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నిర్యధ రించుకోవడంగ్ల మరియుగ్ల అనిా గ్ల మార్కక ట్లలోనూగ్ల మనగ్ల కసమిర్ లకుగ్ల ఒకేగ్ల ర్కమైనగ్ల నాణా త,గ్ల సేవగ్ల మరియుగ్ల విలువనుగ్ల అందించ్చలాగ్ల చూడట్మేగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల
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ప్రవర్ తనాగ్లనియమావళిగ్లఇవా దుగ్లఅయితే,గ్లమీగ్లవృతితరర్మైనగ్లమరియుగ్లవా ి తరతగ్లప్రవర్ తనకుగ్లసంబంధంచిగ్లElevate Textilesగ్లయొకక గ్లకనీసగ్లఅపేక్షల్నుగ్లమరియుగ్లప్రతిగ్ల

సహచారిగ్ల పాట్టంచాల్నిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఎదురుచూసేగ్ల కనీసగ్ల నియమాల్నుగ్ల రదధతుల్నుగ్ల వివరిస్తంది.గ్ల మీగ్ల చరా్ లుగ్ల ఎరప ట్టకీగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల ప్రతిషఠగ్ల

మరియుగ్ల సమప్రతకుగ్ల హానిగ్ల కలిగంచకుండాగ్ల మంచిగ్ల విచక్షణగ్ల మరియుగ్ల లౌకా ంగ్ల ప్రదరిశ ంచ్చగ్ల మీగ్ల వా ి తరతగ్ల బాధా తకుగ్ల బదులుగాగ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల

నియమావళిగ్లఉండదుగ్లమరియుగ్లఉండకూడదు.గ్లఈగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళినిగ్లమీగ్లవిభారం,గ్లఉరసంసథగ్లలేద్గ్లవా్య పార్గ్లయూనిట్గ్లయొకక గ్లవిధానాలు,గ్ల

రదధతులుగ్లమరియుగ్లరనిగ్లనియమాల్తోగ్లకలిపగ్లఉరయోగంచాలి.గ్లచివరిగా,గ్లసరైనగ్లచరా్ గ్లతీస్కోవడంగ్లమీగ్లవా ి తరతగ్లవిచక్షణగ్లమీద,గ్లమీగ్లవా ి తరతగ్లమరియుగ్లమనగ్లకంపెనీగ్ల

సమప్రతగ్లమీదగ్లఆధార్రడిగ్లఉంట్యంది. 

 

ఈగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళిలోగ్లచరేి ంచబడినగ్లప్రతిగ్లఅంశంగ్లప్రతిగ్లఉదా్య గిగ్లవరి తంచకపోయినరప ట్టకీ,గ్లప్రరంచవా్య రతంగాగ్లఉనా గ్లఉదా్య గులుగ్లఅందరూగ్ల

ఈగ్లవిధానాల్నుగ్లఅర్ ధంగ్లచ్చస్కునిగ్లవ్యట్టనిగ్లఅనుసరించ్చగ్లవిధంగాగ్లఈగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళిగ్లగురించిగ్లఅవగాహనగ్లకలిగగ్లఉండాల్నిగ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

ఆశిస్త ంది.గ్ల మనగ్ల ఆధీనములోగ్ల ఉనా గ్ల ఉరసంసథలుగ్ల అనాీ గ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళినిగ్ల పాట్టంచ్చలాగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల చూస్తంది.గ్ల అదనంగా,గ్ల మనగ్ల

జాయింట్గ్ల వెంచర్డగ్ల భారసాా ములుగ్ల మరియుగ్ల మనగ్ల లైస్నీు లుగ్ల అందరూగ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల యొకక గ్ల సూప రి తతోగ్ల తమగ్ల వా్య పార్ంగ్ల

నిరా్ హించ్చలాగ్లమేముగ్లచూస్తనాా ం. 

ప్రరంచవా్య రత ప్రవర్తనా నియమావళిని తరప కండా ఎవరు అనుస్రించాలి 

ఈగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళిలోనిగ్లస్ద్ధ ంతాల్నుగ్లమరియుగ్లఆవశా కతల్నుగ్లసహచారులుగ్లఅందరూగ్లతరప కగ్లఅనుసరించాలిగ్లమరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

తర్ఫునగ్ల రనిచ్చస్తనా పుప డు,గ్ల మార్ గదర్శ కాల్గ్ల కొర్కుగ్ల ఈగ్ల నియమావళినిగ్ల చూడాలి.గ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిిగ్ల విరుధధంగాగ్ల ఏగ్ల రనినిగ్ల చ్చయడానిిగ్ల

కాంప్ట్టకరి్డ,గ్లఏజంట్,గ్లకను ల్ంిట్,గ్లసరలయర్డ,గ్లలేద్గ్లఇతర్గ్లమూడవగ్లరక్షానాి గ్లసహచారులుగ్లతెలిస్గ్లఉరయోగంచకూడదు.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లతర్ఫునగ్లరనిచ్చయుట్కుగ్ల

కాంప్ట్టకరిుల,గ్ల ఏజంట్యలగ్ల లేద్గ్ల కను ల్ంిట్లనుగ్ల నియమించ్చగ్ల సహచారులుగ్ల వ్యరుగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల గురించిగ్ల అవగాహనగ్ల కలిగగ్ల ఉనాా ర్నిగ్ల

నిర్యధ రించుకోవ్యలిగ్లమరియుగ్లవరి తంచ్చచోట్,గ్లనియమావళినిగ్లపాట్టంచడములోగ్లసహకార్యనిా గ్లతీస్కునేట్ట్యలగ్లనిర్యధ రించుకోవ్యలి.గ్ల 

స్మప్రత స్మస్ా లను రరిష్క రించడం 

ఒకగ్ల సమసా నుగ్ల రమనించినపుప డుగ్ల లేద్గ్ల ప్రశా గ్ల వచేి నపుప డుగ్ల మాట్టల డట్టనిిగ్ల మనమందర్ంగ్ల బాధా తగ్ల వహిసాత ము.గ్ల గ్ల అపుప డేగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల సమసా నుగ్ల

రరిషక రించరల్దు.గ్లగ్లమీకుగ్లఏగ్లరరిస్థతిగ్లగురించైనాగ్లప్రశా లుగ్లఉంటే,గ్లలేద్గ్లమీరుగ్లదుప్షప వర్ తనగ్లలేద్గ్లప్రరంచవయారతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళి,గ్లమాగ్లవిధానాలుగ్లలేద్గ్ల

చటి్టనాి గ్లఉల్లంఘంచినట్యలగ్లరమనించినట్లయితే,గ్లద్నాి గ్లనివేదించండి.గ్లమీరుగ్లఈగ్లప్ిందివ్యరిగ్లనుండిగ్లసహాయంగ్లపందవచేు : 

 

 మీగ్లమేనేజర్డ 

 మీగ్లHRగ్లమేనేజర్డ 

 మీగ్లనివేదించ్చగ్లప్కమంలోనిగ్లఇతర్గ్లమేనేజర్డగ్ల(లు) 

 Elevate Textiles యొకక గ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారం 

o compliance@elevatetextiles.com  

 Elevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లజనర్్గ్లకౌన్సు ్గ్లమరియుగ్లచీఫ్గ్లకంపెట లయన్సు గ్లఆఫీసర్డ 

o Kristen.hughes@elevatetextiles.com +1-704-951-2655 

 

 

 

 

 

 

పరిచయం 
 

 

mailto:compliance@elevatetextiles.com
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పైనగ్ల పేర్క నా వ్యరిలోగ్ల ఎవా రికీగ్ల ఉల్లంఘననుగ్ల నివేదించడంగ్ల మీకుగ్ల సౌకరా్ ంగాగ్ల లేకపోతే,గ్ల మీరుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల సమప్రతగ్ల లైన్సనుగ్ల కూడాగ్ల

ఉరయోగంచవచేు ,గ్లఇదిగ్లఇమెయి్గ్లలేద్గ్లటెలిఫోన్సగ్లదా్ ర్యగ్లఎవరైనాగ్లర్హసా ంగాగ్లమరియుగ్లఅనామకంగాగ్లనివేదికగ్లఇవా డానిిగ్లఅనుమతిస్తంది.గ్లగ్లమీరుగ్లసమప్రతగ్ల

లైన్సగ్ల లోగ్ల నివేదికగ్ల చ్చస్నపుప డు,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కుగ్ల మిమి లిా గ్ల గురి తంచ్చగ్ల సమాచార్ంగ్ల అందించబడదుగ్ల (మిమి లిా గ్ల మీరుగ్ల గురి తంచుకుంటేగ్ల తరప ),గ్ల లేద్గ్ల

అందించాలిు నగ్ల అవసర్ంగ్ల కూడాగ్ల లేదు.గ్ల గ్ల సమప్రతగ్ల లైన్సగ్ల దా్ ర్యగ్ల నివేదికనుగ్ల సమరిప ంచడానిి,గ్ల దేశ-నిరిగే్లషగి్ల సమప్రతగ్ల లైన్సగ్ల సంయా ల్నుగ్ల క్షక్షంచడానిిగ్ల లేద్గ్ల

ఎల్క్ట్కిానిక్గ్లసమర్ప ణగ్లచ్చయడానిిగ్లelevatetextiles.alertline.comగ్లనుగ్లసందరిశ ంచండి. 

 

మంచిగ్ల విశా్వ సముతోగ్ల సమసా ల్నుగ్ల లేవన్సతేతగ్ల వా కుతలుగ్ల లేద్గ్ల ఒకగ్ల అనుసర్ణగ్ల దరా్య పుతలోగ్ల మంచిగ్ల విశా్వ సముతోగ్ల సహకరించ్చగ్ల వా కుతల్కుగ్ల వా తిరేకంగాగ్ల ప్రతీకార్గ్ల

చర్ా నుగ్ల తీస్కోవడానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్ల ప్రయతాి సేతగ్ల అదిగ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల యొకక గ్ల ఉల్లంఘనగ్ల అవుతుందనిగ్ల మీరుగ్ల

తెలుస్కునిగ్లఉండాలి.గ్లఅదనంగా,గ్లప్రతీకార్ంగ్లఅనేదేగ్లవిడిగాగ్లఈగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళిగ్లయొకక గ్లతీప్వమైనగ్లఉల్లంఘనగ్లఅవుతుందిగ్లమరియుగ్లఇతర్గ్ల

ప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళిగ్లఉల్లంఘనగ్లలానేగ్లప్రతీకార్యనాి గ్లకూడాగ్లఅదేగ్లరదధతిలోగ్లనివేదించాలి.గ్ల“మంచిగ్లవిశా్వ సం”గ్లఅంటే,గ్లమీరుగ్లచెపేప దిగ్లసరియైనదిగాగ్ల

ఉండవల్స్నగ్లఅవసర్ంగ్లలేదుగ్లకానిగ్లమీరుగ్లఅర్ ధంగ్లచ్చస్కునా ట్యలగ్లనిజమేగ్లచెపాప లి. 

ద్రా్య ప్తత  మరియు ప్క్మశిక్షణా ప్రప్కియ 

ప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళి,గ్లమాగ్లవిధానాలుగ్లలేద్గ్లచట్ంిగ్లయొకక గ్లఉల్లంఘనల్నుగ్లమేముగ్లచాలాగ్లకఠినంగాగ్లతీస్కుంట్టము.గ్లఈ ప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్ల

నియమావళిగ్ల యొకక గ్ల స్ద్ధ ంతాల్నుగ్ల గౌర్వించడంగ్ల మరియుగ్ల వ్యట్టనిగ్ల అనుసరించడంగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల లోగ్ల మీగ్ల ఉదా్య గానిిగ్ల ఒకగ్ల షర్తుగాగ్ల ఉంట్యంది.గ్ల ఈగ్ల

విధానాల్నుగ్ల ఉల్లంఘంచ్చగ్ల డైర్కకరి్డ,గ్ల ఆఫీసర్డ,గ్ల లేద్గ్ల ఉదా్య గగ్ల ఎవరైనాగ్ల సరే,గ్ల ప్కమశిక్షణాగ్ల చరా్ ల్నుగ్ల ఎదుర్క నాలిు గ్ల ఉంట్యంది,గ్ల ద్నిలోగ్ల ఉదా్య రమునుండిగ్ల

తొల్గంచడంగ్లకూడాగ్లఉంట్యంది. 

 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఏదైనాగ్ల సంభావా గ్ల దుప్షప వర్ తనగ్ల లేద్గ్ల ఉల్లంఘనల్నుగ్ల క్షుణణంగాగ్ల దరా్య పుతగ్ల చ్చస్తంది.గ్ల గ్ల ఆగ్ల వివర్యల్నుగ్ల అందించడంగ్ల ోరా తాగ్ల విషయాల్నుగ్ల

ఉల్లంఘంచకపోతేగ్ల మరియుగ్ల తదురరిగ్ల దరా్య పుతగ్ల లేద్గ్ల రరిష్కక ర్యనిిగ్ల ఆట్ంకంగ్ల కలిగంచకపోతే,గ్ల నివేదికగ్ల మరియుగ్ల ప్కమశిక్షణాగ్ల ప్రప్ియగ్ల యొకక గ్ల ఫలితాలుగ్ల

నివేదికనుగ్లఅందించ్చగ్లవ్యరిిగ్లఅందించబడతాయి. 

శిక్షణ మరియు బోధన 

ప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళి,గ్లఅనిా అనుసర్ణగ్లవిధానాలుగ్లమరియుగ్లవరి తంచ్చగ్లచటి్టలు,గ్లనియమాలుగ్లమరియుగ్లనిబంధనల్గ్ల(“Elevateగ్లTextilesగ్లవిధానాలు”)గ్ల

మీదగ్లఒకగ్లప్కమానుసార్గ్లప్రరంచవా్య రతగ్లశిక్షణగ్లమరియుగ్లబోధనాగ్లకారా్ ప్కమంగ్లరూపందించబడుతుంది.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లవిధానాల్గ్లయొకక గ్లఅవసర్యలు,గ్లఅనుసర్ణగ్ల

యొకక గ్లప్పాముయా తగ్లమరియుగ్లబాధా తల్పైగ్లElevate Textilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లఅవగాహనగ్లకలిగగ్లఉండేలాగ్లచూడట్మేగ్లఈగ్లశిక్షణాగ్లకారా్ ప్కమంగ్లయొకక గ్లఉదేేశ్వలు.గ్ల

అనుసర్ణగ్లకమాూ నికేషన్సగ్లమరియుగ్లశిక్షణాగ్లకార్ా ప్కమంగ్లప్రతిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకేంప్దములోనూగ్లఅమలుచ్చయబడుతుంది. 

 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల కేంప్ద్లుగ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల యొకక గ్ల అంశ్వలు,గ్ల ల్క్షాా లుగ్ల మరియుగ్ల అశయాల్నుగ్ల స్బబ ందిగ్ల అందరికీగ్ల తెలియజేస్తందిగ్ల

మరియుగ్లశిక్షణగ్లఇస్తంది.గ్ల 

 

అనిా గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల గ్లసాథ నాలోల నిగ్ల ముయా గ్ల సూరర్డవైజరుల,గ్ల మేనేజ్మెంట్గ్ల మరియుగ్ల సే్ు గ్ల అస్స్య్యట్ల్కుగ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళినిగ్ల

చదవడానిిగ్లమరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లపాల్సీల్నుగ్లసమీక్షంచడానిిగ్లమరియుగ్లచరేి ంచడానిిగ్లఅవకాశంగ్లఉంట్యంది.గ్లఅదనంగా,గ్లElevateగ్లTextilesగ్లప్రరంచవా్య రతగ్ల

ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల యొకక గ్ల రరిధనిగ్ల మరియుగ్ల ప్పారా తనుగ్ల రరా్ వేక్షస్తంది,గ్ల దీనిలోగ్ల కారిి కులుగ్ల వ్యరిగ్ల శిక్షణగ్ల హాజరుగ్ల మరియుగ్ల అనుసర్ణనిగ్ల ధృక్షకరించ్చగ్ల

ప్రరంచవా్య రతగ్లప్రవర్ తనాగ్లనియమావళినిగ్లపూరి తగ్లచ్చయడానిిగ్లఒకగ్లకారా్ ప్కమంగ్లకూడాగ్లఉంట్యందిగ్లఅయితే,గ్లదీనిిగ్లరరిమితంగ్లకాదు. 

