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ការរាយការណ៍ និងការលសុ៊ើបអលងេ ត្ការ
រំលោភបំពាន

នៅ Apogee នយើងន្វ ើអាជីវកម្មប្រករនោយភាពន្មោះប្រង់ និងមានប្កម្សីល្ម្៌ខ្ពស់រំផុរ។
ជាងននោះនៅនទៀរ ច្បារ់និងរទរបញ្ញ រត ិនៅសហរដ្ឋ អានម្រ ិក និងនៅររនទសកំពុងទាម្ទារ ឱ្យ
ប្ក ុម្ហុនប្រួ រពិនិរយសកម្ម ភាពររស់ខ្ល ួននដ្ើម្បីធានាឱ្យមានការអនុនោម្តាម្ច្បារ់ និងរទ
របញ្ញ រត ិជា្រមាន។ នដ្ើម្បីជួយរុគ្គលិកឱ្យយល់ពីអវើដដ្លពួ កនគ្គ្ួ រអនុវរត ប្ក ុម្ហុនបានរនងក ើរ
កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាពសប្មារ់ប្ក ុម្ហុនទា ំងម្ូ ល ដដ្លកម្ម វ ិ្ីននោះមានរញ្ចល
ូ ម្គ្គុនទេ សក៍ននោះ
ប្កម្សីល្ម្៌និងប្កម្ប្ររិររត ិប្ក ុម្ហុន ដដ្លរនងក ើរសត ង់ោរ និងនោលការណ៍ដណនាំប្កម្សីល
្ម្៌ររស់ប្ក ុម្ហុនសប្មារ់ប្ររិររត ិអាជីវកម្ម និងនោលការណ៍ររស់្ជីវកម្ម ដដ្លរនងក ើរនូ វ
នោលការណ៍នានានដ្ើម្បីធានាឱ្យបាននូ វការអនុវរត ដដ្លរុគ្គលិកប្គ្រ់រ ូរប្រូវប្រកាន់ឱ្យបានខ្ជារ់
ខ្ជ ួន។

ប្រសិននរើអាកនជឿថា រុគ្គលណាមាាក់អាច្ប
រំនោភរំ នច្បារ់ នោលការណ៍ ឬរទោឋន
ដដ្លមានដច្បងនៅកនុងម្គ្គុនទេ សក៍ននោះ ប្កម្
សីល្ម្៌ និងប្កម្ប្ររិររត ិអាជីវកម្ម ឬអា ក
មានកងវ ល់ទាក់ទងនឹងការអនុវរត
គ្ណននយយ ឬសវនកម្ម អា កប្រូវរាយការណ៍
អំពីការដ្ឹង ឬសងេ័យថាមានការរំនោភ
រំ ន ឬកងវ ល់ននោះ។ អា កអាច្បរាយការណ៍
អំពីការរំនោភរំ ន ឬកងវ ល់ររស់អាកនៅ
អា កប្គ្រ់ប្គ្ងផ្ទេល់ អា កប្គ្រ់ប្គ្ងជាន់ខ្ពស់
ដផា ក្នធានម្នុសេ ប្ក ុម្ប្រឹកាទូ នៅររស់
Apogee តាម្នលខ្ 952.487.7645 ឬ
ApogeeLegal@apog.com ឬគ្ណៈកមាម្ិ
ការអនុនោម្ភាពនៅ
ApogeeCompliance@apog.com ។ អា កក៏
អាច្បរាយការណ៍នោយម្ិនរនញ្ច ញអរត
សញ្ជញណនោយទាក់ទងនៅដខ្េទូ រសពេ រនាេន់
ននប្កម្ប្ររិររត ិររស់ Apogee ដដ្លមាន
នៅ www.apog.ethicspoint.com ។ ដខ្េទូ រ
សពេ រនាេន់ននប្កម្ប្ររិររត ិររស់ Apogee
ដ្ំនណើរការនោយអា កលក់ខ្ជងនប្ៅដដ្លម្ិន
មានទំនាក់ទំនងជាម្ួ យ Apogee ។

រុគ្គលិកមាាក់ៗទទួ លខ្ុសប្រូវច្បំន ោះការអនុនោម្តាម្ច្បារ់ រទោឋន និងនោលការណ៍ទា ំងអស់
ដដ្លមាន ឬនោងនៅកនុងកម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាពររស់ Apogee ប្កម្សីល្ម្៌ និងប្កម្ប្ររិររត ិ
អាជីវកម្ម និងនោលការណ៍ររស់្ជីវកម្ម ។ នោលការណ៍ររស់្ជីវកម្ម អនុវរត ច្បំន ោះរុគ្គលិក
ររស់ប្ក ុម្ហុនរ ួម្ទា ំងរុគ្គលិកររស់ Apogee និងរុគ្គលិកននប្ក ុម្ហុនរុប្រសម្ព ័នធ Apogee អងគ
ភាពអាជីវកម្ម ឬកដនែ ងការងារណាម្ួ យ នលើកដលងដរនោលការណ៍្ជីវកម្ម ផទយ
ុ ពីខ្ដដ្លមាន
ដច្បងនៅកនុងកិច្បចប្ពម្នប្ពៀងច្បរចារ ួម្ ឬការពវ កិច្បចនផេងនទៀរររស់ប្ក ុម្ហុនតាម្ច្បារ់ជា្រមា
ន។
ការរំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាព ឬនោលការណ៍្ជីវកម្ម នីរិ វ ិ្ី នសច្បកត ីដណនាំ
រទរបញ្ញ រត ិការងារ ការអនុវរត ឬសកម្ម ភាពនផេងនទៀរដដ្លអាច្បនាំឱ្យមានច្បំណារ់ការវ ិន័យ រ ួម្
ទា ំងការរនណតញនច្បញពីការងារផងដដ្រ។ ម្គ្គុនទេ សក៍ ប្កម្សីល្ម្៌ និងប្កម្ប្ររិររត ិប្ក ុម្ហុន
នោលការណ៍ររស់ប្ក ុម្ហុន ឬទំនាក់ទំនងកម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាពនផេងនទៀរម្ិនអាច្បរញ្ជាក់ ឬ
រនងក ើរកិច្បចសនាការងារបានន ើយ។
នដ្ើម្បីជួយរុគ្គលិកឱ្យយល់ដ្ឹងពីច្បារ់ និងរទរបញ្ញ រត ិដដ្លជោះឥទធ ិពលដ្ល់ប្ក ុម្ហុន នសច្បកត ី
សនងេ រនននោលការណ៍ររស់្ជីវកម្ម ខ្ជងនប្កាម្ប្រូវបាននរៀរច្បំអភិវឌ្ឍន ើង។ ច្បារ់ថរច្បម្ែ ង
ននប្កម្សីល្ម្៌និងប្កម្ប្ររិររត ិប្ក ុម្ហុនររស់ Apogee រ ួម្ទា ំងច្បារ់ច្បម្ែ ងជាភា្នផេងនប្ៅ
ពីភា្អង់នគ្ែ ស អាច្បរកបាននលើនគ្ហទំព័រររស់ Apogree តាម្រយៈអាសយោឋន
ww.apog.com/corporate-governance/governance-overview ។ នោលការណ៍្ជីវកម្ម និង
នោលការណ៍ ប្ក ុម្ហុននផេងនទៀរក៏មានសប្មារ់រុគ្គលិកន្វ ើការពិនិរយនម្ើលផងដដ្រ។ នសច្បកត ី
សនងេ រខ្ជងនប្កាម្ម្ិននិោយពីប្គ្រ់្ានភាពដដ្លអាច្បនកើរមានននាោះនទ នហើយ្ានភាពដដ្ល
ម្ិននោងនៅកនុងនសច្បកត ីសនងេ រខ្ជងនប្កាម្ អាច្បឬម្ិនអាច្បរនងក ើរការរំនោភរំ នដដ្លអាច្ប
នកើរមាន។ ប្រសិននរើអាកមានសំណួរ សូ ម្ទាក់ទងអា កប្គ្រ់ប្គ្ងររស់អាក ដផា ក្នធានម្នុសេ
ប្ក ុម្ប្រឹកាទូ នៅររស់ Apogee ឬគ្ណៈកមាម្ិការអនុនោម្ភាពដ្ូ ច្បដដ្លមានដច្បងនៅកនុងដផា ក
“រាយការណ៍ និងនសុើរអនងក រការរំនោភរំ ន”។

