
ក្រមសីលធម៌របស់ Nike 
នៅក្រុមហ ៊ុន Nike ន ើងន ឿជារ់ថាក្រូវមានចំណ៊ុ ចចាប់ន្តើមចាស់លាស់មួ នបើន ោះបីជាគ្មា នទី
បញ្ចប់រ៏នោ ។ 

 
ការ ល់ន ើញថា ការងាររបស់ន ើងជាមួ នោងចក្រន ៉ៅ ការគឺតរងតរមានការវិវរតន៍ជានិចច ក្រមសីល
របស់អ្នរបញ្ជា ទិញននោះបញ្ជា រ់ និង និងបនងកើនការរំពឹងទ៊ុររបស់ន ើងចំន ោះនោងចក្រអ្នរ ្គរ់្គង់
របស់ន ើងនហើ ោរ់នចញបទោា នអ្បបបរមាតែលន ើងរំពឹងថា នោងចក្រនីមួ ៗ នឹងបំនពញ។ 

 
នគ្មលបំណងរបស់ន ើងគឺនក្បើក្ាស់បទោា ន ំងននោះជាសមាសភាគែ៏សំខាន់នែើមបីជាវិធីសាក្សតឈាននៅររ
 ៊ុទធសាក្សតរនុងការបញ្ជា ទិញរបស់ក្រុមហ ៊ុន Nike រនបៀបតែលន ើងនធវើការវា រមលនលើសមរថភាពរបស់
នោងចក្រ និងវិធីតែលន ើងរំណរ់ រនោងចក្រណាមួ  តែលក្រុមហ ៊ុន Nike នឹងបនតសហការ
ជាមួ  និងពក្ងីរអា ីវរមារបស់ន ើង។ 

 
ខណៈនពលតែលន ើងអ្ភិវឌ្ឍន៍គំ រូអា ីវរមារបស់ន ើងរនុងការបញ្ជា ទិញ និង្លិររមានក្ ោះ ន ើងមាននគ្មល
បំណងនធវើការជាមួ នោងចក្រតែល ល់ន ើញថា ការបំនពញាននូវបទោា នអ្បបបរមា ំងននោះគឺជាមូលោា ន
ក្គឹោះចមបងតែលវិវរតនចញពីការែឹរនំ្លិររមា ការតរលមអជាបនតបនា ប់ និងសវ័ អ្ភិាលរិចច។ 

នក្ៅពីក្រមសីលធម៌អ្នរបញ្ជា ទិញននោះ ក្រុមហ ៊ុន Nike ាននបតជាា ចិរតសហការជាមួ   
នោងចក្រន ៉ៅ ការរបស់ន ើងនែើមបី ួ បនងកើរ តខែសងាវ រ់្លិររមាតែលកាន់តរលអឥរនខាច ោះ  
មានសមរថភាព មានការ របរិសាថ ន ការ្តល់នូវអ្ំណាច និងក្បរបនោ សមធម៌។  
នហើ ន ើងនឹងបនត ចូលរួមជាមួ អ្ងគការសងគមស៊ុី វិល រោា ភិាល និងវិស័ ឯរ ន  
នែើមបីនធវើឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរជាលរខណៈក្បព័នធរនុង លរខខណឌ ការងារ និងបរិសាថ ន  
នៅរនុងបណាត ក្បនទសតែល ន ើងក្បរិបរតិការ។ 
 
ន ើងរំពឹងទ៊ុរថាបណាា នោងចក្រន ៉ៅ ការរបស់ន ើង នឹងរួមចំតណរែល់ការនបតជាា ចិរតរបស់ក្រុមហ ៊ុន 
Nike ចំន ោះនគ្មលបំណងរនុងការការ់បនថ ការសំណល់ ការនក្បើក្ាស់ធនធានក្បរបនោ ការ
ទទួលខ៊ុសក្រូវខពស់ ការគំ្មក្ទែល់សិទធិរមាររ និងការនលើររមពស់ស៊ុខ៊ុមាលភាពរបស់រមាររនិនោ ិរ 
និងសហគមន៍។ ន ើងន ឿថា រិចចសហការជាដែគូតែលត្អរនលើរមាល ភាព រិចចសហការ និងការ
នគ្មរពគ្មន នៅវិញនៅមរគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នែើមបីសនក្មចរិចចការននោះ។ 
 
ក្រមសីលធម៌អ្នរបញ្ជា ទិញរបស់ន ើងចងការវរិចចជាមួ នោងចក្រន ៉ៅ ការរបស់ន ើងនែើមបីឲ្យអ្ន៊ុវរតនៅតាមបទ
អ្បបបរមាជារ់លារ់ តែលន ើងន ឿថាមានសារៈសំខាន់នែើមបីសនក្មចាននូវនគ្មលបំណង ំងននោះ។ 

 
 
