سياسة التبرعات الخيرية

تسعى شركة الترجمات إلى المساهمة في المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه من خالل طرق عديدة.
باإلضافة إلى توفير فرص العمل و الحد من تأثيرنا علي البيئة ،فإننا ندعم عدد من المبادرات
المجتمعية المحلية.
تساعد تبرعاتنا الخيرية ومبادراتنا المجتمعية المشاريع في جميع أنحاء مصر التي تسعى لجعل
مجتمعنا مكانا أكثر أمنا وصحة و إنتاجية
تدعم شركة الترجمات المؤسسات التي تعزز رفاهية األشخاص من خالل مجموعة من
المبادرات الصحية والتعليم.
نحن ندعم
يركز صندوق التبرعات الخيري في شركة الترجمات على الجمعية الخيرية الصغيرة مثل:
صحابة الخير و صناع الحياة و رسالة و حياة.
نحن نمول
نهتم ب الطلبات المقدمة من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح التي توضح كيفية
تعزيز التبرع لرفاهية األشخاص من خالل تحسين التعليم أو الصحة أو الرعاية االجتماعية أو
البيئة.
ال تحتاج مؤسستك إلى أن تكون مؤسسة خيرية مسجلة ،لكن يجب أن تكون مؤسسة خيرية.
يجب أن تعمل المؤسسات في :الصحة والبيئة والتعليم و رفاهية األشخاص.
تشمل بعض أمثلة المؤسسات التي يمكن أن تمولها شركة الترجمات دور العجزة ومشاريع
المدارس و المبادرات المجتمعية والجمعيات الخيرية لألشخاص الذين بال مأوى والمستشفيات.
نحن ال نمول
•
•
•
•

األفراد الذين يبحثون عن الرعاية ألنشطة جمع التبرعات.
المبادرات التي تشمل األشخاص المشاركين في األنشطة الخطرة.
المنظمات السياسية والحمالت.
أي مبادرة خارج المعايير المحددة أعاله.

تقديم الشكاوى و االبالغ عن أي مخالفة
إذا الحظ الموظف وقوع أي انتهاك لهذه السياسة أو ألي لوائح أو أي إساءة لو شخصيا فعليه
التقدم بشكوى مكتوبة (باستخدام وثيقة تقديم الشكاوى على صفحة الشركة
 www.atarjamat.comو تقدم إلى لجنة النزاهة يدا بيد أو عن طريق الموقع.
و من الممكن أن تُقدم الشكوى بدون ذكر اسم المشتكي.
وفي حال وقوع انتهاكات من أعضاء مجلس اإلدارة ،وكبار الموظفين و المسئولين ،فإن مثل
هذه التقارير ينبغي أن تُقدم في مكتب العمل.
سياسة الحماية من االنتقام :تتعهد الترجمات بحماية الموظفين المتقدمين بشكوى من االنتقام من
زمالئهم في حالة ما إذا تورط أي شخص ،دون النظر لمنصبه ،في عمل انتقامي ،سيتعرض
إلجراء تأديبي.

