
   
  

Mga Kadalasang Tanong at Sagot para sa mga Empleyado 

T: Ano ang EthicsPoint?  

Ang EthicsPoint ay isang kumprehensibong kasangkapan na naglalayong matulungan ang pamunuan at 
mga empleyado sa pagsawata sa mga pandaraya, pang-aabuso, pagmamalabis sa tungkulin, at gawaing 
ma-anomalya sa trabaho. Layunin rin nitong pagyamanin ang positibong kapaligiran ng pinagtatrabahuhan.  

T: Maari ba akong mag-ulat gamit ang Internet o telepono?  

Oo. Sa pamamagitan ng mga pagpipilian, sinisigurado ng EthicsPoint na makakapag-ulat o makakapag-
sumbong ang mga empleyado ng di sila makikilala at sa pamamaraan na maginhawa o madali para sa 
kanila.  

T: Bakit natin kailangan ang sistema gaya ng EthicsPoint?  

• Naniniwala kami na ang mga empleyado ang pinakamahalagang yaman ng isang kumpanya. Sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng bukas na linya ng komunikasyon, maitataguyod natin ang isang positibong 
kapaligiran sa ating pinagtatrabahuhan at mapapataas ang pagiging kapaki-pakinabang ng kumpanya at ng 
mga empleyado. 

• Ang isang epektibong sistema ng pag-uulat ang ating pinakamahalagang kasangkapan upang mabawasan 
ang mga pagkalugi sanhi ng pandaraya at pang-aabuso.  

T: Nais ba talaga ng pangasiwaan na ako ay mag-ulat?  

Makakatiyak kang nais namin ito. Sa katunayan, kailangan naming mag-ulat ka. Alam mo kung ano ang 
nangyayari sa iyong kumpanya – kapwa ang mabuti at masama. Maaaring meron kang nalalaman tungkol 
sa isang gawain na nakababahala. Ang iyong pag-uulat ay makakabawas sa maaring maging negatibong 
epekto nito sa kumpanya at maging sa mga tauhan nito. Bukod dito, ang pagbibigay mo ng positibong 
katugunan o pananaw ay maaaring makatulong sa pagkilala sa mga isyu na makakapagpabuti sa pagtupad 
ng mga gawain.  

T: Bakit ko kailangang iulat ang aking nalalaman? Ano ang makukuha ko rito?  

Lahat tayo ay may karapatang magtrabaho sa isang positibo o mapayapang kapaligiran at kasama rito ay 
ang responsibilidad na kumilos sa maayos na paraan at ipaalam sa mga kinauukulan kung may mga hindi 
wastong ikinikilos. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mapapanatili natin ang malusog at mabungang 
kapaligiran. Ang pagmamalabis sa tungkulin ay maaaring maging banta sa kabuhayan ng buong kumpanya.  

T: Anong klase ng mga sitwasyon ang dapat kong iulat?  

Ang EthicsPoint ay isang kasangkapang pangkomunikasyon na naglalayung magbigay ng mga 
impormasyon na itinuturing na salungat sa Pangkalahatang Pamantayan Ng Wastong Pamamalakad ng 
InterGen.  

T: Kung makakita ako ng paglabag, hindi ba dapat na isumbong ko na lamang ito sa aking manedyer, 
security o human resources at hayaan na sila na lamang ang mag-intindi rito?  

Oo, hinihikayat namin kayo na ipaabot sa inyong manedyer o sa kinatawan ng human resources ang 
anumang paglabag na inyong nalalaman. Inaamin namin na may mga panahon o pagkakataon na hindi ito 
ang mainam na gawin at dahil dito, maaari kayong mag-sumbong o mag-sumite ng mga ulat ng walang 
makakaalam o di makikilala sa pamamagitan ng Helpline. Ang lahat ng inyong mga ulat o sumbong ay pag-
iingatan at pananatilihing ligtas at lihim.  

T: Sa aking pagkakaalam, anumang ulat na aking ipadala mula sa kompyuter na pag-aari ng kumpanya ay 
may listahan o server log na makapagpapakita ng lahat ng website na aking pinupuntahan o binubuksan. 
Hindi ba mapapatunayan sa nasabing listahan o log na sa akin galing ang ulat?  

Ang EthicsPoint ay hind nagmimintini ng anumang pansarili o panloob na listahan na may-kaugnayan sa IP 
addresses kung kaya’t walang makikita o matatagpuang impormasyon na mag-uugnay sa iyong PC at sa 
EthicsPoint.  

