ហ៊ា ននិយាយការពិត
ប ើអ្នកមានការព្ពួយបារម្ភ ឬសង្ស័យថាការរំបោភប ើច្បា ់ ព្កម្ព្ តិ តតិ
ឬព្កម្រ ស់អ្នកផ្គតផ្់ ង្គ ់រ ស់បយើង្បានបកើតប ើង្ប ោះបយើង្ច្បង្់ឲ្យអ្នកហ៊ា ននិយាយការពិត។
បយើង្មានបោ ំណង្ជំរុញឲ្យមានការប កើ ច្បំហ បហើយនឹង្ោំព្រដ ់អ្កន
ដដ ប ើកប ង្ើ ពីការព្ពួយបារម្ភប ោះ ីមានការយ ់ព្ច្ប ំក៏បោយ។ ប ោះយា៉ា ង្ណាក៏បោយ
ការព្ពួយបារម្ភដដ ព្តូវបានប កើ ប ើង្បោយមានបច្បត
អាព្កក់អាច្ប ំឱ្យមានការចាត់ច្បំណាត់ការោក់ពិន័យ។
ព្កម្ព្ តិ តតិ និង្ព្កម្រ ស់អ្នកផ្គតផ្់ ង្គ ់រ ស់បយើង្គឺមានបៅប ើអ្ុីនព្ាណិត និង្បៅប ើបគហរំព័រ៖
www.imperialbrandsplc.com។ អ្នកអាច្បបផ្ញអ្ើ ុីដម្ នូវសំណួរបៅកាន់
Governance.Team@impbrands.com
មានវិធជាី បព្ច្បនើ ដដ អ្នកអាច្បហ៊ា ននិយាយការពិត៖
1. អាច្បហ៊ា ននិយាយការពិតកនង្ុ តំ ន់
ប ើអ្នកមានអារម្មណ៍ផាសុកភាពកនុង្ការបធវើដូបច្បនោះ អ្នកគួរដតប ើកប ើង្ពីក
ង្វ ់រ ស់អ្កន ព្បា អ្់ កន ព្គ ់ព្គង្ធនធានម្នុសសរ ស់អ្នកឬជាម្ួយព្កម្ុ ធនធានម្នុសសកនុង្តំ ន់រ
ស់អ្កន ។
2. ហ៊ា ន និយាយការពិតបៅកាន់ព្កម្ុ
ប ើអ្នកម្ិនមានអារម្មណផា៍ សុកភាពកនង្ុ ការប ើកប ង្ើ នូវកង្វ ់រ ស់អ្នកព្បា ់សហបសវិកកនង្ុ តំ ន់
ឬព្ សិនប អ្ើ នកបានប កើ ប ើង្ពីកង្វ ់រ ស់អ្កន បៅកនុង្តំ ន់
បហើយបជឿជាក់ថាការប្លយើ ត កនង្ុ តំ ន់ម្និ ព្គ ់ព្ោន់
ប ោះបយើង្នឹង្ប កើ រឹកច្បិតតអ្កន ឱ្យបផ្ញើរបាយការណ៍ាម្រយៈព្ ព័នធរាយការណ៍ពត័ ៌មានរកាការសមាាត់
បោយសវ័យព្ វតតិរ ស់បយើង្។ បនោះគឺជាព្ ព័នធសុវតថិភាព ងាយព្សួ ច្បូ បម្ើ និង្ងាយព្សួ បព្ ើព្បាស់
ដដ នឹង្ធា ថារបាយការណ៍រ ស់អ្នកព្តូវបានបផ្ញើបៅដ ់ដដម្នុសសដដ សម្ព្ស ។
របាយការណ៍រ ស់អ្កន អាច្បព្តូវបានបផ្ញើបច្បញបោយម្ិន បចេញប្ម ោះ ព្ សិន ប ើច្បង្់បានដូបច្បនោះ។
អ្នកអាច្បច្បូ បព្ ើព្ ព័នពធ កី ុំពយូរ័រ ឬឧ ករណ៍ច្ប ័តរ ស់អ្នកបានបោយច្បូ បៅកាន់បគហរំព័រ
