
بىز ئىشىنىمىزكى Nike شىركىتىدە ئاخىرلىشش نۇقتىسى يوق، لېكن يارقىن باشلىنىش نۇقتىسى بار

بىز توختامالشقان زاۋۇتنىڭ خىزمەتلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇپ يەتتۇق، 

بۇ خىل باشقۇرۇش قائىدىسى بىزنىڭ ئىشلەپچىقارغۇچى تەرەپكە بولغان ئارزۇيىمىزنى شەرھلىدى ۋە 

ئەكس ئەتتۈردى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىز يەنە ھەر بىر زاۋۇتقا بولغان ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەمدىكى 

تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق.

بىزنىڭ نىشانىمىز بۇ ئۆلچەملەر ئارقىلىق، Nike شىركىتىنىڭ ستراتېگىيىلىك تەلەپلىرىنىڭ ئايرىلماس 

بىر قىسمى بولۇش، يەنى سېتىۋېلىش ستراتېگىيىسى، زاۋۇتىمىز ئىپادىسىنى قانداق باھاالش، شۇنداقال 

Nike شىركىتىنىڭ كەلگۈسىدە قايسى زاۋۇتالر بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىشىنى قانداق بېكىتىش، 

كەسىپلىرىمىزنى قانداق تەرەققىي قىلدۇرۇشى قاتارلىقالر.

چۈنكى بىزنىڭ سودا شەكلىمىز ئاساسلىقى سېتىۋېلىش ۋە ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بىز بۇ ئەڭ 

تۆۋەن ئۆلچەمدىكى تەلەپلىرىمىزنى قاندۇرااليدىغان زاۋۇتالر بىلەن ھەمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلىمىز، ئۇالر بۇ 

ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەمدىكى تەلەپلەرنى قاندۇرۇشنىڭ مۇھىم ھالقا ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ. ئىشلەپچىقىرىشقا 

رەھبەرلىك قىلىش، ئۈزلۈكسىز يېڭىالش، ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىنى ياخشى 

ئىشلەش الزىم. بۇ قائىدىدىن باشقا، Nike بىزنىڭ ھەمكارالشقان زاۋۇتالرنىڭ خىزمەتلىرىگە كۈچ چىقىرىپ، 

تېخىمۇ ئىخچام، مۇھىت ئاسرايدىغان، تېخىمۇ كۆپ ھوقۇق بېرىلگەن 
ۋە تېخىمۇ مۇناسىپ بولغان تەمىنلەش زەنجىرى قۇرۇشقا ياردەم بەردى. 
بىز ئۈزلۈكسىز پۇقراالر، ھۆكۈمەت ۋە خۇسۇسىي كارخانىالر بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ، سىستېمىلىق ھالدا 

مەھسۇالت ئىشلەپچىقارغان دۆلەتنىڭ ئەمگەك ۋە مۇھىت تەلىپىگە يەتكەن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسى 

بەرپا قىلىمىز. بىز ھەمكارالشقان زاۋۇتالرنىڭ Nike شىركىتىنىڭ ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىش بىلەن بىر 

ۋاقىتتا، كېرەكسىز ماددىالرنىڭ چىقىرىلىشىنى ئازايتىپ، مەنبەلەرنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئىشلىتىپ، 

ئىشچىالرنىڭ ھوقۇق – مەنپەئىتىنى قوغداپ، ئىشچىالر ۋە مەھەللىنىڭ پاراۋانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشىنى 

ئۈمىد قىلىمىز. بىز ئوچۇق – ئاشكارا ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئاساسىدا ھەمكارلىشىش ۋە ئۆز ئارا ھۆرمەتلەش 

ــ بۇ مەقسەتلەرگە يېتىشنىڭ زۆرۈر شەرتى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمىز. بىزنىڭ باشقۇرۇش نىزامىمىز 

توختامالشقان زاۋۇتلىرىمىزنىڭ ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەمگە يېتىشىگە تۈرتكە بولىدۇ، بۇنداق بولغاندا بىزمۇ بۇ 

نىشانلىرىمىزنى ئىشقا ئاشۇرااليمىز..

 SNIKE, Inc. باشقۇرۇش قائىدىسى

خىزمەتچى يالالش پۈتۈنلەي ئۆز ئىختىيارى بويىچە بولىدۇ
توختامالشقۇچى تەرەپ ئىشچىالرنى، يەنى تۈرمە ئىشچىلىرى، توختاملىق ئىشچى، چەكلىمىلىك ئىشچىالر ياكى باشقا شەكىلدىكى ئىشچىالرنى مەجبۇرىي ئىشلەتمەسلىكى الزىم. توختامالشقۇچى تەرەپ يەنە چەتئەلدىكى 

ئىشچىالرنىڭ خىراجىتى، يەنى خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ھەققى قاتارلىقالرغا مەسئۇل بولۇشى الزىم.