សូ ម្ច្បងចាំថា Apogee ពឹងដផែ កនលើអាកនដ្ើម្បីជួយនៅកនុងការនរត ជាាច្បិរតឥរឈរ់ឈរររស់នយើង
នដ្ើម្បីធានានូ វអនុនោម្ភាពតាម្នោលការណ៍សីល្ម្៌ ច្បារ់ និងការអនុវរត គ្ណននយយ និង
សវនកម្មប្រឹម្ប្រូវ។

សូ ម្នម្ើលការដណនាំអំពីរនរៀរនៅទូ រសពេ
ឥរគ្ិរនថែ នៅដខ្េទូ រសពេ រនាេន់ននប្កម្
ប្ររិររត ិ Apogee នៅទំព័រទី 6 និង 7 ននម្
គ្គុនទេ សក៍ននោះ។
រាល់របាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានច្បាប់
ឬកមា វ ិធីអនុលោមភាព ឬការអនុវត្ត
គណលនយយ ឬសវនកមា នឹងត្ត្ូវលធវ ើការលសុ៊ើប
អលងេ ត្ភាាមៗ និងលោយហ្ាត្់ច្បត្់។ គ្មានច្បំ
ណាត្់ការសងសឹកច្បំលពាោះបុគគលណាផ្ែល
បានលធវ ើរបាយការណ៍លោយលសាាោះត្ត្ង់អំពីការ
រំលោភបំពានផ្ែលបានែឹង ឬសងស័យល ោះ
ល ៊ើយ។

ផ្សសទូ រសពទ ប ទ ន់ននត្កមត្បត្ិបត្ត រិ បស់ APOGEE
www.apog.ethicspoint.com (រញ្ចល
ូ ន្មោះ្ារ័ន “Apogee”) (ទូ ទា ំងពិភពនោក) ឬ 800.441.6164 (ឥរគ្ិរនថែ នៅ
សហរដ្ឋ អានម្រ ិក និងកាណាោ)។ សូ ម្នម្ើលការដណនាំអព
ំ ីរនរៀរនៅទូ រសពេ ឥរគ្ិរនថែ ពីរណា
ត ប្រនទសដដ្លនៅនប្ៅ
សហរដ្ឋ អានម្រ ិក និងកាណាោនៅទំព័រទី 6 និង 7 ននម្គ្គុនទេ សក៍ននោះ ឬនៅនគ្ហទំព័រ www.apog.ethicspoint.com
(រញ្ចល
ូ ន្មោះ្ារ័ន “Apogee”)។

ការផ្ណ
លគ្មលការណ៍សាជីវកមា

អ
ំ ំពីត្កមត្បត្ិបត្ត ិ

លសច្បកត ីសលងេ បននលគ្មលការណ៍

យកច្បិត្តទុកោក់ច្បំលពាោះ

ច្បាប់ត្បឆំងការទុកច្បិត្ត និងការអនុវត្ត ផ្បប
ត្បកួ ត្ត្បផ្ជង

ប្ក ុម្ហុនប្រូវបានហាម្ឃារ់ម្ិនឱ្យន្វ ើកិច្បច
ប្ពម្នប្ពៀង ឬកិច្បចនោគ្យល់ជាម្ួ យនដ្គ្ូ
ប្រកួ រប្រដជងររស់ខ្ល ួនទាក់ទងនឹងរនម្ែ
ទំនិញ ឬនសវាកម្ម ការរញ្ចុោះរនម្ែ លកេ ខ្ណឌនន
ការលក់ ប្បាក់ច្បំនណញ ឬប្បាក់ច្បំនណញការ់
នថែ នដ្ើម្ នថែ ច្បំណាយ ការដរងដច្បកដដ្នអាជីវ
កម្ម ឬអរិថិជន ឬការនដ្ញនថែ ន ើយ។ ប្ក ុម្
ហុនក៏ម្ិនអាច្បដ្កហូ រនសរ ើភាពពីអាកលក់
រនត ឬអា កដច្បកចាយកនុងការលក់ផលិរផល
ររស់ប្ក ុម្ហុនបានដដ្រ។

ការពិភាកាជាម្ួ យនដ្គ្ូ ប្រកួ រប្រដជងអំពី
ការកំណរ់រនម្ែ យុទធ្ស្រសតកំណរ់រនម្ែ ទីផារ
ផលិរផល និងនសវាកម្ម ដដ្លម្ិនទាន់ប្រកាស
ជាផល វូ ការ ប្បាក់ច្បំណូល និងច្បំណាយ ឬ
ព័រ៌មានដដ្លជាកម្ម សិទធិររស់ប្ក ុម្ហុន។

ច្បាប់ និងបទបបញ្ញត្ត ិត្បឆំងការលធវ ើពហ្ិការ

ប្ក ុម្ហុនម្ិនអាច្បន្វ ើអវើម្ួយនដ្ើម្បីអនុវរត តាម្
ឬោំប្ទការន្វ ើពហិការ ណិជាកម្ម ររស់
ប្រនទសម្ួ យ ដដ្លម្ិនប្រូវបានោំប្ទនោយរោឋ
ភិបាលសហរដ្ឋ អានម្រ ិកន ើយ។

ន្ែ ើយររនឹងសំនណើន្វ ើពហិការ។ នសា ើសុំោំប្ទព
ហិការអារា៉ារ់ររស់អុីប្្ដអល។

ទំ

ស់នលត្បលោជន៍

រុគ្គលិកប្រូវរនញ្ច ៀស្ានភាព និង
សកម្ម ភាពដដ្លផលប្រនោជន៍ផ្ទេល់ខ្ល ួនររស់
ពួ កនគ្អាច្បមានទំនាស់ ឬទំនងជាមាន
ទំនាស់ជាម្ួ យផលប្រនោជន៍ររស់ប្ក ុម្ហុន។
រុគ្គលិកម្ួ យច្បំនួននឹងប្រូវរំនពញកប្ម្ង
សំណួរទំនាស់ផលប្រនោជន៍។

ការទទួ លអំនណាយ ការជួ យ ឬការកម្ានត
នប្ច្បើនហួ សប្រមាណពីអាកផគ រ់ផគង់ ឬអរិថិជន
រច្បចុរបនា ឬអនាគ្រ។ មានផលប្រនោជន៍
ដផា កហិរញ្ញ វរថុនលើនដ្គ្ូ ប្រកួ រប្រដជង អា កផគ រ់
ផគ ង់ ឬអរិថិជន។

អំលណាយ និងត្បាក់ឧបត្ថ មភ

រុគ្គលិកម្ិនអាច្បផត ល់ ឬទទួ លយកអំនណាយ
ឬប្បាក់ឧររា ម្ភណាម្ួ យដ្ល់ ឬពីរុគ្គល ឬ
ប្ក ុម្ហុនណាម្ួ យ ដដ្លច្បង់ន្វ ើអាជីវកម្ម
ជាម្ួ យប្ក ុម្ហុនទាក់ទងនឹងប្ររិររត ិការ
ដដ្ល ក់ព័នធនឹងប្ក ុម្ហុនន ើយ។ អំនណាយ
និងប្បាក់ឧររា ម្ភដដ្លម្ិនទាក់ទងនឹង
ប្ររិររត ិការអាច្បទទួ លយកបាន ប្រសិននរើវា
មានរនម្ែ សម្រម្យ និងម្ិននលើសពីការនោរព
តាម្ទមាែរ់នៅកនុងរំរន់។

