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Brooks ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ် (ကျင့်ဝတ်) သည် Brooks 
Responsible Sourcing အစီအစဉ်၏ အခခြြံခြစ်ပါသည်။ ခေသတွင်းဥပခေနှင့် 
နိုင်ငံတကာ လုပ်သားစံနှုန်းများနှင့်အတူ ၎င်းသည် Brooks ကုန်ထုတ်လုပ်ခရး ပံ့ပိုးမှု
ကွင်းဆက်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများနှင့် ထုတ်လုပ်ခရး စက်ရုံများအားလုံးအတွက် စံနှုန်း
များကို သတ်မှတ်ခပးပါသည်။ အလုပ်သမားများ၏ ရပိုင်ြွင့်များကို ကာကွယ်ခြင်း၊ ခေး
ကင်းခသာ လုပ်ငန်းြွင်ကို ြန်တီးခပးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ခြင်း စသည်တို့
အခပါ် ဤကျင့်ဝတ်က ဦးတည်ပါသည်။

ေုံခမှော်မှန်းြျက်၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ပွင့်လင်းခမင်သာမှုကို ခသြျာခစရန် ဤကျင့်ဝတ်ကို 
Brooks ထုတ်ကုန်နှင့် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများအားလုံးက 
ဝယ်ယူမှုသခောတူညီြျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြစ် လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။ စက်ရုံက 
ထိုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု Brooks က ဆုံးခြတ်ပပီးမှသာ ထုတ်လုပ်မှုအတည်ခပု
ြျက်ကို ြွင့်ခပုခပးပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူ လိုက်နာရမည့်
ကျင့်ဝတ်ကို စီမံကွပ်ကဲခြင်
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ကျင့်ဝတ်ကို ခြာ်ခပပါစည်းမျဉ်းများခြင့် ြွဲ့စည်းထားပါသည် 

ပွင့်လင်းခမင်သာမှုရှိခသာ 
လုပ်ငန်းပူးခပါင်းမှုများနှင့် 
ပူးခပါင်းခဆာင်ရွက်မှုများ

ခရရှည်တည်တံ့ခသာ 
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု

ခေသတွင်းနှင့် အမျ ိုးသား 
ဥပခေများနှင့် စည်းမျဉ်းများ

ကို ခလးစားလိုက်နာမှု

ခေးကင်း၍ 
ကျန်းမာခရးနှင့်

ညီညွတ်ခသာ အလုပ်
ပတ်ဝန်းကျင်

မှေတခသာ နစ်နာခြကး
ခပးခလျာ်မှု
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ကျင့်ဝတ် အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်ရွက်မှု 
ကျင့်ဝတ်သည် Brooks ထုတ်ကုန်နှင့် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူ
နှင့် ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံတစ်ြုစီအခနခြင့် ခပည့်မီရန် ခမှော်လင့်ထားခသာ အနည်းဆုံးစံနှုန်းများ
ကို ခြာ်ခပခပးပါသည်။ လိုက်နာမှုမရှိခြကာင်း စစ်ခဆးခတွ့ရှိပါက Brooks သည် ကုန်ပစ္စည်းသွင်း
သူများအခနခြင့် ခပဿနာ၏ အခခြြံအခြကာင်းရင်းကို ရှာခြွရန်၊ ခပဿနာကို ခခြရှင်းရန် ခပင်ဆင်
ခရး အခရးယူ လုပ်ခဆာင်မှုကို ခပုလုပ်ရန်နှင့် ခဆာင်ရွက်လှေက်ရှိသည့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုနှင့် စဉ်
ဆက်မခပတ်တိုးတက်မှုကို ခသြျာခစရန်အတွက် စီမံြန့်ြွဲမှုစနစ်များကို တည်ခဆာက်ရန် ခမှော်လင့်
ပါသည်။ ထို့အခပင် ဤစံနှုန်းများထက် ပိုမိုခကာင်းမွန်စွာလုပ်ခဆာင်နိုင်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပံ့ပိုးမှု
ကွင်းဆက်တွင် တာဝန်ယူမှုရှိခသာ ခြါင်းခဆာင်များအခြစ် လုပ်ခဆာင်နိုင်ခသာ ကုန်ပစ္စည်းသွင်း
သူများနှင့် ပူးခပါင်းရန် ရှာခြွလှေက်ရှိပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် (သင့်ခလျာ်ခသာ ခေသသုံး
ောသာစကားနှင့် လုပ်သားအင်အား၏ 10% ထက်ပိုခသာ ခရှေ့ခခပာင်းလုပ်သားများအတွက် သင့်ခလျာ်
ခသာ ောသာစကားခြင့်) ဤကျင့်ဝတ်အား အလုပ်သမားများနှင့် ဧည့်သည်များအားလုံး ဝင်ထွက်နိုင်
ခသာခနရာတွင် ကပ်ထားရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် ဤကျင့်ဝတ် အခြကာင်းအရာများ
နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားများအားလုံးကို နှစ်စဉ် သင်ြကားခပသ ခလ့ကျင့်ခပးရပါမည်။ ဌာနတွင်း 
နှင့်/သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခသာ ခပင်ပမှ အကဲခြတ်မှုများလုပ်ခဆာင်စဉ် ဤစံနှုန်းများကို ကျင့်သုံးရန် 
တွန်းအားခပးပါမည်။

