ការគាំទ្រគគាលនគោបាយសហគមន៍របស់គយើង

English

Cambodian

We are committed to active involvement in the local communities
around our hotels and corporate offices. That means being a valued,
responsible community partner by ensuring that our business objectives
enhance the quality of life in the community.

គយើងគបេជ្ញាចូលរួមោា ងសកមមគៅកនុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគៅជុំវ ិញសណ្ឋ
ា គារ
និងការ ិោល័យទ្បតិបតេិរបស់គយើង។ គនះមានន័យថា

គយើងកំពុងគែើរតួនារីជ្ញដែគូសហគមន៍ទ្បកបគដ្ឋយរំនួលខុសទ្តូវ និងមានគុណតដមៃ
តាមរយៈការធានាឱ្យបានថា

រិសគៅនានាដនអាជីវកមមរបស់គយើងពទ្ងឹងគុណភាពជីវ ិតគៅកនុងសហគមន៍។

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive
difference to the communities in which we operate. The activities we
support must be aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and
our Code of Ethics and Business Conduct.

គគាលគៅដនការវ ិនិគោគសហគមន៍គឺគាំទ្រកិចចខិតខំទ្បឹងដទ្បងជ្ញសកល
ដែលតំណ្ឋងឱ្យគគាលដែអាជីវកមមរបស់ IHG

និងដែលគ្វើឱ្យមានភាពខុសដបៃកទ្បកបគដ្ឋយភាពវ ិជជមានសទ្មាប់សហគមន៍នានាដែល
គយើងគ្វើទ្បតិបតេិការគៅរីគនាះ។
សកមមភាពនានាដែលគយើងគាំទ្រទ្តូវដតសមស្សបនឹងគុណតដមៃអាជីវកមមរបស់គយើង
'Winning Ways' ទ្ពមទាំងទ្កមសីល្ម៌ និងទ្កមទ្បតិបតេិកុនងការគ្វើអាជីវកមមរបស់គយើង។

Who we support

មនុសសដែលគយើងគាំទ្រ

At a corporate level, we focus on:

គៅកទ្មិតអាជិវកមម គយើងគតេតគលើ៖



The environment – we understand our responsibility to respect
the environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)



Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities
in the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy





បរ ិស្ថាន – គយើងយល់អំពីរំនួសខុសទ្តូវរបស់គយើងចំគោះការគគារពបរ ិស្ថាន
និងទ្គប់ទ្គងគលើការបាះោល់របស់គយើងសទ្មាប់ជ្ញទ្បគោជន៍ដនសហគមន៍នានា
ដែលគយើងបានគ្វើអាជីវកមមគៅរីគនាះ (ឧទាហរណ៍ ការសនសំសំដចថាមពល
ការខជះខ្ជជយ និងរឹក)
ឱ្កាសគសែាកិចម
ច ូលដ្ឋាន –
គយើងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ឱ្កាសទ្បកបគដ្ឋយចីរភាពគៅកនុងសហគមន៍
ជ្ញពិគសសខ្ជងដននកអប់រ ំ និងការបណុេ ះបណ្ឋ
េ ញជំនាញ

គែើមបីពទ្ងឹងឱ្កាសការងារកនងឧសាហកមម
សមាវសថភាព តាមរយៈកមមវ ិ្ី IHG
ុ
Academy



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme
we are committed to helping provide disaster relief when natural
and man-made disasters affect our hotels and the local
communities surrounding them.



ការកាត់បនាយគទ្គាះមហនេរាយ–

តាមរយៈកមមវ ិ្ី IHG Shelter in a Storm របស់គយើង
គយើងគបេជ្ញាជួយនេល់ការកាត់បនាយគទ្គាះមហនេរាយ
គៅគពលដែលមានគទ្គាះ្មមជ្ញតិ និងគទ្គាះមហនេរាយ

បណ្ឋ
េ មកពីមនុសស

បាះោល់ែល់សណ្ឋ
ា គាររបស់គយើង

និងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគៅជុំវ ិញសណ្ឋ
ា គារទាំងគនាះ។

Community partnerships

ភាពជ្ញដែគូសហគមន៍

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

កនុងការគទ្ជើសគរ ើសអងគការសហគមន៍ណ្ឋមួយដែលទ្តូវគាំទ្រការគិតគូរពិចារណ្ឋចមបងគឺ



exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three
areas of focus





recognise innovative approaches in addressing the defined need





demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal





explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.