អំនណាយ ឬប្បាក់ឧររា ម្ភដដ្លនលើសពីរនម្ែ
សម្រម្យ ដដ្លរុគ្គលិកផត ល់ឱ្យ ឬទទួ លយកពី
អា កផគ រ់ផគង់ អរិថិជន អា កដច្បកចាយ ឬអា ក
ប្រឹកា។ ផត ល់ប្បាក់នៅឱ្យ ឬទទួ លយក្ច្ប់
ប្បាក់ ឬវរថុដដ្លមានរនម្ែ ជា្ច្ប់ប្បាក់ពីអាក
ផគ រ់ផគង់ អរិថិជន អា កដច្បកចាយ ឬអា ក
ប្រឹកានោយម្ិនគ្ិរពីច្បំនួនទឹកប្បាក់។

ទំ ក់ទំនងរោាភិបាល - លោោះត្សាយជាមួ យ
មន្រនត ីសាធារណៈ និងបុគគលិក

ការរង់ប្បាក់ អំនណាយ អាហារ និងប្បាក់
នលើកទឹកច្បិរតនផេងនទៀរកនុងនោលរំណងជោះ
ឥទធ ិពលដ្ល់ម្ស្រនតី្ធារណៈ ឬរុគ្គលិកណា
មាាក់ប្រូវបានហាម្ឃារ់។ ការផត ល់ការងារដ្ល់
ម្ស្រនតី្ធារណៈ ឬរុគ្គលិកប្រូវមានការ
អនុញ្ជញរជាម្ុនពីប្ក ុម្ប្រឹកាទូ នៅររស់
Apogee ។ រុគ្គលិកម្ិនប្រូវនិោយកុហក ឬ
និោយខ្ុសការពិរ នៅនពលទំនាក់ទំនងជា
ម្ួ យម្ស្រនតី្ធារណៈ ឬរុគ្គលិកដ្នទនទៀរ
ន ើយ ។

ការទូ ទារ់ជា្ច្ប់ប្បាក់ ប្បាក់រងាវន់ ការ
កម្ានត ររស់ម្ស្រនតី្ធារណៈ ឬរុគ្គលិក។
នប្ជើសនរ ើសម្នុសេឱ្យន្វ ើការតាម្ការនសា ើសុំររស់
ម្ស្រនតី្ធារណៈ ឬរុគ្គលិក។ ការរងាាញ
ព័រ៌មានម្ិនប្រឹម្ប្រូវ ឬខ្កខ្ជនរញ្ចល
ូ
ព័រ៌មានសំខ្ជន់ៗកនុងទំនាក់ទំនងជាម្ួ យ
ម្ស្រនតី្ធារណៈ ឬរុគ្គលិក។

កិច្បចសនារបស់រោាភិបាល

ការអនុនោម្តាម្ច្បារ់ និងរទរបញ្ញ រត ិដដ្ល
អនុវរត ច្បំន ោះកិច្បចសនាររស់រោឋភិបាលគ្ឺជា
ការពវ កិច្បចររស់រុគ្គលិកមាាក់ៗ។

អំនណាយ ឬប្បាក់សគ្ុណដ្ល់ម្ស្រនតីជារ់កិច្បចស
នា។ ពិភាកាអំពីឱ្កាសការងារនានពល
អនាគ្រនៅប្ក ុម្ហុនជាម្ួ យម្ស្រនតីជារ់កិច្បចស
នា។ ម្ិនអនុវរត តាម្នីរិ វ ិ្ីគ្ណននយយកិច្បច
សនាប្រឹម្ប្រូវ ឬលកេ ខ្ណឌននកិច្បចសនាននាោះ។
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អ
ំ ំពីត្កមត្បត្ិបត្ត ិ

លសច្បកត ីសលងេ បននលគ្មលការណ៍

យកច្បិត្តទុកោក់ច្បំលពាោះ

ការលសុ៊ើបអលងេ ត្របស់រោាភិបាល និងបទ
សម្មភសន៍

រាល់សំណូម្ពររទសមាភសន៍ ឬឯក្រររស់រ
ោឋភិបាល ឬគ្ួ រដរប្រូវបានរាយការណ៍ភាែម្ៗ
នៅកាន់ប្ក ុម្ប្រឹកាទូ នៅររស់ Apogee ។
រុគ្គលិកដដ្លច្បូ លរ ួម្កនុងរទសមាភសន៍ជាម្ួ យ
រោឋភិបាលប្រូវដរផត ល់ច្បនម្ែ ើយប្រឹម្ប្រូវ និង
នពញនលញ។

ដ្ីកាដ្កន្រ ដ្ីកានកាោះនៅ ការនសា ើសុំពីអាក
នសុើរអនងក រ ឬនិយរកររោឋភិបាលសប្មារ់
ព័រ៌មានអំពីប្ក ុម្ហុន ឬប្ក ុម្ហុននដ្គ្ូ ។

ត្បត្ិបត្ត ិការអនត រជាត្ិ និងការជួញែូ រ

ប្ក ុម្ហុននឹងអនុនោម្តាម្ច្បារ់ និង
លកេ ខ្ណឌរប្ម្ូវទា ំងអស់ដដ្លអាច្បអនុវរត បាន
នៅកនុងប្ររិររត ិការអនត រជារិណាម្ួ យរដនា ម្
នលើការអនុនោម្តាម្ច្បារ់ជា្រមានររស់
សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។

ការម្ិនអនុនោម្តាម្លកេ ខ្ណឌរប្ម្ូវននការ
នាំច្បូល ការនាំនច្បញ ការដ្ូ ររ ូរិយរណណ ឬ
លកេ ខ្ណឌពនធ ររស់ររនទសឬការប្គ្រ់ប្គ្ងការ
នាំនច្បញ ការោក់រប្មាម្ ណិជាកម្ម ឬច្បារ់
ប្រឆ្ំងការន្វ ើពហិការររស់សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។

ច្បាប់អនុវត្ត ច្បំលពាោះអំលព៊ើពុករលួយលៅបរលទស

ការរង់ប្បាក់ ឬអំនណាយម្ិនប្រឹម្ប្រូវនៅ
ររនទសដ្ល់ម្ស្រនតីរោឋភិបាល អា កននោបាយ
ឬគ្ណរកេននោបាយប្រូវហាម្ឃារ់។

ការទូ ទារ់ កនប្ម្នជើង្រ អំនណាយ ឬការ
ទូ ទារ់ជា្ច្ប់ប្បាក់ដ្ល់ម្ស្រនតីរោឋភិបា
លររនទស អា កននោបាយ ឬគ្ណរកេននោ
បាយ។ សកម្ម ភាពនៅកនុងប្រនទសដដ្លនគ្លបី
នរឿងទទួ លសំណូកបា៉ាន់។ កនប្ម្នជើង្ររិច្ប ឬ
នប្ច្បើនម្ិន្ម្ម តា ប្បាក់រងាវន់ ឬការរញ្ចុោះរនម្ែ

ការសូកបា៉ាន់ និងត្បាក់សគុណ

ការសូ កបា៉ាន់ និងប្បាក់សគ្ុណប្រូវបានហាម្
ឃារ់។

ការទូ ទារ់ប្បាក់ កនប្ម្នជើង្រ និងការនរៀរច្បំ
ការពិនប្ោោះនោរល់ ឬអំនណាយញឹកញារ់ ឬ
ហួ សនហរុ។

សកមា ភាពនលោបាយ និងការបញ្្ចោះបញ្្ូល

ប្ក ុម្ហុននឹងនោរពតាម្ច្បារ់ទា ំងអស់
ទាក់ទងនឹងការរ ួម្ច្បំដណកដផា កននោបាយ
និងការរញ្ចុោះរញ្ចល
ូ ។

ការរ ួម្ច្បំដណកដផា កននោបាយពីម្ូលនិ្ិ
ររស់ប្ក ុម្ហុន។ សំណងនច្បញនោយប្ក ុម្ហុន
សប្មារ់ការរ ួម្ច្បំដណកដផា កននោបាយររស់
រុគ្គលផ្ទេល់ខ្ល ួន។