ياللىغان خىزمەتچىلەر چوقۇم 16 ياشقا توشقان ياكى ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇشى كېرەك
توختامالشقان تەرەپ ياللىغان ئىشچىالر چوقۇم 16 ياشقا توشقان ياكى دۆلەت مەجبۇرىي مائارىپىنى تامامالش ياكى دۆلەت قانۇنىدا بەلگىلەنگەن خىزمەت يېشىدىن ئاشقان بولۇشى الزىم. 18 ياشقا توشمىغان ئىشچىالر 

خەتەرلىك شارائىتتا خىزمەت قىلىشقا بولمايدۇ.

توختامالشقۇچى تەرەپ خىزمەتچىلەرنى كەمسىتمەسلىكى الزىم
توختامالشقۇچى تەرەپ ياللىغان ئىشچىالر ئىشقا ئورۇنالشقاندا ھېچقانداق كەمسىتىشكە ئۇچرىمايدۇ، يەنى، تەكلىپلىك ئىشلىتىش، تەمىنات، ئۆستۈرۈلۈش ياكى ئىنتىزامغا خىالپلىق قىلىپ جازالىنىش قاتارلىق 

جەھەتلەردە، مىللەت، دىن، ياش، مېيىپ، جىنسى، ھامىلىدارلىق، نىكاھلىنىش ئەھۋالى، دۆلەت تەۋەلىكى، سىياسىي نۇقتىئىنەزىرى، ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى ئىتتىپاقداش بىرلەشمىسى، كېلىپ چىققان جەمئىيەت ۋە 

مىللەت ياكى باشقا دۆلەت قانۇنىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغان ساالھىيەت ھالىتى سەۋەبىدىن ھەر قانداق كەمسىتىشكە ئۇچرىماسلىقى الزىم.

جەمئىيەتتە ئەركىن ۋە كوللېكتىپ سۆھبەتتە ھۆرمەتلىنىشكە ئېرىشەلىشى كېرەك
مەھسۇالت ئىشلەپچىقارغان دۆلەتنىڭ قانۇنىدا يولغا قويۇلغان دائىرىدە ئىشلەپچىقىرىش، توختامالشقۇچى تەرەپ خىزمەتچىلەرنىڭ تەشكىالتالرغا ئۇيۇشۇشى ۋە كوللېكتىپ سۆھبەتلىشىش ھوقۇقىغا چوقۇم ھۆرمەت 

قىلىشى الزىم. بۇ، ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى، ئۇالر ئۆزلىرى تاللىغان باشقا ئىشچىالر تەشكىالتلىرىنى تەشكىللەش ۋە قاتنىشىش ھوقۇقى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، بۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلماسلىق ياكى ئۆچ ئېلىپ 

زەربە بېرىشكە بولمايدۇ.

مائاشى ۋە تولۇقلىما پۇلىنى ۋاقتىدا تارقىتىشى الزىم
توختامالشقۇچى تەرەپ ئىشچىلىرىنىڭ مائاشى قاتارلىقالرنى چوقۇم ۋاقتىدا تارقىتىش الزىم، ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ دۆلەت قانۇنىدا بەلگىلەنگەن ئەڭ تۆۋەن مائاش چەكلىمىسى، ۋە قانۇندا بەلگىلەنگەن پاراۋانلىق 

تەمىناتىدىن بەھرىمەن قىلدۇرۇش الزىم، يەنى دەم ئېلىش مەزگىلى ياكى دەم ئېلىش كۈنى، ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە قانۇندا بەلگىلەنگەن تارقىتىۋېتىش ھەققى قاتارلىقالرنى ئىش ھەققىدىن تۇتۇۋالماسلىق الزىم.

خىزمەتچىلەرنى پاراكەندە قىلماسلىق ۋە خورلىماسلىق
توختامالشقۇچى تەرەپنىڭ ئىشچىلىرى چوقۇم مۇناسىپ ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇشى، شۇنداقال جىسمانىي، جىنسىي، روھىي جەھەتتىن ياكى ئېغىزاكى پاراكەندىچىلىك ياكى خورالشقا ئۇچرىماسلىقى كېرەك.