పోస్థటంగ్ అవస్ర్యలు 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల రనిసథలాల్లోగ్ల స్బబ ందిగ్ల మరియుగ్ల సందర్శ కులుగ్ల అందరికీగ్ల అందుబాట్యలోగ్ల ఉండేగ్ల విధంగాగ్ల ఈగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళినిగ్ల ప్రదరిశ స్తంది.గ్ల

అదనంగా,గ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల బహుళభాషల్లోగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల వెబ్సైట్లోగ్ల అందుబాట్యలోగ్ల ఉంట్యంది.గ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల

నియమావళిగ్లయొకక గ్లహార్డగ్్లకాపీలుగ్లఅభా ర్ ధనగ్లమేర్కుగ్లల్భా మవుతాయి. 
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మనంగ్లప్రతిదినంగ్లవా్య పార్ంగ్లచ్చయుట్కుగ్లసంబంధంచినగ్లనియమాలు 

రర్స్ప ర్ విరుద్ధ ఆస్కి త 

మీగ్లవా ి తరతగ్లఅసి తగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లఆసకుతల్తోగ్లజోకా ంగ్లచ్చస్కుంటేగ్లలేద్గ్లజోకా ంగ్లచ్చస్కునా ట్యలగ్లకనిపసేత,గ్లరర్సప ర్గ్లవిరుదధగ్లఆసి తగ్లఉండవచేు .గ్లమీగ్లవా్య పార్గ్ల

నిర్ ణయాల్నుగ్ల మీరుగ్లElevate Textilesగ్ల యొకక గ్ల అవసర్యల్గ్ల మీదగ్ల ఆధార్రడిగ్ల తీస్కోవ్యలేగ్ల గానిగ్ల మీగ్ల సా ంతగ్ల ఆసకుతల్గ్ల మీదగ్ల ఆధార్రడిగ్ల కాదు.గ్ల ఉద్హర్ణకు,గ్ల ప్ిందిగ్ల

సందర్యా లోల గ్ల రర్సప ర్గ్ల విరుదధగ్ల ఆసి తగ్ల కల్రవచేు గ్ల (i)గ్ల మీగ్ల రనినిగ్ల నిష్కప క్షకంగానుగ్ల ప్రభావవంతంగానుగ్ల మీరుగ్ల చ్చయడానిా గ్ల కషతిర్ంగ్ల చ్చసేగ్ల విధంగాగ్ల మీరుగ్ల చరా్ లుగ్ల

చ్చరట్డింగ్ల లేద్గ్ల ఆసకుతలుగ్ల కలిగగ్లఉండడం గ్ల (ii)గ్ల Elevateగ్ల Textilesలోగ్ల మీగ్లసాథ నంగ్ల ఫలితంగాగ్ల మీరుగ్ల లేద్గ్ల మీగ్లకుట్యంబగ్లసభాు లుగ్ల ఎవరైనాగ్లఅనుచితమైనగ్ల వా ి తరతగ్ల

ల్బిధనిగ్లపందినట్లయితే గ్లలేద్గ్ల(iii)గ్లElevateగ్లTextilesగ్లమీకుగ్లలేద్గ్లమీగ్లకుట్యంబగ్లసభాు ల్కుగ్లరుణాలుగ్లఇచేి నపుప డుగ్లలేద్గ్లరుణాల్కుగ్లహామీగ్లఇచిే నపుప డు. 

 

Elevate Textilesగ్లవిధానంగ్లప్రకార్ం,గ్లరర్సప ర్గ్లవిరుదధగ్లఆసకుతల్నుగ్లనివ్యరించాలి.గ్లరర్సప ర్గ్లవిరుదధగ్లఆసకుతలుగ్లఎల్లపుప డూగ్లసప షంిగాగ్లఉండకపోవచేు ,గ్లఅందువల్న,గ్ల

మీకుగ్ల ఏదైనాగ్ల ప్రశా గ్లఉంటే,గ్ల మీరుగ్లమీగ్ల పైగ్లసాథ యిగ్ల యజమానా ంగ్లసల్హాగ్ల తీస్కోవ్యలిగ్లమరియుగ్ల ఒకగ్ల సంభావా గ్ల రర్సప ర్గ్లవిరుదధగ్లఆసి తగ్లగురించిగ్లమీకుగ్ల తెలియవగ్లసేత,గ్ల

మీరుగ్లఆగ్లవిషయానిా గ్లనివేదించాలి. 

వా కి తరత వా్య పార్ స్ంబంధాలు 

ముయా ంగా,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కుగ్ల మరియుగ్ల ఇతర్గ్ల వా్య పార్గ్ల సంసథల్కుగ్ల మధా గ్ల జరిగేగ్ల లావ్యదేక్షల్కుగ్ల సంబంధంచిగ్ల మీగ్ల సా తంప్తగ్ల నిర్ ణయంపైగ్ల ప్రభావంగ్ల చూరరల్గ్ల

ఏదైనాగ్లఇతర్గ్లవా్య పార్గ్లసంసథలోగ్లమీరుగ్లఏగ్లసాథ నమునుగ్లతీస్కోర్యదుగ్లలేద్గ్లద్నిపైగ్లరణనీయమైనగ్లఆసి తగ్లకలిగగ్లఉండకూడదు.గ్లగ్లమీగ్లవా ి తరతగ్లవా్య పార్గ్లసంబంధాలుగ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లకోసంగ్లమీరుగ్లచ్చసేగ్లనిర్ ణయంగ్లమీదగ్లప్రభావంగ్లచూరకుండాగ్లఉండేలాగ్లమీరుగ్లచూడాలి.గ్లగ్లఇతర్గ్లకార్కాలుగ్లలేనపుప డు,గ్లబహిర్ంరంగాగ్లవర్ తకంగ్లచ్చయబడేగ్ల

వా్య పార్గ్లసంసథగ్లయొకక గ్లస్కూా రిటీల్లోగ్లబాకీగ్లఉనా వ్యట్టలోగ్లఒకగ్లశ్వతంగ్ల(1%)గ్లకంటేగ్లతకుక వగ్లఉనా గ్లస్కాూ రిటీల్కుగ్లకలిగగ్లఉండడంగ్లరర్సప ర్గ్లవిరుదధగ్లఅసి తగ్లఅవా దు. 

బంధువులతో వా్య పార్ం చేయడం 

ఒకగ్లElevateగ్లTextilesగ్లఉదా్య గగ్లతనగ్లవా ి తరతగ్లలాభానిిగ్లలేద్గ్లఒకగ్లబంధువుగ్లలాభానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లతోగ్లవా్య పార్ంగ్లచ్చయడానిిగ్లజనర్్గ్లకౌన్సు ్గ్లమరియుగ్లప్రధానగ్ల

అనుసర్ణగ్లఅధకారిగ్లలేద్గ్లప్రధానగ్లమానవగ్లవనరుల్గ్లఅధకారిగ్లయొకక గ్లముందస్తగ్లఆమోదంగ్లఅవసర్ం. 

ప్ాట్యా టీలు, బహుమతులు మరియు వేడుక్లు 

మనగ్లప్రమాణాల్కుగ్లమించినవిగ్లఅయినగ్లఎడల్గ్లలేద్గ్లఅవిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లతోగ్లవా్య పార్ంగ్లచ్చయడానిిగ్లకసమిర్డగ్లలేద్గ్లసరలయర్ లకుగ్లఒకగ్లనిబంధనగ్లలాగాగ్లకనబడరల్విగ్ల

అయినగ్ల ఎడల్గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఉదా్య గులుగ్ల ఎవరుగ్ల కూడాగ్ల ఏదైనాగ్ల చెలిలంపులు,గ్ల బహుమతులు,గ్ల వినోదం,గ్ల లేద్గ్ల ఇతర్గ్ల సహాయాలుగ్ల లేద్గ్ల డబ్బబ నుగ్ల

సీా కరించకూడదుగ్ల లేద్గ్ల సీా కరించడానిిగ్ల అంగీకరించకూడదు.గ్ల గ్ల వా్య పార్గ్ల సంబంధాల్గ్ల యొకక గ్ల సాధార్ణగ్ల రదధతిలోగ్ల సహేతుకమైన,గ్ల కాలానుగుణగ్ల లేద్గ్ల

యాదృచిి కగ్లఅంశ్వలుగ్లఅనుమతించబడతాయి.గ్లగ్లఈగ్లవిషయంలోగ్లఏదైనాగ్లఉదా్య గిగ్లఏదైనాగ్లప్రశా గ్లలేద్గ్లఆంద్యళనగ్లఉంటే,గ్లఅతను/ఆమెగ్లమార్ గదర్శ కతా ంగ్లమరియుగ్ల

దిశనిరేశేంగ్లకోసంగ్లజనర్్గ్లకౌన్సు ్గ్లమరియుగ్లప్రధానగ్లఅనుసర్ణగ్లఅధకారిగ్లలేద్గ్లప్రధానగ్లమానవగ్లవనరుల్గ్లఅధకారినిగ్లసంప్రదించాలి. 

పోటీదారుల స్మాచార్యలను సేక్రించడం 

సప్కమంగాగ్లసేకరించబడినగ్లవా్య పార్గ్లసమాచార్యనిిగ్ల Elevateగ్లTextilesగ్లవిలువగ్లఇస్తంది.గ్లమనగ్లపోటీద్రుల్గ్లగురించినగ్లసమాచార్ంగ్లఇతరుల్కుగ్లకూడాగ్లస్ల్బంగాగ్ల

అందుబాట్యలోగ్లఉనా గ్లబహిర్ంరగ్లమార్యగ ల్నుండిగ్లమాప్తమేగ్లసేకరించబడాలి.గ్లపోటీద్రుల్గ్లసమాచార్ంగ్లసేకరించడానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఎవరూగ్లకూడాగ్ల

గూఢచారితనంగ్లలేద్గ్లదంరతనంగ్లఎరప ట్టిగ్లచ్చయర్యదు. 

మీ బాధా తలు 

 

 వా ి తరత,గ్లసా ంతగ్లలాభానికంటే,గ్లచటి్టలుగ్లమరియుగ్లనైతికవిలువనుగ్లఅనుసరించండి. 

 మీగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకర్ తవ్యా లుగ్లలేద్గ్లబాధా తల్తోగ్లజోకా ంగ్లచ్చస్కోరల్గ్లమర్కగ్లవా్య పార్ములోగ్లసాథ నంగ్లకానిగ్లఆరి ధకగ్లఆసి తగానీగ్లకలిగగ్లఉండవదేు. 

 Elevateగ్లTextilesగ్లమరియుగ్లఒకగ్లబంధువుగ్లమధా గ్లవా్య పార్ంగ్లనిరా్ హించవదేు. 

 రర్సప ర్గ్లవిరుదధగ్లఆసి తగ్లవిధానాల్గ్లఉల్లంఘనలుగ్లఏవైనాగ్లఉంటే,గ్లవ్యట్టనిగ్లనివేదించండి. 

 సరలయర్ లతోగ్లలేద్గ్లకసమిర్ లతోగ్లవా వహరించ్చట్పుప డు,గ్లతకుక వగ్లవిలువరల్గ్లవ్యట్టకంటేగ్లఎకుక వగ్లవిలువరల్గ్లబహుమతుల్నుగ్లసీా కరించవదేు. 

 అనుసర్ణగ్ల మరియుగ్ల నైతికగ్ల విలువిగ్ల ఉద్హర్ణగాగ్ల వా వహరించండిగ్ల –గ్ల మరోగ్ల మాట్లోగ్ల చెపాప ల్ంటే,గ్ల సమప్రతతోగ్ల నడుచుకోవడంగ్ల అంటేగ్ల ఏమిటోగ్ల మీగ్ల

ప్రవర్ తనతోగ్లచూపంచండి. 

Elevate Textiles వ్యాపయరములో సమగ్రత 
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అంతరా్యతీయ వ్యణిజ్ా  చట్టట లు 

Elevateగ్లTextilesగ్లప్రరంచవా్య రతంగాగ్లవా్య పార్ంగ్లచ్చస్తనా ది.గ్లకొనాి గ్లసారుల,గ్లఒకగ్లదేశములోగ్లతీస్కునా గ్లచరా్ లుగ్లమరోగ్లదేశంగ్లయొకక గ్లచటి్టల్గ్లప్ిందగ్లElevateగ్లTextilesగ్లిగ్ల

చట్రిర్మైనగ్ల సమసా లుగ్ల సృష్టంిచవచేు .గ్ల ఇదిగ్ల ముయా ంగాగ్ల యు.ఎస్.గ్ల చటి్టల్గ్ల ిందగ్ల చాలాగ్ల వ్యసతవమైనది.గ్ల పోటీ-వా తిరేకగ్ల మరియుగ్ల వర్ తకగ్ల నియంప్తణగ్ల చటి్టలుగ్ల

గ్ల లషమిైనవిగ్ల మరియుగ్ల ఈగ్ల మార్ గదర్శ కములోగ్ల పూరి తగాగ్ల వివరించడంగ్ల సాధా ంగ్ల కాదు.గ్ల ఈగ్ల కార్ణంగా,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కొనిా గ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల వర్ తకగ్ల విధానాలుగ్ల మరియుగ్ల

రదధతుల్నుగ్ల సృష్టంిచిందిగ్ల మరియుగ్ల ఈగ్ల చటి్టల్నుగ్ల తమగ్ల రనిలోగ్ల ఎదురోక వడానిిగ్ల అవకాశమునా గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందుల్గ్ల కోసంగ్ల అదనపుగ్ల శిక్షణనుగ్ల

అందిస్తంది.గ్లఅయినరప ట్టకీ,గ్లఉదా్య గులుగ్లఅందరూగ్లకూడాగ్లఈగ్లచటి్టల్గ్లిందగ్లవచే్చ గ్లసమసా ల్గ్లగురించిగ్లకనీసగ్లఅవగాహననుగ్లకలిగగ్లఉండాల్నేదిగ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

వ్యరిగ్లఅవశా కత. 