ការការពារត្ទពយសមបត្ត ិ និងព័ត្ម្ម
៌ នរបស់
ត្ក ុមហ្ុន

ព័រ៌មានដដ្លមាននៅកនុងកំណរ់ប្តាររស់
ប្ក ុម្ហុន ឬរនងក ើរន ើងនោយប្ក ុម្ហុនគ្ឺជា
ប្ទពយសម្បរត ិររស់ប្ក ុម្ហុន។ កម្ម សិទធិរញ្ជញ
និងព័រ៌មាន ប្ពម្ទា ំងម្ូ លនិ្ិ និងប្ទពយ
សម្បរត ិររស់ប្ក ុម្ហុនប្រូវដរធានាឱ្យបាននូ វ
ភាពប្រឹម្ប្រូវ នដ្ើម្បីការ រការលួ ច្ប ការរំផែិច្ប
រំផ្ទែញ ឬការោរប្រោង ឬការនប្រើប្បាស់
នោយោមនការអនុញ្ជញរ។

ការនប្រើប្បាស់ ឬការោរប្រោងព័រ៌មាន ឯក
្រជារ់កម្ម សិទធិរញ្ជញ ឬកម្ម វ ិ្ីកុំពូ យទ័រដដ្ល
ជាកម្ម សិទធិររស់ប្ក ុម្ហុននោយោមនការអនុ
ញ្ជញរ។ ការនប្រើប្បាស់ម្ូលនិ្ិររស់ប្ក ុម្ហុន
ម្ិនប្រឹម្ប្រូវ។ ការនប្រើប្បាស់ប្ទពយសម្បរត ិររស់
ប្ក ុម្ហុនសប្មារ់ផលប្រនោជន៍ផ្ទេល់ខ្ល ួន។

ឱកាសការងារលសា៊ើភាពគ្មែ

ប្ក ុម្ហុននឹងផត ល់ឱ្កាសការងារនសម ើភាពោា
នោយម្ិនគ្ិរពីពូជ្សន៍ ពណ៌សម្ប
ុ រ ជំននឿ
្សនា ពូ ជពងេ នភទ អាយុ នដ្ើម្កំនណើរ
ជារិ និនាាការនភទ នយនឌ្័រ អរត សញ្ជញណនយន
ឌ្័រ និង/ឬការរនញ្ច ញម្រិនយនឌ្័រ ពិការភាព
្ានភាពនវជា ្ស្រសត ប្រវរត ិសុខ្ភាពប្គ្ួ ្រ ឬ
ព័រ៌មានដហេន ការមាននផេ ន ោះ ្ានភាព
អា ហ៍ពិ ហ៍ ឬនដ្គ្ូ កនុងប្គ្ួ ្រ ្ានភាព
ប្គ្ួ ្រ ឋានៈទាក់ទងនឹងជំនួយ្ធារណៈ
្ានភាពសញ្ជារិ ឋានៈនោធា ឬអរីរយុទធ
ជន ឬប្ក ុម្ដដ្លទទួ លបានការការ រនផេង
នទៀរ ។

ច្បំណារ់ការប្រឆ្ំងនឹងរុគ្គលិកនោយដផែ កនលើ
ពូ ជ្សន៍ ពណ៌សម្ប
ុ រ ជំននឿ្សនា ពូ ជ
ពងេ នភទ អាយុ នដ្ើម្កំនណើរជារិ និនាាការ
នភទ នយនឌ្័រ អរត សញ្ជញណនយនឌ្័រ និង/ឬការ
រនញ្ច ញម្រិនយនឌ្័រ ពិការភាព ្ានភាពនវជា
្ស្រសត ប្រវរត ិសុខ្ភាពប្គ្ួ ្រ ឬព័រ៌មានដហេន
ការមាននផេ ន ោះ ្ានភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬ
នដ្គ្ូ កនុងប្គ្ួ ្រ ្ានភាពប្គ្ួ ្រ ្ានភាព
ទាក់ទងនឹងជំនួយ្ធារណៈ ្ានភាព
សញ្ជារិ ឋានៈនោធា ឬអរីរយុទធជន ឬប្ក ុម្
ទទួ លបានការ រនផេងនទៀរ។

3

ការផ្ណ
លគ្មលការណ៍សាជីវកមា

អ
ំ ំពីត្កមត្បត្ិបត្ត ិ

លសច្បកត ីសលងេ បននលគ្មលការណ៍

យកច្បិត្តទុកោក់ច្បំលពាោះ

ការលបៀត្លបៀន

ការនរៀរនរៀននករខ្ជ
តិ៍ ម ស់ និងការនរៀរនរៀន
នោយដផែ កនលើពូជ្សន៍ ពណ៌សម្ប
ុ រ ជំននឿ
្សនា ពូ ជពងេ នភទ អាយុ នដ្ើម្កំនណើរ
ជារិ និនាាការនភទ នយនឌ្័រ អរត សញ្ជញណនយន
ឌ្័រ និង/ឬការរនញ្ច ញម្រិនយនឌ្័រ ពិការភាព
្ានភាពនវជា ្ស្រសត ប្រវរត ិនវជា ្ស្រសតប្គ្ួ ្រ ឬ
ព័រ៌មានដហេន ការមាននផេ ន ោះ ្ានភាព
អា ហ៍ពិ ហ៍ ឬនដ្គ្ូ កនុងប្គ្ួ ្រ ្ានភាព
ប្គ្ួ ្រ ្ានភាពទាក់ទងនឹងជំនួយ្ធារ
ណៈ ្ានភាពសញ្ជារិ ឋានៈនោធា ឬអរីរ
យុទធជន ឬប្ក ុម្ដដ្លទទួ លបានការការ រ
នផេងនទៀរ គ្ឺម្ិនអាច្បនលើកដលងបាន នហើយ
ប្ក ុម្ហុននឹងម្ិនអនុនប្ោោះច្បំន ោះទនងវ ើននោះន ើ
យ។

ទំនាក់ទំនងរាងកាយដដ្លម្ិនសម្រម្យ សំដ្ី
សំនៅ ឬការនលងនសើច្បដររអាសអាភាស ការ
និោយនរឿងអាសអាភាស នោរល់ ឬការ
នលងនសើច្បទាក់ទងនឹងរុរសប្សោញ់នភទដ្ូ ច្ប
ោា ស្រសតីប្សោញ់នភទដ្ូ ច្បោា ម្នុសេប្សោញ់
នភទទា ំងពីរ ឬម្នុសេដកនភទ។ ការ
នរៀរនរៀននោយដផែ កនលើ្ានភាពននការ
ការ រដដ្ល ក់ព័នធនផេងនទៀរ។ ការនិោយ
រញ្ឆ ិររនញ្ឆ ៀង ឬការគ្ំរាម្កំដហង ដដ្លន្វ ើឱ្យ
រុគ្គលិកនការខ្ជែច្ប ឬការរដ្ិនស្ច្បំន ោះ
សញ្ជញននសកម្ម ភាពអាសអាភាស ដដ្លអាច្ប
រ៉ាោះ ល់ដ្ល់លកេ ខ្ណឌការងារររស់រុគ្គលិក
ននាោះ។

ច្បាប់ និងបទបបញ្ញត្ត ិសតីពីប រ ិសាថន

ប្ក ុម្ហុននឹងនោរពតាម្ច្បារ់ និងរទ
របញ្ញ រត ិនផេងៗសត ីពីរ រ ិ្ាន។

ការន្វ ើកំណរ់ប្តាររ ិ្ានម្ិននពញនលញ។ ការ
នចាល ឬនលច្បធាែយកាកសំណល់ ដដ្លម្ិន
បានរាយការណ៍។ ការនចាលកាកសំណល់ម្ិន
ប្រឹម្ប្រូវ។ ការនប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ដ្ឹក ឬ
កដនែ ងនចាលសំរាម្ដដ្លម្ិនអនុញ្ជញរ។