ကန်ထရိုက်ြွဲများ 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် Brooks ၏ကကိုတင်အတည်ခပုြျက်နှင့် ကန်ထရိုက်ြွဲက ဤကျင့်ဝတ်
ကို လိုက်နာရန် သခောတူပပီးခနာက်မှသာ ကန်ထရိုက်ြွဲများကို အသုံးခပုမည်ခြစ်ပါသည်။ လူမှုခရး
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုအတွက် အတည်ခပုထားခသာ ကန်ထရိုက်ြွဲများကို ကုန်ပစ္စည်း
သွင်းသူများက အပမဲမခပတ် ခစာင့်ြကည့်ရန်နှင့် ကန်ထရိုက်ြွဲများက ဤကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာခြကာင်း 
ခသြျာခစရန်အတွက် လိုအပ်ခသာ အဆင့်များအားလုံးကို လုပ်ခဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပွင့်လင်းခမင်သာမှုရှိခသာ လုပ်ငန်းပူးခပါင်းမှုနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ရွက်မှု

ခခြရာြံနိုင်မှု 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများအားလုံးသည် ၎င်းတို့ ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်၏ အဆင့်များအားလုံးရှိ စက်ရုံများ
အားလုံးကို အခသးစိတ်ပုံခြာ်ကာ အပမဲမခပတ် ခခြရာြံပပီး ခတာင်းဆိုသည့်အြါ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်
များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်ခသာ ပိုင်ဆိုင်သည့် နှင့်/သို့မဟုတ် ခပင်ပမှ လယ်ယာများ၊ ကကိတ်ြွဲစက်များ၊ 
သတ္တု အရည်ကျ ိုသည့်ြိုများ၊ နှင့် အခြားခသာ စက်ရုံများတွင် ပွင့်လင်းခမင်သာခသာ အြျက်အလက်
များကို ခြည့်ဆည်းခပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဓာတုပစ္စည်း၊ လှီးခြတ်မှု၊ နှင့် ကုန်ြကမ်းပစ္စည်း 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများ ပါဝင်ပပီး ယင်းတို့ြျည်းသာဟု ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဤအြျက်အလက်များ
ကို ခတာင်းဆိုပါက Brooks ထံ ခပးအပ်ရပါမည်။