 

విదేశీ అవినీతి చరా్ ల చట్టం 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల కారా్ కలాపాలుగ్ల నిరా్ హిస్తనా గ్ల అనేకగ్ల దేశ్వల్లోగ్ల అవినీతిగ్ల నిరోధకగ్ల చటి్టలుగ్ల ఉనాా యి,గ్ల ఇవిగ్ల పోటీలోగ్ల అనుకూల్మునుగ్ల పందడంగ్ల కొర్కుగ్ల లేద్గ్ల

ఇతర్ప్తాగ్ల విధంగాగ్ల అందుకునేవ్యరుగ్ల నిర్ ణయంగ్ల తీస్కోవడానాి గ్ల అప్కమంగాగ్ల ప్రభావితంగ్ల చ్చయడానిిగ్ల ల్ంచాలుగ్ల ఇవా డానిా గ్ల లేద్గ్ల ఇతర్గ్ల అప్కమగ్ల ప్రలోభాలుగ్ల

ఇవా డానాి గ్లనిషేధసాత యి.గ్లఉద్హర్ణి,గ్లయు.ఎస్.గ్లవిదేశీగ్లఅవినీతిగ్లనిరోధకగ్లచరా్ ల్గ్లచట్ంిగ్ల(Foreignగ్లCorruptగ్లPracticesగ్లAct,గ్లFCPA)గ్ల(i)గ్లఒకగ్లవిదేశీగ్లఅధకారిగ్లయొకక గ్ల

చరా్ నుగ్ల లేద్గ్ల నిర్ ణయానాి గ్ల ప్రభావితంగ్ల చ్చయుట్కుగ్ల లేద్గ్ల (ii)గ్ల వా్య పార్మునుగ్ల లేద్గ్ల ఏదైనాగ్ల వా్య పార్గ్ల అనుకూలానాి గ్ల పందడానిిగ్ల లేద్గ్ల నిల్బెటి్యకోవడానిిగ్ల

ప్రతా క్షంగాగ్లగానిగ్లమర్కగ్లవా ి తగ్లదా్ ర్యగ్లరరోక్షంగాగ్లగాని,గ్లవిదేశీగ్లఅధకారుల్కు,గ్లవిదేశీగ్లర్యజకీయగ్లరక్షాలుగ్లలేద్గ్లవ్యట్టగ్లఅధకారుల్కుగ్లఏయొకక గ్లయు.ఎస్.గ్లకంపెనీగ్లలేద్గ్ల

ద్నిగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లఉరసంసథలు,గ్లఅనుబంధగ్లసంసథలు,గ్లఉదా్య గులు,గ్లలేద్గ్లఏజంట్యలగ్లచెలిలంపులుగ్లఇవా డానిా గ్లనిరోధస్తంది.గ్లయుకెగ్లల్ంచగండితనంగ్లచట్ంిగ్ల(UKగ్ల

Briberyగ్ల Act,గ్ల UKBA)గ్ల లోగ్ల కూడాగ్ల అధకారికగ్ల (అనగా,గ్ల ప్రభుతా గ్ల అధకారుల్కుగ్ల సంబంధంచిన)గ్ల మరియుగ్ల వ్యణిజా గ్ల ల్ంచంగ్ల ర్కండింట్టగ్ల పైగ్ల ఇలాంట్టగ్ల నిషేధాలుగ్ల

ఉనాా యి.గ్ల అనేకగ్ల సందర్యా ల్లో,గ్ల యునైటేడ్గ్ల సేటి్ు గ్ల లేద్గ్ల యుకెలోగ్లవిదేశీగ్ల అధకారులుగాగ్ల రరిరణించబడనిగ్ల వా కుతలు,గ్ల వ్యరిగ్ల రనిసథల్ంగ్ల ప్రభుతా ంగ్ల ఆధీనములోగ్ల

ఉనాా గ్లలేకగ్లరరోక్షంగాగ్లనిరా్ హించినా,గ్లFCPAగ్లలేద్గ్లUKBAగ్లఉదేేశ్వల్కుగ్లవిదేశీగ్లఅధకారులుగాగ్లరరిరణించబడవచేు .గ్లఅందువల్న,గ్లఒకగ్లచెలిలంపునుగ్లలేద్గ్లనరదు-కానీగ్ల

లాభంగ్లపందేగ్లఏగ్లయొకక గ్లవా ి తగ్లయొకక గ్లస్థతిగ్లగురించిగ్లలేద్,గ్లవరి తంచ్చగ్లఅవినీతి-నిరోధకగ్లచట్మిునుగ్లఉల్లంఘంచ్చగ్లప్రమాదవకాశంగ్లకలిగనగ్లకారా్ కలాపాల్కుగ్లపాల్గగనా గ్ల

విదేశ్వలోల నిగ్లఏజంట్లగ్లమీదగ్లవిశేషగ్లప్శదధగ్లతీస్కోవ్యలి. 

 

FCPAగ్లమరియుగ్లUKBAగ్లల్కుగ్లకొనిా గ్లరరిమితమైనగ్లమినహాయింపులుగ్లమరియుగ్లచట్రిర్మైనగ్లర్క్షణలుగ్లవరి తసాత యిగ్లకానీగ్లఒకగ్లచెలిలంపుగ్లఒకగ్లమినహాయింపుగ్లలేద్గ్లర్క్షణగ్ల

ప్ిందకుగ్ల వస్తంద్గ్ల అనేదిగ్ల మూమూలుగాగ్ల ఒకగ్ల చట్రిర్మైనగ్ల ప్రశా గాగ్ల ఉంట్యంది.గ్ల ఉతప తుతలుగ్ల లేద్గ్ల సేవల్గ్ల ప్రదర్శ నకుగ్ల లేద్గ్ల ప్రచార్యనిిగ్ల సంబంధంచనదిగ్ల

అయితే,గ్ల లేద్గ్ల ఒకగ్ల ఒరప ందమునుగ్ల పూరి తగ్ల చ్చయడానిిగ్ల అయితేగ్ల కొనిా గ్ల సందర్యా ల్లో,గ్ల ఒకగ్ల విదేశీగ్ల అధకారిిగ్ల ప్రయాణంగ్ల లేద్గ్ల బసగ్ల యరేు లుగ్ల వంట్టగ్ల “నాా యమైనగ్ల

మరియుగ్ల సమంజసమైన”గ్ల యరేు ల్నుగ్ల చెలిలంచవచేు .గ్ల అయితే,గ్ల ఒకగ్ల యరేు గ్ల ఎంతగ్ల వర్కుగ్ల తిరిగగ్ల చెలిలంచవచే నేగ్ల ద్నిిగ్ల చట్రిర్మైనగ్ల మదింపుగ్ల అవసర్ంగ్ల

అవుతుంది.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లమరియుగ్లఅనుబంధగ్లసంసథలుగ్లప్రతిపాదితగ్లచెలిలంపుగ్లయొకక గ్లచట్రిర్మైనగ్లచెలులబాట్యనుగ్లఏగ్లఅవినీతిగ్లనిరోధకగ్లచట్ంిగ్లింద్గ్ల

మదింపుగ్లచ్చయడానిిగ్లప్రయతాి ంచర్యదు.గ్లద్నిిగ్లబదులుగా,గ్లఅవినీతిగ్లనిరోధకగ్లసందేహాలునా గ్లఏదైనాగ్లచెలిలంపుగ్లచ్చసేగ్లముందుగ్లవ్యరుగ్ల Elevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్ల

లీర్గ్లవిభారంగ్లసల్హాగ్లతీస్కోవ్యలి,గ్లదీనిలోగ్లఒకగ్లవిదేశీగ్లఅధకారిిగ్లచ్చసేగ్లలేద్గ్లవ్యరిగ్లలాభానిిగ్లచ్చసేగ్లచెలిలంపుగ్లకూడాగ్లవరి తస్ంది.గ్లఒకగ్లవా ి తగ్లFCPAగ్లలేద్గ్లUKBAగ్లప్ిందగ్ల

“విదేశీగ్లఅధకారి”గ్లగాగ్లరరిరణించడతార్యగ్లఅనేగ్లప్రశా కుగ్లకూడాగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారముగ్లసల్హాగ్లతీస్కోవ్యలి. 

మీ బాధా తలు 

 

 FCPA,గ్లUKBAగ్లమరియుగ్లఇతర్గ్లఅవినీతిగ్లనిరోధకగ్లచటి్టల్నుగ్లఅర్ ధంగ్లచ్చస్కోవడానిిగ్లమరియుగ్లసముచితమైనగ్లచరా్ గ్లతీస్కోవడానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్ల

లీర్గ్లవిభారముగ్లసల్హాగ్లతీస్కోవ్యలి. 

 ఒకగ్లవిదేశీగ్లఅధకారిగ్లఏదైనాగ్లవిలువైనదిగ్లకోరితే,గ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారమునుగ్లసంప్రదించండి. 

 వేరేగ్లఒకగ్లకంపెనీగ్లఒకగ్లరదధతినిగ్లపాట్టంచార్నేగ్లకార్ణంగాగ్లఅదిగ్లఆమోదయోరా ంగ్లఅనిగ్లఅనుకోర్యదు. 

 మీగ్లమేనేజర్డగ్లమరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారముగ్లఆమోదంగ్లలేకుండాగ్లఒకగ్లవిదేశీగ్లఅధకారిిగ్లవిలువైనదిగ్లదేనినిగ్లఇవా వదేుగ్లలేద్గ్లఇసాత ననిగ్ల

హామిగ్లఇవా వదేు. 

విశావ స్ఘాతక్ మరియు నాా యమైన పోటీ 

యునైటెడ్గ్ల సేటి్ు గ్ల మరియుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కారా్ కలాపాలుగ్ల నిరా్ హిస్తనా గ్ల అనిా గ్ల ఇతర్గ్ల ప్పాంతాల్లోనిగ్ల వరి తంచ్చగ్ల అనాి గ్ల విశా్వ సఘాతకగ్ల మరియుగ్ల నాా యమైనగ్ల

పోటీగ్ల చటి్టల్నుగ్ల పూరి తగాగ్ల అనుసరించిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల అనిా గ్ల కార్ా కలాపాలు,గ్ల చరా్ లుగ్ల మరియుగ్ల వా్య పార్గ్ల వా వహార్యలుగ్ల నిరా్ హించబడతాయనిగ్ల

నిర్యధ రించకోవడమేగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల విధానంగాగ్ల ఉంట్యంది.గ్ల పోటీద్రుల్తోగ్ల చట్రిర్మైనగ్ల ఒరప ంద్లుగ్ల కుదురేు కోవడం,గ్ల లేద్గ్ల సరలయరుల,గ్ల

డిక్ట్స్బి్యా ట్రుల,గ్ల లేద్గ్ల కసమిర్ లతోగ్ల చట్విిరుదధంగాగ్ల ఒరప ంద్లుగ్ల కుదురేు కోవడంతోగ్ల సహా,గ్ల అయితేగ్ల క్షట్టకేగ్ల రరిమితంగ్ల కాకుండా,గ్ల పోటీద్రుల్కుగ్ల హానిగ్ల కలిగంచ్చగ్ల

ఎట్యవంట్టగ్లచట్విిరుదధగ్లప్రవర్ తనలోనుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లపాల్గగనదు.గ్లఏగ్లఉతప తుతల్నుగ్లఅందుబాట్యలోగ్లఉంచాలి,గ్లఎకక డగ్లమరియుగ్లఎలాగ్లఅందుబాట్యలోగ్లఉంచాలి,గ్ల

మరియుగ్ల వ్యట్టిగ్ల ఎంతగ్ల ఛారీగా్ల వసూలుగ్ల చ్చయాల్నేగ్ల ద్నిగ్ల గురించిగ్ల సా ంతగ్ల నిర్ ణయాలుగ్ల తీస్కోవడంగ్ల అనేదిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల విధానముగాగ్ల ఎల్లపుప డూగ్ల

ఉంటూగ్లవస్తందిగ్లమరియుగ్లఅలాగేగ్లఎల్లపుప డూగ్లఉంట్యందిగ్లకూడా. 

 

ధర్లు,గ్లధర్గ్లవిధానాలు,గ్లర్యయతీలు,గ్లఅల్వెనుు లు,గ్లలేద్గ్లవిప్కయంగ్లయొకక గ్లఏగ్లఇతర్గ్లషర్తుకుగ్లసంబంధంచిగ్లఒకగ్లపోటీద్రుగ్లయొకక గ్లప్రతినిదితోగ్లఒరప ంద్లుగ్ల

చ్చస్కోకూడదనిగ్ల (లేద్గ్ల ఒకగ్ల ఒరప ందంగ్ల కుదురుే కోవడానిిగ్ల ప్రయతాా లుగ్ల చ్చయకూడదని)గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల విధానంగ్ల పేర్క ంట్యంది.గ్ల అదనంగా,గ్ల

కసమిర్ లను,గ్లమార్కక ట్లనుగ్లలేద్గ్లప్పాంతాల్నుగ్లరంచుకోవడం,గ్లఎవరైనాగ్లసరలయర్డగ్లలేద్గ్లకగ్లసమిరాు గ్లబహిషక రించడం,గ్లలేద్గ్లపోటీద్రుల్కుగ్లహానిగ్లకలిగంచ్చగ్లవిధంగాగ్ల

చర్ా లుగ్లతీస్కోవడంగ్లలేద్గ్లచర్ా లుగ్లతీస్కోకుండాగ్లఉండడంగ్లవంట్టవ్యట్టగ్లవిషయంలోగ్లపోటీద్రులుగ్లతమలోగ్లతాముగ్లఒరప ందంగ్లచ్చస్కోర్యదు. 

 

ఇతర్గ్ల ఏగ్ల చట్ంిగ్ల మాదిరిగానే,గ్ల అనుసరించడములోగ్ల వైఫలా్ ంగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ి,గ్ల ద్నిగ్ల అధకారుల్కు,గ్ల మరియుగ్ల సహచారుల్కుగ్ల రణనీయమైనగ్ల ప్రమాద్నిా గ్ల

కలిగస్తంది.గ్లవిశా్వ సఘాతకగ్లచటి్టల్గ్లఉల్లంఘనల్కుగ్లజరిమానాలుగ్లతీప్వంగాగ్లఉండవచేు గ్లమరియుగ్లసంబంధతగ్లవా కుతల్గ్లమీదగ్లమరియుగ్లమొతతంగ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

మీదగ్ల దీర్ ఘకాలికగ్ల ప్రభావంగ్ల చూరరల్వు.గ్ల గ్ల అందువల్న,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్ల అందరూగ్ల ఈగ్ల విశా్వ సఘాతకగ్ల విధానమునుగ్ల అనుసరించడంగ్ల వ్యరిగ్ల కర్ తవా ంగాగ్ల

ఉంట్యంది.గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల వా్య పార్యనిిగ్ల వరి తంచ్చగ్ల అనిా గ్ల విశా్వ సఘాతకగ్ల చటి్టల్నుగ్ల అనుసరించిగ్ల నిరా్ హింరబడేలాగ్ల నిర్యధ రించుకోవడంగ్ల ప్రతిగ్ల కార్యా ల్యంగ్ల

మరియుగ్లసహచారుల్గ్లయొకక గ్లబాధా త. 

 

సహజమైనగ్ల మార్కక ట్గ్ల బలాల్కుగ్ల సా తంప్తంగా,గ్ల మార్కక టోల గ్ల అప్రగామిగ్ల సాథ నంగ్ల ఉరయోగంచిగ్ల మార్కక ట్పప గ్ల గుతాత ధరతా ంగ్ల సాధంచడంగ్ల లేద్గ్ల ధర్ల్నుగ్ల

నియంప్తించడానాి గ్లలేద్గ్లఆగ్లమార్కక ట్గ్లలోగ్లపోటీద్రులుగ్లప్రవేశించకుండాగ్లఆరడానాి గ్లఅనేకగ్లవిశా్వ సఘాతకగ్లమరియుగ్లనాా యమైనగ్లపోటీగ్లచటి్టలుగ్లనిషేధసాత యి. 
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విశా్వ సఘాతకగ్ల చటి్టనిిగ్ల అనుసర్ణగ్ల అనేదిగ్ల చట్ంిగ్ల యొకక గ్ల ి లషమిైనగ్ల మరియుగ్ల చాలాగ్ల సాంకేతికమైనగ్ల అంశం.గ్ల విశా్వ సఘాతకగ్ల చట్ంిగ్ల అనుసర్ణగ్ల గురించిగ్ల మీకుగ్ల

ఏవైనాగ్లప్రశా లుగ్లఉంటే,గ్లదయచ్చస్గ్లమీగ్లసూరరాై జర్డగ్లలేద్గ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారమునుగ్లసంప్రదించండి.గ్లగ్లఈగ్లవిధానమునుగ్లఉల్లంఘంచినట్యలగాగ్ల

గురి తంచబడగ్్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఉదా్య రంనుండిగ్లతొల్గంచడంగ్లసహాగ్లప్కమశిక్షణగ్లచర్ా కుగ్లగుర్వుతారు,గ్లమరియుగ్లస్వి్గ్లమరియుగ్లప్ిమిన్గ్లజరిమానాల్కుగ్ల

లోనవుతారు. 
 

