ང་ཚོའ་ི སི་ཚོགས་ཀི་སིད་ཇུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།

English

Tibetan

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.

ང་ཚོའི་མགྐྱོན་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་ཉྱེ་འཁྐྱོར་གི་ས་གནས་སི་ཚོགས་ཁྐྱོད་དུ་ཧུར་བརྐྱོན་གིས་ཐྱེ་གཏྐྱོགས་བྱེད་པར་
ང་ཚོས་ཁས་ལྱེན་བས་ཡྐྱོད། རྒྱུ་མཚན་འདིས་ང་ཚོའི་ཚོང་གཉྱེར་གི་དམིགས་ཡུལ་ངྱེས་བརྟན་བཟྐྱོ་ཞིང་སི་ཚོགས་
ནང་གི་འཚོ་བའི་སྤུས་ཚད་གྐྱོང་དུ་སྱེལ་བར་བརྟྱེན་ནས་རིན་ཐང་ལྡན་ཞིང་འགན་འཁུར་ཅན་གི་སི་ཚོགས་རྐྱོགས་
ཟླ་ཞིག་མཚོན་ཡྐྱོད།

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.

ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་སུ་མ་དངུལ་གཏྐྱོང་འཇྐྱོག་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། འཛམ་གིང་ཧིལ་བྐྱོའི་ཧུར་བརྐྱོན་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱེད་པ་དྱེ་ཡིན། དྱེས་རྒྱལ་སིའི་མགྐྱོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གི་ཚོང་གཉྱེར་ར་དྐྱོན་མཚོན་ཡྐྱོད་ལ། ང་ཚོའི་ཚོང་ལས་
གཉྱེར་ཡུལ་གི་སི་ཚོགས་ལ་མཐུན་ཕྐྱོགས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན་ངྱེས་ཡིན། ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བ་འགུལ་ཚང་
མ་ལས་ཁུངས་ཀི་རིན་ཐང་དང་རྒྱལ་ཁའི་ཐབས་ལམ། ཀུན་སྐྱོད་ཀི་བརི་སྲུང་། ཚོང་གཉྱེར་ཀི་སྐྱོད་ལམ་དང་བསྟུན་
དགྐྱོས།

Who we support

ང་ཚོས་སུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད།

At a corporate level, we focus on:

ཁྱེ་ལས་ཀི་ཚད་གཞིའི་སྱེང་དུ། ང་ཚོའི་དྐྱོ་སྣང་བྱེད་ཡུལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ན།







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



ཁྐྱོར་ཡུག ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ཡུལ་གི་སི་ཚོགས་ཁྱེ་ཕན་ཀི་ཤུགས་རྱེན་དྐྱོ་དམ་དང་ཁྐྱོར་ཡུག་བརི་
སྲུང་ལ་ང་ཚོའི་འགན་འཁུར་ལྡན་པ་ཧ་གྐྱོ་བ་ཡིན། ༼དཔྱེར་ན། ནུས་ཤུགས་དང་ཆུའི་ཆུད་ཟྐྱོས་
དང་གྐྱོན་ཆུང་།༽



ས་གནས་དཔལ་འབྐྱོར་གི་གྐྱོ་སྐབས། སི་ཚོགས་ནང་གི་འཕྱེལ་རྒྱས་རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་གྐྱོ་སྐབས་ལ་ང་
ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་སིའི་མགྐྱོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གི་སྐྱོབ་གཉྱེར་ཞིབ་འཇུག་
བརྒྱུད་དྱེ་མགྐྱོན་ཁང་ལས་རིགས་ཀི་ལས་ཀའི་གྐྱོ་སྐབས་ཇྱེ་མང་དུ་གཏྐྱོང་བར་སྐྱོབ་གསྐྱོ་དང་
ལག་རལ་གི་ཟབ་སྐྱོང་སྱེལ་བ་ཡིན།