ပွင့်လင်းခမင်သာမှု 
ယုံြကည်မှုနှင့် ပွင့်လင်းခမင်သာမှုတို့သည် စစ်မှန်ခသာ ပူးခပါင်းခဆာင်ရွက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းပူးခပါင်းမှု
အတွက် အခခြြံအုတ်ခမစ်ခြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံြကည်ပါသည်။ ထို့ခြကာင့် Brooks သည် ကျွန်ုပ်တို့
အခပါ် ပွင့်လင်းရိုးသားခသာ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများခြင့်သာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စံနှုန်း
များကို ခလးစားလိုက်နာမှုအား ထိခရာက်စွာ အကဲခြတ်နိုင်ရန် စက်ရုံများသည် ခပည့်စုံတိကျခသာ 
မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ စက်ရုံများသည် Brooks သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခပင်ပ 
ကိုယ်စားလှယ်များ (ဥပမာ၊ စာရင်းစစ်များ၊ အတည်ခပုစစ်ခဆးသူများ) ထံ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ရွက်
ြျက်များ၏ ကဏ္ဍတစ်ြုြုကို မှားယွင်းခခပာဆိုခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းခြာ်ခပခြင်းမျ ိုး မခပုလုပ်ရပါ။  
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ဥပခေများနှင့် အလုပ်ြွင်စည်းမျဉ်းများကို ခလးစားလိုက်နာမှု 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် အလုပ်သမားများကို ခလးစား၍ အနည်းဆုံးအခနခြင့် ခေသတွင်း၊ 
ခပည်နယ်၊ စီရင်စု၊ အမျ ိုးသားဆိုင်ရာ၊ နှင့် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဥပခေများအရ ၎င်းတို့၏ 
အြွင့်အခရးများကို ကာကွယ်ခပးခသာ အလုပ်ြန့်အပ်မှု စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရပါ
မည်။ ဥပခေတစ်ြုြုနှင့် Brooks ကျင့်ဝတ်ြကားတွင် အခငင်းပွားမှုရှိပါက အခမင့်မား ဆုံးခသာစံနှုန်း 
(အလုပ်သမားများအခပါ် မျက်နှာသာအခပးဆုံးအရာ) က လွှမ်းမိုးပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ခလးစားလိုက်နာမှု 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် Brooks လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ နိုင်ငံများအားလုံး၏ သက်ဆိုင်ရာ 
ကုန်သွယ်ခရး ဥပခေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်  မူဝါေများအားလုံးကို အခပည့်အဝ ခလးစား လိုက်နာရပါ
မည်။ ၎င်းတို့တွင် ပို့ကုန်နှင့် သွင်းကုန် တင်ပို့သည့် စာရွက်စာတမ်းခပါ်တွင် Brooks ထုတ်ကုန်များနှင့် 
ပစ္စည်းများ၏ တန်ြိုး၊ မူလနိုင်ငံနှင့် အခကာက်ြွန် ြွဲခြားသတ်မှတ်ြျက်တို့ကို အပမဲတမ်း အတိအကျ
ခြာ်ခပခြင်း ပါဝင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ခန
ခသာ တိကျ၍ ပွင့်လင်း ခမင်သာမှုရှိသည့် မှတ်တမ်းများကို အနည်းဆုံး ငါးနှစ်ြကာ သို့မဟုတ် ခေသတွင်း 
အခကာက်ြွန် ဥပခေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။

ခေသတွင်းနှင့် အမျ ိုးသား ဥပခေများနှင့် 
စည်းမျဉ်းများကို ခလးစားလိုက်နာမှု

ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှု 
အဆင့်တစ် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် Brooks ၏ CTPAT အစီအစဉ် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူ လမ်းညွှန်
ြျက်များတွင် ခြာ်ခပထားသည့် အခမရိကန်ခပည်ခထာင်စု အခကာက်ြွန်ဌာန၏ အနည်းဆုံး လုံခြုံခရး
စံနှုန်းခြင့် ခပည့်မီရမည်ခြစ်ကာ ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံခရး ခလးစားလိုက်နာမှုကို စစ်ခဆး
အတည်ခပုရန် ပုံမှန် Brooks နှင့်/သို့မဟုတ် ခပင်ပအြွဲ့အစည်း အကဲခြတ်မှုများကို လိုက်နာရပါမည်။ 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများသည် မူးယစ်ခဆး ခရာင်းဝယ်ခြင်း၊ အြကမ်းြက်
မှု၊ လူကုန်ကူးခြင်း၊ ြိုးယူမှုနှင့် တရားမဝင် ခမှာင်ြိုသွင်းခြင်းကဲ့သို့ခသာ ပံ့ပိုးမှု ကွင်းဆက်လုံခြုံခရးနှင့် 
ဆက်စပ်ခနသည့် လုံခြုံခရး ခြစ်စဉ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် သံသယခြစ်ြွယ် လှုပ်ရှားမှုများအား Brooks 
Trade Compliance အြွဲ့ထံ customs@brooksrunning.com သို့ သတင်း ခပးပို့ရပါမည်။

အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ြျက်ခရးနှင့် လာေ်စားမှုတိုက်ြျက်ခရး 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် အခမရိကန်ခပည်ခထာင်စု နိုင်ငံရပ်ခြား အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကျင့်ထုံး
များဆိုင်ရာ အက်ဥပခေနှင့် ယူခက လာေ်စားမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပခေတို့အပါအဝင် ယင်းတို့ြျည်းသာ
ဟု ကန့်သတ်မထားေဲ သက်ဆိုင်သည့် ခေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတိုက်ြျက်ခရး 
ဥပခေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို လိုက်နာရပါမည်။ ထို့အခပင် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများအားလုံး
သည် အလုပ်သမားအားလုံးက ထိုသို့ခသာ ဥပခေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို သတိခပုမိခြကာင်း 
ခသြျာခစကာ မှတ်တမ်းများ တိကျခစရန်နှင့် ဥပခေနှင့်မညီခသာ ခငွခပးခြျမှုများကို ခပုလုပ်ခြင်း 
သို့မဟုတ် လက်ြံခြင်းမရှိခြကာင်း ခသြျာခစရန် ခပုလုပ်ရပါမည်။
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ကျန်းမာခရးနှင့် ခေးကင်းခရး 
လုပ်ငန်းြွင် မခတာ်တဆခြစ်မှု၊ ထိြိုက်မှုတို့ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာခရးနှင့် 
သာယာဝခခပာခရးကို ကာကွယ်ခပးရန် စနစ်များ၊ မူဝါေများနှင့် သင်တန်း အစီအစဉ်များ စီစဉ်သတ်မှတ်
ခပးထား၍ ခေးကင်းခသာ၊ ကျန်းမာခရးနှင့် ညီညွတ်ခသာ၊ သန့်ရှင်းခသာ လုပ်ငန်းြွင်ကို ကုန်ပစ္စည်း
သွင်းသူများက ခထာက်ပံ့ခပးရပါမည်။ အလုပ်သမားများအတွက် ခနထိုင်ရန်အိမ်ရာများကို ခြည့်ဆည်း
ခပးထားခသာ ခနရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် လုံခြုံကာ သန့်ရှင်းခသာအိမ်ရာကို ခြည့်ဆည်း
ခပးရပါမည်။

ကခလးလုပ်သား 
အသက် 16 နှစ်ခအာက်ခြစ်လှေင် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံရှိ အခခြြံပညာခရးကို ပပီးစီးရမည့် 
အသက်အရွယ်ခအာက် ခြစ်လှေင် မည်သည့်သတ်မှတ်ြျက်က ပိုခမင့်မားသည်ခြစ်ခစ Brooks ပံ့ပိုးမှု
ကွင်းဆက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ငယ်ရွယ်ခသာအလုပ်သမားများ (အသက် 16-
17) သည် ခအာက်ပါတို့ အပါအဝင် ယင်းတို့ြျည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသည့် ကာကွယ်ထား
ခသာ အလုပ်သမား အြွင့် အခရးများအားလုံးကို ရရှိပါမည် - ကန့်သတ်ထားခသာ အလုပ်ြျနိ်များ
နှင့် အန္တရာယ်ရှိခသာ အလုပ်များကို လုပ်ခဆာင်ခြင်းမှ တားခမစ်မှုများ။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် 
အလုပ်သမားတစ်ဦးြျင်းစီ၏ ခမွးသက္ကရာဇ်ကို စစ်ခဆးအတည်ခပုရန် တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများကို 
ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။

အဓမ္မခစြိုင်းြံလုပ်သား 
အဓမ္မခစြိုင်းြံလုပ်သား၊ အကျဉ်းြျြံထားရခသာလုပ်သား၊ ကန်ထရိုက် စာြျုပ် ြျုပ်ထားခသာလုပ်သား၊ 
ခကျးကျွန်ကဲ့သို့ထိန်းြျုပ်ထားခသာ လုပ်သား၊ သို့မဟုတ် ြံဝန်ြျုပ်ထိုးထားခသာ လုပ်သားကို အသုံး
မခပုရပါ။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် အလုပ်သမားများမှာ တွန်းအားခပးြံရခြင်း၊ လှည့်စားြံရခြင်း၊ 
ပြိမ်းခခြာက်ြံရခြင်း သို့မဟုတ် အခပစ်ခပးြံရခြင်းမှတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အတင်းအြကပ်ခစြိုင်း
ြံရခြင်း မဟုတ်ခြကာင်း ခသြျာခစရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဌာနတွင်းကျင့်ထုံးများနှင့် အလုပ်သမားခြါ်
ယူမှု ခအဂျင်စီများအား ခစာင့်ြကည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် အလုပ်သမားများ
အခနခြင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်အတွက် ခငွခပးရခြင်းမရှိခြကာင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ြရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများ 