మీ బాధా తలు 

 

 ధర్లుగ్లలేద్గ్లఉతప తుతల్గ్లగురించి,గ్లఅధకారికంగాగ్లలేద్గ్లఅనధకారికంగాగ్లElevateగ్లTextilesగ్లపోటీద్రుల్గ్లఉదా్య గులుగ్లఎవరితోనూగ్లఎపుప డూగ్లచరేి ంచవదేు. 

 Elevateగ్లTextilesగ్లపోటీద్రుల్గ్లగురించిగ్లఎపుప డూగ్లఅవ్యసతవమైనగ్లలేద్గ్లదాే షపూరితగ్లప్రకట్నలుగ్లచ్చయవదేు. 

వ్యణిజ్ా  ఆంక్షలు 

అపుప డపుప డు,గ్లప్రభుతాా లుగ్లరర్దేశ్వల్గ్లనుండిగ్లదిగుమతులుగ్లమరియుగ్లఎగుమతులుగ్లమీదగ్లవ్యణిజా గ్లలేద్గ్లప్రయాణగ్లఆంక్షలుగ్లవిధసాయి.గ్లగ్లఒకగ్లరర్దేశమునుండిగ్ల

నిషేధంచబడినగ్లరమా సాథ నానిిగ్లమరియుగ్లఅంతిమగ్లవినియోరద్రుడిిగ్లఎగుమతిగ్లచ్చయబడేగ్లఉతప తుతల్తోగ్లసహాగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లయు.ఎస్.గ్లకార్ా కలాపాలుగ్ల

యు.ఎస్.ఎగుమతిగ్ల చటి్టల్కుగ్ల లోబడిగ్ల ఉంట్టయిగ్ల మరియుగ్ల ఇవిగ్ల ప్రధానంగాగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఉతప తుతల్గ్ల రమా సాథ నంగ్ల మరియుగ్ల అంతిమగ్ల వినియోరద్రుడినిగ్ల

నియంప్తిసాత యి.గ్ల కొనాి గ్ల సందర్యా ల్లో,గ్ల కొనాి గ్ల రమా సాథ నాల్కుగ్ల ఏగ్ల ఉతప గ్లతుతల్ను,గ్ల వ్యట్టగ్ల మూల్సాథ నముతోగ్ల నిమితతంగ్ల లేకుండా,గ్ల రంరకూడదు.గ్ల నిరి ధషగి్ల దేశ్వల్తోగ్ల

వ్యణిజా ంగ్లచ్చయడానిా గ్లనియంప్తిసూత గ్లచ్చయబడినగ్లచటి్టల్నాి ంట్టనిగ్లఅనుసరించడమేగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లవిధానంగ్లమరియుగ్లఎగుమతుల్తోగ్లవా వహరిస్తనా గ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లఅతనిగ్లలేద్గ్లఆమెగ్లవా్య పార్గ్లకారా్ కలాపాల్కుగ్లవరి తంచ్చగ్లఅనిా గ్లనియమాలుగ్లమరియుగ్లరదధతుల్పైగ్లఅవగాహనగ్లకలిగగ్లఉండడంగ్ల

చాలాగ్లముయా ము. 

మీ బాధా తలు 

 

 యు.ఎస్.-కానిగ్లదేశ్వల్కుగ్లచ్చసేగ్లవిప్కయాల్కుగ్లఎగుమతిగ్లనియంప్తణగ్లచటి్టలుగ్లవరి తంచవనిగ్లభావించవదేు. 

 ఏదైనాగ్లవ్యణిజా గ్లచటి్టల్గ్లఅనుసర్ణగ్లగురించిగ్లమీకుగ్లఏవైనాగ్లప్రశా లుగ్లలేద్గ్లసందేహాలుగ్లఉంటే,గ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారమునుగ్లసంప్రదించిగ్ల

సల్హాగ్లతీస్కోండి. 

 

బహిష్క ర్ణ-వా తిరేక్త 

యు.ఎస్.గ్లబహిషక ర్ణ-వా తిరేకతగ్లచటి్టలుగ్లయు.ఎస్.గ్లప్రభుతా ంచ్చగ్లఆమోదించబడనిగ్లబహిషక ర్ణకుగ్లమదధతుగాగ్లElevateగ్లTextilesగ్ల(వ్యట్టగ్లఆధీనములోగ్లఉనా గ్లవిదేశీగ్ల

ఉరసంసథలుగ్ల మరియుగ్ల అనుబంధగ్ల సంసథల్తోగ్ల సహా)గ్ల మర్కగ్ల వా ి తతోగ్ల వా్య పార్ంగ్ల చ్చయడానిిగ్ల నిర్యకరించడానాి గ్ల లేద్గ్ల ఇతర్గ్ల చరా్ లుగ్ల చ్చరట్డిానాి గ్ల నిషేధసాత యి.గ్లగ్ల

బహిషక ర్ణకుగ్ల పాల్ప డాల్నిగ్ల కోరుతూగ్ల వచే్చ గ్ల ఏదైనాగ్ల అభా ర్ థనల్నుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల మరియుగ్ల ద్నిగ్ల ఆధీనములోగ్ల ఉనా గ్ల విదేశీగ్ల ఉరసంసథలుగ్ల యు.ఎస్.గ్ల

ప్రభుతాా నిిగ్లనివేదించాల్నిగ్లయు.ఎస్.గ్లచట్ంిగ్లకోరుకుంట్యంది.గ్లఏదైనాగ్లబహిషక ర్ణనుగ్లబల్రర్చమనిగ్లలేద్గ్లమదధతుగ్లఇచే్చ లాగ్లఒకగ్లచరా్ గ్లతీస్కోమనిగ్లలేద్గ్లచరా్ గ్ల

తీస్కోర్యదనిగ్ల కోరుతూగ్ల ఎవరైనాగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిిగ్ల ర్యతపూరితగ్ల లేద్గ్ల మౌఖికగ్ల అభా ర్ థనగ్ల అందితే,గ్ల ద్నినిగ్ల తక్షణమేగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కార్ప రేట్గ్ల లీర్గ్ల

విభారమునుగ్లసంప్రదించిగ్లఎలాగ్లసప ందించాల్నిగ్లసల్హగ్లతీస్కోవ్యలి. 

 

మీ బాధా తలు 

 

 బహిషక ర్ణలోగ్లపాల్గగనవల్స్ందిగాగ్లచ్చయబడేగ్లఅభా ర్ థనల్నుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారముకుగ్లనివేదించండి. 

 

భప్ద్త 

మనగ్ల తయారీ,గ్ల నిలా్ జేసేగ్ల మరియుగ్ల ష్టపప ంగ్గ్ల ప్రప్ియల్కుగ్ల సంబంధంచిన,గ్ల వా ి తరత,గ్ల రదధతిగ్ల ప్రకార్మైనగ్ల మరియుగ్ల భౌతికగ్ల భప్దతలోగ్ల అతాు తతమగ్ల రదధతుల్నుగ్ల

అనుసరించడానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకటి్యబడిగ్లఉనా ది. 

 

జాబితాగ్ల చ్చయబడనిగ్ల కారోగగ్ల (ఉద్.గ్ల మాదకప్దవ్యా లుగ్ల మరియుగ్ల ఇతర్గ్ల నిషేధకగ్ల వస్తవులు)గ్ల నిగ్ల కంపెనీగ్ల ఉతప తుతలు,గ్ల కొనుోలుగ్ల చ్చస్నవిగ్ల మరియుగ్ల ఉతప తితగ్ల చ్చస్నవిగ్ల

ర్కండింట్టలో,గ్ల ప్రవేశించనీయకుండాగ్ల యునైటెడ్గ్ల సేటి్యు క గ్ల వచ్చే గ్ల ష్టపిె ంట్లకుగ్ల కసి్ -ప్టేడ్గ్ల పార్నిరిపి్గ్ల అగైస్గి్ల టెప్ర్రిజంగ్ల (Customs-Tradeగ్ల Partnershipగ్ల Againstగ్ల

Terrorism,గ్లC-TPAT)గ్లసహాగ్లఅనుసర్ణనుగ్లఅనాి గ్లElevateగ్లTextilesగ్లసదుపాయాలుగ్లభప్దతాగ్లరదధతుల్నుగ్లపాట్టంచాలి. 

 

వరి తంచ్చగ్లఅనాి గ్లకసి్ గ్లచటి్టల్నుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లసదుపాయాలుగ్లఅనుసర్ణగ్లకలిగగ్లఉండాలిగ్లమరియుగ్లప్రరంచవా్య రతంగాగ్లసముచితమైనగ్లకసి్ ు గ్లఅధకారుల్తోగ్ల

రనిగ్లచ్చస్తతునా పుప డు,గ్లవస్తవుల్నుగ్లఅప్కమంగాగ్లర్వ్యణాగ్లచ్చయడానిిగ్లవా తిరేకంగాగ్లకారా్ ప్కమాల్నుగ్లన్సల్కొలిప గ్లపాట్టంచాలి. 

ర్యజ్కీయ కారా్ క్లారం మరియు విర్యళాలు 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల అరి ధకగ్ల మరియుగ్ల ఇతర్గ్ల వనరుల్నుగ్ల ర్యజకీయగ్ల రదవిిగ్ల ఏగ్ల అభా రి ధి గ్ల మదధతుగాగ్ల ప్రచార్యనిిగ్ల ప్రతా క్షంగాగ్ల గానిగ్ల రరోక్షంగాగానిగ్ల

ఉరయోగంచర్యదు,గ్లఅలాగేగ్లఒకగ్లవా ి తి గ్లప్రతా క్షంగాగ్లరరోక్షంగాగ్లఇచేి నగ్లర్యజకీయగ్లవిర్యళాల్నుగ్లతిరిగగ్లచెలిలంచడం,గ్లలేద్గ్లప్రభుతా గ్లఅధకారుల్కుగ్లలేద్గ్లఉదా్య గుల్కుగ్ల

చెలిలంపులు,గ్లవిర్యళాలు,గ్లలేద్గ్లబహుమతులుగ్లఇవా డంగ్లచ్చయర్యదు.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లవ్యరిగ్లసా ంతగ్లసమయములోగ్లవ్యరిగ్లసా ంతగ్లవనరుల్తోగ్ల

వా ి తరతంగాగ్లర్యజకీయగ్లవా వహార్యలోల గ్లపాల్గగనమనిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లప్పోతు హిస్తంది. 
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చట్టముతో అనుస్ర్ణ 

Elevateగ్లTextilesగ్లకారా్ కలాపాలుగ్లనిరా్ హిస్తనా గ్లప్రతిగ్లప్రదేశముగ్లయొకక గ్లరరిదిలోనిగ్లవరి తంచ్చగ్లఅనాి గ్లచటి్టల్గ్లపూరి తగ్లఅనుసర్ణతోగ్లకారా్ కలాపాలు,గ్లచరా్ లుగ్లమరియుగ్ల

వా్య పార్గ్లవా వహార్యల్నిా ంట్టనీగ్లనిరా్ హించబడడానిా గ్లనిర్యధ రించడమేగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లవిధానం. 

 

చటి్టనాి ,గ్లఅక్షర్యలాగ్లమరియుగ్లసూప రి తతో,గ్లగౌర్వించడంగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లనైతికగ్లవిలువల్గ్లప్రమాణాల్గ్లయొకక గ్లపునాది.గ్లమనగ్లఅందరికీగ్లఅనాి గ్లవరి తంచ్చగ్లచటి్టల్గ్ల

వివర్యలుగ్ల తెలిస్గ్ల ఉండవల్స్నగ్ల అవసర్ంగ్ల లేదుగ్ల అయినరప ట్టకీ,గ్ల సూరరాై జరుల,గ్ల మేనేజరుల,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కార్ప రేట్గ్ల లీర్గ్ల విభారంగ్ల లేద్గ్ల ఇతర్గ్ల అనుచితగ్ల

స్బబ ందిగ్లనుండిగ్లఎపుప డుగ్లసల్హాగ్లతీస్కోవ్యలిగ్లఅనిగ్లతీరి్య నించడానిిగ్లకావల్స్నంతగ్లవర్కుగ్లతెలుస్కునిగ్లఉండడంగ్లముయా ము.గ్ల 

నాణా త మరియు రరీక్షంచడం 

కసమిర్డగ్లఅవసర్యల్కుగ్లసరిపోయ్యగ్లలేద్గ్లద్నినిగ్లఅధరమించ్చగ్లప్రరంచసాథ యిగ్లనాణా తగ్లకలిగనగ్లఉతప తుతల్నుగ్లమరియుగ్లసేవల్నుగ్లఅందించడానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

కటి్యబడిగ్ల ఉనా ది.గ్ల ప్రరంచసాథ యిగ్ల నాణా తగ్ల మనగ్ల విజయానిిగ్ల చాలాగ్ల కీల్కమైనదిగ్ల మరియుగ్ల ప్రప్ియల్లోగ్ల నిర్ంతర్గ్ల అభివృదిధగ్ల దా ర్యగ్ల ఇదిగ్ల సాధా మవుతుందిగ్ల

మరియుగ్లకనీసగ్లమారుప తోగ్లల్కా్షా నాి గ్లసకాల్ములోగ్లచ్చర్డంగ్లఅనిగ్లనిరా్ చించబడుతుంది.గ్లఅనిా గ్లశోధనాగ్లడాకాు మెంటేషనులగ్లకచేి తంగాగ్లవెంట్నేగ్లపూగ్లరి తచ్చయబడాలి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevate Textiles ఉదా్య గులుగా మనం ఎలా జీవిసాత ము మరియు రని చ్చసాత మనేద్నిి సంబంధంచిన నియమాలు 

జ్నాలను నాా యంా నడరడం 

స్మాన అవకాశ్మిచేే  స్ంస్థ 

Elevateగ్లTextilesగ్లఒకగ్లసమానగ్లఅవకాశమిచ్చే గ్లసంసథగ్ల(మరియుగ్లయు.ఎస్.లోగ్లఅఫరిే ట్టవ్గ్లయాక్షన్సగ్లసంసథ).గ్లజాతి,గ్లవర్ ణం,గ్లమతం,గ్లలింరం,గ్లదేశీయగ్లమూల్ం,గ్లవయస్ు ,గ్ల

వైకలా్ ం,గ్ల వెటెర్న్సగ్ల స్థతి,గ్ల లేద్గ్ల వరి తంచ్చగ్ల చట్మిుతోగ్ల ర్క్షంచబడేగ్ల మరేదైనాగ్ల వరీ గకర్ణతోగ్ల చట్విిరుదధగ్ల నిమితతంగ్ల లేకుండా,గ్ల అర్ హతరల్గ్ల సహచారుల్కు,గ్ల ఉదా్య గానిిగ్ల

దర్ఖాస్తగ్ల చ్చస్కునా గ్లఅర్ హతరల్గ్ల అందరికీగ్ల సమానగ్లఉదా్య రగ్ల అవకాశంగ్లఇవా డమేగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్లయొకక గ్లవిధానం.గ్ల నియామకం,గ్ల లాభాలు,గ్లబదిలీ,గ్లపారితోష్టకం,గ్ల

రద్యనా తి,గ్ల స్ల్వు,గ్ల ఉదా్య రముగ్ల నుండిగ్ల తొల్గంచడం,గ్ల మరియుగ్ల లే-ఆఫ్గ్ల వంట్టవ్యట్టతోగ్ల సహా,గ్ల అయితేగ్ల క్షట్టకేగ్ల రరిమితంగ్ల కాకుండా,గ్ల ఈగ్ల విధానంగ్ల ఉదా్య గానిిగ్ల

సంబంధంచినగ్లఅనాి గ్లషర్తులుగ్లమరియుగ్లనిబంధనల్కుగ్లవరి తస్తంది. 