Mas mababa pa sa 12% ang mga ulat na natatanggap kapag oras ng trabaho. Mas maraming tao ang may 
nais na mag-ulat mula sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng trabaho o kapag Sabado at Linggo.  

T: Maari ba akong magpadala ng ulat mula sa aking tahanan at mananatiling hindi nakikilala?  
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Ang isang ulat na nagmula sa inyong tahanan, sa kompyuter ng inyong kapitbahay o kahit saang Internet 
Portal ay mananatiling ligtas at di nakikilala. Kahit kailan, ang Internet portal ay di kumikilala ng isang bisita 
o gumagamit nito sa pamamagitan ng screen name. Inaalis rin ng sistema ng Ethicspoint ang mga Internet 
address kung kaya’t napapanatili ang di pagkakakilanlan. Bukod dito, ang EthicsPoint ay may pananagutan 
sa pamamagitan ng isang kasunduan na huwag alamin o pagpursigihing hanapin ang tunay na pagkatao ng 
nag-ulat.  

T: Nababahala ako na ang impormasyong ibibigay ko sa EthicsPoint ang siyang magbubunyag ang aking 
pagkatao sa dakong huli . Paano ninyo matitiyak sa akin na hindi ito mangyayari? 

Ang sistema ng EthicsPoint ay dinisenyo upang pangalagaan ang inyong kapakanan. Subalit,t kailangan 
ninyong tiyakin na ang kabuuan ng inyong ulat ay di mabubunyag ang inyong pagkakakilanlan ng di 
sinasadya. Halimbawa ng mga ito ay ang mga sumusunod, “Mula sa aking opisina na katabi ni Jan Smith…” 
o “Sa loob ng tatlumpu’t tatlong taon kong pagtatrabaho sa kumpanya….”  

T: Hindi ba halimbawa lamang ito ng isang sistema kung saan may nagbabantay o nagmamatyag sa akin?  

Pinag-uukulan ng sistema ng EthicsPoint na maging positibong aspeto ito ng pangkabuuang pilosopiya ng 
kumpanya. Sa pamamagitan nito, nakakatiyak rin kaming ligtas, guwardiyado at maayos ang lugar na ating 
pinagtatrabahuhan. Pinapayuhan namin kayong humingi ng gabay ukol sa mga etikal na suliranin, magbigay 
ng mga positibong mungkahi, o ipaalam ang bumabahala sa inyo. Ang epektibong komunikasyon ay kritikal 
sa kumpanya at ito ay mabisang kasangkapan upang lalong mapabuti ang nasabing komunikasyon.  

Naging maingat kami sa pagpili ng pinakamagaling na kasangkapan sa pag-uulat upang matugunan ang 
mga obligasyon namin sa pagsunod sa mga pamamalakad ng kumpanya habang pinapanatili ang isang 
positibo o malayang pag-uulat.  

T: Batid kong may ilang mga taong sangkot sa mga hindi kanais-nais na gawain ngunit hindi naman ako 
naapektuhan nito. Bakit pa ako mag-aabalang isumbong sila?  

Itinataguyod ng ating kumpanya ang etikal o mabuting kultura. Lahat ng masasamang kilos o asal sa 
anumang pamamaraan ay nakapipinsala sa kumpanya at sa mga tauhan nito – pati na rin sa iyo. Kailangan 
mo lamang isaalang-alang ang mga naganap na iskandalo sa ibang mga kumpanya nitong mga nakalipas 
na araw upang makita ang labis na pinsala na idinulot ng masasamang gawain. Kung meron kang 
nalalaman na ginagawang hindi mabuti, resposibilidad mo na isumbong ito.  

T: Hindi ako nakatitiyak kung ang aking nakita o narinig ay isang paglabag sa pamamalakad ng kumpanya, o 
hindi kanais-nais na gawain at paguugali, ngunit sa aking paningin, hindi talaga ito tama. Ano ang dapat 
kong gawin?  

