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للنشر ً

الحاكمة كاثً هوكول

تعلن الحاكمة هوكول عن مبادرات لمكافحة التحرش ومناهضة التمٌٌز من قبل الغرفة التنفٌذٌة وجمٌع حكومة الوالٌة

فً رسالة فٌدٌو ،ذكّرت الحاكمة هوكول جمٌع موظفً الوالٌة بحقهم فً مكان عمل خا ٍل من التمٌٌز والتحرش غٌر
المشروعٌن
ستحتفظ الغرفة التنفٌذٌة بشركة مستقلة للتحقٌق فً أي ادعاءات تتعلق بالتمٌٌز والمضاٌقة غٌر المشروعٌن ،وإنشاء
إدارة موارد بشرٌة جدٌدة
شارك ما ٌقرب من  200موظف فً الغرفة فً التدرٌب اإللزامً على األخالقٌات منذ تولى الحاكمة هوكول منصبها
أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن مبادرات جدٌدة تهدؾ إلى الدخول فً حمبة جدٌدة فً حكومة الوالٌة وداخل الؽرفة
التنفٌذٌة .فً رسالة فٌدٌو تم إرسالها إلى جمٌع موظفً الوالٌة ،أكدت الحاكمة هوكول التزامها بتوفٌر مكان عمل خا ٍل من
التنمر والتمٌٌز ،و إبالغ العمال بكٌفٌة تمدٌم شكوى بشأن التحرش أو التمٌٌز ؼٌر المشروعٌن .كما أعلنت الحاكمة هوكول
عن مبادرات جدٌدة تهدؾ إلى خلك مكان عمل آمن ومحترم فً الؽرفة التنفٌذٌة بما فً ذلن االحتفاظ بشركة مستملة للتحمٌك
فً جمٌع دعاوى التمٌٌز فً مكان العمل أو التحرش ،وتفوٌض جمٌع موظفً الؽرفة بالمشاركة فً التدرٌبات الشخصٌة،
وإنشاء لسم جدٌد للموارد البشرٌة داخل الؽرفة التنفٌذٌة.
قالت الحاكمة هوكول" :منذ اللحظة التً تولٌت فٌها منصبً ،جعلت من أولوٌاتً تؽٌٌر الثمافة بشكل جذري فً سٌاسة ألبانً
وتعزٌز بٌئة محترمة وتعاونٌة بٌنما نخدم شعب نٌوٌورن" ".لكل فرد الحك فً مكان عمل خا ٍل تما ًما من التمٌٌز أو التحرش
ؼٌر المشروعٌن .تمثل اإلجراءات الجدٌدة التً ننفذها فً الؽرفة التنفٌذٌة وعبر حكومة الوالٌة خطوة كبٌرة إلى األمام فً
ضمان حصول سكان نٌوٌورن على المٌادة التً ٌستحمونها من الموظفٌن العمومٌٌن على أعلى المستوٌات".
فً رسالة الفٌدٌو والرسالة المرسلة إلى جمٌع موظفً والٌة نٌوٌورن ،أعلنت الحاكمة هوكول أن والٌة نٌوٌورن ستشرع فً
برنامج تدرٌب مباشر جدٌد للجمٌع فً حكومة الوالٌة لمنالشة الموانٌن التً تحمً العمال من التمٌٌز ؼٌر المانونً والتحرش.
تذكر الحاكمة هوكول عمال الوالٌة بعملٌة تمدٌم شكوى إلى مكتب الحاكمة لعاللات الموظفٌن ،وتؤكد مجددًا على سٌاسة
الوالٌة بعدم التسامح مطلمًا مع االنتمام.
لعرض رسالة فٌدٌو الحاكمة هوكول لجمٌع موظفً الوالٌة ،انمر هنا.
وجهت الحاكمة هوكول أٌضًا إدارتها لالحتفاظ بـ  ،Calcagni Kanefsky، LLPوهً شركة خارجٌة مستملة ستحمك
فً أي ادعاءات بالتمٌٌز ؼٌر المشروع والمضاٌمات واالنتمام فً الؽرفة التنفٌذٌة .ستمدم Calcagni Kanefsky، LLP
النتائج دون أي تدخل من الؽرفة التنفٌذٌة  ،وٌبلػ جمٌع النتائج إلى مكتب المحامً  ،وٌوصً باالنضباط المناسب
واإلجراءات التصحٌحٌة .كجزء من هذا اإلعالن ،تم توفٌر موارد لجمٌع موظفً الؽرفة لتثمٌفهم حول الطرق السهلة
والسرٌة لتمدٌم شكوى.
تشمل الخطوات اإلضافٌة لمعالجة التحرش والتمٌٌز تدرٌبات شخصٌة إلزامٌة لجمٌع موظفً الؽرفة باإلضافة إلى إنشاء لسم
موارد بشرٌة جدٌد داخل الؽرفة التنفٌذٌة .منذ أن تولت الحاكمة هوكول منصبها فً أؼسطس ،تلمى ما ٌمرب من  200من

موظفً الؽرفة  -سواء الموظفٌن الجدد أو المخضرمٌن  -تدرٌبات على األخاللٌات ؼطت اإلفصاح المالً ،ومعاٌٌر السلون،
ولانون الموظفٌن العمومٌٌن ،واللجنة المشتركة لألخاللٌات العامة ( )JCOPEوالمزٌد.
منذ الٌوم األول إلدارتها ،أعطت الحاكمة هوكول األولوٌة لألخالق والشفافٌة وتؽٌٌر ثمافة حكومة الوالٌة .وهذا ٌشمل
تؽٌٌرات كبٌرة فً الموظفٌن بما فً ذلن تعٌٌن مفتش عام جدٌد ،وإنهاء مبادرة "المستشار الخاص" المثٌرة للجدل فً
وكاالت الوالٌة ،واستبدال جمٌع موظفً الؽرفة الذٌن تم تسمٌتهم فً تمرٌر المدعً العام .وجهت الحاكمة هوكول أٌضًا
جمٌع رؤساء الوكاالت لتمدٌم خطط الشفافٌة ،واتخاذ خطوات لتملٌل تراكم  FOILفً الؽرفة التنفٌذٌة ،وبدأ محادثات مع
أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن حول كٌفٌة إصالح .JCOPE
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