
 

አዲስ የ Keller የንግድ ሥራ ሥነ-ምግባር ደንብ 

ሥነ-ምግባራችን በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ላይ ሁላችንም ለ Keller ባህል አስተዋፅ እናበረክታለን እናም የምናደርገው ወይም 
የማናደርገው ነገር በዙሪያችን ባሉት ሰዎች ላይ ቀጥተኛ ውጤት አለው። እናም የምናደርገው አንድ እርምጃ ወይም ችላ ማለት 
መልካም ስማችንን፣ የአክሲዮን ዋጋችንን እና የወደፊት ሕልውናችንን ሊያጠፋ ይችላል። 

ለየትኛውም የ Keller ንግድ ሥራ እንሥራ፣ የትም ቦታ ብንሆን፣ ለሁሉም ባልደረቦች የንግድ ሥራ ሥነ-ምግባር ደንቦቻችን 
ዝቅተኛ ፍላጎቶቻችንን ያስቀምጣሉ። ደንባችን ደህንነታችንን ለመጠበቅ ሦስት ነገሮችን ያቀናጃል፡ 

1. ሕጉ - ሁል ጊዜ ሕጉን መከተል አለብን - ደንበኞች በ Keller ለሚኖራቸው አመኔታ መሰረት ነው። 

2. የምንሠራባቸው መንገዶች - እነዚህም ሕጉን እንደማንጥስ ለማረጋገጥ የመከላከያ መረጃ፣ መመሪያ እና ድጋፍ ይሰጣሉ፡ 

• ሁሉንም ሰው ጤናማ እና ደህና አድርጎ ማቆየት፡ እኛ 
በምንሰራው ማንኛውም ሥራ ምክንያት ማንም ሰው 
መጎዳት እንደሌለበት እናምናለን - ስለሆነም ሁሉም 
ሰው ጤናማና ደህና እንደሆነ ይቆያል። 

• የሠራተኞችን መብትና ብዝሃነት መደገፍ፡ የግለሰቦችን 
መብትና ክብር እንዲሁም የሕዝባችንን ብዝሃነት ከፍ 
እናደርጋለን፣ እንደግፋለን እንዲሁም እንጠብቃለን – 
ስለዚህ ሁላችንም በአክብሮት እንያዛለን። 

• ሥነ-ምግባር እና ሐቀኝነት ያለው ባህሪን መጠበቅ፡ እኛ 
ሁልጊዜ ሐቀኞች ነን፣ በቅንነት እንንቀሳቀሳለን፣ ሕጉን 
እናከብራለን – እናም ሁሉም ሰው ያምነናል። 

• ከጉቦና ከሙስና ነፃ መሆን፡ እኛ ሁሌም ከጉቦ እና 
ከሙስና ነፃ መሆናችንን እና ፕሮጀችቶችን በፍትሐዊነት 
እንደምናሸንፍ እናረጋግጣለን – ስለዚህ ሰዎች 
ውሳኔዎቻችን ለትክክለኛ ምክንያቶች እንደሚደረጉ 
ያውቃሉ። 

• ግንኙነቶቻችንን ግልጽ እና ኃላፊነት የሚሰማቸው 
ማድረግ፡ በግልጽ፣ በሐቀኝነት እና ኃላፊነት በተሞላ 
መልኩ ግንኙነቶችን እናደርጋለን።

እጅግ በጣም ጥሩ የደንበኛ አገልግሎት መስጠት እና 
መስፈርቶቻችን መከበራቸውን ለማረጋገጥ 
ከአቅራቢዎቻችን ጋር በመስራት፡ የደንበኞቻችንን ፍላጎት 
ለማሟላት እና ከሚጠበቁት በላይ ለማለፍ እንሰራለን – 
ስለዚህ ደግመው ደጋግመው ከእኛ ጋር ይሰራሉ። 
ከአቅራቢዎቻችን ጋር ገንቢ ግንኙነቶችን 
መመሥረታችንን እናረጋግጣለን እናም የእኛን መርሆዎች 
እና የምንሠራባቸውን መስፈርቶች ይገነዘባሉ። 

• በማህበረሰቡ ውስጥ መሥራት፡ በምንሰራባቸው 
ማህበረሰቦች ውስጥ በኃላፊነት እና በአክብሮት 
እንቀሳቀሳለን – ምክንያቱም የእነሱ አካል ስለሆንን ነው። 

• አካባቢያችንን መጠበቅ፡ አካባቢውን እናከብራለን፣ 
እንጠብቃለን እንዲሁም በአክባቢ ላይ ያለን ተፅእኖ 
እንቀንሳለን – በዚህም የወደፊቱን ጊዜ እንጠብቃለን። 

• ለትክክለኛው ነገር መቆም፡ መሰረታዊ መርሆዎቻችን 
እየተጣሱ ነው ብለን ስናምን ሁልጊዜም እንናገራለን – 
በዚህም መርሆዎቻችንን አንድ ላይ እናስከብራለን። 

 
3. እሴቶቻችን – የቅንነት፣ የትብብር እና ልቀት መሠረታዊ እሴቶች ለስራ ባልደረቦቻችን፣ ደንበኞቻችን፣ ባለአክሲዮኖች እና 
ለማህበረሰቦች ሁል ጊዜ ትክክለኛውን ነገር የምናደርግ መሆናችንን ያረጋግጣሉ – ብዙውን ጊዜ ሕጉን እና የስራ መንገዶቻችንን 
ከማክበር በላይ እንሄዳለን። 