ការជួញែូ រននទកនចង និងការនតល់ត្បាក់កមច ី និងកា
រវ ិនិលោគ

ោមនរុគ្គលិកណាមាាក់អាច្បទិញ ឬលក់ម្ូល
រប្រ Apogee នៅនពលដដ្លមានព័រ៌មាន
ព័រ៌មានដដ្លម្ិនទាន់ផេពវ ផាយជា្ធារ
ណៈ ឬ "រនងា ើរ" ព័រ៌មានដដ្លម្ិនទាន់
ផេពវ ផាយជា្ធារណៈនៅឱ្យអា កទិញ ឬលក់
ម្ូ លរប្រដ្នទររស់ Apogee ន ើយ។ ោមន
រុគ្គលិកណាមាាក់អាច្បច្បូ លរ ួម្កនុងប្ររិររត ិកា
រវ ិនិនោគ្ ដដ្លទាក់ទងនឹងម្ូ លរប្រ
Apogee បានន ើយ។

ការជួ ញដ្ូ រ ឬការរនងា ើរព័រ៌មានដ្ល់អាកដ្នទ
នោយដផែ កនលើព័រ៌មានដដ្លម្ិនទាន់បាន
ផេពវ ផាយជា្ធារណៈ។ ការជួ ញដ្ូ រម្ូ លរប្រ
ររស់ប្ក ុម្ហុនជា្ធារណៈនផេងនទៀរដដ្ល
Apogee ច្បូ លរ ួម្កនុងប្ររិររត ិការដដ្លអាច្ប
នកើរមាន។ ការទិញ ឬលក់កិច្បចសនាដដ្ល
នប្ោងនឹងមាន ការផ្ទែស់រតរភាគ្ហ
ូ
ុន ភាគ្
ហុននិងការផ្ទែស់រតរម្ូ
ូ លនិ្ិ ដដ្លនរៀរច្បំន ើង
នដ្ើម្បី វ ិនិនោគ្ ឬនលលករនម្ែ ថយច្បុោះនៅកនុង
ទីផារម្ូ លរប្រររស់ Apogee ។

លសៀវលៅ និងកំណត្់ត្ាត្ត្ឹមត្ត្ូវ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ នសៀវនៅ កំណរ់ប្តា និង
ឯក្រររស់ប្ក ុម្ហុនដដ្លបានោក់ជូនភាគ្ី
នផេងនទៀរប្រូវមានភាពប្រឹម្ប្រូវ និងនពញ
នលញ នហើយប្រូវនរៀរច្បំតាម្នោលការណ៍
គ្ណននយយដដ្លអនុវរត ជាទូ នៅ និងតាម្លកេ
ណៈដដ្លបានកំណរ់នោយប្ក ុម្ហុន។

ការរញ្ចល
ូ ទិនាន័យដដ្លបានលុរ ម្ិនប្រឹម្
ប្រូវ ឬន្វ ើឱ្យភាន់ប្ច្ប ំ។ ការខ្កខ្ជនម្ិនបាន
អនុវរត តាម្នីរិ វ ិ្ីគ្ណននយយប្រឹម្ប្រូវ ឬការ
ម្ិនអនុវរត តាម្កប
ួ នគ្ណននយយ។ ការលុរ
នច្បញពីកំណរ់ប្តាររស់ប្ក ុម្ហុននូ វអងគ នហរុឬ
ព័រ៌មានដដ្លរប្ម្ូវនោយច្បារ់ឬដដ្ល
ចាំបាច្ប់នដ្ើម្បីរនងក ើរកំណរ់ប្តាដដ្លម្ិនរំភា
ន់។

រាល់ឧរករណ៍ និងប្រព័នធទំនាក់ទំនងជា
សំន ង និងនអ ិច្បប្រូនិកទា ំងអស់ប្រូវបាន
ប្គ្រ់ប្គ្ង និងរកាទុកសប្មារ់ការប្ររិររត ិ
អាជីវកម្ម ររស់ប្ក ុម្ហុន។ ប្ក ុម្ហន
ុ រកាសិទធិ
កនុងការប្រួ រពិនិរយនម្ើល និងតាម្ោនការ
នប្រើប្បាស់ប្រព័នធ និងខ្ែ ឹម្្រននទំនាក់ទំនង
នីម្ួយៗនិងរណតុំឯក្រ។

ការនប្រើប្បាស់ប្រព័នធររស់ប្ក ុម្ហុននដ្ើម្បីច្បូល
នប្រើប្បាស់ នផាើ ឬទទួ លឯក្រដដ្លោយី
ខ្ុសច្បារ់ រំនោភរំ នផល វូ នភទ ឬអាសអាភា
ស។ ការនប្រើប្បាស់ផ្ទេល់ខ្ល ួនដដ្លហួ សកប្ម្ិរ។

ការោរប្រោងព័រ៌មានអំពីប្ក ុម្ហុនគ្ួ រដរ
ប្រូវបានន្វ ើដរតាម្រយៈអា កនាំ កយដដ្លប្រូវ
បានចារ់តាំងនិងផត ល់ការអនុញ្ជញរជាក់ោក់
រ៉ាុនណា
ណ ោះ។

ការោរប្រោងព័រ៌មានម្ិនពិរឬរំភាន់
នៅកនុង្រព័រ៌មាន ឬរបាយការណ៍ដដ្លបាន
ោក់នៅរោឋភិបាល ឬអាជាា្រមានសម្រា កិច្បច
ឬននព័រ៌មានសមាារ់ររស់ប្ក ុម្ហុននៅ
្ធារណជន។ រុគ្គលិកដដ្លម្ិនដម្នជាអា ក
នាំ កយដដ្លប្រូវបានចារ់តាំងឬផត ល់ការ
អនុញ្ជញរដដ្លនិោយនៅកាន់ប្រព័នធ
ផេពវ ផាយឬអា កវ ិភាគ្តាងនាម្ឱ្យប្ក ុម្ហុន។

ទិនែន័យនិងទំ
និក

ក់ទំនងាមត្បព័នធលអ

ិច្បត្ត្ូ

ការោត្ត្ត្ោងព័ត្៌ម្មនលៅសាធារណជន
ត្បព័នធនសពវ នាយ និងអែ ក វ ិភាគ
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ការផ្ណ
លគ្មលការណ៍សាជីវកមា

អ
ំ ំពីត្កមត្បត្ិបត្ត ិ

លសច្បកត ីសលងេ បននលគ្មលការណ៍

យកច្បិត្តទុកោក់ច្បំលពាោះ

វ ិន័យរបស់បុគគលិក និងការបញ្ចប់ពីការងារ

ប្ក ុម្ហុនរកាសិទធិកនុងការអនុវរត វ ិន័យ និង
រញ្ច រ់រុគ្គលិកណាមាាក់ពីការងារ និងកនុងការ
កំណរ់ វ ិន័យជាក់ោក់នដ្ើម្បីយកម្កអនុវរត
កនុងករណីជាក់ដសត ងណាម្ួ យ។

ពាោម្ោក់កប្ម្ិរ វ ិន័យដដ្លអាច្បអនុវរត
បាននោយប្ក ុម្ហុន។

ការត្បឆំងការសងសឹកអែ ករាយការណ៍ពីការ
រំលោភបំពាន

រុគ្គលិកដដ្លរាយការណ៍នោយភាពន្មោះប្រង់
ពីការរំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្
ភាព Apogee ឬនោលការណ៍្ជីវកម្ម ដដ្ល
សងេ័យ
ឬអា កដដ្លរាយការណ៍ពីកតីបារម្ភ ក់ព័នធនឹង
ការអនុវរត សវនកម្ម ឬគ្ណននយយដដ្លគ្ួ រឱ្យ
សងេ័យនឹងម្ិនប្រូវបានចារ់ទុកថាជាកម្ម វរថុ
ននគ្ំនុំ ឬការសងសឹកនទ។ រុគ្គលិកប្រួ វបាន
រប្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍ពីការំនោភរំ នច្បារ់
កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាព Apogee ឬនោល
ការណ៍្ជីវកម្ម ដដ្លសងេ័យឬដដ្លបានដ្ឹង
ណាម្ួ យ។

