ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு
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ெபாருளடக்கம்

முன்னுைர
rச்சர்ட் கஸின்ஸின் ெசய்தி
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைத
உதவியும் அறிவுைரயும் ெபறுதல்
Speak Up

3
4
5
6

ேநாக்கங்களும் பண்புகளும்

7

Compass வழி
உணவுப்பாதுகாப்பு
ெபாறுப்புள்ள விநிேயாக ெதாடர்

8
9

சுய ேநர்ைம
ஆதாய முரண்பாடுகள்
உள் வர்த்தகம்
பrசுகளும் உபசரைணயும்

10-11
11
12-14

வர்த்தக ேநர்ைம
ேபாட்டியும் நம்பிக்ைக விேராதம்
பணச்சலைவ
லஞ்சமும் ஊழலும்
புதிய பகுதிகள், புதிய துைறகள், முகவர்கள் மற்றும் ஆேலாசகர்கள்
அறிக்ைக சமர்ப்பித்தலும் கணக்கீ டும்
தரவுத் தனியுrைம

15-16
16
17-18
18
19
20

ேவைல
ஆேராக்கியமும் பாதுகாப்பும்
நியாயமாக நடத்தப்படல் மற்றும் சமமான ேவைல வாய்ப்புகள்
ெகாடுைம/சீண்டல் இன்றி பணி ெசய்வது

21-22
23
24

நிறுவன ெசாத்துக்கள்
பிரண்டு பாதுகாப்பு
ரகசியத்தன்ைம
ெபாருட்கள்மிகுந்த ெசாத்துக்கள்
தகவல் பாதுகாப்பு

25
26
26
27

ெவளி நடவடிக்ைக
அரசாங்கம் மற்றும் ெபாதுச்சீரைமப்புகளுடன் ெசயல் ெதாடர்புகள்
சமூக மற்றும் தார்மீ கச் ெசயல்
அரசியல் ெசயல்பாடு
ெவளியுறவு தகவல் ெதாடர்புகள்
சுற்றுச்சூழல்

28
29
30
31
32

ேமற்ேகாள்
ெகாள்ைககளும் ேமல் விபரங்களும்
ெதாடர்புகள்

33
34

முன்னுைர
rச்சர்ட் கஸின்ஸின் ெசய்தி
உலகின் சிறந்த உணவு மற்றும் அைதச்சார்ந்த ேசைவகள் அளிக்கும் நிறுவனம்
என்ற வைகயில், நாம் அளிக்கும் ேசைவகள் மற்றும் ெதாழிைல நடத்தும்
விதத்தின் தரத்ைத மிக்க உயர்ந்ததாக நிர்ணயித்திருக்கிேறாம். நீங்கள் பணிபுrவது
யூெரஸ்ட் (Eurest), இஎஸ்எஸ். (ESS), ெரஸ்டாரண்ட் அஸ்ேஸாஸிேயட்ஸ்
(Restaurant Associates), ெமடிெரஸ்ட் (Medirest), மார்rஸன் (Morrison), ஜிஆர்எஸ்ஏ
(GRSA), சார்ட்ெவல்ஸ் (Chartwells),ேஸாஃப்ரா ேயெமக் (Sofra Yemek) அல்லது
Compass Group PLC - இன் ேவறு எந்த அங்கத்தினrன் நிறுவனத்திலாகட்டும், உங்கள் ெசயல்கள் மற்றவர்களால் நாம்
மதிப்பிடப்படுவைதப் பாதிக்கக்கூடும். நம்முைடய ெவற்றியும் எதிர்காலமும், ெதாழில் ெநறி, ெபாறுப்பு மற்றும் ெதாழில்
ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப பணிபுrயும் நம் ஒவ்ெவாருவைரயும்
சார்ந்து இருக்கின்றன.
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைத, வாடிக்ைகயாளர்கள், சக பணியாளர்கள், முதlட்டாளர்கள், விநிேயாகஸ்தர்கள்,
மற்றும் துைண ஒப்பந்தக்காரர்கள் தவிர பரந்த சமூகத்தினர்கள் - ஒவ்ெவாருவைரயும் - நாணயம், ேநர்ைம மற்றும்
ெகௗரவத்துடன் நடத்தி; ெதாழிைல எவ்விதம் ேநர்ைமயுடன் நடத்த ேவண்டும் என்ற நம்முைடய கடைமைய நிர்ணயிக்கிறது.

Compass Group - இன் ஒவ்ெவாரு நபரும் ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பில் நிர்ணயித்துள்ள அளவுேகால்களின்படி
பணிபுrயவும், நம் ெதாழிைல ெதாழில் ெநறி, பாதுகாப்பு, ஒழுங்கு ெநறி மற்றும் ெபாறுப்பின் அடிப்பைடயில் நடத்தவும்
ெபாறுப்ைப பகிர்ந்து ெகாள்கிறார். இதில் விதி விலக்குக்ேகா அல்லது விட்டுக் ெகாடுத்தலுக்ேகா இடம் இல்ைல. ெதாழில்
ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு இணக்கத்திற்கான நமது ெகாள்ைககைளயும் ஒழுங்கு ெநறிப் பிரச்சிைனகைளயும் ஒன்று
ேசர்க்கிறது மற்றும் குரூப்பிலுள்ள அைனத்து ஊழியர்களாலும் பின்பற்றப்பட ேவண்டியது. ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்புடன் நீங்கள் உங்கைள பrச்சயப்படுத்திக்ெகாள்வைத தயவு ெசய்து உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும்.
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு நம்முைடய நம்பிக்ைககள் மற்றும் பண்புகளின் அடிப்பைடயில் அைமந்தது
மட்டுமல்லாது நம் ெதாழிைல அப்பண்புகளின்படி நடத்தும் நமது கடப்பாைடயும் விளக்குகிறது. ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு, குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ெசய்வது என்று உறுதியாகத்ெதrயாத ேபாது அல்லது ெதாழில்
ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு மீ துள்ள அக்கைறயால் அது மீ றப்படும்ேபாது சம்பந்தப்படாத யாருடனும் அந்தரங்கமாக
ேபச நிறுவன ஊழியர்கைள அனுமதிக்கும் Compass - இன் Speak Up திட்டத்ைதயும் குறிக்கிறது. “குரல் ெகாடுக்க” நம்
எல்ேலாருக்கும் ெபாறுப்பு உள்ளது.
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பு
Compass Group PLC
தைலைமக்குழுவினர்களால் முழுைமயாக ஆதrப்பட்டது.

யின்

இயக்குனர்கள்

rச்சர்ட் கஸின்ஸ்
குழுமத் தைலைம நிர்வாகி
பிப்ரவr 2011

ேக: நமக்குத் ெதாழில் ஒழுக்கக்
ெதாகுப்பு ஏன் ேதைவ?

ேகாட்பாடுகள்

ப: எங்கு நாம் ெசயல்பட்டாலும் மிக உயர்ந்த தரங்கைளப்
ெபறுவதிலும் அவற்ைறப் பராமrப்பதிலும் உள்ள
நம்முைடய கடைமயின் விளக்கம் தான் ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பு.
Compass
தன்
ஊழியர்கள்,
ெதாழிற்பங்காளிகள்
மற்றும்
வினிேயாகஸ்தர்களிடம்
என்ன
எதிர்பார்க்கிறது
என்பைத
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பு நிர்ணயிப்பேதாடு உலகமுழுவதும் தங்கள்
அன்றாட
அலுவல்களில்
Compass
ஊழியர்கள்
Compass பண்புகேளாடு எவ்விதம் வாழ ேவண்டும்
என்பதற்கும் வழிமுைறகைள அளிக்கிறது.

ேக:
பல்ேவறு
நாடுகளில்
ெதாழில்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பு
ெசயல்படுகிறது?
ப:

ஒழுக்கக்
எவ்விதம்

உலகம்
முழுவதும்
பல்ேவறு
நாடுகளில்
ெசயல்படும் சர்வேதச ெதாழில் நிறுவனம் என்ற
முைறயில்,
சட்டங்களும்
விதிமுைறகளும்
நாட்டுக்கு நாடு, அல்லது மாநிலத்திற்கு மாநிலம்
மாறுபடும் என்பைத Compass உணர்ந்துள்ளது. நாம்
பணிபுrயும் நாட்டின் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப நடப்பைத
உறுதிப்படுத்துவதில்
நாம்
ஒவ்ெவாருவரும்
ெபாறுப்ேபற்க
ேவண்டும்.
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
நடத்ைதயின்
வழிகாட்டும்
ெகாள்ைககளுக்கும் நீங்கள் வசிக்கும் நாட்டின்
உள்ளூர்
சட்ட
திட்டங்களுக்கும்
முரண்பாடு
ஏற்பட்டால், இரண்டில் எது சிறந்த தரத்ைதக்
ெகாண்டுள்ளேதா
அைத
நீங்கள்
பின்பற்றிச்
ெசயல்படுத்த ேவண்டும்.

குழு

மற்றும்

முதிய

முன்னுைர
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு
Compass - ற்காக உைழக்கும் அைனவருக்கும், விதி விலக்கின்றி, ெதாழில் ஒழுக்கக்

