Uygunluk ve Acil Durum Hizmetlerine Genel Bakış
Red Tab Foundation Nedir?
Red Tab Foundation bağımsız, kar amacıy gütmeyen bir organizasyondur, kritik acil durum yaşayan Levi
Strauss & Co. çalışanlarına kısa süreli maddi yardım sağlar. 1981 yılında ihtiyacı olan çalışma arkadaşlarına
yardımcı olmak için kendi parası ile yatırım yapan bir çalışan olan Jerry O’Shea tarafından kurulmuştur.
Red Tab Foundation günümüzde de dünya genelinde çalışanlara acil durum maddi yardımı sağlamaya
devam etmektedir ve ana para kaynakları çalışanlar, emekliler ve hissedarlardır.
Kimler yararlanabilir?
Çalışanın yardımdan faydalanabilmesi için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gereklidir:
 Levi Strauss & Co. çalışanı olmak (Üçüncü taraf şirketlerinden maaş alan sözleşmeli personeller ve
franchise işletme çalışanları faydalanamaz).
 Yardım için uygun acil durum yaşıyor olmak.
 Kişisel tasarrufları, aile desteği, sigorta gibi imkanlarla acil durum masraflarını karşılayamamak.
Hangi acil durumlarda faydalanılabilir?
Maddi yardım beklenmedik acil durumlarda sağlanabilir, bunlar:
 Büyük hastalıklar veya yaralanmalar:Vadesi geçmiş ev borçları ya da bir çalışanı, aynı evde yaşayan
eşi/partneri, çocuğu veya ebeveynleri etkileyen kritik bakımın reddedilmesi.
 Ölüm: Çalışan, aynı evde eş/partner, çocuk, bebek veya ebeveynin cenaze masrafları.
 Felaket (Tayfun, ev yangını vb.): Geçici barınak ve/veya çalışanın ikamet ettiği yaşanamayacak
haldeyse taşınma yardımı; kıyafetlerin ve diğer temel gereksinimlerin karşılanması.
 Acil durum yolculuğu:Yerel olarak mümkün olmayan kritik tıbbi bakım ya da çocuk, bebek, ebeveyn
ya da aile büyüklerinin cenazesine katılma.
 İstemeden işini kaybetme: Ani şekilde işini kaybetme nedeniyle vadesi geçmiş ev borçları ya da aynı
evde yaşayan eş/partner, çocuk, bebek ya da ebeveyni etkileyen işten kovulma.
 Ulaşım imkanları kaybı: Çalışanın tek ulaşım kaynağı ile ilgili onarım masrafları.
 Aile içi şiddet: Aile içi şiddet sebebiyle güvenli bir yaşam ortamı oluşturulması için gereken barınak ve
diğer temel gereksinimler.
Red Tab Foundation ne kadar maddi yardım sağlayabilir?
Miktar asıl olarak acil durumun türüne ve çalışanın maddi ihtiyacına bağlıdır. Maksimum miktar 5000$ USD'dir.
Red Tab Foundation ile nasıl temasa geçebilirim?
Yöneticiniz yada İK iş ortağınızla görüşün veya Red Tab Foundation'a RedTabFoundation@levi.com. adresi
üzerinden e-posta gönderin. Yardım talep ediyorsanız adınızı, çalıştığınız yeri, acil durumunuzun açıklamasını
ve sizinle temasa geçilmesi için en uygun yolu belirtin.
Tüm başvurular gizli tutulur Vereceğiniz tüm bilgiler sadece yardım için uygun olup olmadığınızın belirlenmesi
için kullanılacaktır.
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