
ኣብ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ዘለካ 
ስክፍታታት ግለፅ፡፡

The IRC Way

The IRC Way

እንድሕር ደኣ ዝኾነ ነገር ተዓዘብካ፣ ዝኾነ ነገር በል፡፡ ስኽፍታታት ብከመይ የልዕልን ዘድሊ ሓገዝ 
ይረክብን ?

ኩሉ ግዘ ዘለካ/ኪ ስክፍታታት ወይ ንትደልዮ ሓገዝ ንምርካብ ኣብቲ 
ትሰርሓሎ ዘሎ ናይቲ ሃገር ዳይሬክተር፣ ናይ ኣሕጉራዊ ፕረዚደንት፣ 
ምክትል ኣህጉራዊ ዳይሬክቴር፣ ምክትል ዳይሬክተር ድጋፍ ወሓትን 
ፕሮግራማትን፣ ስረሕ መካየዲ፣ ዋና ስረሕ መፈፃሚ፣ ክፍሊ 
ስነምግባርን ቅሬታን፣ ስብ ሓይሊ ምምሕዳር፣ ሕግን፣ ካልኦት 
ዝምልከቶም ሓለፍትን፡፡

ኣድራሻ ድሕረ ገፅ ECU፡ Integrity@rescue.org

ናይ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምገባ/ ህፁፅ መስመር መርበብ 
ድህንነት ወይ ከዓ IRC.ETHICSPOINT.COM

ስልኪ ቁፅሪ፡ ናይ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምገባር ህፁፅ መስመር 
ስልኪ ኣብዚ እዋን ኣይሰርሕን፡፡ ስለዚ ናይ ECU Integrity ድሕረ ገፅ 
ወይ ከዓ ናይ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምገባር ህፁፅ መስመር 
ሓበሬታ ቅጥዒ ከም መማራፂ ተጠቐም፡፡ 

  
ቅጥዒ መርበብ ድሕረ ገፅ፡ ircwebform.ethicspoint.com

ሽም ኣልቦ መማረፂ፡ ምስ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምግባር 
መስመር ህፁፅ ወይ ከዓ ነዚ ዝውዕል ሓዱሽ ኣድራሻ ኢመይል ብምኽፋት 
ናብ  ECU: Integrity@rescue.org

ናብ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምግባር መስመር ህፁፅ ዝለኣኽ 
ኩሎም ሓበሬታታት ብቀጥታ ናብ ECU ይኸዱን ብምሽጥር ይተሐዙን፡፡

?
መትከል ዓለም ለኸ ምድሓን ኾሚቴ ናይ ዕለታዊ መምርሒ ግበር፡፡ 

ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ሕነ ናይ ዘይምፍዳይ ፖሊሲ ኣለዎ
ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለትውን፣ ብቕኑዕ መንገዲ፣ ዘለዎ ስክፍታታት ብፀብፃብ 

ብምቕርብ ወይ ኣብ ምርመራ ብምስታፉን ምትሕብባሩ ዝኾነ ዓይነተ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ኣይፃወርን፡፡ እንተደኣ ንስኻ 

ወይ መሳርሕተኻ መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይ ዝበፅሓኩም መሲሉ እንተተሰሚዑኩም ሽዑ ንሽዑ ኣፍልጡ፡፡

ተገዳስነት ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ኣብ ሰራሕተኛታቱ
ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ንኹሎም ሰራሕተኛታቱ ኣብምርግጋፅ ውሑስን ደሕንነቱ ዝተሓለወ ናይ ስራሕ ኩነታት ምህላዉ፣ 

ፅቡቕ፣ ጥዑይን ዝኾነ ናይ ስራሕ ከባቢ ንምፅቃብ ይግደስ፡፡

ዘለካ ስክፍታ ምግላፅን ምልዓልን ሓደ ሓደ ግዘ ቀሊል ኣይኮነን፤ ይኹንበር እዚ ምግባር መትከል ዓለምለኸ ምድሓን 

ኮሚቴ እዩ፡፡ ንሕና እንደልዮ ኩሎም ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ዝኾነ ጉዳይ ባህ ኢልዎም ሓሳቦም ክገልፁን ዝያዳ ድፍረትን 

