو.

اصول  :5مونږ به د ځان او د نورو د ژغورنې او امنیت ساتنه وکړو.
موږ د  RIژغورتیا او د امنیت ټولې راهنمایۍ رعایتولو لپاره موافق یو چې زما د ځای سره تړاو لري ،چې د هر هغه کار مخه ونیول شي چې غیر
محفوظ کیږي ،او موږ به:
•
•
•
•

په غفلت یا بې پروایۍ کې بوخت نه اوسو چې د ګډونوالو یا  RIشتمني ته د زیان یا ویجاړیدو پایله لري د کوم کس ژوند یا روغتیا په خطر
کې اچوي؛
د  RIلپاره کار ته دوام نه ورکوو که چیرې مونږ د کوم جرم اعتراف وکړو او یا په کوم جرم کې مجرم ثابت شو یا د ناسم چلند په وجه له
پخواني رول څخه لرې کړای شو چې مونږ د کار لپاره نامناسبه یو یا د  RIټیم غړو ،ګډونوالو ،یا د سامان د حفاظت یا ښه ساتلو لپاره
خطره رامینځته کوو؛
اړونده ترانسپورت ،امنیت ،او  SOPsخوندي کولو سره سم وچلیږو؛ او
سمدستي د سیکیوریټي یا ژغورنې اندیښنې یا د ګاډو یا نور سامان د ورک کېدو یا پیژندل شوي خرابۍ په حواله
د بدل اخیستونكي
رپورټ ورکړئ.

مونږ به د مشکوکو خالف ورزیو رپورټ ورکړو
د بنیادي کوډ آف کانډکټ پالیسیو سره زما د تعمیل د یوې برخې په توګه ،مونږ به د چلند اصول ،د بنیادي چلند پالیسۍ ،یا د
عملي کیدو وړ قوانینو او قواعدو له هر ډول شکمنې خالف ورزۍ رپورټ ورکړو .دلته د رپورټ ورکولو لپاره درې آپشن
یعني اختیارونه شتون لري:

څخه
د ډار بغېر د مشکوک
بد چلند رپورټ
ورکړئ

د اړوند پام مركز ته

هاټ الین ته د واقعې رپورټ ورکول

د شکایتونو څیړنې مامور ته

د ملک -دفتر په کچه ،مونږ به د
ایمېل له الرې یا په ذاتي توګه زما په
 RIټیم کې متعلقه پام مرکز ته رپورټ
ورکړو .د پام مرکز بیا د واقعې د
تفصیالتو اندراج کولو ،د ملک په
سطح مشر سره د شریکولو ،او دوې
د واقعې آنالین رپورټ ورکولو پورټل
له الرې د سپارلو ذمه واري لري.

که چیرې په کومه وجه مونږ خپل ټیم کې د فوکل پواینټ
تن ته د واقعې رپورټ نشو ورکولې ،یا که چیرې واقعه په
عالقایي یا  GSOټیم کې راپیښیږي ،نو مونږ به د واقعې
رپورټ ورکولو هاټ الین ته په براه راست توګه رپورټ
ورکړو.دا په بې نومه او په یو شمیر الرو ترسره کیدی
شي:

که چیرې یوه واقعه کوم چې د فوکل
پواینټ تن ته یا د رپورټ ورکولو هاټ
الین له الرې رپورټ شوي وي د یو
مناسب وخت چوکاټ پرمهال کې مناسب
ځواب نه ترالسه کوي ،نو واقعه د ایمېل
له الرې په ombudsperson@ri.org
د شکایتونو څیړنې محتسب ته رپورټ
کیدې شي.د شکایتونو څیړنې مامور د RI
مدیریت څخه خپلواکه دې.