រាល់ការគ្ំរាម្កំដហង ឬការរំភិររំភ័យនលើ
រុគ្គលិកដដ្លរាយការណ៍ពីការរំនោភរំ ន
ដដ្លសងេ័យ ឬករណីរំ នជាក់ដសត ងនលើ
ច្បារ់ រទរបញ្ញ រត ិ នោលការណ៍សុវរា ិភាព ឬ
កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាព Apogee ឬនោល
ការណ៍្ជីវកម្ម ឬកត ីបារម្ភ ក់ព័នធនឹងការ
អនុវរត សវនកម្ម ឬគ្ណននយយដដ្លគ្ួ រឱ្យសងេ័
យ។

ការអនុវត្ត និងការបកត្សាយកមា វ ិធីអនុលោម
ភាព

គ្ណៈកមាម្ិការអនុនោម្ភាពទទួ លខ្ុសប្រូវ
នលើការប្រួ រពិនិរយ និងការអនុវរត កម្ម វ ិ្ី
អនុនោម្ភាពររស់ Apogee ។

ការពាោម្ម្ិននអើនពើឬ “នម្ើលរំលង” ច្បារ់
កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាពររស់ Apogee ឬនោល
ការណ៍្ជីវកម្ម ។

ការលធវ ើសវនកមា និងត្ត្ួ ត្ពិនិត្យកមា វ ិធី
អនុលោមភាព

រុគ្គលិកប្រួ វដរអនុវរត តាម្នោលការណ៍្ជី
វកម្ម រាយការណ៍ពីការរំនោភរំ ន និងសហ
ការជាម្ួ យកិច្បចខ្ិរខ្ំប្រឹងដប្រងររស់ប្ក ុម្ហុន
កនុងការប្រម្ូ លព័រ៌មាន ក់ព័នធនឹង
អនុនោម្ភាព។

សំនណើនដ្ើម្បី “ម្ិននអើនពើ” ឬ “រំនភែ ច្បអំពីវា”
នៅនពលកត ីបារម្ភ សវនកម្ម គ្ណននយយ
អនុនោម្ភាព សុវរា ិភាពដដ្លប្សរតាម្រទ
របញ្ញ រត ិនិងច្បារ់ប្រូវបាននលើកន ើង។ ខ្ក
ខ្ជនម្ិនបានរាយការណ៍ពីការរំនោភរំ ន
ច្បារ់ រទរបញ្ញ រត ិ នោលការណ៍សុវរា ិភាព ឬ
កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាពររស់ Apogee ឬនោល
ការណ៍
្ជីវកម្ម ឬកត ីបារម្ភ ណាម្ួ យ ក់ព័នធនឹងការ
អនុវរត សវនកម្ម ឬគ្ណននយយដដ្លគ្ួ រឱ្យសងេ័
យ។

វ ិន័យរបស់កមា វ ិធីអនុលោមភាព

រុគ្គលិកដដ្លរំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម វ ិ្ី
អនុនោម្ភាព Apogee ឬនោលការណ៍
្ជីវកម្ម នឹងទទួ លរងនូ វច្បំណារ់ការវ ិន័យ
សម្ប្សរ។

ខ្កខ្ជនពិន័យរុគ្គលិកដដ្លរំនោភរំ
ច្បារ់ឬកម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាព។

ការអប់រំ និងការបញ្ជាក់ពីកមា វ ិធីអនុលោម
ភាព

រុគ្គលិកប្រូវបានរប្ម្ូវឱ្យពិនិរយនម្ើលជាប្រចាំ
នលើការដណនាំអំពីកម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាព
រញ្ជាក់ពីការយល់ដ្ឹងររស់ពួកនគ្នលើទំនួល
ខ្ុសប្រូវររស់ពួកនគ្កនុងការនោរពតាម្លិខ្ិរ
និង្មររីននកម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាពររស់
Apogee និងច្បូ លរ ួម្កនុងការរណតុោះរណា
ត លសដ ី
ពីអនុនោម្ភាព។

ខ្កខ្ជនរញ្ជាក់អនុនោម្ភាពជាម្ួ យកម្ម វ ិ្ី
អនុនោម្ភាពររស់ Apogee ។ ខ្កខ្ជនច្បូ ល
រ ួម្កនុងការរណតុោះរណា
ត លសដ ីពីអនុនោម្ភាព។

ការរាយការណ៍ និងការលសុ៊ើបអលងេ ត្ការរំលោភ
បំពាន

រុគ្គលិកប្រូវបានរប្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍ឱ្យបាន
ទាន់នពលនវោនូ វការរំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម
វ ិ្ីអនុនោម្ភាព Apogee និងនោលការណ៍
្ជីវកម្ម ដដ្លបានដ្ឹងឬដដ្លសងេ័យ។

របាយការណ៍គ្ួរដរប្រូវបានន្វ ើន ើងនោយភាព
ន្មោះប្រង់។ រុគ្គលសម្ប្សរនឹងប្រូវបានចារ់
តាំងភាែម្ៗ នដ្ើម្បីន្វ ើការនសុើរអនងក រ។ របាយ
ការណ៍អាច្បប្រូវបានន្វ ើន ើងជាសមាារ់។
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ទំនួលសុសត្ត្ូវរបស់អែកលល៊ើអនុលោមភាព

ទប្ម្ង់ននវ ិន័យដដ្លសម្ប្សរនឹងប្សរតាម្ករណីជាក់ដសត ង។

រាល់រុគ្គលិកទា ំងអស់ររស់ Apogee ក៏ដ្ូច្បជា្ខ្ជ នាយកោឋន
អងគ ភាពទីផារ អងគ ភាពអាជីវកម្ម ឬនសនាោឋនផ្ទេល់ឬម្ិនផ្ទេល់
ររស់ Apogee ណាម្ួ យ គ្ួ រនោរពច្បារ់ រទរបញ្ញ រត ិ វ ិធាន និង
រទរញ្ជាជា្រមាន។ អា កទទួ លខ្ុសប្រូវនលើការទទួ លបានច្បំនណោះ
ដ្ឹងសម្ប្សរអំពីលកេ ខ្ណឌរប្ម្ូវ ក់ព័នធនឹងភារកិច្បចររស់អាក
នដ្ើម្បីអាច្បឱ្យអា ក្គល់រញ្ជាអនុនោម្ភាពដដ្លអាច្បលក៊ើត្ម្មន។
អែ កមិនអាច្បបងាាញអំពីទលងវ ើសុសច្បាប់ ឬគ្មានត្កមសីលធម៌
លោយអោះអាងថាអែ កមិនែឹងថាទលងវ ើលនោះមិនត្ត្ឹមត្ត្ូវល ោះល ៊ើ
យ។

ការរាយការណ៍ និងការលសុ៊ើបអលងេ ត្ការរំលោភបំពាន
ប្ក ុម្ហុននលើកទឹកច្បិរតរុគ្គលិកររស់ខ្ល ួនឱ្យរាយការណ៍នោយន្មោះ
ប្រង់អំពីការរំនោភរំ នដដ្លអាច្បនកើរមាន ឬរញ្ជា
គ្ណននយយឬសវនកម្ម ។ ប្រសិននរើអាកនជឿថានរណាមាាក់អាច្ប
រំនោភរំ នច្បារ់ នោលការណ៍ ឬសត ង់ោរដដ្លមាននៅកនុង
ការដណនាំននោះ ឬនោលការណ៍ប្ក ុម្ហុនដដ្ល ក់ព័នធណាម្ួ យ ឬ
មានកត ីបារម្ភ ទាក់ទងនឹងការអនុវរត គ្ណននយយឬសវនកម្ម ដដ្ល
គ្ួ រឱ្យសងេ័យ
អា កប្រូវរាយការណ៍អំពីការដ្ឹង ឬសងេ័យថាមានការរំនោភ
រំ ន ឬកត ីបារម្ភ ររស់អាក។ អា កអាច្បរាយការណ៍នោយ៖