ተወፋይነትን ክገብሩ እዩ፡፡

ዝርዝር ሓላፍነት ስራሕ መካየዲ 

3 ኣብነታዊ መሪሕ ምዃን፤

3  ብዛዕባ መመዘኒ ረቋሒታት ትካልና ዓለምለኸ ምድሓን 

ኮሚቴ ጎስጓስ ምኽያደን ኣፍልጦ ምሃብን፤

3 ናይ ትመርሖም ሰራሕተኛታት ባህሪ ምክትታል፤

3  ስክፍታታት ብዝኾነ ኣካል ኣብዝለዓለሉ ጊዜ ምድማፅን 

ሓላፍነት ምውሳድን የደሊ፤

ሓላፍነት ውልቀ ሰራሕተኛታት

3 ምምዘኒ ረቛሒታት ተመሃር፤

3 ማዕዳ ርኸብ፤

3  መመዘኒ ረቛሕታት ብምምላእ ንዝኾነ ዓይነት  

ፀቕጢ ተፃዊርካ ፅናዕ፤

3 ዘለካ ስክፍታታት ሓብር፤

ተወሳኺ ሐቶን መልስን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ይርከብ፡  
rescue.box.com/v/QAonRaisingConcerns
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ሓገዝ ብኸመይ ተናዲ ወይ ከዓ ንኣለምለኸ ምድሓን 
ኮሚቴ ስክፍታ ብኸመይ ትሕብር

እንተደኣ ዘለኻዮ ኩነት ዘሰክፍ ኾይኑ ወይ ከዓ ኣብ ከቢድ ኩነት ኾንካ 
ኣንተተፀጊምካ እቲ ትኽክል መማረፃ ግልፂ ተዘይኾይኑ ዓለምለኸ ምድሓን 
ኮሚቴ ብዙሓት ሓጋዚ መምርሒታት ኣለዉ፡፡ ንሳቶምውን፤

•  ሓላፊኻ፣ ናይ እቲ ሃገር ደይሬክተር፣ኣሕጉራዊ ምክትል ፕረዚደንት፣ ዋና 
ዳይሬክተራት፣ ሓለፍቲ ኸይዲ ስራሕ፤

•  ክፍሊ ስብ ሓይሊ ምምሕዳር 

•   ክፍሊ ስነምግባርን ጥርዓንን ኣድራሻ ድሕረ ገፅ ECU  
Integrity@rescue.org

•  ክፍሊ ሕግን፣ 

•  ናይ ዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምገባር ህፁፅ መስመር መርበብ  
ድህንነት ወይ ከዓ

•  ናይ ቲ ጉዳይ ፍሉይ ሰብ ሙያ (ንኣብነት ቁፅፅር፣ ፋይናንስ፣ ማዕርነተ ፆታ፣ 
ዕደጋ፣ ከምኡወን ደሕንነትን) ኣማኽር፡፡

ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ጉዳይ እዩ ሪፖርት ክገብረ ዘለኒ ?
•  ኣብ ልዕሊ ተጠቀምትን ሰራሕተኛታትን ዝበፅሐ ጥሕሰትን 

ምዝመዛን፤

•  ብላዕን፣ ግዕዝይናን፣ ግበረለይ ክገብረለካን፤

•  ውሕስነት ህፃናት፤

•  ናይ ሓሶት ሰነድ ከም ሒሳብ፣ ናይ ውሽጢ ቁፅፅርን፣ ኦዲትን 
ዛዕባታት፤ 

•  ጥቕዓት ወይ ተነፅሎ (ፆታዊ ጥቕዓት፣ ፅልኢት፣ ምሽምቃቕ( 
ሓይሊሰብ ወይ ናይ ሰራሕተኛታት ርክብ (ናይ ጥቕሚ ምርካብን 
ኣብ ቁፃር ዝረአይ ዘይሰሩዕነት( 

•  ሃፍታት(ጥሪታት ዓለምለኸ ምድሓን ኾሚቴ ብዘይኣግባብ 
ምጥቃም፤

•  ጠንቂታት ኣካላዊ ውሕስነት፤

•  ናይ ዕድጊት ምጭብርባር፤

•  ሕነ ምፍዳይ፤

•  ንጉጅለ ግብረ ራዕዲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምግባር ወይ እውን ርክብ 
ምሕላው፤

•  ኣብ ፆታዊ ንግዲ ምንጣፍ፤

•  ዝኾነ ይኹን ዘይባህርያዊ ወይ ጥሕሰት መትከል፣ ፖሊሲ፣ 
ኣሰራርሓን ሕግን ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ፤

ብዛዕባ እትገብሮ ሪፖርት ርግፀኛ እንተዘይኮይንካ፣ ናብ ECU 
ኣመልክት፡፡ እቲ ዎኒን ምርመራ ዘደልዮ ምዃኑን ይውስን፡፡ እቲ ጉዳይ 
ዝምርምር ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ እንኸውን እተ ዛዕባ ከዓ ብምሽጥር 
ይዕቀብ፡፡