 

విచక్షణ-లేమి / వేధంప్త-లేమి 

సమానగ్ల అవకాశమిచ్చే గ్ల ఉదా్య రంగ్ల మరియుగ్ల ఏగ్ల ర్కమైనగ్ల చట్విిరుధధగ్ల వేధంపుగ్ల లేద్గ్ల విచక్షణకుగ్ల సహింపు-లేమిగ్ల అనేగ్ల మాగ్ల ల్క్షాా ల్నుగ్ల సాధంచుట్కుగ్ల సహాయంగ్ల

చ్చయవల్స్ందిగాగ్ల మేముగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్ల అందరినీగ్ల కోరుతునాా ముగ్ల మరియుగ్ల అలాగ్ల వ్యరుగ్ల చ్చయవల్స్నగ్ల అవసర్ంగ్ల ఉనా ది.గ్ల ఏదైనాగ్ల ఉల్లంఘనగ్ల

జరిగతే,గ్లఅదిగ్లకనిపెట్బిడినగ్లవెంట్నే,గ్లరరిషక రించబడుతుందిగ్లమరియుగ్లఎవరైనాగ్లమేనేజర్డగ్లలేద్గ్లసూరరాై జర్డగ్లసహా,గ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లఅట్టగి్ల

ప్రవర్ తనకుగ్లపాల్ప డుతునా గ్లవ్యరినిగ్లఉదా్య రమునుండిగ్లతొల్గంచడంగ్లసహా,గ్లసముచితమైనగ్లప్కమశిక్షణగ్లచరా్ గ్లతీస్కోబడుతుంది. 

 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్ల అందరికీగ్ల మరా్య దగానుగ్ల గౌర్వముతోనూగ్ల చూడబడేగ్ల హకుక గ్ల రల్దు.గ్ల అందువల్న,గ్ల జాతి,గ్ల వర్ ణం,గ్ల మతం,గ్ల లింరం,గ్ల దేశీయగ్ల మూల్ం,గ్ల

వయస్ు ,గ్ల వైకలా్ ం,గ్ల వెటెర్న్సగ్ల స్థతి,గ్ల లేద్గ్ల వరి తంచ్చగ్ల చట్మిుతోగ్ల ర్క్షంచబడేగ్ల మరేదైనాగ్ల వరీ గకర్ణగ్ల ఆధార్ంగాగ్ల చట్విిరుదధమైనగ్ల వేధంపు,గ్ల బెదిరింపు, మరియుగ్ల

బల్వంతంగ్లచ్చయడంగ్లలేనిగ్లఒకగ్లరనిగ్లవ్యతావర్ణమునుగ్లఅందించడానిిగ్లకంపెనీగ్లకటి్యబడిగ్లఉనా ది.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరిిగ్లరర్సప ర్గ్లగౌర్వంగ్లఅనేగ్లమాగ్ల

స్ద్ధ ంతానిిగ్లఇదిగ్లవిరుదధమైనదిగ్లమరియుగ్లఇదిగ్లసహించబడదు. 

 

అనుచితమైనగ్లవేధంపుగ్లమరియుగ్లఇతర్గ్లనిషేధతగ్లప్రవర్ తనలోగ్లప్ిందవి,గ్లక్షట్టకేగ్లరరిమితంగ్లకాకుండా,గ్లఉండవచేు : 

 

 ఒకగ్లవా ి తగ్లయొకక గ్లఆకార్ం,గ్లశరీర్ం,గ్లలేద్గ్లవా ి తరతగ్లజీవితంగ్లగురించినగ్లఅవ్యంఛితగ్లవ్యా యా లు 

 అశీ లల్మైనగ్లలేద్గ్లఅసబబైనగ్లరీతిలోగ్లశరీర్యనిా గ్లతాకడం 

 అవ్యంఛిత,గ్లఅశీ లల్మైనగ్లనికాే ్ు గ్లలేద్గ్లకామపుగ్లమాట్లుగ్ల 

 జాతి,గ్ల వర్ ణం,గ్ల మతం,గ్ల లింరం,గ్ల దేశీయగ్ల మూల్ం,గ్ల వయస్ు ,గ్ల వైకలా్ ం,గ్ల వెటెర్న్సగ్ల గ్లస్థతి,గ్ల లేద్గ్ల వరి తంచ్చగ్ల చట్మిుతోగ్ల ర్క్షంచబడేగ్ల మరేదైనాగ్ల వరీ గకర్ణగ్ల గురించిగ్ల

అశీ లల్మైన,గ్లహాసాా లుగ్లలేద్గ్లఅవ్యంఛితగ్లమాట్లు,గ్లించరరిచ్చగ్లవ్యా యా లు,గ్లలేద్గ్లబెదిరింపులు 

Elevate Textiles పనిసథలములో సమగ్రత 
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 లైంగకగ్లకారా్ కలాపాలు,గ్లజాతి,గ్లవర్ ణం,గ్లమతం,గ్లలింరం,గ్లదేశీయగ్లమూల్ం,గ్లవయస్ు ,గ్లవైకలా్ ం,గ్లవెటెర్న్సగ్లస్థతి,గ్లలేద్గ్లవరి తంచ్చగ్లచట్మిుతోగ్లర్క్షంచబడేగ్లమరేదైనాగ్ల

వరీ గకర్ణగ్లఒకరిగ్లఉదా్య రం,గ్లరద్యనా తి,గ్లరనితీరుగ్లమదింపుగ్లలేద్గ్లరనిచ్చసేగ్లవ్యతావర్ణాల్నుగ్లప్రభావితంగ్లచ్చసాత యనిగ్లసూచనగ్లఇవా డం 

 అశీ లల్మైనగ్లవస్తవులుగ్లలేద్గ్లచిప్తాల్నుగ్లప్రదరిశ ంచడం,గ్లరంచడం,గ్లలేద్గ్లఅందరికీగ్లతిరప డం గ్లలేద్ 

 ఇతర్గ్లప్రవర్ తన,గ్లఅదిగ్లకొందరుగ్లElevate Textilesగ్లఉదా్య గుల్కుగ్లఅభా ంతకర్మైనదిగాగ్లలేనరప ట్టకీ,గ్లఇతరుల్చ్చగ్లఅశీ లల్మైనదిగానోగ్లలేద్గ్లప్రతికూల్మైనదిగానోగ్ల

రరిరణించబడేగ్లరనిగ్లవ్యతాగ్లవర్ణమునుగ్లసృష్టతంచడం.గ్లలైంగకగ్లవేధంపు,గ్లముయా ంగా,గ్లఅవ్యంఛితగ్లలైంగకగ్లముందడుగులు,గ్లలైంగకగ్లకోరికల్నుగ్లకోర్డం,గ్లలేద్గ్ల

లైంగకగ్లసా భావంగ్లరల్గ్లఇతర్గ్లమౌఖికగ్లలేద్గ్లశ్వరీర్కగ్లతాకడాలు,గ్లప్ిందవ్యట్టలోగ్లఒకట్టగ్లమరింతగ్లఎకుక వరగ్లజర్రడం: 

o అట్టగి్లప్రవర్ తనకుగ్లల్గంరడంగ్లలేద్గ్లతిర్సక రించడంగ్లలేద్గ్లసహించుకోవడంగ్లఒకగ్లవా ి తగ్లయొకక గ్లఉదా్య రగ్లనియామకానిిగ్లఒకగ్లబహిర్ంరగ్లలేద్గ్లరరోక్షగ్ల

షర్తుగాగ్లఉండడం  

o అట్టగి్లప్రవర్ తనకుగ్లల్గంరడంగ్లలేద్గ్లతిర్సక రించడంగ్లలేద్గ్లసహించుకోవడానిా గ్లరద్యనా తి,గ్లరదవిగ్లతగ గంపు,గ్లఉదా్య రమునుండిగ్లతొల్గంపుగ్లలేద్గ్ల

జీతంగ్లవంట్టగ్లఒకగ్లఉదా్య రగ్లనిర్ ణయానిిగ్లఆధార్ంగాగ్లఉరయోగంచడం గ్లలేద్ 

o అట్టగి్ల షర్తుగ్ల ఒకగ్ల సహచారిగ్ల రనితీరుపైగ్ల అనుచితంగాగ్ల జోకా ంగ్ల చ్చస్కోవడంగ్ల లేద్గ్ల ఒకగ్ల ప్రతికూల్,గ్ల బెదిరింపుతోగ్ల కూడినగ్ల లేద్గ్ల అశీ లల్గ్ల రనిగ్ల

వ్యతావర్ణమునుగ్లసృష్టంిచడం. 

 

పైవిగ్లఅనాి గ్లఅనుచితమైనగ్లప్రవర్ తనకుగ్లకేవల్ంగ్లఉద్హర్ణగ్లమాప్తమే.గ్లఅవ్యంఛితమైనగ్లదూషణ,గ్లవిచక్షణ,గ్లలేద్గ్లవేధంపుగ్లఏ రూరములోనైనాగ్లసరే,గ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

ద్నినిగ్లచాలాగ్లతీప్వంగాగ్లరరిరణిస్తంది.గ్లద్నిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లలోగ్లఅసలుగ్లసాథ నమేగ్లలేదు. 

మాద్క్ప్ద్వా -ర్హిత రనిస్థలం 

ఉదా్య గులుగ్ల అందరూగ్ల రనిసథల్ములోగ్ల చట్విిరుదధమైనగ్ల మాదకప్దవా గ్ల కారా్ కలారములోగ్ల పాల్ప డకుండాగ్ల ఉండేలాగ్ల నిర్యధ రించడానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కటి్యబడిగ్ల

ఉనా ది.గ్లఈగ్లల్కా్షా నిా గ్లసాధంచడానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లమాదకగ్లప్దవా గ్లదురిా నియోరగ్లవిధానమునుగ్లన్సల్కొలిప ంది. 

 

ఈగ్ల విధానానిా గ్లఉల్లంఘంచ్చగ్ల ఏగ్ల ఉదా్య గగ్ల మీదగ్ల కూడా,గ్లఉదా్య రముగ్లనుండిగ్ల తొల్గంచడంగ్లసహా,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల సముచితమైనగ్ల ప్కమశిక్షణగ్ల చరా్ గ్ల తీస్కుంట్యంది.గ్ల

గ్లసాథ నికగ్ల చటి్టలుగ్ల అనుమతిసేత,గ్ల చట్విిరుదధమైనగ్ల మాదకప్దవా గ్ల ఉరయోరంగ్ల వల్నగ్ల లేద్గ్ల నియంప్తించబడినగ్ల రద్ర్ ధంగ్ల యొకక గ్ల దురాి నియోరంగ్ల వల్నగ్ల ఎవరైనాగ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లఉదా్య గగాగ్లఉండట్టనిిగ్లఅనరుహడుగ్లలాగాగ్లకనిపసేత,గ్లవ్యరినిగ్లరరీక్షంచ్చగ్లహకుక గ్లElevateగ్లTextilesగ్లిగ్లకల్దు. 

 

ఈగ్లవిధానంగ్లయొకక గ్లఅనిా గ్లతెలిస్నగ్లమరియుగ్లఅనుమానాసప దగ్లఉల్లంఘనల్నుగ్లసముచితగ్లమానవగ్లవనరుల్గ్లవిభారగ్లస్బబ ందిిగ్లవెల్లడించవల్స్నగ్లదృఢగ్లకర్ తవా ంగ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరికీగ్లఉనా ది. 

మానవ హకక లు మరియు కారిి కల రద్ధతులు 

సపెట లగ్ల చెయిన్సగ్ల అంతట్టగ్ల బానిసతా మునుగ్ల మరియుగ్ల మానవగ్ల అప్కమగ్ల ర్వ్యణానుగ్ల నివ్యరించడానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కటి్యబడిగ్ల ఉనా ది,గ్ల ఇదిగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ఉతప తితగ్ల

మరియుగ్ల రంపణీగ్ల సదుపాయాల్కుగ్ల వరి తస్తంది.గ్ల తమగ్ల స్బబ ంది,గ్ల ఒరప ందద్రులు,గ్ల సరలయరుల.గ్ల మరియుగ్ల వా్య పార్గ్ల భారసాా ములుగ్ల మానవగ్ల హకుక లుగ్ల మరియుగ్ల

కారిి కుల్గ్లరదధతుల్కుగ్లసంబంధంచిగ్లవరి తంచ్చగ్లఅనిా గ్లచట్రిర్మైనగ్లఆవశా కతల్నుగ్లఅనుసరిసాత ర్నిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లఆకాంక్షస్తంది. 

 

బాల కారిి కలు మరియు వెట్టట చాకిరి 

Elevateగ్ల Textilesగ్ల రనిసథల్ములోగ్ల చినా గ్ల పల్లల్నుగ్ల చట్విిరుదధంగాగ్ల ఉదా్య రములోగ్ల పెటి్యకోదుగ్ల లేద్గ్ల అలాగ్ల పెటి్యకోవడానిా గ్ల క్షమించదు,గ్ల అలాగేగ్ల వెట్టచిాిరినిగ్ల

చ్చయించుకోదుగ్ల లేద్గ్ల అలాగ్ల చ్చయించుకోవడానాి గ్ల క్షమించదు.గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఉదా్య గానిిగ్ల కనీసగ్ల వయోరరిమితిగ్ల ఉనా ది,గ్ల 16గ్ల సంవతు ర్యలు,గ్ల సాథ నికగ్ల కనీసగ్ల

వయస్ు ,గ్ల లేద్గ్ల తరప నిసరిగ్ల సూక ్గ్ల వయస్ు ,గ్ల క్షట్టలోగ్ల ఏదిగ్ల ఎకుక వైతేగ్ల అది.గ్ల ఐకా గ్ల ర్యజా గ్ల సమితిగ్ల యొకక గ్ల మానవగ్ల హకుక ల్గ్ల సార్ా ప్తికగ్ల ప్రకట్ననుగ్ల మేముగ్ల

ఆదరిస్తనాా ము. 

బాధా తాయుతమైన నియామకాలక నిబద్ధత 

మనగ్లసపెట లగ్లచెయిన్సలోనిగ్లకారిి కుల్నుగ్లనాా యంగాగ్లరరిరణించడానిిగ్లమేముగ్లకటి్యబడిగ్లఉనాా ము.గ్లఈగ్లకొనసాగుతునా గ్లప్రయతా ంలోగ్లభారంగా,గ్లమేముగ్లఉతప తుతల్నుగ్ల

కొనుోలుగ్ల చ్చసేగ్ల దేశ్వల్లోగ్ల వెట్టగి్ల చాిరిిగ్ల ద్రితీసేగ్ల రరిస్థతుల్నుగ్ల తొల్గంచడానిిగ్ల మాగ్ల కాంప్ట్టకరిుల,గ్ల సర్ఫర్యద్రులుగ్ల మరియుగ్ల వా్య పార్గ్ల భారసాా ముల్తోగ్ల కలిస్గ్ల

రనిచ్చయడంగ్లకొనసాగసాత ము. 