སྐྱོན་སྱེལ། ཆར་རླུང་ཇུས་གཞི་ནང་གི་རྒྱལ་སིའི་མགྐྱོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གི་སབས་གནས་ནི་ང་ཚོའི་
མགྐྱོན་ཁང་དང་ཉྱེ་འཁྐྱོར་གི་ས་གནས་སི་ཚོགས་སུ་རང་བྱུང་དང་མིས་སྐྲུན་པའི་གནྐྱོད་སྐྱོན་
འབྱུང་ཚེ་སྐྱོན་སྱེལ་དུ་རྐྱོགས་རམ་མཁྐྱོ་སྐྱོད་བ་ངྱེས་ཡིན་ཞྱེས་ང་ཚོས་ཁས་ལྱེན་བས་ཡྐྱོད།

Community partnerships

སི་ཚོགས་ཀི་རྐྱོགས་ཟླ།

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

སི་ཚོགས་ཀི་སིག་འཛུགས་གང་ཞིག་བདམས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་སྱེ། ཐྐྱོག་མའི་བསམ་ཚུལ་ནི་གཤམ་གསལ་གི་
ཚད་གཞི་དང་མཐུན་དགྐྱོས།







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.



རྒྱལ་སིའི་མགྐྱོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གི་ས་གནད་གསུམ་ལས་གང་རུང་ཞིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་
དགྐྱོས་མཁྐྱོ་ཆྱེ་བའི་འགྱེལ་བཤད་གསལ་པྐྱོར་སྐྱོན་པ།



ས་གནས་དྱེ་གའི་གསར་གཏྐྱོད་ཐབས་ལམ་ལྡན་པའི་མཁྐྱོ་གནད་འགྱེལ་བཤད་ངྐྱོས་འཛིན་བྱེད་
པ།



ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སིག་འཛུགས་དང་དྱེའི་འཇྐྱོན་ཐང་ལ་ཞིབ་ཆ་ལྡན་པའི་སྐྱོ་ནས་གྐྱོས་འཆར་
དང་བསྟུན་ཏྱེ་མིག་སྐྱོན་གསལ་བཤད་བྱེད་པ།



རྒྱལ་སིའི་མགྐྱོན་ཁང་ཚོ་ཁག་དང་མགྐྱོན་ཁང་ཁག་ལ་ཁྱེ་ཕན་ཅི་ཞིག་ཡྐྱོད་པར་གསལ་བཤད་
བྱེད་པ།
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ང་ཚོའ་ི སི་ཚོགས་ཀི་སིད་ཇུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།

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.

ས་གནས་ཀི་ཚད་གཞི་སྱེང་གི་ང་ཚོའི་ཐབས་ལམ་ཏྱེ། ཐག་བཅད་ཚང་མ་ཀུན་སྐྱོད་བརི་སྲུང་དང་མཐུན་པར་བྱེད་
པའི་དུས་སུ་ས་གནས་ཀི་དྐྱོ་དམ་པ་དང་ལས་ཀ་པ་རྣམས་ཀིས་སིད་ཇུས་འདི་རྒྱུན་ཤྱེས་ལམ་སྐྱོན་བཞིན་དུ་བཀྐྱོལ་
སད་བས་ནས་ཁྐྱོ་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཁྐྱོད་དུ་གང་ཞིག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐག་གཅྐྱོད་པའི་བྐྱོ་སྐྱོབས་སྱེད་པ།

Our approach to charitable giving

ང་ཚོའ་ི དགྱེ་ར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ།

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.