خىزمەت ۋاقتىنى ھەددىدىن زىيادە ئۇزارتىۋەتمەسلىك كېرەك
توختامالشقۇچى تەرەپ خىزمەتچىلىرىنىڭ ئومۇمىي خىزمەت ۋاقتى ھەر ھەپتىدە 60 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى ياكى ئىشلەپچىقارغان دۆلەت قانۇنىدا رۇخسەت قىلىنغان كۈندىلىك سمېنا قوشۇش ۋاقتىدىن ئېشىپ 

كەتمەسلىكى الزىم، بۇنىڭدا رۇخسەت قىلىنغان سمېنا قوشۇش ۋاقتىنىڭ نىسبەتەن ئازراقى ئۆلچەم قىلىنىدۇ. ھەر قانداق ۋاقىتتا سمېنا قوشۇپ ئىشلىگەندە چوقۇم ھەر ئىككى تەرەپ رازى بولغان بولۇشى الزىم، شۇنداقال 

مۇۋاپىق تولۇقلىما بېرىلىشى كېرەك. خىزمەتچىلەرنىڭ ھەر 7 كۈندە ئاز دېگەندە 24 سائەتلىك دەم ئېلىش ۋاقتى بولۇشى كېرەك.

نورمال ئىشلەش
خىزمەت چوقۇم دۆلەت ئېتىراپ قىلغان قانۇن – نىزام ئاساسىدا قۇرۇلغان يالالپ ئىشلىتىش مۇناسىۋىتى ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك. توختامالشقۇچى تەرەپ ھەر قانداق شەكىلدىكى ئائىلىدە ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىدا 

Nike ماركىلىق مەھسۇالتالر ياكى قوشۇمچە مەھسۇالتالرنى ئىشلەپچىقارمايدۇ.

خىزمەت مەيدانى چوقۇم پاكىز، بىخەتەر بولۇشى كېرەك
توختامالشقۇچى چوقۇم بىخەتەر، پاكىز ۋە ساغالم بولغان خىزمەت مۇھىتى بىلەن تەمىنلىشى كېرەك، شۇنداقال زۆرۈر باسقۇچالرنى قوللىنىپ، كۈتۈلمىگەن ھادىسىلەر ۋە يارىدار بولۇش ئەھۋاللىرى، شۇنداقال خىزمەت 

جەريانىدا توختامالشقۇچى تەرەپنىڭ مەشغۇالت خاتالىقى تۈپەيلىدىن يارىلىنىش ھادىسىلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش. توختامالشقۇچى تەرەپن يوشۇرۇن بىخەتەرلىك ۋە ساغالملىق خەۋپلىرىنى كۆزىتىش ۋە ئالدىنى ئېلىش 

سىستېمىسى ئورناتقان بولۇشى كېرەك.

مۇھىتقا بولغان تەسىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش
توختامالشقۇچى تەرەپ ئىشچىالرنىڭ ساغالملىقى ۋە مۇھىتنى قوغدىشى الزىم، يەنى گاز جىسىم، قاتتىق جىسىم / خەتەرلىك كېرەكسىز ماددىالر ۋە كېرەكسىز سۇ چىقىرىش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىدە نازارەت قىلىپ 

باشقۇرۇش ئۆلچىمىگە يەتكەن بولۇشى كېرەك. توختامالشقۇچى تەرەپ يەنە مۇۋاپىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، مۇھىتقا بولغان ئەكس تەسىرىنى تۆۋەنلىتىشى، ئۈزلۈكسىز تىرىشىپ، مۇھىتنى ياخشىلىشى الزىم.

قائىدىگە چوقۇم ئومۇميۈزلۈك رىئايە قىلىش كېرەك
Nike شىركىتىنىڭ ھەمكارالشقۇچىلىرىنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن، توختامالشقۇچى تەرەپ مەزكۇر باشقۇرۇش قائىدىسىغا چوقۇم ئەمەل قىلىشى، شۇنداقال شىركەت رەھبەرلىرىنىڭ قائىدىلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، 

تەكشۈرۈش، نازارەت قىلىش ئەھۋاللىرىنى يولالپ تۇرۇشى كېرەك. توختامالشقۇچى تەرەپ چوقۇم بۇ قائىدىنى بارلىق زاۋۇتالرغا خىزمەتچىلەر چۈشىنەلەيدىغان تىلدا چاپالپ، مەزكۇر قائىدە ۋە دۆلەت قانۇنىدا بەلگىلەنگەن 

خىزمەتچىلەرنى ئۇالرنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى ئېنىق تونۇش توغرىسىدا تەربىيىلەپ، ھەر قانداق Nike ماركىلىق مەھسۇالتالر ۋە قوشۇمچە مەھسۇالتالرنى ئىشلەپچىقىرىدىغان تارماقالرنىڭمۇ رىئايە قىلىشىغا 

كاپالەتلىك قلىش الزىم.
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