នេល់សំគណើដែលបំគពញតាមលកខខណឌខ្ជងគទ្កាម៖
បងាាញគគាលគៅចាស់លាស់

និងតទ្មូវការដែលបានកំណត់គៅកនុងដននកដនការគតេតមួយកនុងចំគណ្ឋមទាំងបីរបស់
IHG

ស្ថគល់វ ិ្ីស្ថស្តសេទ្បកគដ្ឋយរគបៀបថមីកុនងការគដ្ឋះស្ស្ថយតទ្មូវការដែលបានកំណត់
បងាាញអងគភាពមួយដែលមានសមតាភាព និងលំអិតអំពីលរធភាពរបស់អងគភាព
គែើមបីអនុវតេតាមរយៈសំគណើរបស់ខួៃន

ពនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់អំពីនលទ្បគោជន៍ចំគោះ IHG
និងចំគោះសហគមន៍សណ្ឋ
ា គាររបស់គយើង។

© InterContinental Hotels Group PLC 2018

ការគាំទ្រគគាលនគោបាយសហគមន៍របស់គយើង

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding
what is right for their community, while ensuring that all decisions
conform to our Code of Ethics.

គៅកទ្មិតមូលដ្ឋាន វ ិ្ីស្ថស្តស្ថេសរបស់គយើងគឺគលើករឹកចិតេអនកទ្គប់ទ្គង
និងនិគោជិតមូលដ្ឋានរបស់គយើងឱ្យគទ្បើគគាលនគោបាយគនះជ្ញគសចកេីដណនាំរូគៅកនុង
ការសគទ្មចចិតេអំពីអីវដែលទ្តឹមទ្តូវសទ្មាប់សហគមន៍របស់ពួកគគ
គៅគពលដែលកំពុងធានាថា
ការសគទ្មចចិតទា
េ ំងអស់អនុគលាមតាមទ្កមសីល្ម៌របស់គយើង។

Our approach to charitable giving

វ ិ្ីស្ថស្តសេរបស់គយើងកនុងការនេល់ជ្ញសបបុរស

Contributions are only made to organisations with verifiable charity
status and whose ethical principles are consistent with our Code of
Ethics and who align to one of our three focus areas.

ការចូលរួមចំដណកគឺគ្វើសទ្មាប់ដតអងគការដែលមានស្ថានភាពសបបុរស្ម៌ដែលអាចប
ញ្ជ
ជ ក់ និងគគាលការណ៍សីល្ម៌របស់ពួកគគទ្តូវគានជ្ញមួយនឹងទ្កមសីល្ម៌របស់គយើង
និងអនកដែលសមស្សបនឹងដននកកគតេតមួយកនុងចំគណ្ឋមទាំងបីរបស់គយើង។

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

គយើងមិនគាំទ្រអងគការណ្ឋដែលគរ ើសគអើងពូជស្ថសន៍ ជំគនឿស្ថសនា គភរ អាយុ រូបរាង
ឬជ្ញតិពនធុគ

ើយ។ គលើសពីគនះគៅគរៀត

គយើងនឹងមិននេល់ការចូលរួមចំដណកជ្ញរូគៅែល់៖



individuals





បុគគល

religious organisations





អងគការស្ថសនា

general operating support for hospitals and health care institutions





ការគាំទ្រទ្បតិបតេិការរូគៅសទ្មាប់មនទីរគពរយ និងស្ថានប័នដថទាំងសុខភាព

capital campaigns





យុរធនាការដរអងាគស

endowment funds





មូលនិ្ិរយជជទាន

conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests



សននិសិរ

multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation
political donations of any kind.







សិកាខសិលានានាមិនោក់ព័នគធ ដ្ឋយតទល់នឹងចំណ្ឋប់អារមមណ៍អាជីវកមមរបស់គយើង
គរ



ការនេល់គទ្ចើនឆ្ននំ ដតឆ្ននំែំបូងដនសំគណើគទ្ចើនឆ្ននំនឹងទ្តូវបានធានា
ដែលការគាំទ្រគៅកនុងឆ្ននំបនេបនាទប់ គឺដនែកគៅគលើការវាយតំដលទ្បចាំឆ្ននំ
ការបរ ិចាចកដននកនគោបាយទ្គប់រប
ូ ភាពទាំងអស់។

Review structure and process

ទ្តួតពិនិតយរចនាសមព័នធ និងែំគណើរការ



Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)





The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy





The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and
strategic direction, and approves all contributions with Executive
Committee oversight.



ការបរ ិចាចករបស់ស្ថជីវកមមទ្តូវការទ្គប់ទ្គងគដ្ឋយ
ទ្កុមែឹកនាំដនទ្កុមការងាររំនួលខុសទ្តូវអាជីវកមម (CRT)
CRT ទាញយកព័ត៌មានបញ្ូច លរបស់បុគគលិកមកដណនាំអំពីគគាលនគោបាយ
'គាំទ្រសហគមន៍របស់គយើង'

CRT ដណនាំថវ ិកាទ្បចាំឆ្ននំសទ្មាប់ការយល់ពរមតាមរយៈគណកមាម្ិកាទ្បតិបតេិ
កំណត់គគាលនគោបាយ គសចកេីដណនាំ លកខខណឌ និងរិសគៅជ្ញយុរស្ថ
ធ
ស្តសេ
គហើយយល់ទ្ពមគលើទ្គប់ការចូលរួមចំដណកទាំងអស់ជ្ញមួយនឹងការគមើលដថរកា។
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