શું તમે તમારી ઇચ્છા વિરુદધ
્ કામ કરી રહ્યા છો?

જબરદસ્તીપૂર્વક કરાવાતો શ્રમ અને માનવ તસ્કરીનાં ચિહ્નો

પાસપોર્ટ અને વર્ક
પરમિટ સહિતની
મૂલ્યવાન સંપત્તિ પર
કબજો કરવામાં આવે

ધમકીઓ અને
દુર્વ્યવહારથી તમને
રોકવામાં આવે, અથવા
તમને વચન આપવામાં
આવેલ નોકરી આપવામાં
ન આવી હોય

જો એમ હોય તો,
હિમ્મતથી બોલો.

જો તમે આવી પરિસ્થિતિઓ
અનુભવો અથવા જુઓ તો
જાણ કરો

તમે નોકરી માટે ચુકવણી
કરી હોય, અથવા દેવાં
કે વેતનની કપાતો પેટે
તમારી પાસે જબદસ્તીથી
કામ કરાવાતું હોય

કામદારો કાનૂની વય
કરતા ઓછી વયનાં
હોય

1

સહ-કામદાર, સૂપરવાઇઝર અથવા અધિકૃત કામદાર પ્રતિનિધિ
સાથે વાત કરો

2

કોઈપણ સમયે, કોઇપણ સ્થળે વૉલમાર્ટનો સંપર્ક કરો –
ઇમેલ: ethics@wal-mart.com
મુલાકાત લો: walmartethics.com
કૉલ કરો: યુએસ અથવા કૅનેડાથી 800-WM-ETHIC (963-8442)

3

યોગ્ય સરકારી સત્તાવાળાઓનો સંપર્ક કરો

શું તમે મંજૂર હોય
તેના કરતા વધુ કામ
કરો છો અને ઓછી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે?

ગેરકાનૂની વેતન અને અતિશય કામના ચિન્હોમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે

તમને નોકરી અથવા
વેતનની શરતો સમજાતી
નથી

તમને રજા મળતી
નથી અથવા કાયદાની
જોગવાઇ કરતા તમે વધુ
કામ કરો છો

જો એમ હોય તો,
હિમ્મતથી બોલો.

જો તમે આવી પરિસ્થિતિઓ
અનુભવો અથવા જુઓ તો
જાણ કરો

તમને કાનૂની
ધારાધોરણ મુજબ
વેતન, લાભ અથવા
ઓવરટાઇમનુ પ્રીમિયમ
ઓછું આપવામાં આવે છે

તમને નિયમિતરૂપે
ચુકવણી થતી નથી

1

સહ-કામદાર, સૂપરવાઇઝર અથવા અધિકૃત કામદાર પ્રતિનિધિ
સાથે વાત કરો

2

કોઈપણ સમયે, કોઇપણ સ્થળે વૉલમાર્ટનો સંપર્ક કરો –
ઇમેલ: ethics@wal-mart.com
મુલાકાત લો: walmartethics.com
કૉલ કરો: યુએસ અથવા કૅનેડાથી 800-WM-ETHIC (963-8442)
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શું તમને
ડરાવવામાં આવે
છે અથવા તમારી
સાથે ભેદભાવ
કરવામાં આવે છે?

અન્યાયી શ્રમ પ્રથાઓના ચિન્હોમાં આનો સમાવેશ થાય છે

તમારા નોકરીદાતા નોકરી
સાથે સંબંધ નહીં ધરાવતા
પરિબળોના આધારે નોકરી
અંગેના નિર્ણયો લે છે

જો એમ હોય તો,
હિમ્મતથી બોલો.

જો તમે આવી પરિસ્થિતિઓ
અનુભવો અથવા જુઓ તો
જાણ કરો

સહયોગી અથવા અન્ય
લોકો સાથે મળવાના
તમારા અધિકારોનો
ઉપયોગ કરવાથી તમને
વંચિત રાખવામાં આવે છે

તમારા નોકરીદાતા
હેરાનગતિ, ગાળાગાળી
અથવા શારીરિક સજા કરે છે

1

સહ-કામદાર, સૂપરવાઇઝર અથવા અધિકૃત કામદાર પ્રતિનિધિ
સાથે વાત કરો
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શું કામ કરો છો ત્યારે
તમને અસુરક્ષિત
હોવાની લાગણી
થાય છે?

અસુરક્ષિત કાર્યસ્થળ હોવાના ચિન્હોમાં આનો સમાવેશ થાય છે

તમને વ્યક્તિગત
રક્ષણાત્મક સાધનો
આપવામાં આવતા નથી

નિર્ગમન માર્ગો,
દરવાજાઓ અને
નાસવાના માર્ગો પર
નિશાની નથી હોતી
અથવા તે તમારા
ઉપયોગ માટે નથી
રખાતા

જો એમ હોય તો,
હિમ્મતથી બોલો.

જો તમે આવી પરિસ્થિતિઓ
અનુભવો અથવા જુઓ તો
જાણ કરો

મકાન, સાધન અને
ફિક્સ્ચર્સની જાળવણી
થતી નથી

તમને યોગ્ય તાલીમ
વિના મશીનરી
ચલાવવાનું અથવા
સામગ્રીનો ઉપયોગ
કરવા જણાવવામાં
આવે છે
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સહ-કામદાર, સૂપરવાઇઝર અથવા અધિકૃત કામદાર પ્રતિનિધિ
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શું તમે નીચેના પૈકી કોઇપણ બાબતોનો
અનુભવ તમારા કાર્યસ્થળ પર કર્યો છે?

શું તમે તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ કામ કરી
રહ્યા છો?

શું તમે મંજરૂ હોય તેના કરતા વધુ કામ કરો
છો અને ઓછી ચુકવણી કરવામાં આવે છે?

તમને ડરાવવામાં આવે છે અથવા તમારી
સાથે ભેદભાવ કરવામાં આવે છે

શું કામ કરો છો ત્યારે તમને
અસુરક્ષિત હોવાની લાગણી થાય છે?

જો એમ હોય તો,
હિમ્મતથી બોલો.

જો તમે આવી પરિસ્થિતિઓ
અનુભવો અથવા જુઓ તો
જાણ કરો

1
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