 

మాగ్లఉదా్య గులుగ్లమరియుగ్లమాగ్లసపెట లగ్లచెయిన్సస్గ్లభారసాా ములుగ్లరనిగ్లరరిస్థతుల్నుగ్లప్ిందిగ్లవిధంగాగ్లసృష్టంిచ్చలాగ్లచూడడానిిగ్లమేముగ్లకటి్యబడిగ్లఉనాా ము: 

 

 కారిి కులుగ్లఎవరూగ్లతమగ్లఉదా్య రంగ్లకొర్కుగ్లడబ్బబ గ్లచెలిలంచరు  

 కారిి కులుగ్లతమగ్లప్రయాణగ్లరప్తాల్పైగ్లనియంప్తణనుగ్లకలిగగ్లఉంట్టరుగ్లమరియుగ్లకదిలికకుగ్లపూరి తగ్లసేా చి నుగ్లకలిగగ్లఉంట్టరు గ్లమరియు 

 కారిి కులుగ్లఇంట్టగ్లనుండిగ్లబయలుదేరేగ్లముందుగ్లవ్యరిగ్లఉపాధగ్లయొకక గ్లప్పాథమికగ్లనిబంధనల్గ్లగురించిగ్లవ్యర్ందరికీగ్లతెలియజేయబడాలి. 

 

రని వేళలు 

Elevate Textilesగ్ల అస్స్య్యట్గ్ల వరి తంచ్చగ్ల చట్ంిగ్ల దా్ ర్యగ్ల అనుమతించబడినగ్ల ర్కగుా ల్ర్డగ్ల మరియుగ్ల ఓవర్డగ్ల ట్పంగ్ల రంట్ల్గ్ల కంటేగ్ల ఎకుక వగ్ల రనిగ్ల చ్చయకూడదు.గ్ల

అసాధార్ణమైనగ్ల రరిస్థతుల్లోగ్ల మినహాగ్ల ప్రతిగ్ల ఏడుగ్ల రోజుల్గ్ల వా వధలోగ్ల అనిా గ్ల సహచరుల్కుగ్ల వరుసగాగ్ల 24గ్ల రంట్ల్గ్ల విప్శ్వంతిగ్ల ఇవ్యా లి.గ్ల అనిా గ్ల ఓవర్డగ్ల ట్పంగ్ల రనులుగ్ల

ఏకాభిప్పాయంతోగ్లజర్గాలి.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లఓవర్డగ్లట్పంగ్లరంట్ల్నుగ్లజాప్రతతగాగ్లరరా్ వేక్షస్తందిగ్లమరియుగ్లప్పీమియంగ్లరేట్యలోగ్లఅనాి గ్లఓవర్డగ్లట్పంగ్లరనుల్కుగ్లరరిహార్ంగ్ల

అందిస్తంది.గ్లఅసాధార్ణమైనగ్లరరిస్థతుల్లోగ్లకాకుండా,గ్లవ్యర్ంలోగ్లర్కగుా ల్ర్డగ్లమరియుగ్లఓవర్డగ్లట్పంగ్లరంట్ల్గ్లమొతతంగ్ల60గ్లరంట్ల్కుగ్లమించర్యదు. 
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వేతనాలు 

గ్లసాథ నికగ్ల రరిప్శమలోగ్ల న్సల్కొనా గ్ల వేతనాలుగ్ల పోటీగాగ్ల ఉండడానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కటి్యబడిగ్ల ఉనా ది,గ్ల అయితే,గ్ల వేతనాలుగ్ల ఎరప ట్టకీగ్ల ప్రతిగ్ల కారా్ కలాపానిిగ్ల వరి తంచ్చగ్ల

చటి్టల్గ్లప్రకార్ంగ్లసాథ నికగ్లకనీసగ్లవేతనాల్కంటేగ్లతకుక వగాగ్లఉండదు.గ్లఅనిా గ్లవేతనాలుగ్లపందుతునా గ్లమరియుగ్లరంట్ల్-ఆధారితగ్లమినహాయింపు-లేనిగ్లసహచారులుగ్ల

కార్ా కలాపాల్కుగ్లవరి తంచ్చగ్లచటి్టల్గ్లప్రకార్ంగ్లసముచితమైనగ్లఓవర్కటంిగ్లవేతనంగ్లపందుతారు. 

 

రనిస్థలంలో బెదిరింప్తలు మరియు హింస్ 

బెదిరింపులు,గ్ల భయపెటేగి్ల ప్రవర్ తన,గ్ల దౌర్నాా గ్ల చరా్ లు,గ్ల లేద్గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ంది,గ్ల కసమిరుల,గ్ల వెండారుల,గ్ల లేద్గ్ల విధలోగ్ల ఉనా గ్ల లేద్గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల

అస్తగాగ్ల ఉనా గ్ల ఇతర్గ్ల వా కుతల్గ్ల మీదగ్ల హింసాతి కగ్ల చరా్ లుగ్ల నిషేధంచబడ్ాయి.గ్ల అదనంగా,గ్ల విధులోల గ్ల లేనపుప డుగ్ల సహచారుల్గ్ల మీదగ్ల బెదిరింపులు,గ్ల బయట్పెటేగి్ల

ప్రవర్ తన,గ్లదౌర్నాా గ్లచరా్ లుగ్లనిషేధంచబడ్ాయి.గ్లఈగ్లవిధానంగ్లయొకక గ్లఉల్లంఘనకుగ్లపాల్ప డేగ్లవా ి తగ్లఉదా్య రమునుండిగ్లతొల్గంచడంగ్లవర్కుగ్లమరియుగ్లద్నితోగ్లసహా,గ్ల

ప్కమశిక్షణగ్లచర్ా నుగ్లఎదుర్క నాలిు గ్లఉంట్యంది. 

 

సామూహిక్ బేర్సార్యలు 

కారిి కలుగ్ల సామూహికంగాగ్ల మాట్టల డడానిిగ్ల మరియుగ్ల బేర్మాడడానాి గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల గురి తస్తందిగ్ల మరియుగ్ల గౌర్విస్తంది.గ్ల మాగ్ల సహచరులుగ్ల సామూహికంగాగ్ల వ్యరిగ్ల

మాట్గ్లవినిపంచాల్నుకుంటే,గ్లలేద్గ్లవరి తంచ్చగ్లచటి్టల్కుగ్లఅనుగుణంగా,గ్లసముచితమైనగ్లచట్రిర్మైనగ్లవా వసథలోగ్లకారిి కగ్లసంఘాల్తోగ్లమరియుగ్లఇతర్గ్లసంసథల్గ్లమంచిగ్ల

విశా్వ సముతోగ్లమేముగ్లరనిగ్లచ్చయడానిిగ్లప్రయతాి సాత ం. 

మోస్పూరిత ప్రవర్తన 

ఉదేేశపూరా్ కంగాగ్ల ఒకగ్ల లావ్యదేక్షలోగ్ల మర్కగ్ల వా ి తనిగ్ల లేద్గ్ల వా్య పార్యనాి గ్ల మోసంగ్ల చ్చసేగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ంది,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల వా్య పార్ంగ్ల చ్చస్తనా గ్ల అనేకగ్ల

ప్పాంతాల్లో,గ్ల అనాి గ్ల ప్పాంతాల్లోగ్ల కాకపోయినా,గ్ల ప్ిమిన్గ్ల మరియుగ్ల స్వి్గ్ల చటి్టల్గ్ల ఉల్లంఘనగ్ల చ్చసేవ్యరుగ్ల అవుతారు.గ్ల అదనంగా,గ్ల అట్టగి్ల మోసపూరితగ్ల లావ్యదేక్షల్గ్ల

గురించిగ్లటెలిఫోన్స,గ్లఫా్య క్ు ,గ్లఇగ్లమెయి్గ్లలేద్గ్లతపాలాగ్లమెయి్గ్లదా్ ర్యగ్లచరే్ లుగ్లమోసానిిగ్లద్రిగ్లతీస్తంది.గ్లయునైటేడ్గ్లసేటి్ు గ్లచటి్టలుగ్లచాలాగ్లఎకుక వగ్లరరిధగ్లరల్విగ్ల

మరియుగ్లఉల్లంఘనగ్లజరిగతేగ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లతీప్వగ్లజరిమానాలుగ్లమరియుగ్లజైలుగ్లశిక్షకుగ్లగుర్వా్వ చేు .గ్లఅట్టగి్లసమసా నుగ్లనివ్యరించడానిి,గ్లElevateగ్లTextilesగ్ల

స్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లకసమిర్ లకుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లఉతప తుతల్గ్లగురించిగ్లవివరించడములో,గ్లఏదైనాగ్లప్రభుతా గ్లలేద్గ్లబాా ంకుల్కుగ్లరంపేగ్లనివేదికల్లోగ్లలేద్గ్లఆగ్లతర్హాగ్ల

రప్తాల్లోగ్ల ఎట్యవంట్టగ్ల తపుప డుగ్ల సమచార్ముగ్ల లేకుండాగ్ల ఉండేవిధంగాగ్ల రట్టగి్ల జాప్రతతలుగ్ల తీస్కోవ్యలి.గ్ల మోసపూరితగ్ల ప్రవర్ తననుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల క్షమించదుగ్ల

మరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లవరి తంచ్చగ్లఅనిా గ్లచటి్టల్కుగ్లఅనుగుణంగాగ్లనడుచుకోవడంగ్లఅనివ్యరా్ ం. 

రరా్య వర్ణ ఆరోరా ం మరియు భప్ద్తా స్థదాధ ంతాలు 

ఆరోరా ం మరియు భప్ద్త 

రనిగ్ల సథల్గ్ల ఆరోరా ంగ్ల మరియుగ్ల భప్దతగ్ల గురించిగ్ల అనిా గ్ల దేశ,గ్ల ర్యక్ట్రయిగ్ల మరియుగ్ల సాథ నికగ్ల చటి్టల్నుగ్ల పాట్టంచడంగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల విధానం.గ్ల అనిా గ్ల ఆరోరా గ్ల

మరియుగ్లభప్దతాగ్లనియమాలుగ్లమరియుగ్లనిబంధనల్నుగ్లఅనుసరించడానిిగ్లమరియుగ్లవిధులుగ్లనిరా్ హించడంలోగ్లనిర్ంతర్ంగ్లభప్దతనుగ్లపాట్టంచడానిిగ్లElevateగ్ల

Textilesగ్లసహచారులుగ్లబాధా తగ్లవహిసాత రు.గ్లర్క్షతగ్లరనిగ్లసథల్గ్లరరిస్థతులు,గ్లఅనిా గ్లరరికర్యల్ను,గ్లసాధనాలు,గ్లమరియుగ్లమెష్టనలనుగ్లనడరడం,గ్లవ్యట్టనిగ్లమంచిగ్లరరిస్థతిలోగ్ల

ఉంచడానిిగ్ల తగనగ్ల ర్క్షణగ్ల ఇవా డానిిగ్ల మరియుగ్ల స్ర్క్షతంగాగ్ల రనిచ్చయుగ్ల విధానాల్నుగ్ల అభా స్ంచడం,గ్ల అభివృదిధగ్ల చ్చయడం,గ్ల మరియుగ్ల సహచారుల్కుగ్ల శిక్షణగ్ల

ఇవా డానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కటి్యబడిగ్ల ఉనా ది.గ్ల అదనంగా,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ప్పాంరణములోగ్ల ఉనా పుప డుగ్ల తుపాకీలుగ్ల లేద్గ్ల ఆయుధాల్నుగ్ల కలిగగ్ల ఉండడానిా గ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లనిషేధస్తంది. 

 

ఈగ్ల చటి్టల్నుగ్ల ఉల్లంఘంచ్చగ్ల Elevate Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్ల తమకుగ్ల మాప్తమేగ్ల కాకుండాగ్ల ఇతరుల్కుగ్ల కూడాగ్ల హానిగ్ల కలిగంచవచేు .గ్ల ఏదైనాగ్ల భప్దతగ్ల ప్రప్ియలుగ్ల

ఉల్లంఘంచినట్యలగ్ల లేద్గ్ల అనుమానించబడితే,గ్ల లేద్గ్ల ఏదైనాగ్ల భప్దతగ్ల రర్మైనగ్ల సందేహాలుగ్ల ఉంటేగ్ల వ్యట్టనిగ్ల వెంట్నేగ్ల మీగ్ల సూరరాై జరుక గ్ల నివేదించాలి,గ్ల అపుప డేగ్ల

వ్యట్టనిగ్లసముచితంగాగ్లరరిషక రించవచేు . 

 

రరా్య వర్ణ స్థదాధ ంతాలు 

రరా్య వర్ణమునుగ్లర్క్షంచ్చగ్లవిధంగాగ్లమనగ్లకార్ా కలాపాల్ల్నుగ్లనిరా్ హించడంగ్ల Elevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లవిధానం.గ్లకనీసంగా,గ్లమేముగ్లకారా్ కలాపాలుగ్లనిరా్ హిస్తనా గ్ల

ప్రతిగ్లదేశములోగ్లవరి తంచ్చగ్లఅనాి గ్లచటి్టల్కుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లఅనుసరిస్తంది.గ్లసాథ నికగ్లరరా్య వర్ణగ్లచటి్టలుగ్లమరియుగ్లనిబంధనలుగ్లలేకపోతేగ్లలేద్గ్లతకుక వగ్లకఠినంగాగ్ల

ఉంటే,గ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లఅంతరా్యతీయగ్లరరా్య వర్ణ,గ్లఆరోరా గ్లమరియుగ్లభప్దతగ్లవిధానాలుగ్లమరియుగ్లప్రమాణాలుగ్లపాట్టంచబడతాయి. 

 

కంపెనీలుగ్లవ్యరిగ్లసరలయరులగ్లపాట్టంచడానిిగ్లతర్చూగ్లప్రరంచవా్య రతగ్లరరా్య వర్ణ,గ్లఆరోరా గ్లమరియుగ్లభప్దతగ్లప్రమాణాల్నుగ్లన్సల్కొలుప తాయి.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్ల

కసమిరులగ్ల అమలురరిచ్చగ్ల ప్రమాణాల్కుగ్ల సరిపోయ్యగ్ల లేద్గ్ల ద్నినిగ్ల మించ్చగ్ల విధంగాగ్ల మనగ్ల రరా్య వర్ణ,గ్ల ఆరోరా గ్ల మరియుగ్ల భప్దతగ్ల విధానాలుగ్ల మరియుగ్ల ప్రమాణాలుగ్ల

రూపందించబడినాయి. 

 

స్ర్క్షతమైనగ్లమరియుగ్లఆరోరా కర్మైనగ్లవ్యతావర్ణంగ్లఅనేదిగ్లప్రతిగ్లపౌరుడిగ్లమరియుగ్లప్రతిగ్లబాధా తగ్లరల్గ్లసంసథగ్లయొకక గ్లకర్ తవా ంగ్లఅనిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లనముి తుందిగ్ల

మరియుగ్లఈగ్లతర్యనిిగ్లమరియుగ్లర్యబోయ్యగ్లతర్యల్కుగ్లరరా్య వర్ణమునుగ్లర్క్షంచడంలోగ్లElevateగ్లTextilesగ్లనాయకతా గ్లపాప్తగ్లవహిస్తందనిగ్లదీనిిగ్లఅర్ ధం.గ్లరరా్య వర్ణానిిగ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లబాధా తగ్లరరికర్యల్కుగ్లకారా్ ప్కమాల్కుగ్లయరేు గ్లపెట్డింగ్లదా్ ర్యగ్లవెల్లడవుతుంది,గ్లతదా్ ర్యగ్లఉతప తితగ్లప్రప్ియల్గ్లఉర-ఉతప తుతలుగ్లగాలి,గ్లభూమిగ్ల

లేద్గ్లనీట్టపైగ్లప్రతికూల్ంగాగ్లప్రభావితంగ్లచూరకుండాగ్లఉండేలాగ్లనిర్యధ రించుకోవడమే. 