ទំនួលសុសត្ត្ូវផ្នែកត្គប់ត្គងលល៊ើអនុលោមភាព
សម្មជិកទំងអស់ននគណៈត្គប់ត្គងត្ត្ូវបានត្ត្មូវឱយលគ្មរព
ាមកមា វ ិធីអនុលោមភាព និងលគ្មលការណ៍សាជីវកមា របស់
Apogee ។ គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ងប្ក ុម្ហុនទទួ លខ្ុសប្រូវកនុងការធានា
ថាអា កទទួ លបានព័រ៌មាន និងការដណនាំប្គ្រ់ប្ោន់ នដ្ើម្បីឱ្យ
អា កយល់ដ្ឹង និងនោរពតាម្លកេ ខ្ណឌរប្ម្ូវច្បារ់ និងប្កម្សីល
្ម្៌ដដ្លមានជា្រមាន។ ថាាក់ដ្ឹកនាំនិងអា កប្គ្រ់ប្គ្ងក៏ទទួ ល
ខ្ុសប្រូវផងដដ្រច្បំន ោះការនលើកទឹកច្បិរតោ៉ាងសកម្ម ដ្ល់រុគ្គលិក
កនុងការរងាាញកត ីបារម្ភ សំណួរ និងរញ្ជានផេងៗ ទាក់ទងនឹង
អនុនោម្ភាពតាម្ច្បារ់និងប្កម្សីល្ម្៌ និងរញ្ជាគ្ណននយយ
ឬសវនកម្ម ។

1.

2.

3.

ទាក់ទងថាាក់ដ្ឹកនាំផ្ទេល់ អា កប្គ្រ់ប្គ្ងជាន់ខ្ពស់ ដផា ក
្នធានម្នុសេររស់អាក ឬប្ក ុម្ប្រឹកាទូ នៅររស់
Apogee តាម្រយៈនលខ្ 952.487.7645
ោក់លិខ្ិរនៅដផា កច្បារ់ររស់ Apogee តាម្រយៈ
ApogeeLegal@apog.com ឬ គ្ណៈកមាម្ិការអនុនោម្
ភាពតាម្រយៈ ApogeeCompliance@apog.com ឬ
ទាក់ទងនៅដខ្េទូ រសពេ រនាេន់ននប្កម្ប្ររិររត ិររស់
Apogee នដ្ើម្បីរាយការណ៍នោយសមាារ់តាម្៖
•

•

ការសម្មាត្់ និងការការពារត្បឆំងនឹងការច្បងគំនុំ និងការសង
សឹក

•

នៅកនុងកប្ម្ិរដដ្លច្បារ់អនុញ្ជញរ ប្ក ុម្ហុននឹងចារ់ វ ិធានការ
ប្រ ុងប្រយ័រាដដ្លសម្នហរុផល នដ្ើម្បីរកាការសមាារ់ររស់រុគ្គល
ទា ំងននាោះ ដដ្លរាយការណ៍អំពីការរំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម វ ិ្ី
អនុនោម្ភាព Apogee ឬនោលការណ៍្ជីវកម្ម ដដ្លសងេ័យឬ
ដដ្លបានដ្ឹង
ឬការអនុវរត គ្ណននយយឬសវនកម្ម ដដ្លគ្ួ រឱ្យសងេ័យ និងការ
សមាារ់ររស់រុគ្គលដដ្លបានន្វ ើរបាយការណ៍ននោះ។ វាចាំបាច្ប់
ណាស់ដដ្លរុគ្គលិកច្បូ លរ ួម្កនុងការនសុើរអនងក រ ឬអា កដដ្លបាន
រាយការណ៍នោរពតាម្ការនរត ជាាច្បិរតច្បំន ោះការរកាការសមាារ់
ននោះ។ មានការហាម្ឃារ់ោច្ប់ខ្ជរម្ិនឱ្យរុគ្គលិកណាមាាក់ោក់
ទណឌកម្ម ឬគ្ុំគ្ួនឬសងសឹករុគ្គលិកមាាក់នទៀរ ដដ្លបានរាយ
ការណ៍នោយន្មោះប្រង់
អំពីការរំនោភរំ ន ឬការអនុវរត គ្ណននយយ ឬសវនកម្ម ដដ្ល
គ្ួ រឱ្យសងេ័យននាោះនទ។

•

www.apog.ethicspoint.com (រញ្ចល
ូ ន្មោះ្ារ័ន
“Apogee”)
800.441.6164 (ទូ រសពេ នោយឥរគ្ិរនថែ នៅកនុងសហ
រដ្ឋ អានម្រ ិក និងកាណាោ)។
សូ ម្នម្ើលការដណនាំអំពីរនរៀរនៅទូ រសពេ នោយឥរ
គ្ិរនថែ ពីប្រនទសនផេងនប្ៅពីសហរដ្ឋ អានម្រ ិក ឬកា
ណាោ។
រុគ្គលិកដដ្លច្បង់រាយការណ៍នៅកាន់ដខ្េទូ រសពេ
រនាេន់ននប្កម្ប្ររិររត ិររស់ Apogee ពីប្រនទស
នផេងនប្ៅពីសហរដ្ឋ អានម្រ ិក ឬកាណាោ អាច្ប
ទាក់ទងម្កដខ្េទូ រសពេ រនាេន់តាម្អនឡាញ
តាម្រយៈនគ្ហទំព័រ www.apog.ethicspoint.com
(រញ្ចល
ូ ន្មោះ្ារ័ន “Apogee”) នដ្ើម្បីទទួ លបានការ
ដណនាំពីរនរៀរនៅនច្បញ។

ផ្សសទូ រសពទ ប ទ ន់ននត្កមត្បត្ិបត្ត ិរបស់ Apogee ត្ត្ូវបាន
ែំលណ៊ើរការលោយអែ កលក់ខាងលត្ៅផ្ែលមិនផ្មនជាបុត្ត្សមព ័នធ
របស់ Apogee លហ្៊ើយែំលណ៊ើរការលនោះអនុញ្ជញត្ឱយរាយការណ៍
លោយសម្មាត្់។
ប្រសិននរើអាកច្បង់រាយការណ៍ជាភា្នផេងនប្ៅពីភា្
អង់នគ្ែ ស អា កគ្ួ រដរទូ រសពេ នៅដខ្េទូ រសពេ រនាេន់ននប្កម្
ប្ររិររត ិររស់ Apogee នហើយនសា ើសុំអាករកដប្រផ្ទេល់មារ់។ រាល់
របាយការណ៍ននការរំនោភរំ នច្បារ់ ឬកម្ម វ ិ្ីអនុនោម្
ភាព ឬកត ីបារម្ភ ដផា កគ្ណននយយឬសវនកម្ម នឹងប្រូវបាននសុើរ
អនងក រោ៉ាងឆ្រ់រហ័ស និងហម រ់ច្បរ់។ ប្រសិននរើមានការ
រំនោភរំ ននកើរន ើង Apogee នឹងចារ់ វ ិធានការដដ្លសម្
នហរុផលនដ្ើម្បីការ រការរំនោភរំ នប្សនដ្ៀងោាននាោះ។ ជាង
ននោះនៅនទៀរ របាយការណ៍ននកត ីបារម្ភ ដផា កគ្ណននយយឬសវន
កម្ម នឹងប្រូវរាយការណ៍នៅគ្ណៈកមាម្ិការសវនកម្ម ននប្ក ុម្
ប្រឹកាភិបាលររស់ Apogee ។ សូ ម្ច្បងចាំថាការខ្កខ្ជនម្ិន
បានរាយការណ៍ ឬម្ិននអើនពើច្បំន ោះការរំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម
វ ិ្ីអនុនោម្ភាព Apogee ឬនោលការណ៍្ជីវកម្ម អាច្បនាំឱ្យ
មានវ ិធានការវ ិន័យដដ្លអាច្ប្នដ្ល់ការរញ្ឈរ់ពីការងារ
ផងដដ្រ។