ேகாட்பாடுகள் நடத்ைத ெபாருந்தும். பணி ெசய்யும் இடம், பதவி அல்லது முதன்ைம
தகுதி நிைல எதுவாயினும் இத்ெதாகுப்பு தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்பைடயில்
பணி ெசய்யும் ஊழியர்கள் அைனவருக்கும் ெபாருந்தும். ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயின் உள்ளடக்கத்ைதப் பற்றி நாம் அறிந்து ைவத்திருப்பது
நம் ஒவ்ெவாருவrன் ெபாறுப்பு மட்டுமல்ல, அதில் எைதப்பற்றியாவது நிச்சயமாகத்
ெதrயாவிடில், உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் அது பற்றி ேபசவும். நம் பணிப்
ெபாறுப்புகளில் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்படுவது பற்றியும் ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயில் உள்ள ெகாள்ைககள்
நமக்கு எவ்வாறு ெபாருந்தும் என்பது பற்றியும் நாம் ஒவ்ெவாருவரும் நிச்சயமாக அறிந்திருக்க ேவண்டும்.
ேமலும் Compass ஊழியர்களான நாம், ஒப்பந்தக்காரர், முகவர், ஆேலாசகர், வினிேயாகஸ்தர், ேசைவ ெபறுனர், வாடிக்ைகயாளர்,
ெதாழில் பங்காளி அல்லது ேவறு மூன்றாவது தரப்பு நபர் ஆகிய எவருடனும், அவருைடய ெதாழில் ெசயல்முைற நம்
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயுடன் முரண்பட்டால், ெதாழில் ெசய்தல் கூடாது.
நீங்கள் மூன்றாவது தரப்பு நபைர Compass - இன் சார்பாக ஏற்பாடு ெசய்தால், அவர்கள் நமது ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள்
நடத்ைதப் பற்றி அறிந்து ெகாள்வைதயும் அதன்படி நடக்க ஒப்புக்ெகாள்வைதயும் உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்வது உங்கள் ெபாறுப்பு.
எங்ெகல்லாம் சாத்தியேமா, அங்ெகல்லாம் நமது ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதக்கு அவர்கள் இணங்கும்படி
ஒப்பந்த வாக்குறுதிைய நீங்கள் நாட ேவண்டும், அேதாடு அந்த மூன்றாவது தரப்பு நபர் அதற்கு ஏற்ப ெதாடர்ந்து நடப்பைத
அவர்கள் உறுதிப்படுத்துவதற்கு விடாமுற்சியுடன் நீங்கள் முயல ேவண்டும். மூன்றாவது தரப்பு நபர்கள் நமது ெதாழில்
ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதைய மீ றுதல் அல்லது Compass பண்புகளுக்கு (பின்பு குறிப்பிடப்படும்) ஒவ்வாத அவர்களின்
சீரற்ற நடத்ைத உதாரணங்கள் உங்கள் ேநர் ேமலாளருக்குத் ெதrவிக்கப்பட ேவண்டும். இத்தைகய நடத்ைதையக் கைளய
நீங்கள் முயல ேவண்டும் மற்றும் எங்கு ேதைவேயா, அங்ேக அவர்கள் உறைவ முறித்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும்.
ேமலும், ேவைலக்கு ெதாழில் ெநறி அறிவுைரஞர்கள் அல்லது ஆேலாசகர்கைள அமர்த்துவதற்கு முன் குழுமத்தின் ஒப்புதல்கள்
ைகேயட்டின்படி அனுமதி ேதைவ என்பைத தயவு ெசய்து கருத்தில் ெகாள்ளவும். ஆேலாசகர்கேளா அல்லது ெதாழில் ெநறி
அறிவுைரஞர்கேளா இந்த முன் அனுமதி ெபறாமல் பணியில் அமர்த்தப்படக்கூடாது.
எந்த நாடுகளில் நாம் கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ேளாேமா, அங்கு முழுத்ெதாழில் முயற்சியும் நம்முைடயேத என்ற
மேனாபாவத்துடன் நமது ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்ைபச் ெசயல் படுத்த முயல ேவண்டும் மற்றும் ஒத்த
ெகாள்ைககைள நமது ெதாழில் கூட்டாளிகளும் சுவகrக்க
ீ
சுறுசுறுப்பாய் முயலேவண்டும்.
அைனத்து ஊழியர்களும் ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு மற்றும் அதில் அடங்கிய ெகாள்ைககைளப் பின்பற்றி
நடக்கக்ேகட்டுக் ெகாள்ளப்படுகிறார்கள் (Compass Group - இல் ைகயகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது ஒப்பந்தங்கள்
ெவற்றியினால் ேசரும் புதிய ஊழியர்கள் உள்பட). ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்ைபப் பின்பற்றாமலிருப்பது,
ேவைல நீக்கம் வைர மற்றும் அது உள்பட, ஒழுக்க நடவடிக்ைககள் உங்கள் மீ து எடுக்கப் பட வழி வகுக்கும்.

இல்
சக
பணியாளர்கைள
ேமற்பார்ைவயிடேவா அல்லது ேமலாண்ைம
ெசய்யேவா உங்களுக்குப் ெபாறுப்பிருந்தால்,
பின்வருபைவகைள
உறுதி
ெசய்துெகாள்ள
உங்களுக்குக் கூடுதல் ெபாறுப்புகள் உண்டு:
• உங்கள்
ேநrைட
பணியாளர்களுக்கு
நீங்கள் ஒரு நல்ல முன் மாதிr மற்றும்
எடுத்துக்காட்டாக,
ஒழுங்கு
ெநறியுடன்
நடந்து ெகாள்வர்கள்;
ீ
• உங்கள்
ேநrைட
பணியாளர்கள்
அைனவரும்
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
நடத்ைதைய
அறிந்திருப்பேதாடு தங்கள் பங்கிற்கு அது
எவ்விதம் ெபாருந்தும் என்பைத விவாதிக்க
வாய்ப்பு ெபற்றிருக்கிறார்கள் - மற்றும்
உண்ைமயில், அவர்களுக்கு பிரச்சிைனகள்
ஏதும்
இருக்குேமயானால்-இைத
அவர்களுைடய வருடாந்திர மதிப்பீட்டின்
ஒரு பகுதியாக ஆக்குவதற்கு எண்ணலாம்;
ேமலும்
• ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு
ேநrைட பணியாளர்களால் உண்ைமயில்
பின்பற்றப்படுகிறது - குறிக்ேகாள்கைளயும்
பணித்திட்டங்கைளயும்
அைமக்கும்ேபாது
இைத
நிைனக்கவும்
மற்றும்
ெதாழில்
ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைத மீ றல்
பற்றி அறிய ேநர்ந்தவுடன் உங்கள் ேநர்
ேமலாளrடேமா அல்லது உங்கள் அலுவலக
சட்டத்துைறயிடேமா
உடனுக்குடன்
ெதrவிப்பதன் மூலம் ெசயல்படவும்.
Compass

முன்னுைர
உதவியும் அறிவுைரயும் ெபறுதல்
ெநறிமுைறகளுக்கு ஒவ்வாத நடத்ைதையக் கண்டு அைமதியாக இருப்பைத அல்லது அைத தவிர்ப்பைத எளிதாக உணரலாம்
என்றாலும் ேநர்ைமக்கான நமது கடைம என்னெவன்றால் கவனிக்கப்படேவண்டிய சட்ட அல்லது ஒழுங்குப் பிரச்சிைனைய
நம்மில் எவரும் அசட்ைட ெசய்யலாகாது.
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைத மீ றப்படும் சாத்தியம் பற்றிேயா அல்லது நிஜ மீ றல்கைளேயா அல்லது Compass
-இன் பண்புகளுக்கு ஒவ்வாத எந்த ஒரு நடத்ைத பற்றிேயா முைறயிடுவது நம் ஒவ்ெவாருவrன் கடைமயுமாகும். இந்த
கடைம உங்களுக்கும், நீங்கள் அறிய ேநர்ந்த Compass உடன் ெதாடர்புைடய மூன்றாம் தரப்பு நபர் அல்லது சக பணியாளர்
சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனக்கும் ெபாருந்தும்.
இன்ற ேபாது, முதலில் சட்ட அல்லது ெதாழில் நடத்ைதப் பிரச்சிைன எதுவானாலும் அதைனக் குறித்து உங்கள் ேநர்
ேமலாளrடம் ேபசுவது நல்லது.
உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் ேபச அெசௗகrயமாக இருந்தால் அல்லது சூழ்நிைலகளுக்குப் ெபாருந்தாவிடில், கீ ேழ குறிப்பிட்டுள்ள
அைமப்பிடம் அறிவுைரேயா வழிகாட்டேலா ெபறலாம்:
•
•
•
•
•

உங்கள் வட்டார சட்டக்குழு;
குரூப் சட்ட இலாகா;
உங்கள் மனித வளக்குழு;
குரூப் உள் தணிக்ைக; அல்லது
உங்கள் துைற மூத்த ேமலாண்ைமக் குழு.

33ம் பக்கத்தில் ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயின் முடிவில் உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ெதாடர்பு தகவல் அடங்கிய
ேமற்ேகாள் பகுதிையக் காணலாம்.
பக்கம் 6ல் காணப்படும் விவரங்கள் குறிப்பிடும் நம் (ஸ்பீக் அப்) Speak Up வசதிையயும் நீங்கள் பயன் படுத்தலாம்.

ேக: ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பு நான்
அறிய ேவண்டியது அைனத்தும் அடங்கியதா?
ப:

உங்கள்
பதவிக்காலத்தில்
எழக்கூடிய
சந்தர்ப்பங்களின் உதாரணங்கைளயும், அவற்றுடன்
அத்தைகய சந்தர்பங்களில் நீங்கள் எவ்வாறு நடந்து
ெகாள்ள ேவண்டும் என்று Compass எதிர்பார்க்கிறது
என்ற
வழிகாட்டைலயும்
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் நடத்ைத முழுவதும் நீங்கள் காண
முடியும். ஆயினும் அவ்வப்ேபாது நிகழக்கூடிய
சந்தர்ப்பங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்
குறிப்பிடுவது
இயலாத ெசயலாைகயால், உலகின் முன்னணி
நிபுணத்துவ நிறுவனம் என்ற வைகயில், Compass
அதன் ஒவ்ெவாரு ஊழியரும் தன் சுய ெபாறுப்பில்
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பின்
ெகாள்ைககளுக்ேகற்ப நடப்பைத எதிர்பார்க்கிறது.
”ேகள்விகளும் பதில்களும்”, உங்களுக்கு எழக்கூடிய
குறிப்பிட்ட ேகள்விகளுக்கும், நீங்கள் எவ்வாறு
நடக்க ேவண்டும் என்பைத நாங்கள் விரும்புவைத
ெபாதுவாக விளக்கவும் உத்ேதசிக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்னுைர
Speak Up
“Speak Up” என்பது Compass -இல் உள்ள குழுமம் முழுவதும் பரவியுள்ள நம்ைமச்
ேசர்ந்தவர்கள், முைறயற்றது, பாதுகாப்பற்றது, ஒழுங்கற்றது அல்லது சட்டத்திற்கு
புறம்பானது என்று அவர்கள் கருதும் ெசயல்கள் மற்றும் நடத்ைத மீ தான
அவர்களுைடய பிரச்சிைனகைள; தங்கள் ேநர் ேமலாளர் அல்லது வழக்கமான
நைடமுைறகள் மூலம் எழுப்ப முடியாது என்று அவர்கள் கருதும் பிரச்சிைனகைள
அந்தரங்கமாக எழுப்புவதற்கான ஒரு வசதியாகும். ஊழியர்கள் இைத, நாெளான்றின்
24 மணி ேநரங்களும், வாரத்திற்கு 7 நாட்களும் சுேயச்ைச சிறப்புச்ேசைவ அளிப்பாளர்
நடத்தும் அந்தரங்கமான ஒரு ெதாைலேபசி உதவி இைணப்பு மற்றும் இைணய தளம்
மூலம் ெசய்ய முடியும்.
நம் நிறுவனத்தின் நற்ெபயர் நாம் அளிக்கும் தரமுள்ள ேசைவகளுக்குக்காக நாம் நிர்ணயித்த அளவுேகால்கள்; நம் இயக்கக்
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ெசயல் முைறகள்; தவிர நம் ஒழுங்கு ெநறிகள் மற்றும் ேநர்ைம ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயில்
அைமந்தது. இந்த அளவுேகால்கள் விட்டுக்ெகாடுக்கப்பட்டால், நாம் நமது நற்ெபயருக்கு உைல ைவத்து, ெதாழிலின்
பாதுகாப்ைபயும் எதிர்கால ெவற்றிையயும் ஆபத்திற்கு உள்ளாக்குேவாம். இது ஏற்படுவதற்கு நாம் அனுமதிக்க முடியாது.
நம் ெதாழிைல ெதாழில் ெநறிமுைறயுடன், பாதுகாப்பாக, ஒழுங்கு ெநறி மற்றும் சட்டrதியில் நடத்த நாம் அைனவரும்
ெபாறுப்ைபப் பகிர்ந்து ெகாள்ேவாம்.
இைத அைடவதற்கான வழி, இந்த அளவுேகால்கைள மீ றுவதாகவும், அவர்கைளயும், சக பணியாளர்கைளயும்,
ேசைவ ெபறுநர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், நமது ெதாழில் மற்றும் நற்ெபயர் ஆகியவற்ைறப் பாதிக்குெமன்று அவர்கள்
நிைனக்கும் ெசயல்கள் அல்லது நடத்ைத பற்றி நம்ைமச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்களால் தங்கள் ேநர் ேமலாளர்கள் அல்லது
ேமற்பார்ைவயாளர்களிடம் அவர்களால் எழுப்ப இயலும் என்று உணர்ந்து ெசய்யும் ெவளிப்பைடயான, ேநர்ைமயான கருத்து
பrமாற்ற பண்பு.
நம்மிடம் இந்த பண்பு உள்ளது என்று நாம் நம்பினாலும், நம்ைமச்ேசர்ந்தவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் இந்த பிரச்சிைனகளின்
மீ து “குரல் ெகாடுக்க” அதிகாரம் உள்ளவர்கள் என்று தம்ைம உணர்வைத உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்ள நாம் விரும்புகிேறாம்.
ஆயினும், அது எப்ேபாதும் அவ்வளவு எளிதல்ல. காரணம் எதுவாயினும், சில சமயங்களில் ஜனங்கள் தங்களால் ”குரல்
ெகாடுக்க” இயலாது என்று உணர்கிறார்கள்.
நம்ைமச் ேசர்ந்தவர்களுக்கு, அவர்கள், சக பணியாளர்கள், அல்லது நம் ேசைவ ெபறுநர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், மற்றும்
நமது ெதாழில் கூட்டாளிகளின் பாதுகாப்பு, அளவுேகால்கள் அல்லது நம் நற்ெபயர் பாதிக்கப்படும் என்று எங்கு அவர்கள்
உணர்கிறார்கேளா அது குறித்த அவர்கள் பிரச்சிைனகைள எழுப்ப ஒரு அந்தரங்கமான வழிைய Speak Up திட்டம் அளிக்கிறது.
அைனத்து பிரச்சிைனகளும், Compass Group -இன் ஊழியர்களல்லாத, சுேயச்ைச வல்லுநர்களால் ைகயாளப்படுகின்றன. Speak
Up உடனான ெதாடர்பு முற்றிலும் அந்தரங்கமானது, மற்றும் நீங்களாக விரும்பினால் அன்றி, உங்களுைடய விபரங்கைள
அளிக்கத்ேதைவயில்ைல என்றாலும் உங்கள் சுய விபரங்கைளத் தருவது முழுப்புலன் விசாரைண ெசய்ய உறுதி அளித்து
அதிகமாக உதவும். முைறயீடு சிறப்புப்பயிற்சி ெபற்ற ”வழக்கு ேமலாளருக்கு” அனுப்பப்பட்டு, அவர் முைறயிடப்பட்ட
பிரச்சிைன மீ து அந்தரங்க புலன் விசாரைண நடத்துவார்.
பல நாடுகளில் Speak Up உதவி இைணப்பு ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட ெமாழியில் அைமக்கப்பட்டுள்ளது, உ.ம். கஸக்ஸ்தான்,
கஸக், ரஷ்ய மற்றும் ஆங்கில ெமாழிகளில் இங்கு ெதாைலேபசி உதவியாளர்கள் உண்டு.
பின்னூட்டம் அல்லது நிகழ்நிைல அறிக்ைக ெபற நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் முதல் அறிக்ைக தயாrக்கப்பட்ட சுமார்
14 நாட்களுக்குப்பிறகு பிரத்திேயக அைடயாள எண்ைண உபேயாகித்து நீங்கள் Speak Up ஐ மறு ெதாடர்பு ெகாள்ள முடியும்.
பிரச்சிைன ஒன்ைற முைறயிடுவதால், அைத எழுப்புவதால் அல்லது புலன் விசாரைணயில் உதவுவதால் ெதாடரும்
பழிவாங்கும் நடவடிக்ைகைய Compass ெபாறுத்துக்ெகாள்ளாது. நன்னம்பிக்ைகயின் அடிப்பைடயில் பிரச்சிைனகைள எழுப்பும்
எந்த ஒரு நபர் மீ தும் அதனால் எதிர் தாக்குதைல எவராவது நடத்துவதாகத் ெதrந்தால், அந்த நபர் ஒழுக்க நடவடிக்ைகக்கு
உட்படுவார்.

ேக. என் ேமலாளர் நான் சrெயன்று எண்ணாத
ஒன்ைற ெசய்யச் ெசால்லி இருக்கிறார். இது
குறித்து நான் அவrடம் விவாதிக்க முயன்றும்
அவர் அைதச் ெசய்யச்ெசால்லி இருக்கிறார்.
என்
ேமலாளர்
எனக்குத்
ெதாந்திரவு
ெகாடுக்கக்கூடும் அல்லது இது குறித்து Speak
Up ஐ நான் விளித்தால் என் ேவைலைய இழக்க
ேநrடும் என்று நான் கவைலயுற்றிருக்கிேறன்.
ப:

உங்கைள
பாதிக்கும்
பிரச்சிைன
ஒன்ைற
நீங்கள் அறிய ேநர்ந்தால் நீங்கள் யாrடமாவது
அது
குறித்துப்ேபசுவைத
நாங்கள்
எப்ேபாதும்
ஊக்குவிப்ேபாம். உங்கள் ேநர் ேமலாளrடேமா
அல்லது மற்ற மூத்த சக பணியாளர்களிடம் இது
குறித்துப்ேபச உங்களால் முடியாவிட்டால், நீங்கள்
Speak Up ஐ விளிக்க நாங்கள் பrந்துைரக்கிேறாம்.
நீங்கள் முைறயிடும் அல்லது எழுப்பும் எந்த
பிரச்சிைனகளும் புலன் விசாரைண ெசய்யப்படும்
மற்றும் இது குறித்து நீங்கள் முைறயிட்டதால்
உங்களுக்கு எதிராக நடக்கும் தாக்குதைல நாங்கள்
ெபாறுக்க மாட்ேடாம். நீங்கள் சrயானவற்ைறச்
ெசய்ய ேவண்டும் மற்றும் இந்த விஷயத்ைத
முைறயிட ேவண்டும்.

Up)
திட்டம்
குறித்த
அதிக
விபரங்களின் ெதாடர்ைப 32ம் பக்கத்தில் உள்ள
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள் பகுதியில் காணலாம்.

(Speak

ேநாக்கம் மற்றும்
பண்புகள்

நம்முைடய
ேநாக்கங்களும்
பண்புகளும்
நம்
Compass
-இன்
ஆன்மாைவயும்
ெகாள்ைககைளயும்
ெசாற்களில்
வடிக்கின்றன.
நம்ைமச்ேசர்ந்தவர்களின் முடிவுகள், ெசயல்கள் மற்றும் நடத்ைதகைள
அைவ வழி நடத்துகின்றன; உலகமுழுவதும் ஒவ்ெவாரு நாளும்
நாம் அளிக்கும் ேசைவையப்ெபறும் வாடிக்ைகயாளர்களின் அனுபவம்
மூலம் ெதrய வருகின்றன; மற்றும் நம்முைடய ெசயல்திறைனயும்
வளர்ச்சிையயும் அைவ முன் ெசலுத்துகின்றன.

நம் ேநாக்கம்

- நாம் எப்படி இருக்க விரும்புகிேறாம் என்பைத நிர்ணயிக்கிறது

உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு ஒப்பந்த உணவு ேசைவ மற்றும் அைதச் சார்ந்த ேசைவகள் அளிப்ேபார், நம்ைமச்ேசர்ந்த சிறந்த
மக்களுக்காக ெபயர் ெபற்ேறார், நம் தைலசிறந்த ேசைவ, மற்றும் நம் சிறந்த பலன்கள்.

நம் குறிக்ேகாள்

- இைத எவ்வாறு அைடயப்ேபாகிேறாம் என்பைத நிர்ணயிக்கிறது.

நமது வாடிக்ைகயாளர்கள், பங்குதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்காக பகிர்ந்து ெகாள்ளப்படும் பயன்களுக்காக, Compass -இல்
உள்ள ஒவ்ெவாருவரும் மிகச்சிறந்த ேசைவைய தைல சிறந்த விதத்தில் சீராக அளிப்பதில் கடைமப் பட்டுள்ளார்கள்.

நம்ைம வழி நடத்தும் ெகாள்ைககள்

- நம் முடிெவடுக்கும் திறைமைய வழி நடத்தும் ெகாள்ைககைள இைவ
நிர்ணயிக்கின்றன.
முதலில் பாதுகாப்பு, ஆேராக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் - நம் வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் உடல் நலம்

மற்றும் பாதுகாப்ைப ஒரு ேபாதும் சமரசம் ெசய்தல் கூடாது, மற்றும் சுற்றுச்சுழலில் நம் ெதாழிலின் பாதிப்ைபச் சமாளிக்க
ேவண்டும்;
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் நுகர்ேவார்களுக்கும் வினிேயாகித்தல் - தரம், ேசைவ, மதிப்பு மற்றும் புதியனவற்றுக்கு
முதல் விருப்பமாக ஏன் நாம் இருக்கிேறாம் என்பைத அவர்களுக்கு சீராக விளக்கி , நம் வாடிக்ைகயாளர்களின் ெதாடர்ந்த
விசுவாசத்ைத சம்பாதித்தல்;
நம்ைமச் ேசர்ந்தவர்கைள ேமம்படுத்துவது மற்றும் மாறுபாட்ைட மதிப்பது - மாறுபாட்ைடயும் நம்ைமச் ேசர்ந்தவர்களின்
பங்களிப்ைபயும் அங்கீ கrத்தல். சவாலாகவும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் முன்ேனறவும், கற்கவும் மற்றும் ெவற்றி ெபறவும்
வாய்ப்புகளும் ஆதரவும் அளிக்கும் பணிச்சூழைல நாம் உருவாக்குகிேறாம்;
லாபகரமான வளர்ச்சி - பங்குதாரர்களுக்கு அவர்களுக்குrய பங்குகளின் மதிப்ைப கட்டுப்பாடு, ெதாடர்ச்சியான வளர்ச்சி,
வலுவான நிர்வாகதின் ஆதரவு மூலம் அளிப்பது நம்முைடய உலகளாவிய பலன்கைள உயர்த்துவதில் பங்ேகற்கிறது; மற்றும்
ெசயல் திறனிலும், திறைமயிலும் ெதாடர்ந்த கவனம் - தளராமல் மிகக்குைறந்த விைலயில் அளிக்கவும், மிகச்சிறந்த
திறைமயுடன் ேசைவகைல அளிக்கவும் முயலும்ேபாேத சிறந்த தரம் மற்றும் ெசயல்பாட்ைட அளிப்பது.