 

పునరుతప తితగ్లపాా కేజంగ్గ్లఉనా గ్లఉతప తుతల్నుగ్లకొనడానిిగ్లమరియుగ్లవ్యట్టనిగ్లఅంగీకరించడానిిగ్లమనగ్లకసమిర్ లనుగ్లప్పోతు హిస్తనాా ంగ్లమరియుగ్లపునరుతప తితగ్లచ్చయరల్గ్ల

ఉతప తుల్నుగ్లరూపందించిగ్లతయారుగ్లచ్చయడానిిగ్లమనగ్లసరలయర్ లనుగ్లప్పోతు హిస్తనాా ము. 

 

మనగ్ల సహజగ్ల వనరుల్నుగ్ల కాపాడేందుకుగ్ల మరియుగ్ల రోజువ్యరీగ్ల జీవితములోగ్ల రరా్య వర్ణమునుగ్ల మరింతగ్ల మెరుగాగగ్ల కాపాడేందుకుగ్ల మనగ్ల సమాజాలు,గ్ల కుట్యంబాలుగ్ల

మరియుగ్లసహచారుల్నుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లప్పోతు హిస్తంది. 
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 ో బబ  స్స్ట టనబిలిట్ట కొర్క Elevate Textiles యొక్క  కొనసాగంచే నిబద్ధత 

రరా్య వర్ణం,గ్లఆరోరా ంగ్లమరియుగ్లభప్దతగ్ల(Environmental,గ్లHealthగ్లandగ్లSafety,గ్లEHS)గ్లమరియుగ్లసామాజకగ్లబాధా తగ్లరట్లగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లధీర్ ఘ-కాలికగ్లనిబదధతగ్ల

కంపెనీగ్ల యొకక గ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల కారా్ కలాపాలుగ్ల అనాి ట్టలోనూగ్ల ముయా గ్ల ప్పాధానా తగ్ల కలిగనగ్ల అంశము.గ్ల కారా్ కలాపాల్లోలనుగ్ల సపెట లగ్ల చెయిన్సగ్ల లోనుగ్ల రరా్య వర్ణగ్ల

సస్టనిబిలిట్టనిగ్ల మెరుగురర్చడంగ్ల “చ్చయవల్స్నగ్ల సరైనగ్ల రని”గ్ల మరియుగ్ల కసమిరులగ్ల మరియుగ్ల భారసాా ముల్గ్ల ఆశయాల్నుగ్ల న్సర్వేరే్ డానిిగ్ల చాలాగ్ల ముయా మైనగ్ల

అంశం. 

 
సస్టనిబిలిట్టగ్ల అనగాగ్ల “భావిగ్ల తర్యలుగ్ల తమగ్ల అవసర్యల్నుగ్ల న్సర్వేరేు కునేందుకుగ్ల వ్యరిగ్ల సామర్యథ ా ల్నుగ్ల తగ గంచకుండాగ్ల ప్రస్తతగ్ల అవసర్యల్నుగ్ల న్సర్వేరేు కోవడం”.గ్ల

ఆరి ధక,గ్ల సామాజకగ్ల బాధా తగ్ల మరియుగ్ల రరా్య వర్ణగ్ల ప్రభావ్యల్నుగ్ల సమతులా్ ంగ్ల చ్చస్,గ్ల జనాభాగ్ల పెరుగుదల్గ్ల కొనసాగుతునేగ్ల ఉంట్యందనిగ్ల గురి తంచడానిిగ్ల సస్టనిబిలిట్టగ్ల

ప్రయతాి స్తంది. 

 

Elevate Textiles యొక్క  నిరోధంచబడడ రదార్యధ ల జాబితా (Restricted Substances List, RSL) విధానం 

కసమిర్ లకుగ్లస్ర్క్షతమైనగ్లమరియుగ్లనాణా తరల్గ్లఉతప తుతల్నుగ్లఅందించడానిిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లకొనసాగుతునా గ్లనిబదధతగ్లమూల్ంగాగ్లపారిప్శ్వమికగ్లకుటి్యగ్ల

ద్ర్ం,గ్లఎంప్బాయిడరీగ్లద్ర్ం,గ్లమరియుగ్లసాంకేతికగ్లటెకు ట్ప ు్ గ్లఉతప తుతల్గ్లతయారీలోగ్లఉరయోగంచ్చగ్లనార్,గ్లర్సాయనాలుగ్లమరియుగ్లలూప్బికంట్లగ్లపైగ్లయచేి తమైనగ్ల

మార్ గదర్శ కాల్నుగ్ల రూపందించడంగ్ల జరిగంది.గ్ల “నిరోధతగ్ల రద్ర్యధ లు”గ్ల అనగాగ్ల వివిధగ్ల దేశ్వల్లోగ్ల చట్ంిగ్ల దా్ ర్యగ్ల లేద్గ్ల ప్బాండుల్గ్ల దా్ ర్యగ్ల నిషేధంచబడినగ్ల లేద్గ్ల

ఇతర్ప్తాగ్లరరిమితంచబడినగ్లర్సాయినాలుగ్లమరియుగ్లఇతర్గ్లరద్ర్యధ లు. 

 
RSLగ్ల విధానముగ్ల పాట్టంచడంగ్ల వల్లగ్ల కసమిర్డగ్ల రిస్క ల్నుగ్ల తగ గస్తందిగ్ల మరియుగ్ల వక్ట్సతగ్ల రరిప్శమగ్ల ర్ంరములోగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఉతప తుతల్నుగ్ల ప్రరంచములోనేగ్ల

అప్రగామిగాగ్లనిల్బెడుతుంది.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లRSLగ్లజాబితానిగ్లwww.elevatetextiles.comగ్లలోగ్లచూడవచేు . 

 

మీ బాధా తలు 

 
 Elevateగ్లTextilesగ్లరరా్య వర్ణగ్లవిధానల్గ్లగురించిగ్లతెలుస్కోండి. 

 రరా్య వర్ణగ్లరదధతుల్నుగ్లఎకక డగ్లElevateగ్లTextilesగ్లమెరుగురర్చవచే నిగ్లగురి తంచండి. 

 సరికానిగ్లరరా్య వర్ణగ్లనివేదికనుగ్లలేద్గ్లఏదైనాగ్లరరా్య వర్ణగ్లసమసా ల్నుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయజమానా ంగ్లదృష్టిి గ్లతీస్కుర్ండి. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

కంపెనీ వనరులు మరియు ఆస్తల్ను రరిర్క్షంచడానిి నియమాలు 

ోరా  స్మాచార్ం 

రోజువ్యరిగ్ల వా్య పార్ములోగ్ల విలువైనగ్ల ోరా గ్ల సమాచార్ంగ్ల మీదగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ిగ్ల రణనీయమైనగ్ల పెటి్యబడిగ్ల ఉనా ది.గ్ల అనుమతిగ్ల లేకుండాగ్ల ోరా గ్ల సమాచర్మునుగ్ల

వెల్లడించకుండాగ్లనివ్యరించడానిిగ్లరూపందించబడినగ్లరదధతుల్గ్లదా్ ర్యగ్లఆగ్లపెటి్యబడినిగ్లమేముగ్లర్క్షసాత ము.గ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లఆరరేషనుల,గ్లకారా్ కలాపాలు,గ్ల

మరియుగ్ల వా్య పార్గ్ల వా వహార్యలు,గ్ల మనగ్ల కసమిరుల,గ్ల మరియుగ్ల మనగ్ల సరలయరులగ్ల క్షలైనంతగ్ల అధకంగాగ్ల ోరా ంగాగ్ల ఉంచడమేగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల విధానము.గ్ల

ఉదా్య రంగ్ల చ్చసేట్పుప డు,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ఉదా్య గులుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల గురించి,గ్ల ద్నిగ్ల కసమిరులగ్ల మరియుగ్ల సరలయర్ లగ్ల గురించిగ్ల ఏదైనాగ్ల ోరా గ్ల సమాచార్మునుగ్ల

తెలుస్కుంటే,గ్లఅట్టగి్లసమాచార్మునుగ్లఅతా ంతగ్లోరా మైనదిగాగ్లరరిరణించాలిగ్లమరియుగ్లబయట్వ్యళళ తోగ్లచరేి ంచకూడదు.గ్లఅట్టగి్లసమాచార్ంగ్లయొకక గ్లఅంతర్ గతగ్ల

భప్దతకుగ్లసహచారులేగ్లబాధా తగ్లవహిసాత రు.గ్లోరా గ్లసమాచార్ంగ్లఅనేదిగ్లElevateగ్లTextilesిగ్లచెందినగ్లసమాచార్ంగ్లమరియుగ్లబహిర్ంరంగాగ్లతెలియనదిగ్లక్షట్టలోగ్లప్ిందవిగ్ల

ఉనాా యి,గ్లఅయితే,గ్లక్షట్టకేగ్లరరిమితంగ్లకాదు: 

 
 Elevateగ్లTextilesగ్లవా్య పార్గ్లప్రణాళికలు 

 ధర్ల్గ్లసమాచార్ం 

 అంచనాలు 

 

 

Elevate Textiles సమాచారం మరియు ఆస్థథ  యొక్క సమగ్రత 
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 మార్కక ట్గ్లవిశే లషణలు 

 శిక్షణగ్లమెటీరియ్ు  

 సాంకేతికగ్లమానుా వ్ు  

 విప్కయాల్గ్లసమాచార్ం 

 కసమిర్డగ్లసమాచార్ం 

 ఉదా్య గులు/జీతంగ్లసమాచార్ం 

 ఉతాప దనగ్లసమాచార్ం 

 కొనుోలుగ్లసమాచార్ం 

 సేవగ్లమరియుగ్లనాణా తగ్లరనితీరు 

 ఉతప తితగ్లవివర్యలుగ్లమరియుగ్లప్రప్ియలు 

 ఉతప తితగ్లయరేు గ్లమరియుగ్లఉతాప దతకగ్లసమాచార్ం 

 రరీక్షగ్లవిధానాలు 

 వెండార్డగ్లధృక్షకర్ణగ్లసమాచార్ం 

 వా ి తరతగ్లఆరోరా గ్లసమాచార్ం 

 
ోరా ంగాగ్ల ఉంచాలిగ్ల అనిగ్ల నిరి ధషంిగాగ్ల పేర్క ంటూగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ిగ్ల ఇవా బడేగ్ల ఏదైనాగ్ల సమాచార్ంగ్ల కూడాగ్ల అట్టగి్ల సమాచార్ములోగ్ల ఉంట్యంది.గ్ల సాధార్ణంగా,గ్ల

సమాచార్మునుగ్లపందుట్కుగ్లఅనుమతిగ్లఉనా గ్లవ్యరిిగ్లతరప గ్లవేరేగ్లఎవరిిగ్లనిరి ధషగి్లఅనుమతిగ్లలేకుండాగ్లోరా గ్లసమాచార్మునుగ్లవెల్లడించర్యదు. 

 

Elevate Textiles ిగ్లచెందినగ్లోరా గ్లసమాచార్యనిిగ్లఅదనంగా,గ్లకసమిరుల,గ్లసరలయరుల,గ్లమరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లవా్య పార్గ్లభారసాా ముల్గ్లవా్య పార్గ్లసంబంధాల్గ్ల

నిమితతంగాగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ిగ్ల అందించ్చగ్ల బహిర్ంరం-కానిగ్ల ోరా గ్ల సమాచార్మునుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్ల ర్క్షంచవల్స్గ్ల ఉంట్యంది.గ్ల అట్టగి్ల సమాచార్ములోగ్ల

కసమిర్ లగ్ల ఉతప తితగ్ల మరియుగ్ల ఉతాప దకతగ్ల సమాచార్ంగ్ల లేద్గ్ల సరలయర్ లగ్ల ధర్ల్గ్ల సమాచార్ముగ్ల కూడాగ్ల ఉండవచేు .గ్ల సాధార్ణంగా,గ్ల అట్టగి్ల సమాచార్ముగ్ల యొకక గ్ల

ోరా తనుగ్లర్క్షసాత మనిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లపారీలి్కుగ్లహామీగ్లఇస్తందిగ్లమరియుగ్లవ్యట్టనిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లCEOగ్లమరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లకార్ప రేట్గ్లవైస్-గ్ల

ప్పెస్డంట్యలగ్ల లేద్గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల CEOగ్ల కుగ్ల రంపేగ్ల నేరుగాగ్ల రంపేగ్ల నివేదికలోల గ్ల నిరేశేగ్ల ర్యతపూరితగ్ల అనుమతిగ్ల లేకుండాగ్ల సహచారులుగ్ల బయట్గ్ల పారీలి్కుగ్ల

వెల్లడించర్యదు. 

 

ఈగ్ల విధానమునుగ్ల ఎవరైనాగ్ల సహచారులుగ్ల ఉల్లంఘంచినట్యలగ్ల తెలిసేత,గ్ల ఉదా్య రముగ్ల నుండిగ్ల తొల్గంచడంగ్ల సహా,గ్ల వ్యరుగ్ల ప్కమశిక్షణగ్ల చరా్ కుగ్ల లోనవుతారుగ్ల మరియుగ్ల

ఇతర్వ్యట్టతోగ్లసహా,గ్లవరి తంచ్చగ్లస్కూా రిటీస్గ్లచట్ంిగ్లయొకక గ్లఉల్లంఘనల్కుగ్లస్వి్గ్లలేద్గ్లప్ిమిన్గ్లజరిమానాలుగ్లకూడాగ్లఉండవచేు . 