ခေးကင်းကာ ကျန်းမာခရးနှင့်ညီညွတ်ခသာ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ြံထားရခြင်းမရှိေဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားသွားလာြွင့်ရှိခြကာင်းနှင့် အလုပ်သမား
အားလုံးကို အိမ်မှမထွက်ြွာမီ ၎င်းတို့၏ အလုပ်ြန့်အပ်မှု အခခြြံစည်းမျဉ်းများအား အသိခပးပပီး
ခြစ်ခြကာင်း ခသြျာခအာင်လုပ်ရပါမည်။ အလုပ်အားလုံးသည် ဆန္ဒအခလျာက် ခဆာင်ရွက်ခြင်း ခြစ်၍ 
အလုပ်သမားများသည် ခပစ်ေဏ်ြံရခြင်းမရှိေဲ ၎င်းတို့၏ အလုပ်ကို အြျနိ်မခရွး ရပ်တန့်နိုင်ရပါမည်။ 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် Brooks ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်၌ လူကုန်ကူးမှုမရှိခြကာင်း ခသြျာခစရန် မူဝါေ
များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ြျမှတ်ကျင့်သုံးရပါမည်။  

ထိပါးခနှာင့်ယှက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်မှုနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု 
အလုပ်သမားများကို ခလးစားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိခြင့် ဆက်ဆံရပါမည်။ အလုပ်သမားများသည် ရုပ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နှုတ်ခြင့် ထိပါးခနှာင့်ယှက်မှု သို့မဟုတ် အနိုင်ကျင့်
မှုမျ ိုး မြံရသင့်ပါ။ စည်းကမ်းလိုက်နာခရး မူဝါေများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်
ထားကာ အလုပ်သမားများအားလုံးထံ ၎င်းတို့နားလည်ခသာ ောသာစကားခြင့် ခခပာခပထားရပါမည်။ 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် စည်းကမ်းလိုက်နာခရး ကျင့်ထုံးအခြစ် လုပ်အားြများထံမှ နုတ်ယူမှု
များ သို့မဟုတ် အခြားခသာ ခငွခြကးေဏ်ြတ်မှုများကို အသုံးမခပုရပါ (ဥပခေအရ ြွင့်ခပုထားခြင်းနှင့် 
အခပည့်အဝအသိခပးထားခြကာင်း အလုပ်သမားများ၏ ခရးသားသခောတူညီြျက် မပါရှိလှေင်)။ 

ြွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိခရး  
အလုပ်သမားများ၏ အသက်အရွယ်၊ ကျား၊မခြစ်မှု အခထာက်အထား၊ ကိုးကွယ် ယုံြကည်မှု၊ လူမျ ိုး၊ 
အိမ်ခထာင်ခရးအခခြအခန၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြျ ို့တဲ့မှု၊ ကိုယ်ဝန်ခဆာင်မှု၊ သမဂ္ဂ
များ၊ နိုင်ငံခရးအြွဲ့အစည်းများအပါအဝင် အလုပ်သမားအြွဲ့အစည်းများတွင် အြွဲ့ဝင်ခြစ်မှု၊ နိုင်ငံသား
ခြစ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ လူမှုခရး သို့မဟုတ် မူလ လူမျ ိုးစု၊ ခရှေ့ခခပာင်းခနထိုင်မှုခြာ်ခပြျက် 
သို့မဟုတ် နိုင်ငံဥပခေခြင့် ကာကွယ်ထားသည့် အခြားခသာ ခြာ်ခပြျက်ခပါ်တွင် အခခြြံ၍ အလုပ်ြန့်
အပ်ခြင်း၊ ခလျာ်ခြကးခပးခြင်း၊ ရာထူးတိုးခြင်းနှင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်းများအပါအဝင် အလုပ်ြန့်အပ်
မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ြုြု၌ ြွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မခပုလုပ်ရပါ။
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အလုပ်ြျနိ်နာရီများ 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် အလုပ်သမားများအား ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပခေအရ ြွင့်ခပုထား
ခသာ ပုံမှန်နှင့် အြျနိ်ပို နာရီများထက်ပို၍ အလုပ်လုပ်ခစခြင်းမျ ိုး မခပုလုပ်ရပါ။ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်သည့် 
ရက်သတ္တပတ်သည် 48 နာရီထက်မပိုရေဲ ဝန်ထမ်းများသည် ြုနစ်ရက်ကာလြကာတိုင်း အနည်းဆုံး 24 
နာရီ ဆက်တိုက် အနားရ ရပါမည်။ အြျနိ်ပိုအလုပ်များအားလုံးကို သခောတူညီမှုရှိရပါမည်။ တစ်ပတ်
အတွင်း ပုံမှန်နှင့် အြျနိ်ပိုနာရီ စုစုခပါင်းသည် နာရီ 60 ထက် မပိုရပါ။ အလုပ်လုပ်သည့်နာရီများအားလုံး
ကို အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်ထားကာ ပုံမှန်အလုပ်ြျနိ်များအတွင်း အခဆာက်အအုံ ဥပစာခနရာများ၌ 
လုပ်ခဆာင်ပပီးစီးရပါမည်။

