तपाईं आफ्नो इच्छा विपरीत कार्य गर्दै हुनुहुन्छ?

जबरजस्ती श्रम र तस्करीका संकेतहरूमा निम्न समावेश हुन्छन्

राहदानी र कार्य
अनुमतिपत्रहरू सहितका
मूल्यवान सम्पत्तिहरूलाई
रोक्का गरिन्छ

खतराहरू वा दु र्व्यवहारले
तपाईंलाई छोड् नेबाट
टाढा राख्छ वा तपाईंले
वाचा गरे को जागिर प्राप्त
गर्नुहुँ दैन

त्यसो हो भने, आवाज
उठाउनुहोस्।
तपाईंले यी कुनै पनि अवस्थाको
सामना वा अवलोकन गर्नुहुन्छ
भने रिपोर्ट गर्नुहोस्

तपाईंले जागिर प्राप्त गर्न
भुक्तान गर्नुभयो वा ऋण वा
भुक्तान कटौतीहरूमार्फत
जबरजस्ती कार्य गराइन्छ

कामदारहरू कानूनी
उमेरभन्दा कम उमेरका
हुन्छन्

1

सह-कर्मचारी, सुपरिवेक्षक वा अधिकृत कामदार प्रतिनिधिसँग
कुराकानी गर्नुहोस्

2

कुनै पनि समय, कुनै पनि स्थानमा हुँदा Walmart लाई सम्पर्क गर्नुहोस्—
इमेल: ethics@wal-mart.com
यसमा जानुहोस्: walmartethics.com
फोन: 800-WM-ETHIC (963-8442) यु.एस. वा क्यानेडा

3

उपयुक्त सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंले धेरै
काम गर्नुहुन्छ वा
तपाईंलाई अनुमति
दिइएकोभन्दा कम
भुक्तानी गरिन्छ?

गैर-कानूनी भुक्तानी र अत्याधिक कार्यका संकेतहरूमा निम्न समावेश हुन्छन्

तपाईंले रोजगार वा
भुक्तानीका सर्तहरूलाई
बुझ्नुहुँ दैन

तपाईंले बिदा पाउनुहुन्न वा
तपाईंले कानूनले अनुमति
दिएभन्दा धेरै कार्य गर्नुहुन्छ

त्यसो हो भने, आवाज
उठाउनुहोस्।
तपाईंले यी कुनै पनि अवस्थाको
सामना वा अवलोकन गर्नुहुन्छ
भने रिपोर्ट गर्नुहोस्

तपाईंलाई कानूनी ज्याला,
लाभ वा ओभरटाइम
प्रिमियमहरूभन्दा कम
उपलब्ध गराइन्छ

तपाईंलाई नियमित
रूपमा भुक्तानी गरिँ दै न
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तपाईल
ं ाई यस
विरूद्ध धम्की
दिइएको छ वा
भेदभाव गरिएको छ?

अनुचित श्रम अभ्यासहरूका संकेतहरूमा निम्न समावेश हुन्छन्

तपाईंको रोजगारदाताले
जागिरसँग सम्बन्धित नभएका
तत्त्वहरूमा रोजगार निर्णयहरू
गर्नुहुन्छ

तपाईंलाई अन्यसँग सम्बद्ध
हुने वा नहुने तपाईंका
अधिकारहरूको प्रयोगबाट
प्रतिबन्धित गरिएको छ

त्यसो हो भने, आवाज
उठाउनुहोस्।
तपाईंले यी कुनै पनि अवस्थाको
सामना वा अवलोकन गर्नुहुन्छ
भने रिपोर्ट गर्नुहोस्

तपाईंको रोजगारदाता
उत्पीडन, दु र्व्यवहार वा
शारीरिक दण्डमा संलग्न
हुनुहुन्छ
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तपाईंलाई कार्य गर्दा
असुरक्षित महसुस हुन्छ?

असुरक्षित कार्यस्थलका संकेतहरूमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्

तपाईंलाई व्यक्तिगत
रक्षात्मक उपकरण उपलब्ध
गराइएको छै न

बाहिर निस्कने, प्रवेशद्वारा र
भाग्ने मार्गहरूलाई चिन्हित
गरिएको छै न वा प्रयोगको
लागि उपलब्ध छै नन्

त्यसो हो भने, आवाज
उठाउनुहोस्।
तपाईंले यी कुनै पनि अवस्थाको
सामना वा अवलोकन गर्नुहुन्छ
भने रिपोर्ट गर्नुहोस्

भवन, उपकरण र
फिक्स्चरहरूलाई मर्मत
गरिएको छै न

तपाईंलाई उचित
प्रशिक्षण बिना मेशिनरी
र ह्याण्डल सामग्रीहरू
सञ्चालन गर्न अनुरोध
गरिन्छ
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तपाईंले आफ्नो कार्यस्थलमा निम्न मध्य कुनै
पनि कुराको अनुभव गर्नुभएको छ?

तपाईं आफ्नो इच्छा विपरित कार्य गर्दै
हुनुहुन्छ?

तपाईंले धेरै काम गर्नुहुन्छ वा तपाईंलाई
अनुमति दिइएको भन्दा कम भुक्तानी गरिन्छ?

तपाईंलाई यस विरूद्ध ?

के तपाईंलाई कार्य गर्दा असुरक्षित
महसुस हुन्छ?

त्यसो हो भने, आवाज
उठाउनुहोस्।
तपाईंले यी कुनै पनि अवस्थाको
सामना वा अवलोकन गर्नुहुन्छ
भने रिपोर्ट गर्नुहोस्
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उपयुक्त सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