ఆరిధక్ నివేదిక్లు మరియు రికార్డడ కీపంగ్ 

ప్రజల్కుగ్ల విడుదల్గ్ల చ్చసేగ్ల నివేదికలుగ్ల మరియుగ్ల రప్తాల్లోగ్ల మరియుగ్ల నియంప్తణగ్ల సంసథల్కుగ్ల రంపేగ్ల ఫై ు్ గ్ల లోగ్ల పూరి తగ్లసాథ యి,గ్ల నిజాయితీయైన,గ్ల కచేి తమైన,గ్ల

సకాల్ములోగ్ల మరియుగ్ల అర్ ధమయా్య గ్ల విధంగాగ్ల వెల్లడించడంగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల యొకక గ్ల విధానం.గ్ల అనాి గ్ల పుసతకాల్లోగ్ల మరియుగ్ల రికార్ుల్లోనుగ్ల లావ్యదేక్షల్నిా ంట్టనిగ్ల

కచేి తంగాగ్ల నమోదుగ్ల చ్చసేట్ట్యలగ్ల చూడట్ంగ్ల అనేదిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల విధానముగాగ్ల ఉందిగ్ల మరియుగ్ల అలాగేగ్ల కొనసాగుతుంది.గ్ల పైగా,గ్ల అనిా గ్ల పుసతకాలుగ్ల మరియుగ్ల

రికార్ులుగ్ల మరియుగ్లబాా ంక్గ్ల ఖాతాలుగ్ల లేద్గ్ల ఇతర్గ్ల ఆస్తల్గ్ల రిపాస్ట్రీస్గ్ల అనిా గ్ల కూడాగ్ల మామూలుగ్ల అకౌంట్టంగ్గ్ల మరియుగ్ల ఆడిట్టంగ్గ్ల కంప్టోలుక గ్ల లోబడిగ్ల ఉండడంగ్ల

అనేదేగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లవిధానంగ్లమరియుగ్లద్నిగ్లపుసతకాలుగ్లమరియుగ్లరికార్ుల్లోగ్లఏదైనాగ్లసమాచార్యనిా గ్లతపుప గాగ్లనమోదుగ్లచ్చయడంగ్లలేద్గ్లర్హసా గ్లబాా ంక్గ్ల

ఖాతాలుగ్ల లేద్గ్ల రిపాస్ట్రీల్నుగ్ల పెటి్యకోవడంగ్ల కచేి తంగాగ్ల నిషేధంచబడినది.గ్ల బాధా తరల్గ్ల వా్య పార్గ్ల నిర్ ణయాలుగ్ల తీస్కోవడంగ్ల కొర్కుగ్ల సమాచార్మునుగ్ల

నిజాయితీగానుగ్ల కచేి తంగాగ్ల నమోదుగ్ల చ్చస్గ్ల నివేదించాల్నిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల కోరుకుంట్యంది.గ్ల రికార్ుల్నుగ్ల Elevate Textilesగ్ల రికార్డగ్్ల ర్కటెనని్సగ్ల విధానాల్గ్ల ప్ిందగ్ల

మాప్తమేగ్లఅట్టపిెటి్యకోవ్యలిగ్లలేద్గ్లనాశనంగ్లచ్చయాలి. 

క్ంపెనీ వనరులు మరియు మేథోరర్మైన స్ంరద్ 

Elevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లమేథోరర్మైనగ్లసంరదగ్లచాలాగ్లవిలువరల్గ్లసంరద.గ్లకంపెనీగ్లపేరుగ్లమరియుగ్లచిహా ంగ్లElevateగ్లTextilesగ్లిగ్లప్పాతినితా ంగ్లవహిస్తందిగ్లమరియుగ్ల

ద్నిగ్లఅనుచితగ్లఉరయోరంగ్లవల్నగ్లకంపెనీిగ్లప్రతికూల్గ్లప్రచార్ంగ్లలేద్గ్లఆరి ధకగ్లనషి్కలుగ్లకల్రవచేు .గ్లఅదనంగా,గ్లకంపెనీగ్లపేరుగ్లకలిగయునా గ్లఏగ్లఉతప తితగ్లఅయినాగ్ల

తగనగ్లప్రమాణాల్నుగ్లకలిగగ్లఉనా ట్యలగాగ్లతరప కగ్లనిర్యధ రించుకోవ్యలి.గ్లకాపీరైట్గ్లచ్చయబడినగ్లవస్తవుల్గ్లప్రతుల్నుగ్లరంపణీగ్లచ్చయడానిిగ్లమరియుగ్లపేటెంట్గ్లచ్చయబడినగ్ల

ఆవిషక ర్ణల్నుగ్ల ఉరయోగంచడానిిగ్ల లేద్గ్ల విప్కయించడానిిగ్ల కూడాగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల ిగ్ల ప్రతేా కగ్ల హకుక గ్ల కలిగగ్ల ఉనా ది.గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల అనుభవిస్తనా గ్ల పోటీగ్ల

సౌల్భాా నాి గ్ల కొనసాగంచడంగ్ల కొర్కుగ్ల ఈగ్ల హకుక ల్నుగ్ల వినియోగంచుకోవడంగ్ల చాలాగ్ల ముయా ము.గ్ల గ్ల అదనంగా,గ్ల కంపెనీగ్ల వనరుల్నుగ్ల ఉరయోగంచిగ్ల విదిలోగ్ల భారంగాగ్ల

Elevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లసృష్టంిచ్చగ్లఅనిా గ్లఆవిషక ర్ణలు,గ్లనవకల్ప నలు,గ్లఉపాయాలు,గ్లమరియుగ్లవ్యణిజా గ్లర్హసాా లుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లిగ్లసా ంతంగ్లఅవుతుంది. 

 

కంపెనీగ్ల వా్య పార్మునుగ్ల నిరా్ హించుట్కైగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల వివిధగ్ల ఎల్ఎకిాానిక్గ్ల వా వసథల్నుగ్ల ఉరయోగస్తంది,గ్ల క్షట్టలోగ్ల ఇవిగ్ల ఉనాా యి,గ్ల అయితేగ్ల క్షట్టకేగ్ల రరిమితంగ్ల

కాదు:గ్ల టెలిఫోన్స,గ్ల స్్గ్ల ఫోనుల,గ్ల పేజరుల,గ్ల వ్యయిస్మెయి్గ్ల సదుపాయాలు,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల సర్ఫర్యగ్ల చ్చస్నగ్ల రర్ు న్గ్ల కంపాూ ట్రుల,గ్ల పడిఏగ్లలుగ్ల (రర్ు న్గ్ల డిజట్్గ్ల

అస్స్ంిట్),గ్లలాప్ట్టప్లు,గ్లఫ్యా క్ు గ్లమెష్టనుల,గ్లమోడంలు,గ్లమరియుగ్లసర్కా రులగ్లమరియుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లసర్ఫర్యగ్లచ్చస్నగ్లఇ-మెయి్గ్లమరియుగ్లఇంట్రా్క ట్గ్లయాకు స్.గ్ల

ఈగ్ల వా వసథల్గ్ల ఉరయోరంగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల మరియుగ్ల ఏదైనాగ్ల సంబంధతగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల విధానాల్కుగ్ల అనుగుణంగాగ్ల ఉండాలి,గ్ల అయితేగ్ల

అట్యవంట్టగ్ల విధానాల్లోగ్ల ఏదైనాగ్ల విరుదధమైనగ్ల నిబంధనలుగ్లఉంటేగ్ల ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళినేగ్ల చెలులతుంది.గ్ల పైగా,గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల స్బబ ందిగ్లఈగ్ల

సాధనాల్నుగ్ల అవమానకర్మైన,గ్ల అశీ లల్మైన,గ్ల విదా్ ంసక,గ్ల లేద్గ్ల అనైతికగ్ల రదధతిలోగ్ల లేద్గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల విధానముగ్ల లేద్గ్ల వరి తంచ్చగ్ల చటి్టనిిగ్ల ఉల్లంఘసూత గ్ల

ఉరయోగంచర్యదు. 
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ప్రభుతవ ంతో స్ంప్రదింప్తల 

ప్రభుతా గ్లసంసథలుగ్లవ్యరిగ్లవిదుల్నుగ్లసప్కమంగాగ్లనిరా్ హించుట్కుగ్లవ్యరితోగ్లసహకరించడంగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్లవిధానం,గ్లఅయితేగ్లప్రభుతా గ్లదరా్య పుతల్కుగ్లఇచ్చే గ్ల

సప ందనలుగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల తోగ్ల సమనా యరర్చడంగ్ల చాలాగ్ల ముయా ము.గ్ల ఫెడర్ ,్గ్ల ర్యక్ట్ష,ిగ్ల సాథ నికగ్ల లేద్గ్ల మునిస్ర్గ్ల ప్రభుతా గ్ల అధకారుల్గ్ల నుండిగ్ల సమాచార్ంగ్ల

కొర్కుగ్లవచే్చ గ్లఅభా ర్ తనలుగ్ల(మామూలుగ్లఅభా ర్ థనలుగ్లకాకుండా)గ్లలేద్గ్లవిచార్ణల్నుగ్లద్నినిగ్లసాీ కరించ్చగ్లవా ి తగ్లనోట్గ్లచ్చస్కునిగ్లవెనువెంట్నేగ్లసముచితగ్లవ్యా యా ల్తోగ్ల

Elevateగ్ల Textilesగ్ల కార్ప రేట్గ్ల లీర్గ్ల విభాగానిిగ్ల రంపాలి.గ్ల మామూలు-కానిగ్ల అభా ర్ తనల్నుగ్ల అంగీకరించడంగ్ల మరియుగ్ల సకాల్గ్ల అనుసర్ణగ్ల కొర్కుగ్ల సముచితగ్ల చర్ా గ్ల

తీస్కోవడంగ్లకొర్కుగ్లసప ందించడంగ్లElevateగ్లTextilesగ్లకార్ప రేట్గ్లలీర్గ్లవిభారంగ్లయొకక గ్లబాధా త. 

ప్రజ్లతో స్ంప్రదింప్తలు 

వ్యర్యత మాధా మాల్తో,గ్ల విశే లషకుల్తోగ్ల లేద్గ్ల ప్రజల్తోగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల తర్ఫునగ్ల మాట్టల డానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల CEOగ్ల చ్చతగ్ల నియమించబడినగ్ల వా కుతకుగ్ల మాప్తమేగ్ల

అధకార్ంగ్ల ఉంట్యంది.గ్ల వ్యర్యత మాధా మాల్కుగ్ల మరియుగ్ల ప్రజల్కుగ్ల సప షమిైనగ్ల మరియుగ్ల కచేి తమైనగ్ల సమాచార్మునుగ్ల అంధంచడానిిగ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల అనాి గ్ల

ప్రయతాా లుగ్లచ్చస్తందిగ్లమరియుగ్లసామానా గ్లప్రజల్కుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లతోగ్లఉనా గ్లసంబంధాల్లోగ్లసమప్రతనుగ్లనిల్బెటి్యకొనేలాలాగ్లచూస్తంది.గ్లవ్యర్యత మాధా మాలు,గ్ల

విశే లషకులుగ్లలేద్గ్లప్రశా లుగ్లఅడిగేగ్లఇతర్గ్లవా కుతల్నుగ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిగ్లఅందరూగ్లప్రధానగ్లమానవగ్లవనరుల్గ్లఅధకారిిగ్లరంపాలి. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

నాణా త, సేవ, విలువ మరియు సమప్రత. ఒక తేడా ఉనా ది. 

Elevateగ్లTextilesగ్లలోగ్లఉనా గ్లప్రతిగ్లఒకక రూగ్లనైతికమైనగ్లరదధతిలోగ్లవా వహరించడానిి,గ్లవ్యరిగ్లవిధులుగ్లనిరా్ హించడానిిగ్లమరియుగ్లతనగ్లచర్ా ల్కుగ్లబాధా తగ్లతీస్కోవ్యలిు గ్ల

ఉంట్యంది.గ్ల మనగ్ల విలువలుగ్ల మరియుగ్ల విధానాల్గ్ల రరిధగ్ల ప్రరంచవా్య రతంగాగ్ల ఉంట్యందిగ్ల మరియుగ్ల మనమందర్ంగ్ల ఈగ్ల విలువల్నుగ్ల మరియుగ్ల విధానాల్నుగ్ల పూరి తగాగ్ల

అర్ ధంగ్ల చ్చస్కోవడానిిగ్లమరియుగ్ల అమలురర్చడానిిగ్ల తగనగ్ల సమయంగ్లతీస్కోవడంగ్ల చాలాగ్ల ముయా ం.గ్ల దీనిిగ్ల సంబంధంచిగ్ల మనలోగ్ల ప్రతిగ్ల ఒకరిిగ్ల ఎంతగ్ల సవ్యలుగాగ్ల

ఉంట్యందనిగ్లElevateగ్లTextilesగ్లయాజమానా ంగ్లఅర్ ధంగ్లచ్చస్కుంట్యందిగ్లఅయితేగ్లమనగ్లకంపెనీగ్లయొకక గ్లవిజయంగ్లమార్కక ట్గ్లపేలస్ల,గ్లఒకరితోగ్లఒకరికునా గ్లసంబంధాల్లోగ్ల

మరియుగ్లసమాజముతోగ్లమనగ్లసంబంధాల్లోగ్లమనగ్లసమప్రతగ్లమీదగ్లఆధార్రడిగ్లఉంట్యంది. 

 

ఈగ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్ తనాగ్ల నియమావళిగ్ల మరియుగ్ల ఇతర్గ్ల విధానాలుగ్ల మరియుగ్ల రదధతుల్తోగ్ల అనుసర్ణనుగ్ల రరా్ వేక్షంచడానాి గ్ల Elevateగ్ల Textilesగ్ల క్షుణణంగాగ్ల

కొనసాగస్తంది.గ్లదీనిలోగ్లప్రరంచవా్య రతంగాగ్లఉనా గ్లElevateగ్లTextilesగ్లస్బబ ందిిగ్లఅనుసర్ణగ్లశిక్షణగ్లకూడాగ్లఉంట్యంది.గ్లపైగా,గ్లనియంప్తణాగ్లలేద్గ్లయునైటెడ్గ్లసేటి్ు గ్ల

స్కాూ రిటీస్గ్లచట్ంిగ్లఅనుసర్ణగ్లప్రభావంగ్లకలిగనగ్లElevateగ్లTextilesగ్లవిధానాలుగ్లమరియుగ్లరదధతుల్గ్లఅమలుగ్లమరియుగ్లఅనుసర్ణగ్లమీదగ్లElevateగ్లTextilesగ్లతనిఖీల్నుగ్ల

నిరా్ హించవచేు . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

శయశ్వత నిబద్ధత 
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దయచ్చస్గ్ల మీగ్ల సాథ నికగ్ల మానవగ్ల వనరుల్గ్ల మేనేజర్డగ్ల లేద్గ్ల మీగ్ల కేంప్దముగ్ల యొకక గ్ల జనర్్గ్ల మేనేజరుక గ్ల తిరిగగ్ల ఇచే్చ యండిగ్ల (మీగ్ల సహచారిగ్ల ఎంపాల యి్ ంట్గ్ల ఫై్గ్ల లోగ్ల

అట్టపిెటి్టలి). 

 

Elevateగ్లTextilesగ్లయొకక గ్ల ప్రరంచవా్య రతగ్ల ప్రవర్నాగ్లనియమావళిగ్లయొకక గ్లఒకక గ్ల ప్రతినిగ్లనేనుగ్లపంద్ను.గ్లద్నిలోగ్లనాగ్లఉదా్య గానిిగ్లవరి తంచ్చగ్లవివరించబడినగ్లప్రవర్ తనాగ్ల

ప్రమాణాల్నుగ్లనేనుగ్లఅర్ ధంగ్లచ్చస్కునాా నుగ్లమరియుగ్లవ్యట్టనిగ్లఅనుసరించడానిిగ్లఅంగీకరిస్తనాా ను. 

 

 

సంతకం  

  

  

పేరుగ్ల

ముప్దించండి 

 

  

  

తేదీ  

  

  

శ్వయ  

  

  

గ్లసాథ నం  

  

  

 
 

 

 

ప్రరంచవా్య రత ప్రవర్ తనా నియమావళిి సంబంధంచి ఏవైనా ప్రశా లు లేద్ ఆంద్యళనలు ఉంటే అవి Elevate Textiles కార్ప రేట్ లీర్ విభారం 

(compliance@elevatetextiles.com ) లేద్ జనర్్ కౌన్సు ్ మరియు ప్రధాన అనుసర్ణ అధకారి  

( Kristen.hughes@elevatetextiles.com; +1-704-951-2655) కు రంపాలి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

సహచారి ధృవీక్రణ 
 

mailto:compliance@elevatetextiles.com
mailto:Kristen.hughes@elevatetextiles.com
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ఈ పేజి ఉద్దేశ్పూరవక్ంగయ ఖాళీగయ వది్లివే్యబడినది్. 
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