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Սա հմա նա դրութ յա ն  Փոփ ոխ ութ յո ւն  #308
 Տառերի վրա գծանշումը 
նշանակում է,   
 որ լեզու է ջնջվել   
 Հաստ ընդգծումը նշանակում է,  
 որ լեզու է ավելացվել  
 

 

ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԻ  
ՍՏԱՆՁՄԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  
Փո խել Պաշտոնյաների Պաշտոնի ստանձման 
պարտավորությունը՝ այն կրճատելու և սևամորթների դեմ ու 
կառուցվածքային ռասիզմը վերացնելու և էթիկական 
կառավարմանն ուղղված SEIU -ի պարտավորություններն 
արտահայտելու նպատակով   

«Ես, (անուն, ազգանուն) _________________________ , ստանձնում եմ 
իմ պարտա կան ությունները՝ որպես Ծառայողական 
Աշխատողների Միջազգային Միության ընտրված պաշտոնյա , և 
պարտավորվում եմ հավատարմորեն հետևել SEIU-ի  Ծառայողական 
Աշխատողների Միջազգային Միության  սահմանադրությանը և 
օրենսդրական ակտերին:  Ես ջանադրաբար կաշխատեմ  
աշխատողներին միավորելու ուղղությամբ՝ արդար 
հասարակություն ստեղծելու վերաբերյալ մեր անդամների 
տեսլականն իրագործելու նպատակով : Ես ուշադրությամբ 
կարդացել և ստորագրում եմ Պաշտոնյաների պաշտոնի ստանձման 
պարտավորությունը և սույնով պարտավորվում եմ հետևել 
դրան»:  
 
Պաշտոնյաների պաշտոնի ստանձման պարտավորություն՝  
 

Ես ստանձնում եմ իմ պարտա կան ությունները՝ որպես 
Ծառայողական Աշխատողների Միջազգային Միության ընտրված 
պաշտոնյա , և պարտավորվում եմ հավատարմորեն հետևել 
Ծառայողական Աշխատողների Միջազգային Միության 
ս ահմանադրությանը և  օրենսդրական ակտերին:  
 

"Ես պարտավորվում եմ իրականացնել էթիկայի վրա 
հիմնված, պատասխանատու կառավարում՝ ներկայացնելով մեր 
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անդամներին և համախմբելով նոր աշխատողների՝ բոլորի 
օգուտին ուղղված կարողությունների հզորացման նպատակով:  

 
"Ես պարտավորվում եմ մեր ներկա ժամա նակների 

հիմնախնդիր համարել  հարուստների ու  մնացած բոլորի  միջև 
աճող Ճեղքվածքը , ոգեշնչել և աջակցել բոլոր աշխատողներին, 
որոնք պատրաստ են համատեղ պայքար վարել՝ բարձրացնելու 
վարձատրությունը և ստեղծելու ընտանիքի բարեկեցությունն 
ապահովող աշխատատեղեր , ընտրելու 99%-ի շահերը պ աշտպանող 
քաղաքական առաջնորդնե ր , ինչպես նաև նրան ցից 
հաշվետվություն պահանջելու՝ բնակչության 1% -ի շահերը 
հետապնդող քաղաքականություն իրականացնելու համար:  

 
“Ես համաձայնում եմ պաշտպանել արհմիությունների 

սկզբունքները:  
 
"Ես գիտակցաբ ար վնաս չեմ պատճառի որևէ անդամի , և թույլ 

չեմ տա, որ որևէ մեկը վնասվի, եթե այն կանխարգելելու  
հնարավորություն ունեմ : 

 
"Ես պարտավորվում եմ իրականացնել կառավարում SEIU -ի 

հետևյալ չափանիշների հիման վրա.  
 
• Միավորում համատեղ նպատակի շուրջ,  

• Հարցադրումներ հաշվի առնելու և սովորելու 
պատրաստակամություն,  

• Մեր համոզմունքների հիման վրա գործելու քաջություն,  

• Հաշվետվողականության  վրա հիմնված  համատեղ 

աշխատանք,  

• Ներառելու պարտավորություն:  

“Ես հավատում եմ և կպայքարեմ SEIU -ի ՝  արդար 
հասարակություն  ստեղծելու նպատակի իրագործման համար , որտեղ 
բոլոր աշխատողները արժեվորված են և բոլոր անձինք՝ հարգված, 
որում բոլոր ընտանիքներն ու համայնքները բարգավաճում են, 
իսկ մենք գալիք  սերունդներին ժառանգում  ենք ավելի լավ և 
հավասար իրավունքներով աշխարհ :" 

 
Որպես իմ կառավարման պարտավորություն ների 

բաղկացուցիչ մաս ՝ ես քայլեր կձեռնարկեմ՝ կազմալուծելու 
սևամորթների դեմ ուղղված կառուցվածքային ռասիզմը, որն 
անհրաժեշտ է՝ մեր անդամների, նրանց ընտանիքների ու 
համայնքների և բոլոր աշխատողների համար արդար ու անաչառ 
տնտեսություն կառուցելու համար: Մենք աշխատողների համար 
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տնտեսական արդարություն կարող ենք ձեռք բերել միայն այն 
ժամանակ, երբ ապահովենք ռասայական հավասարություն և 
արդարություն բոլորի համար:  

 
Ես պարտավորվում եմ ապահովել էթիկական վարքի 

բարձրագույն մակարդակ՝ մեր անդամների անունից 
կառավարմ ան  որոշումներ կայացնել ու ժամանակ:  

 
Ես սույնով հաստատու մ  եմ, որ կարդացել և ստորագրում եմ 

Պաշտոնյաների պաշտոնի ստանձման պարտավորությունը , և 
պարտավորվում եմ հետևել դրան:  

 
Պաշ տոնյայի ստորագրություն՝ 

_________________________________ 
 


