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Bản Sửa Đổi Bộ Luật số #308  

 
NGHĨA VỤ KHI NHẬM CHỨC CỦA NHÂN 
VIÊN  
Sửa đổi bảng Nghĩa Vụ Khi Nhậm Chức của Nhân Viên để rút ngắn lại và để phản 
ánh các cam kết của SEIU nhằm xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ 
thống và hành động chống người da đen, cũng như cam kết về sự lãnh đạo về 
mặt đạo đức.   

“Tôi là (điền tên) _________________________, nhận trách nhiệm của một nhân 
viên được bình chọn của Liên Đoàn Quốc Tế dành cho Nhân Viên ngành Dịch Vụ và 
xin hứa rằng tôi sẽ trung thành trong việc tuân thủ Bộ Luật cũng như Quy Tắc Riêng 
của SEIU. Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để kết nối những người lao động nhằm đạt 
được viễn cảnh của chúng ta về một xã hội công bằng. Tôi đã đọc kỹ và chấp nhận ký 
tên vào bảng Nghĩa Vụ khi Nhậm Chức của Nhân Viên, và tôi cam kết thực hiện những 
điều đó.” 
 
Nghĩa Vụ Khi Nhậm Chức Của Nhân Viên: 
 

Tôi chấp nhận trách nhiệm của một nhân viên được bình chọn của Liên Đoàn Quốc 
Tế dành cho Nhân Viên ngành Dịch Vụ và tôi xin hứa rằng tôi sẽ trung thành trong việc tuân 
thủ Bộ Luật cũng như Quy Tắc Riêng của Liên Đoàn Quốc Tế dành cho Nhân Viên ngành 
Dịch Vụ  
 

Tôi xin hứa rằng tôi sẽ là người lãnh đạo có đạo đức và trách nhiệm, là người 
đại điện cho các thành viên và đưa các công nhân mới đi vào tổ chức nhằm xây dựng 
nguồn sức mạnh chiến thắng cho tất cả mọi người. 

 
Tôi xin hứa sẽ chú trọng đến vấn đề sự cách biệt giàu nghèo trong thời đại chúng 

ta, sẽ củng cố tinh thần và hỗ trợ cho người lao động khắp mọi nơi, những người đang 
sẳn sàng đưa ra hành động chung để có thể được tăng lương và có được công việc ổn 
định để nuôi sống gia đình, sẽ bầu chọn cho những nhà lãnh đạo chính trị đứng về phía 
nhóm 99%, và bắt họ chịu trách nhiệm khi họ lại ủng hộ các chính sách đem lại lợi ích 
cho nhóm 1%. 

 
Tôi đồng ý bảo vệ các nguyên tắc của liên đoàn thương mại. 
 
Tôi sẽ không cố tình đối xử bất công với thành viên trong liên đoàn hay làm ngơ khi 

có sự đối xử bất công xảy ra mà tôi có khả năng ngăn chặn. 
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Tôi xin hứa sẽ lãnh đạo dựa trên các tiêu chuẩn của SEIU là: 
 
• Sự thống nhất chung về mục tiêu hoạt động; 

• Luôn chào đón các thắc mắc và sẳn sàng học hỏi; 

• Hành động dũng cảm dựa vào niềm tin của chúng ta; 

• Hợp tác làm việc một cách có trách nhiệm; và 

• Cam kết luôn chào đón mọi người. 

Tôi tin tưởng vào viễn cảnh của SEIU và sẽ chiến đấu vì điều này để tạo ra một xã hội 
công bằng, nơi mà tất cả mọi người lao động được tưởng thưởng và con người được xem 
trọng, nơi mà tất cả mọi gia đình và cộng đồng có thể phát triển thịnh vượng, và nơi mà 
chúng ta dành tặng một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng  hơn cho các thế hệ mai sau. 

 
Như là một cam kết của chính tôi khi là người lãnh đạo, tôi sẽ hành động để xóa 

bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đối với người da đen, điều cần thiết để tạo nên một 
nền kinh tế công bằng cho các thành viên của chúng ta, cho gia đình và cộng đồng của 
họ, và cho tất cả người lao động. Chúng ta chỉ có thể đạt được sự công bình kinh tế 
cho người lao động khi chúng ta có được sự bình đẳng và công bằng sắc tộc cho tất cả 
mọi người. 

 
Tôi cam kết tuân thủ về mặt đạo đức ở cấp độ cao nhất khi thực hiện các quyết 

định mang tính lãnh đạo thay mặt cho các thành viên của chúng ta. 
 
Tại đây tôi chứng thực rằng tôi đã đọc và đã ký tên vào bảng Nghĩa Vụ Khi 

Nhậm Chức Của Nhân Viên cũng như cam kết sẽ thực hiện đúng theo những điều 
trong đó.  

 
Chữ kí của nhân viên: __________________________________________ 