நமது பண்புகள் – இைவகள் ஒன்று ேசர்ந்து நம் எைத நம்புகிேறாேமா அைத நிர்ணயிக்கின்றன மற்றும் நமது
நடத்ைதகைள வழி நடத்துகின்றன.
ஒளிவு மைறவற்ற தன்ைம, நம்பிக்ைக மற்றும் ேநர்ைம - எல்லா ேநரங்களிலும் தைல சிறந்த ஒழுங்கு ெநறி மற்றும்

ெதாழில் ெநறி அளவுகைள நாம் நிர்ணயிக்கிேறாம். நம் உறவு முைறகள் யாவும் நாணயம், மrயாைத, மற்றும் நியாயத்தின்
அடிப்பைடயில் இருப்பைதயும் மனம் திறந்த விவாதம் மற்றும் ஒளிவு மைறவற்ற தன்ைமக்குக் கட்டுப்படுதைலயும் நாம்
விரும்புகிேறாம்.
தரத்தின் மீ து தீவிர ஆர்வம் - மிகச்சிறந்த தரமுள்ள உணவு மற்றும் ேசைவ அளிப்பதில் நாம் தீவிர ஆர்வம் ெகாண்டுள்ேளாம்
என்பேதாடு இைத அைடவதில் ெபருமிதம் ெகாள்கிேறாம். ெவற்றிைய ெபருக்குவைதயும், தவறுகளிலிருந்து கற்கவும், மற்றும்
நமது சந்ைதைய முன்ேனற்றவும் வளப்படுத்தவும் உதவும் எண்ணங்கள், புதுைமகள், பழக்கங்கைள ேமம்படுத்துதைலயும்
நாம் எதிர்பார்க்கிேறாம்.
குழுவாய் ெசயல்படுதல் மூலம் ெவற்றி அைடதல் - நாம் தனி நபர் உrைமைய ஊக்குவிக்கிேறாம், ஆனால் ஒரு
குழுைவப்ேபால் ெசயல்படுகிேறாம்; நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் ஆதரவாகப்பணி புrந்து ெகாண்டும் பகிர்ந்து ெகாண்ட
குறிக்ேகாள்கைளப் பின்பற்றியும், அறிவு நுட்பம், தனித்துவம் மற்றும் அைனத்து சக பணியாளர்களின் பங்களிப்ைப
மதிக்கிேறாம்;
ெபாறுப்பு - நம் ெசயல்களுக்கு, தனித்தனியாகவும், ஒரு குழுவாக ெமாத்தமாகவும் நாம் ெபாறுப்ேபற்கிேறாம். ஒவ்ெவாரு நாளும்,
எங்கும் நமது வாடிக்ைகயாளர்கள், நாம் பணிபுrயும் சமூகங்கள் மற்றும் நாம் வாழும் உலகத்தின் ஆேராக்கியத்திற்காகவும்,
நலனுக்காகவும் சாதகமான பங்களிப்ைப அளிக்க எதிர் ேநாக்குேவாம்.
முடியும் - நாம் எதிர் ேநாக்கும் வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கைள சமாளிக்க ”முடியும்” என்ற ேநrைட மற்றும் வர்த்தக
உணர்வுடன் அணுகுேவாம்.
சrயான நடவடிக்ைக எடுக்கத் தயங்கும் ஒரு
சந்தர்ப்பத்ைத எதிர் ேநாக்கும்ேபாது, பின்வரும்
ேகள்விகைள உங்களுக்குள் ேகட்பது:
1. இந்தச் ெசயல் சட்டப்படியானதா?
2. இது Compass -இன் பண்புகளூக்கு உகந்ததா?
3. இது நம் வழிகாட்டல் ெகாள்ைககளுக்கு
முரண்பட்டதா?
4. மற்றவர்கள் இைதப்பற்றி என்ன
நிைனப்பார்கள்? ேமலும்
5. இது பத்திrைகயில் ெவளியானால் நீங்கள்
பிரச்சைனயின்றி உணர்வர்களா?
ீ
இந்த
விஷயங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்
சிந்தித்த பிறகும் உங்களுக்கு பிரச்சிைனகள்
இருந்தால்,
உங்கள்
ேநரடி
ேமலாளர்,
வட்டார மனிதவளக்குழு அல்லது வட்டார
சட்டக்குழுவிடம் இருந்து வழிகாட்டல் ெபற
மறுக்காதீர்கள்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

ேநாக்கம் மற்றும் பண்புகள்
Compass தனது சிறந்த உணவு மற்றும் ேசைவக்காக தனக்குள் ெபருைமப்படுகிறது.
நாம் உலகின் தைலசிறந்த சைமயல்கைல வல்லுனர்கள் சிலருடன் பணிபுrகிேறாம்
மற்றும் நம் ெதாழிலில் தைலசிறந்தவர்கள் என்று நாம் எண்ணும் நபர்கைளப் பணிக்கு
அமர்த்தியிருக்கிேறாம்.
நம் சைமயல்கைல வல்லுனர்கள் தயாrக்கும் உணவுப் பட்டியல்கள் மற்றும்
உணவுப்ெபாருட்கள் உயர்ந்த தரம், ஊட்டம் மற்றும் சீர் மிக்க உணவுப் ெபாருட்கைள
ெதrவு ெசய்ய வழி வகுக்கிறது. . நம் புதுைம புகுத்தும் தன்ைம நம்ைம சந்ைதயின்
தைலவராக ஆக்கியுள்ளது. மிகத்திறைமயான வழியில் ெதாடர்ந்து நாம் உயர்ந்த
தரத்ைத அளிக்க ஓய்வின்றி உைழக்கிேறாம்.

உணவுப் பாதுகாப்பு
நம்முைடய முதல் கவைல நாம் அளிக்கும் உணவு மிக உயர்ந்த தரங்களுக்ேகற்ப, நல்ல தரமுள்ள ெபாருட்கைளப்
பயன்படுத்தி தயாrக்கப்பட ேவண்டும் என்பேத. மிகக்குைறந்த பட்சம், உrய அைனத்து உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள்
மற்றும் அங்கீ கrக்கப்பட்ட ெசய்முைறத் ெதாகுப்புகளுக்கு இணங்க நாம் நடப்ேபாம்.
சிறந்த நைடமுைறைய உறுதி ெசய்ய, நாம் ெசயல்படும் ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் கட்டாயம் ெசயல்படுத்த ேவண்டிய
ெபாதுவான குைறந்தபட்ச ெசயல்பாட்டுத்தரம் மற்றும் நடத்ைதகளின் ெதாகுப்ைப நாம் உருவாக்கியுள்ள்ேளாம். இைவகள்
உறுதியான அறிவியல், சீரைமப்புத் ேதைவகள் மற்றும் ெதாழிலின் சிறந்த நைடமுைறைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ.
நம் ேசைவ ெபறுனர் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு நாம் அவர்களுைடய தரத்தின் எதிர்பார்ப்ைப ஈடுெசய்யும் அேத
ேநரத்தில் உண்ணுவதற்கு பாதுகாப்பான உணைவயும் அளிக்கிேறாம் என உறுதி ெகாடுக்க இந்த அளவுேகால்களுக்கான
இணக்கத்ைத நாங்கள் ஒழுங்காக அளவிடுகிேறாம் மற்றும் ெசயல்பாட்டுக் குறிக்ேகாள்கைள அமல் படுத்துகிேறாம்
உணவுடன் பணியாற்றும் அைனத்து ஊழியர்களும் பின்வருவனவற்ைற உறுதி ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்:
•
•
•

தூய்ைமக்ேகடிற்கான
அபாயத்திற்கு
உள்ளாவைதத்தடுக்கும்
சுகாதாரமான
நிைலைமகளில்
எப்ேபாதும்
உணவு
தயாrக்கப்படுகிறது;
அவர்கள் பணிைய சுகாதாரம் மற்றும் இணக்க rதியில் புrயத் ேதைவயான தகவல்கள், பயிற்சி மற்றும் கருவிகள்
அவர்களுக்கு அளிக்கப்படுதல்; மற்றும்
நிறுவனத்தின் அைனத்து உணவுப் பாதுகாப்புக் ெகாள்ைககள் மற்றும் ெசயல் முைறகளுக்கு இணங்க அவர்கள் நடத்தல்.

இந்த அளவுேகால்களின் இணக்கத்திற்கும் உறுதி ெசய்வதற்கும் நிர்வாகம் நம் ஊழியர்களின் ேமற்பார்ைவைய ேமற்ெகாள்கிறது.

ேக: என் சக ஊழியப்ெபண் ஒருவர், சில சமயங்களில்
உணவு தயாrக்கும் முன் ைககைளக் கழுவ
மறந்து விடுகிறார். அவrடம் நான் ஏதாவது
ெசால்லேவண்டுமா?

நமது
உணவு
பாதுகாப்பு
ெகாள்ைக
அறிக்ைகக்கான ெதாடர்ைப ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயின் ேமற்ேகாள்கள்
பகுதியில் காணலாம்.

ப:

நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

உங்கள்
ைககள்
நுண்கிருமிகைள
எளிதாக
சைமயல்
அைறயிலும்
உணவுப்ெபாருட்கள்
மீ தும்
பரப்பக்
கூடுமாைகயால்,
எப்ேபாதும்
நீங்கள்
உணவு
தயாrக்கும்
முன்
அல்லது
தயாrத்த பின், குளியலைறக்குப்ேபாய் வந்தபின்
அல்லது குப்ைபக்கூைடகள்/கழிவுத்ெதாட்டிகைளத்
ெதாட்ட
பின்,
உங்கள்
ைககைள
சுத்தமாகக்
கழுவ ேவண்டியது உண்ைமயிேலேய அவசியம்.
உங்கள் சக ஊழியருக்கு தயவு ெசய்து இைத
ஞாபகப்படுத்தவும் மற்றும் ேதைவெயனில், இைத
உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் எழுப்பவும்.

