ເວົ້ າອອກມາ
ຖ້ າທ່ ານມີຂ້ ກັງວົນ ຫຼື ສົງໄສວ່ າມີການຝ່ າຝຼືນກົດໝາຍ, ຫັ ກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ ຫຼື
ກົດລະບຽບຜ້ ສະໜອງໄດ້ ເກີດຂຶ້ນ ພວກເຮົາຕ້ ອງການໃຫ້ ທ່ານເວົ້າອອກມາ.
ພວກເຮົາມີຈຸ ດປະສົງເພ່ຼື ອສ່ົ ງເສີມການເປີດກວ້ າງ ແລະ ຈະຊ່ ວຍເຫຼື ອຜ້ ທ່ີ ຍົກຂ້ ກັງວົນຂ້ຶ ນມາ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າພວກເຂົາຈະຜິດພາດກ່ ຕາມ. ຢ່ າງໃດກ່ ຕາມ,
ຂ້ ກັງວົນທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນໂດຍເຈດຕະນາປະສົງຮ້ າຍອາດນາໄປສ່ການລົງໂທດທາງວິໄນ.
ຫັ ກປະພຶດປະຕິບັດ ແລະ ກົດລະບຽບຜ້ ສະໜອງຂອງພວກເຮົາມີຢ່ ໃນອິນເຕີເນັດ ແລະ ຢ່ ທ່ີ :
www.imperialbrandsplc.com. ທ່ ານສາມາດສົ່ງຄາຖາມທາງອີເມວເຖິງ
Governance.Team@impbrands.com
ທ່ ານສາມາດເວົ້ າອອກມາໃນຫຼາຍວິທີ:
1. ເວົ້ າອອກມາໃນທົ້ ອງຖິ່ນ
ຖ້ າທ່ ານຮ້ ສຶກບ່ ສະດວກໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ທ່ ານຄວນແຈ້ ງຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານກັບຜ້ ຈັດການ ຫຼື
ກັບທີມບຸ ກຄະລາກອນຂອງທ່ ານ.
2. ເວົ້ າອອກມາໃນກ່ ມ
ຖ້ າທ່ ານຮ້ ສຶກບ່ ສະດວກໃນການຍົກຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານຂຶ້ນມາກັບໝ່ ຮ່ ວມງານພາຍໃນ, ຫຼື
ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຍົກຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານຢ່ ພາຍໃນແລ້ ວ ແລະ ເຊ່ຼື ອວ່ າການຕອບສະໜອງພາຍໃນບ່ ພຽງພ,
ທ່ ານສາມາດຕິດຕ່ ບາງຄົນໃນກຸ ່ ມ, ລວມເຖິງ:
•
•
•

ເລຂາຂອງ ກຸ ່ ມບລິສັດ;
ຜ້ ຄວບຄຸ ມທາງດ້ ານການເງິນຂອງກຸ ່ ມບລິສັດ; ຫຼື
ຫົວໜ້ າບຸ ກຄະລາກອນຂອງກຸ ່ ມບລິສັດ.

ໂທ: +44 (0)117 963 6636 ແລະ ເວ້ົ າວ່ າ ມັນແມ່ ນບັນຫາກ່ ຽວກັບການເວ້ົ າອອກມາ.
ຖ້ າທ່ ານເລຼືອກທ່ີ ຈະຍົກຂ້ ກັງວົນໃຈເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ ບ່ ເປັນຫຍັງ.
ມັນຈະມີປະໂຫຍດຖ້ າທ່ ານບອກພວກເຮົາວິທີທີ່ຈະຕິດຕ່ ກັບຫາທ່ ານ. ທ່ ານສາມາດໂພສທ໌ ຫຼື
ອີເມວຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານເຖິງ:
ເລຂາຂອງກຸ ່ ມບລິສັດ (The Group Company
Secretary)
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
ໝາຍໄວ້ : ‘ສ່ ວນຕວ’

ອີເມວ: speakup@impbrands.com.

3. ເວົ້ າອອກມາໂດຍໃຊົ້ ສາຍດ່ ວນພາຍນອກ Expolink
ນອກຈາກນ້ີ ທ່ ານຍັງສາມາດເລຼືອກໄດ້ ທຸກຊ່ ວງເວລາ
ເພ່ຼື ອຍົກຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານໂດຍໃຊ້ ການບລິການອິດສະຫະທັງໝົດທ່ີ ຈັດໃຫ້ ໂດຍ Expolink,
ຜ້ ທ່ີ ສາມາດຕິດຕ່ ໄດ້ ທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ, ເວັບ ຫຼື ແອັບ The SpeakingUp.
ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ ບົນພຼື້ນຖານທີ່ບ່ ລະບຸ ຊຼື່ທັງໝົດຖ້ າຕ້ ອງການ. Expolink ຈະຮັບປະກັນວ່ າ
ຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານຈະຖຼືກສົ່ງຜ່ ານໄປຍັງຜ້ ທ່ີ ເໝາະສົມຢ່ າງວ່ ອງໄວ:
•

ສາຍດ່ ວນ Expolink ໃຫ້ ບລິການຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕ່ ອາທິດ (ຍົກເວັ້ນ 25
ທັນວາ). ເບີໂທລະສັບແຕກຕ່ າງກັນໄປສາລັບແຕ່ ລະປະເທດ. ຖ້ າທ່ ານບ່ ຮ້ ເບີໂທທ່ີ ຖຼືກຕ້ ອງ
ໃຫ້ ເບ່ິ ງທ່ີ ກະດານປະກາດແຈ້ ງການຫຼື ເຂ້ົ າເບ່ິ ງ www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com ຫຼື ອິນຕຣາເນັດກຸ ່ ມບລິສັດ

•

ສາມາດສ່ົ ງລາຍງານທາງອີເມວໄປຫາ Expolink ໄດ້ ທ່ີ imperialbrands@expolink.co.uk

•

ສາມາດສ່ົ ງລາຍງານທາງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ ຈາກເວັບໄຊທ໌ Expolink

www.expolink.co.ukໂດຍໃຊ້ ລະຫັດເຂ້ົ າເຖິງ ‘imperialbrands’
•

ດາວໂຫດແອັບ The SpeakingUp ຈາກ Apple App Store, Google Play ຫຼື Microsoft.
ໃຊ້ ລະຫັດເຂົ້າເຖິງ ‘imperialbrands’.

ການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮາແກ່ ທ່ານ
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ , ພວກເຮົາຈະຮັກສາການບ່ ເປີດເຜີຍຊຼື່ຂອງທ່ ານ ແລະ
ຄວາມລັບຂອງຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານ. ຢ່ າງໃດກ່ ຕາມ, ເພ່ຼື ອດາເນີນການກວດສອບທ່ີ ເໝາະສົມ,
ຂ້ ມນບາງຢ່ າງອາດຈາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ເປີດເຜີຍ.
ທ່ ານອາດຈະເລຼືອກທ່ີ ຈະຍົກຂ້ ກັງວົນໃຈຂອງທ່ ານໂດຍບ່ ລະບຸ ຊຼື່,
ຖ້ າສິ່ງນີ້ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດທີ່ທ່ ານເຮັດວຽກຢ່ .
ພວກເຮົາຈະບ່ ຍອມໃຫ້ ມີການຕອບໂຕ້ ຕ່ ບຸ ກຄົນທີ່ເວົ້າອອກມາ ຫຼື ຊ່ ວຍເຫຼື ອໃນການກວດສອບ.
ສິງຫາ 2019