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net។ ឬអ្នកអាច្បបសេនប ខកូដ QR
ខាង្បព្កាម្បោយបព្ ើកាបម្រា៉ាដនឧ ករណ៍រ ស់អ្កន ៖

បៅបព ច្បូ ព្ ព័នធ អ្នកអាច្បផ្ត ់របាយការណ៍ជាោយ កខណ៍អ្កសរ ឬថតរុកសារជាសំប ង្
( ច្បេុ បននម្និ មានការោំព្របៅប ើព្ ព័នធព្ តិ តតិការ iOS បរ) បហើយអ្នកក៏អាច្បភាា ់ឯកសារ
រូ ថតឬវីបដអ្ូ បដើម្បីោំព្ររបាយការណ៍រ ស់អ្កន ព្ សិនប អ្ើ នកច្បង្់។
ព្ សិនប ើអ្កន បព្ជើសបរីសរុកសារជាសំប ង្ ប ោះសំប ង្រ ស់អ្នកនឹង្ព្តូវបាន
ដកលង្ នលំាម្ដ ឌីជីថ បដើម្បីការពារអ្តតសញ្ញាណរ ស់អ្នក ព្ សិនប អ្ើ នកច្បង្់ម្ិន បចេញប្ម ោះ។

ប្រសិនបរើអ្នកចង់ បៅកនុងប្របេសណាមួ យ អ្ន កក៏អាចេូ រស័ព្ទបៅបេខឥតគិតថ្លៃកនុងតំរន់
និងប្វ ើតាមការណែនំបោយសវ ័យប្រវតត ិប ើមបីេុកសារររស់អ្នក។ អ្ន កអាចចូ េបមើេរញ្ជ ីប្មោះប្របេស
និងបេខេូ រស័ព្ទបៅេីបនោះ៖ ។ ប្ាន់ណតវាយរញ្ចេ
ូ បេខកូ 25492 បៅបព្េប្តូវបានរំេឹកប្បារ់។
ជបព្ម្ើសណាម្ួយដដ អ្នកបព្ជសើ បរីស អ្នកនឹង្ព្តូវបានអ្បចាញើ ឱ្យ បង្េើតព្ អ្ ់ដព្ សណីយស៍ ុវតថិភាព
ដដ ផ្ត ់នូវម្បធោបាយមានសុវតថិភាព និង្
ព្ សិរភាធ ពសព្មា ់បយើង្កនង្ុ ការបធវរើ ំ ក់រនំ ង្ជាម្ួយអ្នកាម្រយៈព្ ព័នធ
និង្ផ្ត ឱ្់ យអ្នកនូវម្តិព្ត ម្់ កវិញ។
ការធា រ ស់បយើង្ច្បំបពាោះអ្នក
ាម្ រធភាពដដ អាច្បបធវើបៅបាន បយើង្នឹង្រកាភាពអ្ ម្ិករ ស់អ្នក
និង្រកាការសមាាត់ដនកតបាី រម្ភរ ស់អ្កន ។ ប ោះយា៉ា ង្ណាក៏បោយ បដើម្បីអ្នុវតតការបសុើ អ្បង្េតព្តឹម្ព្តូវ
ច្បំបពាោះព័ត៌មានខលោះព្ ដហ ជាព្តូវ បចេញឲ្យដឹង្។
អ្នកអាច្បបព្ជើសបរីសប កើ ប ើង្ពីកង្វ ់រ ស់អ្នកបោយម្ិន បចេញប្ម ោះ
ព្ សិនប ើករណីបនោះព្តូវបានអ្នុញ្ញាតបោយច្បា ់ដនព្ បរសដដ អ្នកបធវើការ។
បយើង្ម្ិនអ្ត់ឱ្នច្បំបពាោះការសង្សឹកប ើ គុ គ ដដ ហ៊ា ននិយាយការពិត
ឬជួយកនង្ុ ការបសុើ អ្បង្េតបរ។
ដខវិច្បឆិកា ឆ្នំ 2020