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

Compass வழி
ெபாறுப்புள்ள வினிேயாகத் ெதாடர்
உலகமுழுதும், ஒரு குரூப் என்ற முைறயில்,
வினிேயாகஸ்தர்களிடமிருந்தும், வட்டார சிறப்பு
விைலக்கு வாங்குகிறது.

Compass ெபrய சர்வேதச நிறுவனங்களின் பரந்த பலதரப்பட்ட
வினிேயாகஸ்தர்களிடமிருந்தும் ெபாருட்கைளயும் ேசைவகைளயும்

எங்கு இயலுேமா, உணவு மற்றும் உட்ெபாருட்கைள ேநரடியாக அவற்றின் வட்டார உற்பத்தி மற்றும் தயாrப்பாளர்களிடமிருந்தும்,
இயற்ைக சார் ெபாருட்கள் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்தும் நமது வட்டார ெதாழிலகங்களுக்கு வாங்குகிேறாம் மற்றும் நியாய
வர்த்தக முயற்சிகளில் பங்கு ெபறுகிேறாம். ெதாடர்ச்சியான ெகாள்முதைல நாம் அதிகமாக வலியுறுத்துகிேறாம்.
ெபrய சர்வேதச நிறுவனங்களிடம் எதிர்பார்க்கும் தரங்கைள தங்களால் நிைறேவற்ற சிரமப்படும் சில நாடுகளின்
வினிேயாகஸ்தர்கள் இருக்கக்கூடும் என்பைத நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிேறாம். அத்தைகய சந்தர்ப்பங்களில், அம்மாதிrயான
வினிேயாகஸ்தர்கள் Compass -இன் சிறிய/நடுத்தர நிறுவனத்திற்கான தணிக்ைக ேதைவகைள நிைறேவற்றுவைதயும் மற்றும்
ெதாடர்ந்த ேமம்பாட்ைட அவர்கள் அைடந்து காட்டுவைதயும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்.
குைறந்த பட்சம், எந்த நாடுகளில் ெதாழில் ெசய்கிேறாேமா, அவற்றின் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கியம், பாதுகாப்பு
அளவுேகால்கள், நைடமுைற ெதாகுப்புச்சட்டங்கள், நிறுவன விதி முைறகள், சட்டங்கள் மற்றும் தரங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப
நமது ெகாள்முதல் ெசயல்பாடுகள் அைமயும் மற்றும் தற்ேபாது அமலில் உள்ள ெதாடர்ச்சியான உணவுக் ெகாள்முதைலயும்
மற்றும் கூட்டுப்ெபாறுப்ைபயும் (“CR”) பிரதிபலிக்கும்.

Compass, பண்புகள் மற்றும் நடத்ைதயின் அடிப்பைடயிலைமந்த நீண்ட-கால வினிேயாக உறவுகைள உருவாக்குவதற்கும்
தரம் மற்றும் விைல இவற்றின் இைடயில் சrயான அளைவக் காண ெதாடர்ந்து முயல்கிறது.

வினிேயாகஸ்தர்கள் பாரபட்சமற்ற ஏலம் (ேகாரல்) மற்றும் அளித்தல் (ஒப்பந்தப்புள்ளி) மூலம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுகிறார்கள்
மற்றும் ெதாடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். நம் வினிேயாகஸ்தர்களின் ேநர்மைறயான ேதர்வு, சாத்தியமான வைரயில்,
வினிேயாகஸ்தrன் ெகாள்ைக மற்றும் ெசயல்கள் நல்ல கூட்டுப் ெபாறுப்பு (CR) நைடமுைறகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட
திறனாய்ைவ உள்ளிட்டது. நாம் நமது ெபrய வினிேயாகஸ்தர்கள் வலுவான கூட்டுப் ெபாறுப்பு ஒப்பீட்டு அளவுேகால்கைள
நிைறேவற்றுவைத மற்றும் சிறந்த நைடமுைறகைள தங்களுக்குள் அைனத்து வினிேயாகஸ்தர்களும் சுவகrப்பைத
ீ
ஊக்குவிப்பேதாடு உதவவும் ெசய்கிேறாம் என்பைதத் தவிர நம் அைனத்து வினிேயாகஸ்தர்களும் சட்டத்ைத மதித்து ஒழுக்க
ெநறிக்ேகாட்பாடுகைளயும் அங்கீ கrப்பைதயும் எதிர்பார்க்கிேறாம்.
வினிேயாகஸ்தர்கைள ேதர்ந்ெதடுப்பதிேலா அல்லது அவர்களுடன் பணி ெசய்வதிேலா உங்களுக்கு பங்கு இருக்குேமயானால்
அவர்கைளத் ேதடித் ேதர்வு ெசய்வதிலிருந்து ெபாருட்கள் வினிேயாகம் மற்றும் பணப்பட்டுவாடா வைர, உங்கள் உறவு
ெபாறுப்புள்ள மற்றும் ஒழுங்கு ெநறிமுைறக்கு உட்பட்ட வர்த்தகக் ெகாள்ைககளுக்கு ஏற்ப நடத்தப்படுவைத நீங்கள் உறுதி
ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
குைறந்த பட்சம், சர்வேதச அளவில் அங்கீ கrக்கப்பட்ட ெதாழில் நைடமுைறக் ேகாட்பாடான ஒழுங்கு ெநறிமுைற வர்த்தக
அடிப்பைட ேகாட்பாடின் பின்வரும் முக்கிய பகுதிகளுக்கு ஏற்ப நாம் நடப்ேபாம்:
•
•
•
•
•
•
•
•

கூடும் சுதந்திரம் மற்றும் ஒருங்கிைணந்த ேபரம் மதிக்கப்படேவண்டும்;
பணியிட நிைலைமகள் பாதுகாப்புடனும் சுகாதாரத்துடனும் இருத்தல்;
குழந்ைதப்பணி பயன்படுத்தப்படக்கூடாது;
வாழ்வூதியம் அளிக்கப்படேவண்டும்;
பணிேநரங்கள் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ேமல் இல்லாமலிருத்தல்;
ேவற்றுைம பாராட்டப்படக்கூடாது.
நிரந்தர ேவைல அளிக்கப்பட ேவண்டும்; மற்றும்
கடுைமயான அல்லது மனிதத்தன்ைமயற்ற முைறயில் நடத்தல் கூடாது.

நம் ெகாள்முதல் மற்றும் வினிேயாகக் ெகாள்ைக அறிக்ைகையப் படிப்பதன் மூலம், வினிேயாகஸ்தர்களுடனான நம்
பணிையப் பற்றி அதிக விபரங்கைள நீங்கள் அறியலாம். இதற்கான இைணப்பு ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள்கள் பகுதியில் உள்ளது.
ேக: Compass உடன் வியாபாரம் ெசய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி
அளிக்கும்
வினிேயாகஸ்தர்களில்
ஒருவர்,
வாய்ப்புள்ள மற்ற வினிேயாகஸ்தர்கள் எந்த
விைலயில்
அளிக்க
எண்ணியுள்ளார்கள்
என்று நாம் அவருக்குத் ெதrவித்தால், நமக்கு
அதிக
ேசமிப்பிற்கு
உத்திரவாதம்
அளிக்க
முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். ெதாைல
ேநாக்கில் Compass -இன் நிதி நிைலைமையப்
ெபாருத்தவைர
இது
ஒரு
அருைமயான
ெசய்தியாகத் ேதான்றலாம் எனினும் இது பற்றி
நான் சிறிது
அெசௗகrயமாக உணர்கிேறன்.
நான் என்ன ெசய்வது?
ப: இது பற்றி நீங்கள் அெசௗகrயமாக உணர்வது சr
தான். ஏதாவெதான்று சrெயன்று ேதான்றவில்ைல
என்றால், அேநகமாக அது சrயாக இருக்காது
தான். கம்பாஸின் சிறந்த நலன்கைள எப்ேபாதும்
கருத்தில் ெகாள்வது முக்கியம் தாெனனினும்,
நீங்கள் எப்ேபாதும் ஏதாவெதாரு வினிேயாகஸ்தrன்
தகவல்கைள
மற்ற
வினிேயாகஸ்தர்களுடன்
பகிர்ந்து ெகாள்ளக்கூடாது. இது அந்தரங்கதன்ைம
மீ றல்
மட்டுமல்ல,
நீங்கள்
சட்டத்ைதயும்
உைடக்கக்கூடும்.
வினிேயாகஸ்தருக்கு,
அவர்
என்ன
கருத்ைத
முன்
ைவத்தாேரா
அது
ஒழுங்கு ெநறிமுைறக்கு அப்பாற்பட்டது என்றும்
Compass
-ஆல்
அனுமதிக்கப்பட
மாட்டாது
என்றும்
நீங்கள்
விளக்க
ேவண்டும்.
இந்த
விஷயத்ைத நீங்கள் உங்கள் ேநர் ேமலாளருக்குத்
ெதrயப்படுத்த ேவண்டுவது மட்டுமல்ல இந்த
வினிேயாகஸ்தருடன் நீங்கள் ெதாடர்ந்து ெதாழில்
நடத்த
விரும்புகிறீர்களா
என்று
எண்ணவும்
விரும்பலாம்.

நம் வினிேயாகஸ்தர்களின் நடத்ைத குறித்ேதா
அல்லது வினிேயாகஸ்தர்களுடனான Compass
-இன் ஏதாவது ஊழியrன் உறவு குறித்ேதா
உங்களுக்கு பிரச்சிைன ஏதும் இருந்தால்,
உங்கள் ேநர் ேமலாளrடேமா அல்லது வட்டார
ெகாள்முதல் ேமலாளrடேமா ேபசவும்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

சுய ேநர்ைம
ஆர்வ முரண்பாடுகள்
ஊழியர்கள் - உண்ைமயான அல்லது உணர்ந்த - ஆர்வ முரண்பாடுகள் கம்பாஸின்
ஊழியர்கள் என்ற வைகயில் அவர்கள் கடைம மற்றும் பணிக்கு ெவளிேய உள்ள எந்த
ஆர்வங்களுக்கும் இைடயில் எழாமல் இருக்க உறுதியுடன் அக்கைற எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
ஆர்வ முரண்பாடுகள் பல வழிகளில் எழலாம்:
மற்ற
பணி
ஆர்வங்களும்
ேசர்க்ைககளும்:
Compass
-இல்
ஊழியராய்
இருந்துெகாண்ேட மற்ற நிறுவனங்களுக்காக பணி ெசய்தல் அல்லது மற்ற
நிறுவனங்களுடனான ேசர்க்ைக ஆர்வ முரண்பாடுகைள உருவாக்கலாம். உதாரணத்திற்கு:
•
•

•

•

ேவெறாரு கம்ெபனியில் அல்லது நிறுவனத்தில் நிதி ஆர்வம் ெகாண்டுள்ளது;
ஒரு இயக்குனர் அல்லது ஆேலாசகர் பதவி வகிப்பது;
Compass -இன் பதவிக்கு மீ றிய ேசைவகள் அளிப்பது; அல்லது
மற்ெறாரு ேவைலயிலும் இருப்பது.