လုပ်ြများနှင့် ြံစားြွင့်များ 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် လုပ်ခဆာင်ထားခသာ အလုပ်များအားလုံးအတွက် အလုပ်သမားများ
ကို လုပ်ြခပးရမည်ခြစ်ကာ အနည်းဆုံးလုပ်ြနှင့် ညီမှေခသာ သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ပိုခသာ လုပ်အားြ
များကို ခပးခြျရပါမည် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးလုပ်အားြသတ်မှတ်ြျက် မရှိပါက အများသခောတူ
ခသာ လုပ်ငန်းတွင်း လုပ်အားြအတိုင်း ခပးခြျရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် လုပ်အားြများ
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပခေခရးရာ လိုအပ်ြျက်များအားလုံးကို လိုက်နာကာ ဥပခေ သို့မဟုတ် စာြျုပ်အရ 
လိုအပ်ခသာ အပိုြံစားြွင့်များကိုလည်း ခြည့်ဆည်းခပးရပါမည်။ အလုပ်၏ ပုံမှန်နာရီများအတွက် ၎င်း
တို့၏ ခပးခလျာ်မှုများအခပင် ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ၌ ဥပခေအရလိုအပ်သည့်အတိုင်း အလုပ်သမားများ
ကို ပရီမီယံနှုန်းထားခြင့် အြျနိ်ပိုနာရီများအတွက် ခပးခလျာ်ရပါမည်။ လုပ်အားြခပးခြျမှုများကို နိုင်ငံ
ဥပခေနှင့်အညီ ပုံမှန်ကာလများ၌ အလုပ်သမားများထံ တိုက်ရိုက် ခပးခြျရမည်ခြစ်ကာ၊ ခနှာင့်ခနှးခြင်း၊ 
ြွဲခပးခြင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ြျန်ထားခြင်းမျ ိုး မလုပ်ရပါ။ အလုပ်လုပ်ခသာနာရီများ၊ ခပးခြျမှုနှုန်းထား
များနှင့် တရားဝင်နုတ်ယူမှုများ၏ တွက်ြျက်မှုတို့အတွက် လစာခပးသည့်ကာလတိုင်းတွင် ၎င်းတို့
နားလည်သည့်ောသာစကားခြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် ပွင့်လင်းခမင်သာမှုရှိစွာ ခရးသားထားခသာ 
အြျက်အလက်များကို အလုပ်သမားများထံ ခပးထားရပါမည်။