སིག་འཛུགས་ལ་དགྱེ་ར་ཚོགས་པའི་དཔང་རྟགས་ལྡན་པ་དང་དྱེའི་ཀུན་སྐྱོད་ལམ་ལུགས་ནི་ང་ཚོའི་ཀུན་སྐྱོད་བརི་
སྲུང་དང་མཐུན་པྐྱོ་ཡིན་ལ། ང་ཚོའི་དྐྱོ་སྣང་ས་ཁུལ་གསུམ་གི་ཁྐྱོངས་གཏྐྱོགས་ཡིན་པ་ཁྐྱོ་ནར་ཞལ་འདྱེབས་སྒྲུབ་པ་
ཡིན།

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:

མི་རིགས་དང་ཆྐྱོས་ལུགས། བཀའ་བསན། ཕྐྱོ་མྐྱོ། ལྐྱོ་གངས། རང་བྱུང་རྐྱོད་ལྱེན། རྒྱལ་ཁབ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད། གཞན་ཡང་ང་ཚོས་ཞལ་འདྱེབས་མི་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ་གཤམ་དུ་བཀྐྱོད་ན།












individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and
health care institutions
capital campaigns
endowment funds
conferences, workshops or seminars not directly
related to our business interests
multi-year grants; only the first year of multiyear requests will be assured, with support in
subsequent years dependent upon annual
evaluation
political donations of any kind.

Review structure and process





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.





མི་སྱེར།
ཆྐྱོས་ལུགས་ཚོགས་པ།
སྨན་ཁང་དང་འཕྐྱོད་བསྱེན་ལྟྱེ་གནས་ཀི་སིར་བཏང་ལས་གཉྱེར་རྐྱོགས་སྐྱོར།





མ་རའི་ལས་འགུལ།
མ་འཇྐྱོག་ཞལ་འདྱེབས་སྐྱོར་མྐྱོ།
ང་ཚོའི་ཚོང་ལས་ཁྱེ་ཕན་དང་ཐད་ཀར་འབྱེལ་བ་མྱེད་པའི་བགྐྱོ་གྱེང་དང་ཚོགས་འདུ། སྐྱོབ་
གཉྱེར་འདུ་ཚོགས།



ལྐྱོ་མང་རྐྱོགས་དངུལ་ལ། ལྐྱོ་མང་ནང་གི་ལྐྱོ་ཐྐྱོག་མ་དྱེ་ཁས་ལྱེན་བ་བའི་རྱེ་སྐུལ་ཡྐྱོད། དྱེ་རྱེས་ཀི་
ལྐྱོ་ནང་གི་རྐྱོགས་དངུལ་དྱེ་ལྐྱོ་རྱེའི་རིན་ཐང་གཏན་འབྱེབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྐྱོགས་སྐྱོབ་ཐྐྱོབ་
ཐབས་བ་དགྐྱོས།



ཆབ་སིད་ཀི་ཞལ་འདྱེབས།

གྲུབ་ཚུལ་དང་གྐྱོ་རིམ་ལ་བསར་ཞིབ་བྱེད་པ།


ཁྱེ་ལས་ཞལ་འདྱེབས་དྱེ་ཁྱེ་ལས་འགན་འཁི་རུ་ཁག་༼CRT ༽གི་མཛུབ་སྐྱོན་ཚན་ཁག་གིས་
དྐྱོ་དམ་བྱེད་ཀིན་ཡྐྱོད།



ཁྱེ་ལས་འགན་འཁི་རུ་ཁག་གིས་མི་སྣ་ནང་འདྱེན་བྱེད་ཅིང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་སིད་ཇུས་
ལ་མཛུབ་ཁིད་བྱེད།



ཁྱེ་ལས་འགན་འཁི་རུ་ཁག་གིས་ལྐྱོ་རྱེའི་དངུལ་རིས་མཚམས་སྐྱོར་རྒྱུས་བབས་བྱེད་ཅིང་། འགན་
འཛིན་ལྷན་ཁང་གིས་ངྐྱོས་ལྱེན་བྱེད་པ་ཡིན། སིད་ཇུས་སིག་བཅྐྱོས་དང་ར་འཛིན། ཚད་གཞི།
ཐབས་བྱུས་ཀི་ཁ་ཕྐྱོགས། ཞལ་འདྱེབས་ཚང་མ་ངྐྱོས་ལྱེན་བྱེད་པ་རྣམས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཁང་
གི་ལྟ་ཞིབ་དང་བསྟུན་དགྐྱོས།
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