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 .1حکمت عملی پر مبنی بیان 1.
دنیا بھر میں تمام سرگرمیوں میں اپنے اعلی معیار کے معیار اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے ذریعے اتکرجتا کا عزم ALGI
کے ہر مالزم کی طرف سے لے جانے والی ہر کارروائی ،ہماری معیاری سروس پر اثر ALGIہم تسلیم کرتے ہیں کہ .کرتا ہے
ہم وقت کے ساتھ اپنے عزم کو .اس کی وجہ سے ،ہم اندر اندر شعور اور احتساب کی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں .انداز ہے
.مضبوط بناتے ہیں اور ہمارا تنظیم بھر میں مسلسل بہتری اور مؤثر مواصالتی چینلز پر ایک گہری توجہ ہے
تمام کالئنٹ اور سکیم کی ضروریات کے ساتھ عمل کرنے کے لئے بھی عزم ہے ،اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عالقے میں ALGI
جہاں ہم نے ہر عالقے میں تمام مقامی قانون سازی کی پابندی

 .2مقصد
خدمات ایک پیشہ ورانہ ،آزاد اور غیر جانبدار انداز میں فراہم کی جاتی ہیں اور کالئنٹ کی ضروریات ،تمام قابل اطالق ALGI
منظور شدہ طریقوں ،طرز عمل اور پالیسیوں کے ALGIمقامی قانون سازی ،اور قابل اطالق معیاری ضروریات کے ساتھ ساتھ
.ساتھ مکمل تعمیل میں فراہم کی جاتی ہیں
ہم مسلسل مضبوط انتظام مینجمنٹ کے نظام اور مسلسل بہتری میں بہتری کے عمل کے ذریعے اعلی معیار کے معیار تک پہنچنے
.کی کوشش کرتے ہیں

 .3کار دائرہ
کاروباری ALGIیہ تمام .مالزمین کو اس معیار کی پالیسی میں بیان کی بہتری کے لئے کوشش کریں گے  ALGIدنیا بھر میں
سرگرمیوں اور انتظامی سرگرمیوں پر الگو ہوتا ہے ،بشمول تمام حاالت ،جہاں ضروری مالزمین میدان میں خدمات فراہم کرتے
.ہیں

 .4داری ذمہ کی کمپنی
دنیا بھر میں تمام خدمات میں سب سے زیادہ معیار کی ضمانت دینے کے لئے ،غیر منصفانہ ،مسلسل اور معقول انداز میںALGI ،
نے ایک جامع انتظامی نظام کو نافذ کیا ہے جو ہمارے ارکان کے اخالقی رویے اور اہلیت کو فروغ دینے ،ہمارے ALGI
حصص کے تحفظ اور صحت ،ہمارے آڈیٹنگ کے طریقوں کی کارکردگی ،ہمارے طریقہ کار کی سالمیت ،اور ہماری سرگرمیوں
.کا اطالق قائم آڈیٹنگ کے معیار کے ساتھ ہے جو ہمارے آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے

:ہمارے معیار کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقوں میں جگہ آتی ہے
* .وہ کام کرتے ہیں جہاں ممالک کے لیبر ،صحت ،حفاظت اور سالمتی کے قانون کی تعمیل
*.اس آپریشن کے مسلسل اور الزمی خطرے کا شناخت ،تجزیہ ،تشخیص اور انتظام
*.کسی بھی دلچسپی سے متعلق دلچسپی کے کسی بھی خطرے یا زخم کی فعال روک تھام
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*.ہمارے اراکین کی تربیت ،ساتھ ساتھ ان کی صالحیت اور کارکردگی کی تشخیص
*.ہمارے مربوط انتظاماتی نظام کے عمل اور طریقہ کار کی مسلسل بہتری
*.ان کے تمام کام کے مراکز میں ماحولیاتی تحفظ کے پروگراموں کا عمل
*مؤثر آڈیٹنگ کے انجام سے گاہکوں کی اطمینان کو برقرار رکھنے کے لئے مستقل کوشش سب سے زیادہ
*معلومات سیکورٹی اور ذاتی ڈیٹا کو بچانے کے لئے سب سے زیادہ مناسب کنٹرول کے لئے مستقل تالش
.ہماری سرگرمیوں میں مصروف تمام اسٹاک ہولڈروں کی حفاظت

 .5داری ذمہ کی مالزم
یہ تمام عالقوں میں. ،کے نام میں کئے جانے والے تمام سرگرمیوں میں بہتری کے لئے مصروف ہیں  ALGIمالزمین ALGI
.تمام خدمات ،ساتھ ساتھ تمام اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرتا ہے
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