မှေတခသာ နစ်နာခြကးခပးခလျာ်မှု

လွတ်လပ်စွာ သင်းြွဲ့မှုနှင့် စုခပါင်းလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းမှု 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် အလုပ်သမားများ၏ ခတွ့ဆုံြွင့်၊ အလုပ်သမား အစုအြွဲ့ ြွဲ့စည်းြွင့်
နှင့် စုခပါင်း ညှိနှိုင်းမှုတို့အခပါ် ြိနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ြျ ိုးခြာက်ခြင်းမျ ိုး မခပုလုပ်ရပါ။ ဥပခေအရ 
လွတ်လပ်စွာ သင်းြွဲ့မှုကို ကန့်သတ်ထားသည့်အြါ အလုပ်သမားများသည် ခပစ်ေဏ် သို့မဟုတ် တုံ့ခပန်
လက်စားခြျခြင်းမရှိေဲ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ခရွးြျယ်ြွင့်ခြင့် အြွဲ့အစည်းများတွင် လွတ်လပ်စွာပါဝင်
ြွင့်ရှိပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများ အားလုံးသည် ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခငင်းပွားမှု
များ၊ အလုပ်သမား တိုင်ြကားြျက်များကို ခခြရှင်းခပးခသာ ထိခရာက်သည့် မခကျနပ်ြျက်ဆိုင်ရာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အခပည့်အဝ အခကာင်အထည် ခြာ်ထားရမည်ခြစ်ကာ အလုပ်သမားများ၊ ၎င်း
တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုပိုင်းြကားတွင် ထိခရာက်ပပီး ခလစားမှုရှိကာ ပွင့်လင်းခမင်သာ
သည့် ဆက်ဆံခရးမျ ိုးကို ခသြျာခစရပါမည်။ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု 
ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် သက်ဆိုင်ခသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို 
လိုက်နာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံြန့်ြွဲမှု စနစ်များကို ထိန်းသိမ်းပပီး၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ ခရအသုံးခပု
မှု၊ စွန့်ပစ်ခရ၊ ခလထွက်ရှိမှုများ၊ အမှိုက်တို့ကို အပမဲမခပတ်ခစာင့်ြကည့်ကာ၊ စွ့န်ပစ်ခရ၊ အမှိုက်နှင့် 
ဓာတုပစ္စည်းများကို ခကာင်းမွန်စွာ စီမံြန့်ြွဲခြကာင်း ခသြျာခစရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများ
သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံြန့်ြွဲမှု၏ ပိုခမင့်မားခသာအဆင့်များကို ရရှိရန်နှင့် အကျ ိုးသက်ခရာက်
မှုကို ခလှော့ြျရန် စဉ်ဆက်မခပတ် တိုးတက်ခအာင်လုပ်ရန်အတွက် အားထုတ်ကကိုးပမ်းရပါမည်။

ဓာတုပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု 
Brooks ထုတ်ကုန်နှင့် အပပီးသတ်ထုတ်ကုန်များအားလုံးရှိ ပစ္စည်းများအားလုံးသည် Brooks 
ကန့်သတ်ထားခသာ ပစ္စည်းစာရင်း (RSL) နှင့်အညီ ခြစ်ရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် 
Brooks ထုတ်ကုန်နှင့် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများအခနခြင့် လူများနှင့် ကမ္ဘာခခမ
အတွက် ခေးကင်းသည့် ဓာတုပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးခပုခြကာင်း ခသြျာခစရန် Brooks တာဝန်
ယူမှုရှိခသာ ဓာတုပစ္စည်းများ အစီအစဉ်တွင် ခြာ်ခပထားသည့်အတိုင်း အဝင်၊ အထွက်နှင့် စက်ရုံ စီမံ
ြန့်ြွဲမှု ရှုခထာင့်ခြင့် ဓာတုပစ္စည်းအသုံးခပုမှုကို စီမံြန့်ြွဲရပါမည်။ 

ခရရှည်တည်တံ့ခသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
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ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများသည် ဤကျင့်ဝတ်ရှိ စံနှုန်းတစ်ြုြုကို ြျ ိုးခြာက်လှေက်ရှိပါက Brooks ထံ 
responsible.sourcing@brooksrunning.com သို့ အီးခမးလ်ခပးပို့ခြင်းခြင့် ထိုကိစ္စရပ်များအား ကျွန်ုပ်
တို့ အာရုံစိုက်မိရန် တင်ခပခပးပါ။ သင်၏ ခေသသုံးောသာစကားခြင့် လွတ်လပ်စွာ ခရးသားပါ။ ထိုသို့ခသာ 
သတင်းခပးပို့ခြင်းအတွက် Brooks က လက်တုံ့ခပန်ခြင်းမျ ိုး ခပုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 

Brooks ၏ ခကာ်ပိုရိတ် တာဝန်ရှိမှု အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အြျက်အလက်များကို ဤခနရာတွင် ပိုမို
ခတွ့ရှိနိုင်ပါသည် - https://www.brooksrunning.com/en_us/meet-brooks/running-responsibly/

ေီဇင်ော 2021 တွင် ခနာက်ဆုံး အပ်ေိတ်လုပ်ထားသည်

ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ရန်
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