Bago tumawag sa Intergen Integrity Helpline, mangyaring pag-aralan muna kung maaaring direktang 
talakayin ang isyu sa isang taga-InterGen. Kung mabigat sa kalooban mo na gawin ito, maaari kang 
magtanong sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa Helpline (gamit ang numero ng telepono na inilaan 
para sa inyong bansa) o maaari ring piliin ang “Magtanong” na matatagpuan sa website na ito. Ang iyong 
katanungan ay ipapadala sa Global Vice President ng Human Resources at General Counsel at ang mga 
kasagutan ay ipapadala sa iyo sa napapanahong pamamaraan. Maari mong ibigay ang iyong pangalan o 
manatiling lihim o di nakikilala anuman ang paraan na iyong gagamitin para magtanong. 

T: Saan pupunta ang mga ulat na ito? Sino ang puwedeng makakita sa mga ito?  

Ang mga ulat ay diretsong papasok sa guwardiyado at ligtas na server ng EthicsPoint upang ma-hadlangan 
ang anumang posibleng pagkasira sa seguridad. Sa Global VP ng Human Resources at General Counsel 
lamang ipapadala ng EthicsPoint ang mga ulat at sila ang naatasan upang pag-aralan ang uri ng paglabag 
at lokasyon ng pangyayari. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng pagsasanay upang mapanatiling lihim at 
pangalagaan ang mga ulat na ito.  

T: Paano kung ang sarili kong manedyer o iba pang matataas na namamahala ang sangkot sa paglabag? 
Hindi ba nila kukunin ang ulat at pagtatakpan ito?  

Ang sistema ng EthicsPoint at ang pagpapadala ng mga ulat ay dinisenyo upang ang mga dawit o 
kasangkot na tao ay hindi mabibigyan ng pahintulot na makita o mabasa ang nasabing ulat kung saan sila 
ay pinangalanan.  

T: Paano kung meron pa akong maalala na importanteng bagay tungkol sa pangyayari pagkatapos kung 
isumite ang ulat? O paano kung may mga katanungan pa sa akin ang kumpanya ukol sa aking iniulat?  
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Kapag nagsumite ka ng ulat sa EthicsPoint Website o sa EthicsPoint Call Center, makakatanggap ka ng 
natatanging user name at papapiliin ka ng password. Maaari kang bumalik sa sistema ng EthicsPoint sa 
pamamagitan ng Internet o telepono at buksan ang orihinal na ulat upang sagutin ang mga katanungan ng 
kinatawan ng kumpanya at magdagdag pa ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng 
mga nabuksang usapin. Mahigpit naming iminumungkahi na balikan mo ang website sa panahong binanggit 
o ibinigay sa iyo upang sagutin ang mga katanungan ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, ikaw at ang 
kumpanya ay mapapaloob sa isang “pag-uusap na hindi makikilala ang bawat isa” kung saan gaano man 
kakumplikado ang mga sitwasyon, aalamin at bibigyan ito ng kalutasan.  

T: Ang mga follow-up ba sa ulat ay pangangalagaan katulad ng naunang ulat?  

Ang pakikipag-ugnayan sa EthicsPoint ay pinanga-ngalagaang mabuti katulad ng naunang ulat. Mananatili 
itong lihim katulad ng nauna.  

T: Paano kung gusto kong ipaalam na sa akin nanggaling ang ulat?  

Kung iyong nanaisin, mayroong isang bahagi sa ulat kung saan maari mong ibunyag na ikaw ang may-ulat.  

T: Maari pa rin ba akong mag-ulat kahit wala akong paraan upang maka-konek sa Internet? 

Maari kang magsumite ng ulat sa EthicsPoint mula sa kahit anong kompyuter na makakakonek sa Internet. 
Maari kang magsumite mula sa iyong tahanan. Maraming mga pampublikong lugar kasama na ang mga 
pampublikong silid-aklatan na may mga Internet. Kung wala kang mapupuntahang may koneksyon sa 
Internet o di ka kumportableng gumamit ng kompyuter, maari kang bumalik sa unang pahina ng website na 
ito para malaman kung paano tumawag sa Call Center na laging bukas anumang oras o araw.  

T: Lihim at mapagkakatiwalaan rin ba ang hotline ng telepono na libre ang bayad?  

Oo. Hihilingin sa iyo ng isang tagapanayam ang mga impormasyong katulad rin ng ibinibigay sa isang ulat 
na base sa Internet at ipapapsok niya ang iyong mga kasagutan sa website ng EthicsPoint. Ang mga ulat na 
ito ay may kaparehong pamamamaraan ng pag-iingat ng lihim at pangangalaga. 
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