ការងារជាការងារសា័ក្គចិរា 
និនោ រមិនក្រូវនក្បើក្ាស់ការងារនោ បងខំ រួម ំងការងារពិរនធ ន ការងារជាប់រិចចសនា ការងារជា សភាព ឬទក្មង់ន្ែងនទៀរដនការងានោ បងខំ។ និនោ រក្រូវទទួលខ៊ុសក្រូវនលើបង់ដលលនសវាទទួលាន
ការងាររបស់រមាររនិនោ ិរបរនទស រួមបញ្ចូល ំងដលលនក្ ើសនរើសរមាររនិនោ ិរ្ងតែរ។ 
រមាររនិនោ ិរក្រូវមានអា ៊ុចាប់ពី ១៦ ឆ្ន ំន ើង 
រមាររនិនោ ិរ ក្រូវមានអា ៊ុោ៉ៅ ងនោចណាស់ចាប់ពី ១៦ ន ើង ឬអា ៊ុរំណរ់នែើមបីបញ្ចប់ការសិរា ឬអា ៊ុនធវើការងារក្សបចាប់ ចំណ៊ុ ចណាមួ រ៏ាននអា តររំណរ់ខពស់ជាងនឹងក្រូវ រមរអ្ន៊ុវរត។ 
រមាររនិនោ ិរតែលមានអា ៊ុនក្កាម ១៨ ឆ្ន ំមិនអ្ន៊ុញ្ជា រិឲ្យចូលបនក្មើការងារ តែលក្បរបនោ នក្គ្មោះថាន រ់ននោះនទ។ 
និនោ រមិនក្រូវមាននរើសនអ្ើង 
និនោ រមិនក្រូវនរើសនអ្ើងរមាររនិនោ ិររនុងការងារ រួម ំងការ ួល សំណង ការែំន ើងម៊ុខរំតណង ឬការោរ់ពិន័ នោ ត្អរនលើនភទពូ សាសន៍ សាសន អា ៊ុ ពិការភាព ទំននរ្លូវនភទ  
ភាពមានដ្ាន ោះ សាថ នភាពក្គួសារ សញ្ជា រិ មរិននោា  ការចូលជាសមា ិរសហ ីព នែើមរំនណើរសងគម ឬជារិសាសន៍ ឬសាថ នភាពណាមួ ន្ែងនទៀរតែលក្រូវានការ រនោ ចាប់ជារិ។ 
ក្រូវនគ្មរពនសរើភាពសមាគម និងអ្ន៊ុសញ្ជា រួម 
នោងតាមវសាលភាពតែលានអ្ន៊ុញ្ជា រនោ ចាប់របស់ក្បនទស្លិរនិនោ រក្រូវនគ្មរពសិទធិរបស់រមាររនិនោ ិររបស់ខលួនរនុងការទទួលាននសរើភាពរនុងការបនងើតរសមាគម និងអ្ន៊ុសញ្ជា រួម។ ននោះរួមបញ្ចូល ំង
សិទធិរនុងការបនងកើរ និងចូលរួមសហ ីព និងអ្ងគការវិជាា  ីវៈរបស់រមាររនិនោ ិរន្ែងនទៀរនៅតាមការនក្ ើសនរើសរបស់ខលួននគផ្លា ល់នោ គ្មា នការនបៀរនបៀន ការនក្ ៀរតក្ រ ឬការសងសឹរន ើ ។ 
ក្រូវទូ រ់សំណងឲ្ឲ្យទ ន់នពលនវលា 
និនោ រក្រូវនបើរក្ារ់ឈ្នួលឱ្យរមាររនិនោ ិរ ន់នពលនវលាោ៉ៅ ងនោចណាស់ចំន ោះក្ារ់ឈ្នួលអ្បបបរមាតែលរក្មូវនោ ចាបជារិនិង្តល់នូវអ្រថក្បនោ ន៍ ំងឡា តែលរក្មូវនោ ចាប់នោ រួមបញ្ចូល ំងដលៃ
ឈ្ប់សក្មារប៊ុណយជារិ និងការឈ្ប់សក្មារ និងក្ារ់ឈ្នួលតែលានតចងរនុងលរខនតិរៈនៅនពលបញ្ចប់រិចចសនាការងារ។ មិនមានការពិន័ នោ ការ់ក្ារ់ពីក្ារ់ឈ្នួលរបស់រមាររនិនោ ិរន ើ ។ 
ការនបៀរនបៀន និងការរំនលាភបំ នមិនក្រូវាននលើរតលងន ើ ។ 
ក្រូវក្បក្ពឹរតចំន ោះរមាររនិនោ ិរនោ ការនគ្មរព និងនសចរតីដលលលនូរ។ រមាររនិនោ ិរមិនក្រូវរងការនបៀរនបៀន ឬការរំនលាភបំ ននលើ្លូវកា  ្លូវនភទ ្លូវចិរត ឬនោ  រយសមតីន ើ ។ 
នមា៉ៅ ងនធវើការគឺមិនក្រូវឱ្យនលើសពីចាប់រំណរ់ 
រមាររនិនោ ិរមិនក្រូវនធវើការនលើសពី ៦០នមា៉ៅ ង រនុងមួ សាត ហ៍ ឬនមា៉ៅ ងនធវើការធមាតា និងនមា៉ៅ ងបតនថមក្រូវានអ្ន៊ុញ្ជា រនោ ចាប់របស់ក្បនទស្លិរ ចំណ៊ុ ចណាមួ តែលរិចជាងក្រូវាន រមរអ្ន៊ុវរត។  
នមា៉ៅ ងបតនថមណាមួ  គឺមានក្ពមនក្ពៀងគ នហើ និងក្រូវានទូ រ់សំណងរនុងអ្ក្តាខពស់។ រមាររនិនោ ិរក្រូវានអ្ន៊ុញ្ជា រឱ្យឈ្ប់សក្មារោ៉ៅ ងនោណាស់ ២៤ នមា៉ៅ ងជាប់ៗ គ្មន នរៀងោល់អ្ំ ុងនពលក្ាំពីរដលៃ។ 
ក្រូវ្តល់ការងារនទៀរ រ់ 
ការងារក្រូវានអ្ន៊ុវរតនោ ឈ្រនលើមូលោា នដនការទទួលសាគ ល់នូវទំនរ់ទំនងការងារតែលាន បនងកើរន ើងតាមរ ៈចាប់ជារិ និងការអ្ន៊ុវរតន៍ជារ់តសតង។ និនោ រមិនក្រូវនក្បើក្ាស់ទក្មង់ណាមួ ដនការនរៀបចំ
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