ብዛዕባ ግቡእ ዘይኾነ ባሕሪ እልካ እትጥርጥሮ ዘለካ 
ስክፍታታት ሪፖርት ምግባር ንምታይ ኣድላይ ኾይኑ ?
ዘይግቡእ ባህሪ ተፈፂሙ ኢልካ ኣብ እትጠራጠር ጊዜ ዘለካ ስክፍታ 
ምግላፅን ሪፖርት ምግበር ንሰራሕተኛታትና፣ ንተጠቀምቲ፣ ናይ 
ሕብረተሰብ ኣካላት፣ ንለገስትና፣ መሻርኽትናን ሕብረተሰብን ካብ 
ጉድዓት ንምክልኻል እዩ፡፡ እዚ ምግባር ከዓ መትከል ዓለምለኸ 
ምድሓን ኮሚቴ እዩ፡፡ ብተወሳኺ እዚ ምግባር ምስቶም ሰለስተ 
ቐንዲ ክብርታት ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ ማለትውን ተኣማንነት፣ 
ግልጋሎትን፣ ትሓታታይነትን ከምእውን ናይ ሰብዓዊነት ፃውዒት 
ስነምግባርን ናይ ሞራል መምርሕን ስለዝሕግዘ እዩ፡፡

ናይ ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ ናይ ስነምግባር ድሕረገፅ 
(EthicsPoint) እንታይ እዩ ?
ናይ ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ ናይ ስነምግባር ድሕረገፅ  
(EthicsPoint) ናይ ስነምግባር ሓሳባት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝፍጠር 
ናይ ግህሰት ጥርጣረ ሓበሬታ ዝወሃበሉ ሚሽጥራዊ ድሕረገፅ እዩ፡
፡ ወይ ከዓን ብዛዕባ ስሩዕ ናይ ስራሕ ርክብን ምንቅስቓስን ማዕዳን 
ምርካብ የኽእል እዩ፡፡ እዚ ማእኸል ስነምግባር ዓርሱ ዝኸዓለ፣ (ናይ 
ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ  ኣካል ዘይኮነ( ሪፖርት ዝግበረሉ ዝኮነ 
ሓበሬታታት ምሽጥራዊነቱ ተሓልዩ ብመርበብ ሓበሬታ ወይ ብቴሌፎን 

ብቀጥታ ናብ ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ ስነምግባርን ጥርዓን ሰማዒ 
ክፍሊ ንኽትትል ይሰድድ፡፡

ንኮምፒዩተርን ናይ መርበብ ሓበሬታ ቀረብ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት 
ብዛዕባ ከይዲ ሪፖርት ኣገባብራ ወይ ከዓ ስክፍታታቶም  ንምግላፅ 
ንእሙናት መሳርሕቶም ምሕታትን ንኽትትል ይጠቐም፡፡

ሪፖርተ ብምግባረይ እንታይ ይፍጠር ?
ኩሎም ጥርዓናት ፕሕሰት ናይ ዓለምለኸ ምድሓን ኾሚቴ 
መምርሕታት፣ ፖሊሲታት፣ ደንቢታትን ሕግን ብመሰረት ናይ 
ሰነምግባርን ጥርዓን ሰማዒ ክፍሊ ናይ ዓለምለኸ ምደሓን ኮሚቴ 
ኣሰራርሓን ሕግን ተረጋጊፁ ይምርመር፡፡

ናይ ክፍሊ ስነምግባርን ጥርዓን ሰማዕን ሪፖርት ምስተገብረ፣ 

•  ሓበሬታ ወሃባይ ኣካል እቲ ሪፖርት ዝገበሮ ጥርዓን ምብፅሑ 
ኣፍልጦ ይወሃቦ፤ ንተወሳኺ መረዳዕታ ክፍሊ ስነምግባርን 
ጥርዓን ሰማዕን ክረኽብ ይኽእሉ፤

•  ጥርዓን መቕረባይ ዘቕረቦ ጥርዓን ከረጋግፅን ሙሉእ ምፅራይ 
ንምኽያደ ወይም ንዘይምክያድ ውሳነ ይህብ፤

•  ኩሎም ጥርዓናት ሙሉእ ምፅራይ ኣይግበረሎምን፤ ንጥርዓን 
መቕረባይ ሙሉእ ምፅራይ ዝግበር እንተኾይኑ ማዕዳ ይወሃቦ፤

•  ብኽፍሊ ስነምግባርን ጥርዓን ሰማዒን ዝግበር ምፅራይ ሞያዊን 
ዕላምኡን ምሽጥራዊነቱ  ብዝሓለወ መንገዲ ይፍፀም፤

•  ኽፍሊ ስነምግባርን ጥርዓን ሰማዕን ኣብለዓሉ ጥርዓናት ምሰ 
ሓይሊሰበ ምምሕዳር በሓባር ኮይኑ ናይ ሓይሊሰበ ምምሕዳር 
ዝምልከት (ናይ ስራሕ ቦታ ዘይግቡእ ባህሪ፣ ፆታዊ ግህሰት( 
ንስሩዕ ሓገራዊ ጉጅለ ከም ኣደላይነቱ ይፃርይ፤