ேமற்கண்டவற்றில் ஒன்று Compass -இன் ேபாட்டியாளர், அதன் வாடிக்ைகயாளர், ஒப்பந்தக்காரர் அல்லது வினிேயாகஸ்தrன்
ஓர் கம்ெபனி அல்லது நிறுவனத்துடன் ெபாருந்துமானால், ஆர்வ முரண்பாடு எழலாம்.
இது ேபான்ற ஏற்பாடுகள் எப்ேபாதும் அனுமதிக்கப் படுவதில்ைல - Compass -இல் உங்கள் பதவிக்ேகற்ப உங்களுடன்
ெசயல் ெதாடர்பு உள்ள எந்த கம்ெபனி அல்லது நிறுவனத்திற்காகவும் உைழக்கேவா, அவர்களுக்கு ேசைவகள் அளிக்கேவா
கூடாது. உண்ைமயான அல்லது உணரப்படக்கூடிய ஆர்வ முரண்பாடு எழக்கூடிய கூடுதல் பணி ஒன்ைற Compass -இன்
ேவைலையத் தவிர ெவளிேய ஏற்றுக்ெகாள்ள நீங்கள் எண்ணினால், இைத நீங்கள் உங்கள் ேநர் ேமலாளருக்குத் ெதrவிக்க
ேவண்டும் மற்றும் உங்கள் திட்டங்கைளத் ெதாடர, அவர்கள் அனுமதிைய எழுத்து மூலம் ெபற ேவண்டும்.
ெநருங்கிய உறவினர்களுடன் பணி ெசய்தல்: உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர் ஒருவர் நம் ேபாட்டியாளர்,
வாடிக்ைகயாளர், ஒப்பந்தக்காரர் அல்லது வினிேயாகஸ்தருக்காக பணி ெசய்வைத அல்லது ேசைவகள் அளிப்பைத
நீ ங்கள் அறிய ேநர்ந்தால், நீ ங்கள் அைதக்குறித்து உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் விவதிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவான விதி என்னெவன்றால், உங்கள் உறவினர் ஒருவர் உங்களுடனும், முடிந்தால் உங்கள் அலுவலக வட்டாரத்தில்
எவருடனும் அல்லது உங்களுக்கு பதில் கூறக் கடைமயுைடய எவருடனும் ெதாழில் சம்பந்தமான நடவடிக்ைககள் ஏதும்
ேமற்ெகாள்ளக்கூடாது. ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்ைபப் ெபாறுத்தவைர, வாழ்க்ைகத்துைணவர், பங்காளி,
ெபற்ேறார், மாற்று ெபற்ேறார், குழந்ைத, மாற்றாந்தாயின் குழந்ைத, கூடப்பிறந்தவர்கள், மாற்றுப் ெபற்ேறார் குழந்ைதகள்,
மருமான், மருமகள், அத்ைத, சித்தி, அத்ைதயின் கணவர், ெபrயப்பா, சித்தப்பா, மாமன், மாமி, தாத்தா, பாட்டி, ேபரக்குழந்ைத
அல்லது மாப்பிள்ைள/மாற்றுப்ெபண் ஆகியவர்கைள நாம் “ெநருங்கிய உறவினராக” கருதுகிேறாம்.
இயக்குனர்கள் குழு
ெதாழில் முைற நிறுவனம் என்ற முைறயில், நம் ஊழியர்கள் சில சமயங்களில் மற்ெறாரு நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள்
குழுவில் பணி புrய ேகட்டுக்ெகாள்ளப் படலாம் அல்லது அைழக்கப்படலாம் என்பைத உணர்ந்திருந்தாலும், சில சந்தர்பங்களில்,
இது ஆர்வ முரண்பாடு அல்லது சட்டப் பிரச்சிைன ஒன்ைற எழுப்பலாம். எந்த நிறுவனத்தின் (லாப ேநாக்கற்றைவ உள்ளிட்ட)
இயக்குனர் குழு அங்கத்தினrல் ஒருவராக நீங்கள் ெபாறுப்ைப ஒப்புக்ெகாள்ள நிைனத்தாலும், அதற்கு முன், உங்கள் நாட்டு
ேமலாண்ைம இயக்குனrன் அனுமதிைய எழுத்து மூலம் முதலில் ெபற ேவண்டும்.

ேக: நான் பணிபுrயும் பகுதியில் உணவு மற்றும்
ேசைவகள்
அளிக்கும்
ஊழியர்கைளக்
கூடுதலாகப்
பணியில்
அமர்த்த
நாங்கள்
எண்ணியுள்ேளாம்.
ேவைல
ஒன்றுக்கு
பல்கைலக்கழகத்திற்குத் திரும்பு முன் பகுதி
ேநரப் பணிக்கு முயன்று ெகாண்டிருக்கும் என்
மகளின் ெபயைர நான் பிேரrபிக்க இயலுமா?
ப:

உங்கள் மகள் காலி இடத்திற்கு தகுதி மற்றும்
அதற்ேகற்ற
பண்புகளும்
அனுபவமும்
உள்ளவளாக
நீங்கள்
எண்ணினால்,
அவைள
ேவைலக்கு
அமர்த்துவது
பற்றி
எண்ண
உங்கள்
ேநர்
ேமலாளrடம்
இது
குறித்து
நீங்கள்
ேபசவும்,
பrந்துைரக்கவும்
உங்கைள
நாங்கள் ஊக்குவிக்கிேறாம். நீங்கள் அவளுக்கு
உறவு
என்பதும்,
ேதர்வு
வழி
முைறகளில்
உங்களுக்கு
சம்பந்தம்
ஏதும்
இருக்கக்கூடாது
என்பதுடன், காலியான பணி இடம் உங்கள் ேநர்
ேமற்பார்ைவயில் இல்லாமல் நீங்கள் அதனுடன்
ெநருக்கமாகப் பணி ெசய்யக்கூடாது என்பதும்
உங்களுக்குத் ெதளிவாகத் ெதrயேவண்டும்.

உங்கள் ேநர் ேமலாளர், வட்டார சட்டக்
குழு அல்லது மனித வளக்குழுவிடமிருந்து
நீங்கள் ஆர்வ முரண்பாடுகள் பற்றி ேமலும்
அறிவுைரயும் ஆதரவும் ெபற முடியும்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

சுய ேநர்ைம
ஆதாய முரண்பாடுகள் (ெதாடர்ச்சி)
முதlடுகள்
ேபாட்டியாளர்கள், வினிேயாகஸ்தர்கள் அல்லது வாடிக்ைகயாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் முதlடு ெசய்தால்
ஆதாய முரண்பாடுகள் ஏற்படலாம். ேபாட்டியாளர், வினிேயாகஸ்தர் அல்லது வாடிக்ைகயாளர் மீ தான எந்த ஒரு “கணிசமான
ஆர்வத்திற்கும்” உங்கள் நாட்டின் ேமலாண்ைம இயக்குனrன் எழுத்து மூலமான முன் ஒப்புதல் ேதைவ.
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்ைபப் ெபாறுத்த வைர, “கணிசமான ஆர்வம்” என்பது உங்கள் தீர்ப்ைப உண்ைமயில்
அல்லது உணரப்பட்ட வைகயில் பாதிக்கும் ஏதாவெதாரு நிதி நாட்டத்ைதக் குறிக்கும். அங்கீ கrக்கப்பட்ட பங்கு மாற்றச்சந்ைதகள்
(CAC 40, NYSE or the London Stock Exchange ேபான்றைவ) குறிக்கும் ெபாது நிறுவனப் பங்குகளில் நீங்கள் ெசய்யும் முதlடுகள்,
நிறுவனத்தின் ெமாத்தப்பங்குகளில் உங்கள் பங்கு 1 சதவிகிதத்திற்கும் குைறவாக இருந்தால் ஏற்கத் தகுந்தைவ.
பல நைடமுைறயிலுள்ள அல்லது சாத்தியமுள்ள ஆர்வ முரண்பாடுகைள, Compass மற்றும் தனி நபர் இருவருக்கும்
ஏற்கத்தகுந்த முைறயில் தீர்க்க இயலும். முக்கியமான விஷயம் என்னெவன்றால் சாத்தியமான முரண்பாட்ைட சிறப்புக்
கூறாக்குதல் மூலம் தகுந்த நடவடிக்ைகக்கு ஒப்புக்ெகாள்ள இயலும்.
உங்களுக்ேகா (அல்லது சக பணியாளருக்ேகா) ஆர்வ முரண்பாடு இருக்கக்கூடும் என்று நீங்கள் எண்ணினால், அைத
உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் நீங்கள் கட்டாயம் ெதrவிக்க ேவண்டும். ஆதாய முரண்பாட்ைட ெவளியிடத் தவறுவது ஒழுங்கு
நடவடிக்ைகக்கு வழி வகுக்கும்.

உள் வர்த்தகம்
அெமrக்கா, பிrட்டன் மற்றும் பல நாடுகளில், அந்தரங்கமான ”உள் தகவல்கைள”ப் பயன்படுத்தி பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடல்
ஒரு கிrமினல் குற்றமாகும். ஒரு நிறுவனத்ைதப்பற்றிய, அதன் இயக்குனர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் மட்டுேம அறிந்த, ெபாது
மக்களுக்கு அறிவிக்கப்படாத மிக முக்கியத்தகவல் தான் உள் தகவல். ெபாதுப்பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட மற்ெறாரு
நிறுவனத்ைத பற்றிய தகவலாகக் கூட அது இருக்கலாம். உள் தகவல்கைளப் பகிர்ந்து ெகாள்வேதா அல்லது அவற்ைறப்
பயன்படுத்தி பங்குகைள வாங்குவேதா விற்பேதா அனுமதிக்கப்படவில்ைல.