ការពិន័យបុគគលិកសត្ម្មប់ការរំលោភបំពាន
នៅនពលរុគ្គលិកប្រូវបានករ់សមាគល់ថាបានច្បូ លរ ួម្កនុងការ
រំនោភរំ នច្បារ់ កម្ម វ ិ្ីអនុនោម្ភាព Apogee ឬនោល
ការណ៍្ជីវកម្ម ឬច្បូ លរ ួម្កនុងការអនុវរត គ្ណននយយ ឬសវនកម្ម
ម្ិនប្រឹម្ប្រូវ ោរឮអាច្បនឹងប្រូវរងការោក់ពិន័យ ដដ្លអាច្ប
្នដ្ល់ការរញ្ឈរ់ពីការងារផងដដ្រ។ ជាងននោះនៅនទៀរ ប្ក ុម្
ហុនសូ ម្រកាសិទធិកនុងការចារ់នផតម្
ើ រណតឹងរដ្ឋ របនវណីប្រឆ្ំងនឹង
រុគ្គលិកច្បំន ោះការរំនោភរំ ន និងរញ្ជន
ូ សំណុំនរឿងនៅអាជាា
្រដផា កច្បារ់ និងរទរបញ្ញ រត ិ
សប្មារ់សកម្ម ភាពររស់ពួកនគ្។ វ ិធានការវ ិន័យក៏អាច្បប្រូវបាន
អនុវរត ច្បំន ោះថាាក់ដ្ឹកនាំឬនាយកប្ររិររត ិដដ្លយល់ប្សរ
អនុញ្ជញរ ឬខ្កខ្ជនកនុងការចារ់ វ ិធានការសម្ប្សរច្បំន ោះ
អំនពើដដ្លខ្ុសច្បារ់ ោមនប្កម្សីល្ម្៌ ឬការប្រប្ពឹរតម្ិនប្រឹម្
ប្រូវនផេងនទៀរ។ វាគ្ឺជានោលការណ៍ររស់ប្ក ុម្ហុនកនុងការអនុ
វរត វ ិន័យររស់ខ្ល ួនតាម្កាលៈនទសៈ។ នទាោះោ៉ាងណាក៏នោយ
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លសច្បកត ីផ្ណ អ
ំ ំពីទូរសពទ បផ្នថ មសត្ម្មប់
ការលៅទូ រសពទ លច្បញពីត្បលទសលនសងលត្ៅ
ពីសហ្រែា អាលមរ ិក ឬកាណាោ
ប្រសិននរើអាកច្បង់ន្វ ើការនៅទូ រសពេ នច្បញនោយឥរគ្ិរនថែ នៅ
ដខ្េទូ រសពេ រនាេន់ននប្កម្ប្ររិររត ិ Apogee ពីប្រនទសនផេងនប្ៅ
ពីសហរដ្ឋ អានម្រ ិក ឬកាណាោ អា កនឹងប្រូវច្បុច្បនលខ្កូ ដ្ច្បូ លនប្រើ
ប្បាស់នោយផ្ទេល់ររស់ AT&T
សប្មារ់ទីតាំងររស់អាកនោយនប្រើដខ្េរណា
ដ ញខ្ជងនប្ៅ នហើយ
រនាេរ់ម្ក ច្បុច្បនលខ្ដខ្េទូ រសពេ រនាេន់ននប្កម្ប្ររិររត ិររស់
Apogee
ដ្ូ ច្បបាននរៀររារ់ខ្ជងនប្កាម្។

ត្បលទស
នប្រសុីល (ម្ិនដម្ន
ម្កពីទូរសពេ នដ្)
នប្រសុីល (ពីទូរសពេ
នដ្)
ោណឺមា៉ាក់

AT&T លៅលច្បញ
លោយផ្ទទល់កូែ
ច្បូ លលត្ប៊ើត្បាស់®

ភាសា
ជលត្ម៊ើសលនស
ងៗ

0-800-890-0288

ព័រទុយហាកល់
(នប្រសុីល)
អង់នគ្ែ ស

0-800-888-8288
800-100-10

សិងារុ រ ើ (StarHub)

800-001-0001

សិងារុ រ ើ (Sing Tel)

800-011-1111

ច្បប្កភពអង់នគ្ែ ស
(ទូ រគ្ម្នាគ្ម្ន៍
អង់នគ្ែ ស)

0-800-89-0011

•

•

ោណឺមា៉ាក់
អង់នគ្ែ ស
មា៉ាន
អង់នគ្ែ ស
អង់នគ្ែ ស

សូ ម្រង់ចាំ្រជូ នដ្ំណឹង រ ួច្បច្បុច្ប 800.441.6164។
ការនៅទូ រសពេ នច្បញនឹងប្រូវបានទទួ លជាភា្អង់នគ្ែ ស។
នដ្ើម្បីរនត ការនៅនច្បញររស់អាកជាភា្នផេង សូ ម្រញ្ជាក់
ភា្ររស់អាកនៅប្ររិររត ិករ នដ្ើម្បីនសា ើសុំអាករកដប្រ
ផ្ទេល់មារ់។ វាអាច្បនឹងច្បំណាយនពលនប្ច្បើននាទី នដ្ើម្បីឱ្យ
អា ករកដប្រផ្ទេល់មារ់ច្បូលម្ករណា
ត ញ។ សូ ម្កុំោក់ច្បុោះ។

កូ ដ្ច្បូ លនប្រើប្បាស់ការនៅនច្បញ AT&T អនត រជារិអាច្បនឹងមាន
ការផ្ទែស់រតរ។
ូ ប្រសិននរើកូដ្ច្បូ លនប្រើប្បាស់ការនៅនច្បញនោយ
ផ្ទេល់ម្ិនមានកនុងនសវាកម្ម សូ ម្ច្បុច្បកូ ដ្ច្បូ លនប្រើប្បាស់ការនៅ
នច្បញនោយផ្ទេល់ AT&T ដដ្លជាជនប្ម្ើស ឬច្បូ លនៅកាន់
www.apog.ethicspoint.com (រញ្ចល
ូ ន្មោះ្ារ័ន “Apogee”)
សប្មារ់រញ្ា ីច្បុងនប្កាយរំផុរននកូ ដ្ច្បូ លនប្រើប្បាស់។
លសច្បកត ីសនែ ិោាន
ប្ក ុម្ហុននរត ជាាច្បិរតកនុងការប្ររិររត ិសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ររស់
ខ្ល ួននៅកនុងរនរៀរដដ្លប្រឹម្ប្រូវនិងមានប្កម្សីល្ម្៌ និងនៅ
កនុងលិខ្ិរនិង្មររីននច្បារ់និងរទរបរញ្ញ រត ិទា ំងអស់។ ការ
ដណនាំននោះមាននោលរំណងជួ យអា កឱ្យយល់ដ្ឹងកាន់ដរប្រនសើរ
ន ើងពី វ ិ្ីនោរពច្បារ់ និងនោលការណ៍ ប្ពម្ទា ំងលកេ ខ្ណឌ
រប្ម្ូវននប្កម្សីល្ម្៌។ នៅទីរំផុរ នទាោះជាោ៉ាងណាក៏នោយ
អា កប្រូវដរពឹងដផែ កនលើការវ ិនិច្បឆ័យររស់អាកផ្ទេល់កនុងការសនប្ម្ច្ប
នលើសកម្ម ភាពប្រឹម្ប្រូវ។ សូ ម្ច្បងចាំថានប្រើការវ ិនិច្បឆ័យលែ និង
សុភ វ ិនិច្បឆ័យររស់អាកជានិច្បច។
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