•  ሽም ጥርዓን ዘቕሬበ፣ ተጎዳኢ፣ ምስክር፣ ዛዕብኡን ኣብ ከይዲ 
ስነምግባርን ጥርዓን ሰማዕን ክፈሊ ብምሽጢር ይተሓዝ፤ ኣድላይ 
ኮይኑ ንዝምልከቶ ሰብ ጥራይ ግልፂ ይግበር፡፡ እዚይውን ሓለዋ 
ወይ ሓገዝ ክግበበረሎም ንዝግባእ ሓለዋ ንምግባር፣ እቲ ከይዲ 
ምፅራይ ንምክያድን ብሕግ ዝድለ እንትኸውን እዩ፡

•  ኣብ እዋን ምፅራይ ቃለ መሕተት ዝተገበረሎም ወይ ከዓ ዝተረኸቡ 
ውልቀ ሰባት ምሽጥራውነቱ ሕሉው ክኸውን ምሰ ካልኦት ሰባት 
ክዘራረቡ ከምዘይብሎም ስጡም ምምርሒ ይወሃቦም፡፡ ኩሉ 
ሰራሕተኛ ምሽጥራውነቱ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎም፡፡

•  ናይ መወዳእታ ምፅራይ ፀብፃብ ንሓገዝ ወሃብቲ ክወሃብ 
ይኽእል፣ እዚይውን ውዕሊ ብዝሓቶ መሰረት ይኸውን፣ ሃገራዊ 
ወይ ከዓ ኣህጉራዊ ምምሕዳር ከምኡውን ንድጋፈ ወሓብቲ ክፍሊ 
ምምሕዳር ይወሃብ፤

•  ብምኽኒያት ምሽጢራዊነት ናይ ምፅራይ፣ ውፅኢት ምፅራይ 
ጥርዓን ኩሉ ግዜ ንጥርዓን መቕረባይ ዘይክግለፅ ይኽእል እዩ፤ 
ጥርዓን መቕረባይ ከይዲ ምፅራይ ከምዝተወደኣ ጥረሕ ይንገሮ፡፡

ስክፍታታይ ብምሽጢር ከቕር ይኽዕል ዶ?
እወ፣ ስክፍታታት ብምሽጢር ብዝስዕብ መልኽዕ ክቕርብ ይኽእል፤

1.  ስልኪ ናብ ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ ክፍሊ ስነምግባር ምድዋል፤

2.  ቕጥዒ መርበብ ሓበሬታ ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ ክፍሊ 
ስነምግባር ምምላእ፤

3.  ነዚ ረብሓ እዚ ዝውዕል ሐዲሽ ናይ ኢሜይል ኣድራኣ ብምኽፋት 
መልእኽቲኻ ናብ ክፍሊ ስነምግባርን ጥርዓንን ብ  
Integrity@rescue.org ምልኣኽ፤

4.  ናብ ክፍሊ ስነምግባርን ጥርዓንን መፃረይቲ ብቐጥታ ስልኪ 
ብምድዋል ብምሽጥር ሓሳብካ ምዝራብ፤ ስልኪ ቁፅሪ ኣብ 
ክፍሊ ስነምግባርን ጥርዓንን መርበብ ሓበሬታ rescuenet, 
ብተወሳኪ ኣብ rescuenet.rescue.org.    

እንድሕረ ደኣ ብምኽኒያተ ናይ ድሕንንነት ስክፍታ ሪፖርት 
ንምግባር አንተሰጊእኻ እንታይ ትገብር ?
ድሕንነትካ ቐዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ እዩ፡፡ ዓለምለኸ ምድሓን ኮሚቴ 
ውሑሰ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኩነታት ኣብ ኩሉ ቦታ ንምርግጋፅ ይሰርሕ፡
፡ ኣገዳሲ ኾይኑ እንተተረኺቡ ናይ ዘለኻሉ ሃገር ወይ ኸዓ ዋና 
ዳይሬክተር ብምርካብ ምምይያጥ ይከኣል፡፡ 

ክፍሊ ስነምግባርን ጥረዓንን ምሰ ውሕስነተን ድሕንነትን ብምዃን 
ሰራሕተኛታት ንዘልዕዎም ስክፍታታት ንዝግበሩ ኩሉ ብርኪ ምርመራ 
ውሕስነቶም ንኽሕሎ ይሰርሕ፡፡

ተወሳኺ ሐቶን መልስን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ይርከብ፡  
rescue.box.com/v/QAonRaisingConcerns
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