Compass பங்குகைள (அல்லது பங்குச்சந்ைதயில் குறிப்பிடப்படும் ேவெறந்த நிறுவனத்தின் பங்குகைள) உங்களிடம் அவற்றின்
உள் தகவல்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் வாங்குவேதா விற்பேதா கூடாது. உங்களிடம் இருக்கும் தகவல்கைள ைவத்து,
உங்கள் சார்பாகப் பிறைர நீங்கள் பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும்படி ேகட்கக்கூடாது அல்லது அவற்ைற மற்றவர்களிடம்
அந்தரங்கமாகப் பகிர்ந்து ெகாள்ளுதல் கூடாது.

எந்த ஒரு உள் தகவலும், எந்த ஒரு ெதாழிலாலும், குரூப் தைலைம நிர்வாகி, குழும முதlட்டாளர் உறவுகள் அதிகாr,
குழும ஊடக உறவுகள் அதிகாr அல்லது ெபாது ஆேலாசைன மற்றும் நிறுவனச் ெசயலrன் எழுத்து மூலமான முன்
ஒப்புதலின்றி அவர்களின் பின் வரும் ெசயல்களுக்கு முன் ெவளியிடப்படக் கூடாது:
•
•

•

உள் தகவல், சட்டப்பூர்வமான ேதைவப்படி ெவளியிடப் படுவைத உறுதி ெசய்தல்;
உள் தகவைல லண்டன் பங்கு மாற்றச் சந்ைத வழியாக (அல்லது அது ேபான்ற அனுமதிக்கப்பட்ட வழிகளில்) ெவளியிடல்;
மற்றும்
Compass Group PLC -இன் இைணய தளம் மூலம் அறிவித்தல்.

ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயின் ேமற்ேகாள் பகுதியில் இந்த துைறகள் ெதாடர்பு தகவல்கள் முழுைதயும்
காணலாம்.

ேக: புதிய ெதாழில் பங்காளி ஒருவருடன் நாம் கூட்டு
முயற்சி ஒன்ைற ஒப்பந்தம் மூலம் ெதாடங்க
முயன்று ெகாண்டிருக்கிேறாம் மற்றும் அது
ெவற்றியைடந்தால் இரண்டு நிறுவனங்களின்
ெதாழிலும்
நன்றாக
முன்ேனறும்.
அந்த
ேவெறாரு
நிறுவனத்தின்
சில
பங்குகைள
ைவத்துள்ள என் சேகாதrயும் அவள் கணவரும்
அவற்ைற விற்க உத்ேதசித்திருப்பைத நான்
அறிேவன். அவர்கள் நல்ல விைலக்கு விற்பைத
நான் உறுதி ெசய்ய விரும்புவதால், நம் இரு
நிறுவனங்களின்
உறவு
அறிவிக்கப்
படும்
வைரயில் அவற்ைற விற்கத் ேதைவயில்ைல
என்று கூற விரும்புகிேறன். இதனால் எனக்குத்
ெதாந்திரவு ஏேதனும் வருமா?
ப: ஆம். கூட்டுமுயற்சி உறவு பற்றிய உங்கள் தகவல்
அந்தரங்கமானது என்பதால் நீங்கள் அைதப் பகிர்ந்து
ெகாள்ளக்கூடாது. அது முக்கியச் ெசய்தியாகக்
கருதப்பட
வாய்ப்புள்ளதால்,
முதlட்டாளர்கள்
என்ற வைகயில் (உங்கள் குடும்பம் ேபான்று)
அவர்களுைடய பங்குகள் பற்றி முடிெவடுக்ைகயில்
அத்தகவைலப்
பற்றி
அவர்கள்
சிந்திக்கலாம்.
அத்தகவைல நீங்கள் அறேவ ெவளியிடக்கூடாது.

எந்தத்
தகவல்
ெபாது
மக்களுக்குத்
ெதrந்தவுடன்
நிறுவனத்தின்
பங்குகைளப்
பாதிக்கக்கூடுேமா, அது முக்கியத் தகவல்
ஆகும். உதாரணத்திற்கு, நிர்வாக மாற்றைமப்பு,
புதிய ெபாருள் பற்றிய தகவல், குறிப்பிடத்தக்க
புதிய ஒப்பந்தங்கள், மிகப்ெபrய வழக்குகள்,
வருமான
அறிக்ைககள்
அல்லது
முன்கணிப்புகள் பற்றிய தகவல்கள்.
உங்கள் ேநர் ேமலாளர், வட்டார சட்டக்
குழு அல்லது மனித வளக்குழு விடமிருந்து
நீங்கள் ஆர்வ முரண்பாடுகள் பற்றி ேமலும்
அறிவுைரயும் ஆதரவும் ெபற முடியும்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

சுய ேநர்ைம
பrசுகளும் உபசரைணயும்
ெதாழில் உறவு முைறகளில் நல்ெலண்ணத்ைத வளர்க்க உதவும் என்பதால்
பrசுகள் ெகாடுப்பைத/ெபறுவைத, உபசரைண அளிப்பைத/ உபசரைணைய ஏற்பைத
நாம் பாராட்டுகிேறாம் என்றாலும், அைவ வைரயறுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களுக்கு
மட்டுேம தகுந்தைவ.
ெதாழில் முடிைவப் பாதிக்கக் கூடும் என்று அனுமானிக்கக் கூடிய சந்தர்ப்பங்களில்,
எந்த ஒரு ஊழியரும் பrசு/உபசரைண ெகாடுக்க/ெபற முன் வருவேதா, ெகாடுப்பேதா
ெபறுவேதா கூடாது அதன் மதிப்பு எதுவாக இருந்தாலும்.
பrசுகள் அல்லது உபசரைணகள் ெகாடுக்க/ெபற வாய்ப்பு ேநrடும் ேபாது பின்வரும் விஷயங்கைளக் கருத்தில் ெகாள்ளவும்:
•
•
•
•
•
•

ஒரு பrேசா, உபசரைணேயா நீங்கள் அளிக்கும் ேபாது உங்கள் ேநாக்கம் அல்லது அைத அளிக்கும் ெதாழில் பங்காளியின்
ேநாக்கம் என்ன?
அது ெதாழில் உறைவ ேமம்படுத்தவா அல்லது ஒப்பந்தப் புள்ளியின் முடிவு ேபான்ற ெதாழில் முடிைவத் தனக்குச்
சாதகமாக்க நிைனக்கும் ேநாக்கமா?
பrசு அல்லது உபசரைணயின் தன்ைம ஆர்பாட்டமற்றதா அல்லது உங்கைள (அைதப் ெபற்றவர் என்ற முைறயில்)
அதற்குப் பதில் உபகாரம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று உணரச் ெசய்ததா?
பrேசா/உபசரைணேயா அது ெபறப்படும் மற்றும் அளிக்கப்படும் நாட்டில் சட்டபூர்வமானதா என்று முன்ேப ேசாதிக்கப்பட்டதா?
சில நாடுகளில் அனுமதிக்கப்படாததால், அரசாங்க அதிகாrகளுக்கு பrசுகள் அளிக்கேவா அல்லது உபசரைணகள் ெசய்யேவா
எண்ணும் முன் ஜாக்கிரைதயாக இருக்கவும்.
ெபறுபவrன் பrசுகள் ெகாள்ைக பrைசேயா உபசரைணையேயா ெபற அவைர அனுமதிப்பது பற்றி நீங்கள் ேசாதித்தீர்களா?
பrைசேயா, உபசரைணையேயா ெகாடுப்பைத அல்லது ெபறுவைத உங்களால் நியாயப்படுத்த முடியுெமன்பதில் உங்களுக்கு
சந்ேதாஷமா? அது சrெயனப்படாவிட்டால், அேனகமாக சrயல்ல தான்.

எந்த விதமான பrசு அல்லது உபசரைண நான் அளிக்கேவண்டும் என்பது
அவசியமா?
சில வைக பrசுகளும் உபசரைணகளும் ஏற்கக்கூடியைவ என்று ஒரு ேபாதும் எண்ணக்கூடாது. பின் குறிப்பிட்டவற்றில்
எைதயும் ெகாடுக்க முைனவேதா, ெகாடுப்பேதா, ெபறுவேதா அல்லது ஒப்புவேதா கூடாது:
•
•
•
•
•

நீங்கள் ஈடுபட்டுள்ள - அல்லது ஈடுபட எண்ணும் - ஏதாவது ேபாட்டி மிகு ஏலம் அல்லது ஒப்பந்தப்புள்ளி ெசயல்முைறயில்
ஈடுபட்டுள்ள மூன்றாம் தரப்பாளருடன் சம்பந்தப்பட்ட பrசுகள் அல்லது உபசரைணகள்;
உள்ளூர் சட்டம் லஞ்சமாகக் கருதும் அரசு அதிகாrக்கு ெகாடுக்க முைனயும் பrசு ேபான்ற உள்ளூர் சட்டங்களுக்குப்
புறம்பான பrசுகள் அல்லது உபசரைணகள் - தயவு ெசய்து நீங்கள் உங்கள் வட்டார சட்டக்கடப்பாடுகளுடன் நன்கு
பrச்சயம் உள்ளவரா என்பைத உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்;
பணம் ெகாடுப்பது (அல்லது அதற்குச் சமமானைவகள்) அல்லது ஒருவருைடய தனிப்பட்ட பற்றுச்சீட்டுகைள ைபசல்
ெசய்வது அல்லது ெசலவுகைள ஏற்பது;
இந்த ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்ைப மீ றும், அநாகrகமானெதனக் கருதப்படும், ெதாழில் உறவுமுைறக்குத்
தகாத அல்லது Compass -இன் நற்ெபயருக்கு களங்கம் உண்டாக்கக்கூடிய எந்த ஒரு உபசரைணயும்; மற்றும்
அது உங்கள் தனிப்பட்டதாக அல்லது நிறுவனம் சார்பாக இருந்தாலும், நீங்கள் ெதrவிக்க அல்லது அனுமதி ெபற விரும்பாத
பrசுகள் அல்லது உபசரைண.

