Tuyên bố chính sách
tuyển dụng, chuyển giao chuyên gia điều dưỡng nước ngoài
một cách công bằng và có đạo đức

Hãy đối xử với người khác như cách, bạn
muốn được đối xử (vì họ)
(nguyên tắc vàng của đạo đức)

Quan điểm này toát lên sự thấu hiểu của chúng tôi, dựa trên mấu chốt cách tất cả mọi người liên
quan đến quá trình hoạt động và sự tương tác giữa các tổ chức với nhau.
Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm đặc biệt của mình đối với các điều dưỡng viên Việt Nam
muốn định hình tương lai của họ với sự giúp đỡ của chúng tôi tại Đức. Vì vậy, chúng tôi, đồng nghiệp,
đối tác và khách hàng của chúng tôi cam kết thực hiện chính sách không thu phí nhất quán theo
nguyên tắc người sử dụng lao động trả lương (và tuân thủ các nguyên tắc khác của Dhaka-Prinzipien)
đối với điều dưỡng viên Việt Nam.
Mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là nghiên cứu, cân đối nhu cầu, mang lợi ich cho thi trường lao
động Quốc tế, nhất là thị trường dịch vụ chăm sóc, luôn hành động phù hợp với luật pháp quốc gia và
các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Do đó, cam kết của chúng tôi bao gồm việc tuân thủ cụ thể các
thỏa thuận sau:
•
•
•
•
•

Công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Công ước nhân quyền của Liên Minh Châu Âu
Quy tắc ứng xử của WHO đối với việc tuyển dụng chuyên gia (y tế) quốc tế
Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) - quy chuẩn lao động cốt lõi
Nghị định chung hướng dẫn hoạt động của ILO về tuyển dụng công bằng
Tiêu chuẩn IRIS của các Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

Những hành vi, vi phạm tiêu chuẩn, nguyên tắc và quy ước này bởi chính đồng nghiệp, đối tác hoặc
khách hàng của chính chúng tôi trong quá trình hợp tác sẽ bị xử phạt nghiêm minh.

Giải thích:
ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế):

tổ chức con của Liên hợp quốc;
Mục tiêu: Cải thiện điều kiện sống và làm việc của người dân trên toàn thế giới

IOM (Int. Tổ chức Di cư) của Liên hợp quốc;

Mục tiêu: Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các vấn đề di cư,
Thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp thực tế cho các vấn đề di cư
và cam kết với những người di cư có nhu cầu

IRIS (Hệ thống Chính trực Tuyển dụng Quốc tế)

Hệ thống chứng nhận của IOM cho các cơ quan giới thiệu riêng của người lao động quốc
tế
cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc có trụ sở tại Geneva; Mục tiêu: Điều phối hệ
thống y tế công cộng quốc tế (thành lập ngày 7 tháng 4, đến nay có 194 quốc gia thành
viên)

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới)
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