 .1د انالین فارم له الرې د واقعې رپورټ ورکول:
bit.ly/RIIncidentsHotline
 .2د بریښنالیک له الرېincidents@ri.org :
 .3په ټیلیفون کې د پیغام پریښودو له الرې:
1+ )434( 288-0202

د واقعې رپورټ و رکولو هاټ الین له الرې رپورټ شوي ټول واقعات په براه راست ډول د  RIد واقعاتو مینجمنټ ټیم ته ځي .رپورټونه ممکن په بې
نومه توګه او د بدل اخیستونکي څخه د ډار بغېر ورکړل شي .مهرباني وکړئ د خالف ورزیو په اړه رپورټ ورکولو لپاره د غیر انتقام په اړه د خالف
ورزیو رپورټ کونکي تګالرې وګورئ .د مبینه غیر تعمیل او خالف ورزیو ټول رپورټونه به په مناسب ډول ځواب شي ،پشمول د جرم تحقیق ،ممکن
اصالحي ګامونه ،او مناسبو ډونرانو او حکومتي چارواکو ته منکشفول ،چې څنګه مناسب وي RI .د تحقیاتو یا پلټنو مسؤل هرې دولتي ادارې سره په
بشپړه توګه همکاري کولو ته ژمن دی.مونږ په دې پوهیږو چې د ریلیف انټرنیشنل ممکن د ټیم هر غړي ته د ډسپلن ټریننګ ورکړي د چا چې چال چلند
عملي کولو وړ قوانین ،قواعد ،یا د چلند اصولو د بنیادي عقیدې پورې خالف ورزي کوي او په شمول خاتمه.

پاڼه 5

اقرار او ژمنه
د ټیم هر غړی باید د کار پیل کولو دمخه او د هر کال وروسته د چلند اصول او متعلقه پالیسۍ ولولي او ومني.
په دستخط کولو سره ،زه د ترالسه کولو او پوهیدلو اقرار کوم:
•
•
•
•
•
•
•

د چلند اوسنی اصول
د اخالقي او د سیکیوریټي د واقعې مینج کولو او رپورټ ورکولو پالیسي
د محافظت پالیسۍ (د جنسي استحصال ،تیری کول ،او ځورونې پالیسي ،د ماشوم ساتنې پالیسي،د انساني سمګلنګ سره د مقابلې پالیسي)
د مالي جرمونو پالیسۍ (د فراډ ،رشوت ،او کرپشن ،او د مني النډرنګ پالیسي)
د منع شوي ګوندونو تګالری سره د راکړې ورکړې او د مالتړ مخنیوې کول
د منښت لومړی پالیسي
نورې بنیادي پالیسۍ ،کارې چوکاټونه او راهنمایۍ(د کارکوونکي السي کتابچه (د فیلډ لپاره د فیلډ کارکوونکو راهنمایي کتابچه) د ګټو پالیسۍ
او انکشاف کولو فارم ،د ډاټا محافظت پالیسۍ ،د مساوې روزګار مواقعو پالیسي ،د تحفې د منښت پالیسي ،د نشه یي موادو څخه پاک د
کاري ځای پالیسي ،د نازک ترتیباتو کاري چوکاټ کې د پروګرام تنظیم کول ،او د ټولنو کاري چوکاټ ته حساب ورکونه).

زه د دې پالیسۍ درناوی او مالتړ سره موفق یم .زه پدې پوهیږم چې  RIبه ،د عملي کولو وړ د کار قانون سره سم ،سمدستي نظم راوستلو تابع وي ،که
چیرې مناسب وي نو د هغه کارمندانو خاتمه پکې شامل ده ،د چا چې چلند د اصولو ،او  RIپالیسیو ،یا د عملي کیدو وړ قوانینو کې ټاکل شوی د سوداګرۍ
تکمیل او ایماندارۍ اساسی عقیدې سرغړونه کوي.
“ زه ، _______________________ ،الندې دستخط کوونکی ،په دې توګه اعالن کوم چې زه پورته یاد شوي قواعد پوره لپاره تیار یم .زه دا
اقرار کوم ،که زه د دې قواعدو په پوره کولو کې ناکامه شم ،نو د ملک په سطح مشر یا  GSOواک لري چې انضباطي اقدام وکړي ،چې پکې ممکن
زما اصلي ملک ته سمدستي بیرته شړلو لپاره ټول ضروري ګامونه شامل وي”.

د ټیم غړي نوم
د ټیم غړي دستخط
نیټه ()MM /DD /YYYY
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