ேக:
ஆதரவுச்
ேசைவகைள
ெவளியில்
ஒப்பைடப்பது பற்றிப் பல மாதங்களாக ஒரு
உள்ளூர் அரசு அைமப்புடன் நான் விவாதித்துக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்.
ஒரு
உள்ளூர்
அரசு
அதிகாrயின்
மகள்
திருமணத்திற்கு
நன்
அைழக்கப்பட்டிருக்கிேறன். என் கலாசாரப்படி
திருமணத்தில் விருந்தாளிகள் ெராக்கப்பrசுகள்
தரேவண்டும். இது ஏற்கத் தகுந்ததா?
ப: கலாசார ேவற்றுைமகள் சில சமயங்களில் தர்ம
சங்கடமான நிைலைமகளுக்கு நம்ைம ஆளாக்கலாம்
என்பைதப் புrந்து ெகாண்டிருக்கிேறாம் மற்றும்
இதற்கு உணர்வுப்பூர்வமாக நாங்கள் சம்மதிக்க
எண்ணினாலும்,
சந்தர்ப்பங்கள்
எதுவாக
இருந்தாலும், ெராக்கப்பrசு தருவது கண்டிப்பாகத்
தைட
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
இங்கு
ெராக்கமற்ற
பrைச அளிப்பது உசிதமாக இருக்கும் என்றாலும்,
முதலில் நீங்கள் உங்கள் ேநரடி ேமலாளrடம்
இைதப்பற்றிப் ேபச ேவண்டும் மற்றும் அவருைடய
முன் அனுமதிைய பrசு ெகாடுக்கு முன் ெபற
ேவண்டும்.

சுய ேநர்ைம
பrசுகளும் உபசரைணகளும் (ெதாடர்ச்சி)
கட்டாயம் நீங்கள்எப்ேபாதும் எந்த ஒரு பrசு அல்லது உபசரைண அளிக்கும் அல்லது ெபறும் முன் உங்கள் ேநர் ேமலாளrன்
முன்கூட்டிய அனுமதி ேகார ேவண்டும்.
முதல் பத்து நாடுகளுக்காக
நீங்கள் கட்டாயம் எப்ேபாதும் ஒவ்ெவாரு ெபறுநருக்கும் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அக்ேடாபர் 1ல் ெதாடங்கும் 12 மாத காலத்தில்
பின் வரும் எல்ைலகைள கடக்கக்கூடிய ஏதாவெதாரு பrசு அல்லது வரவு ெசலவு கணக்கில் * இல்லாத உபசரைண,
அளிக்கும் அல்லது ெபறும் முன், உங்கள் ேமலாண்ைம இயக்குனrன் (அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட தகுந்த அதிகாrயின்)
அனுமதி ேகார ேவண்டும்:
(அ) £3,000 அல்லது (ஆ) உங்கள் நாட்டு ேமலாண்ைம இயக்குனர் நிர்ணயித்த உள்ளூர் நிைலக்ேகற்ற குைறந்த எல்ைல
இவற்றில் எல்ைலையத்தாண்டும் உபசரைண (சாப்பாடு உட்பட);
£100 க்கு அதிமான மதிப்புள்ள பrசு (அல்லது ஏதாவெதாரு ஊள்ளூர் குைறந்த எல்ைல); அல்லது
உபசரைண அளிக்கும் விதமான அளித்த அல்லது அளிக்க முன் வந்த பயணம் அல்லது இராத்தங்கல்.
இது தவிற, அ) £5,000 க்கு ேமற்பட்ட (5 நபர்கள் வைர); ஆ) £7,500 க்கு ேமற்பட்ட (6 முதல் 10 நபர்கள் வைர) எந்த ஒர்
உபசரைண அல்லது இ)£500 க்கு ேமற்பட்ட பrசுக்கு குரூப் ேமலாண்ைம இயக்குனrன் முன் அனுமதி ேகாரப்பட ேவண்டும்.
£2,000 க்கு ேமற்பட்ட பrசு மற்றும் £75,000 க்கு ேமற்பட்ட உபசரைணக்கு AICயின் அனுமதி எப்ேபாதும் ேகாரப்பட ேவண்டும்.
முதல் 10 அல்லாத மற்ற எல்லா நாடுகளுக்காக
நீங்கள் கட்டாயம் எப்ேபாதும் ஒவ்ெவாரு ெபறுநருக்கும் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அக்ேடாபர் 1ல் ெதாடங்கும் 12 மாத காலத்தில்
பின் வரும் எல்ைலகைள கடக்கக்கூடிய ஏதாவெதாரு பrசு அல்லது வரவு ெசலவு கணக்கில் * இல்லாத உபசரைண,
அளிக்கும் அல்லது ெபறும் முன், உங்கள் ேமலாண்ைம இயக்குனrன் (அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட தகுந்த அதிகாrயின்)
அனுமதி ேகார ேவண்டும்:
(அ) £1,500 அல்லது (ஆ) உங்கள் நாட்டு ேமலாண்ைம இயக்குனர் நிர்ணயித்த உள்ளூர் நிைலக்ேகற்ற குைறந்த எல்ைல
இவற்றில் எல்ைலையத்தாண்டும் உபசரைண (சாப்பாடு உட்பட);
£100 க்கு அதிகமான மதிப்புள்ள பrசு (அல்லது ஏதாவெதாரு உள்ளூர் குைறந்த எல்ைல); அல்லது
உபசரைண அளிக்கும் விதமான அளித்த அல்லது அளிக்க முன் வந்த பயணம் அல்லது இவு தங்குதல்.
இது தவி, அ) £2,500 க்கு ேமற்பட்ட (5 நபர்கள் வைர); ஆ) £5,000 க்கு ேமற்பட்ட (6 முதல் 10 நபர்கள் வைர) எந்த ஒர்
உபசரைண அல்லது இ)£250 க்கு ேமற்பட்ட பrசுக்கு குழும ேமலாண்ைம இயக்குனrன் முன் அனுமதி ேகாரப்பட ேவண்டும்.
£1,000 க்கு ேமற்பட்ட பrசு மற்றும் £75,000 க்கு ேமற்பட்ட உபசரைணக்கு AICயின் அனுமதி எப்ேபாதும் ேகாரப்பட ேவண்டும்.

முதல் பத்து நாடுகள்: அெமrக்கா, கனடா, பிேர
சில்,ெஜர்மனி,ஸ்ெபய்ன்,ஃப்ரான்ஸ், பிrட்டன்,
இத்தாலி, ஆஸ்திேரலியா மற்றும் ஜப்பான்.
*
குறிப்பிட்ட
நிதி
ஆண்டின்
வரவு
ெசலவு
கணக்ைக
நிர்ணயிக்கும்
ஒரு
பகுதியாக
சம்பந்தப்பட்ட
நாட்டின்
GMD
ஆல்
அங்கீ கrக்கப்பட்ட
மற்றும்
நிதி
ஆண்டில் அவ்வப்ேபாது பrசீலைனகளுக்கு
உள்ளாகக்கூடிய,
விைல-ைமய
வரவு
ெசலவு கணக்கில் ஏற்கனேவ உள்ளிடப்பட்ட
உபசரைண (குழுமத்தில் ெதாழில் நடத்தும்
இடத்தில்
அளிக்கப்பட்டாேலா
அல்லது
மூன்றாவது ேபர்வழிகளிடம் ெபறப்பட்டாேலா),
ேமற்குறிப்பிட்ட
நிதி
எல்ைலகளுக்கு
உட்பட்டதல்ல மற்றும் உrயமட்டத்தில் கூர்ந்த
ஆய்வுக்குப்பின்
அனுமதிக்கப்பட்டதாகக்
கருதப்படும்.
உபசரைண
எந்த
ேநரத்தில்
அளிக்கப்பட்டது முதலிய இந்தக்ெகாள்ைகயின்
நிபந்தைனகள் (உ.ம். ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆய்வின்
ேபாது) ெபாருந்தும்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

சுய ேநர்ைம
பrசுகளும் உபசரைணகளும் (ெதாடர்ச்சி)
அவ்வப்ேபாது மாற்றங்களுக்கு உட்படக்கூடிய குரூப் அளவுேகால்களாகிய இத்தைகய பண்புகள் குரூப் ஒப்புதல்கள்
ைகேயட்டில் அைமக்கப்பட்டுள்ளைதத் தயவு ெசய்து குறித்துக் ெகாள்ளவும். நீங்கள் பணிபுrயும் நாட்டின், அவசியம் பின்பற்ற
ேவண்டிய, உள்ளூர் பrசுகள் மற்றும் உபசரைண ெகாள்ைக அதிகக் கடுைமயான எல்ைலகைள நிர்ணயித்திருக்கலாம்.
உங்கள் உள் நாட்டில் ெபாருந்தும் எல்ைலகைளயும், குழும ஒப்புதல்கள் ைகேயட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள எல்ைலகைளயும்
பrச்சயப்படுத்திக்ெகாள்வது உங்கள் ெபாறுப்பு.

பrசுகைள ஒப்புக்ெகாள்ளுதல்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டால், ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்ைப மீ றுவதற்கு ஒப்பான பrைச அளிக்கப்படும் ேபாது
ஒப்புக்ெகாள்ள மறுப்பது, சில நாடுகளிலும் கலாசாரங்களிலும் அவமதிப்பாகக் கருதப்படுவைத நாங்கள் அறிேவாம். இத்தைகய
சந்தர்பங்களில், நீங்கள் பrைச ஒப்புக் ெகாள்ளலாம் என்றாலும், அைத நீங்கள் ைவத்துக் ெகாள்ளலாமா, திரும்ப அைத
அளித்தவrடேம தர ேவண்டுமா அல்லது அைத விற்று வந்த ெதாைகைய தர்மத்திற்கு அளிக்க ேவண்டும் என்று அறிவுைர
வழங்க நீங்கள் உடேன உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் அைதத் ெதrவிக்க ேவண்டும்.
எந்த சந்தர்பங்களிலும் நீங்கள் பrசுகைள ெராக்கமாக (அல்லது பணத்திற்குச்சமமான வங்கிக்காேசாைல,
முதlட்டுப்பத்திரங்கள்,
தனிப்பட்ட
பற்றுச்சீட்டுக்களுக்குப்
பணம்
ெகாடுத்தல்,
அல்லது
ெசலவுகைள
ஒப்புக்ெகாள்ளக்கூடாது.

பணவிைட,
ஈடுகட்டல்)

அரசு, கூட்டுத்ெதாழில் முயற்சி, ெபாது மற்றும் அரசுத்துைற நிறுவனங்களின்
பிரதிநிதிகளின் வருைககள்
நம் ெதாழிற்தன்ைமயால், உலகம் முழுவதும் நாம் ெசயல்படும் அலுவலகங்கள் அல்லது இடங்களுக்கு அரசு, கூட்டுத் ெதாழில்
முயற்சி மற்றும் அரசுத்துைற நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் வரக்கூடும். Compass அளிக்கும் ேசைவகளின் அனுகூலங்கைள
ேமம்படுத்துவது மற்றும் ெசயல்முைறயில் விளக்குவது ஏற்கத்தகுந்தது என்றாலும் அேத சமயம் தனிப்பட்ட சலுைககைள
அளித்து முடிவுகைளச் சாதகமாக்க முயற்சிக்கக் கூடாது.

பrசு மற்றும் உபசரைண
ஒப்புதல்களும்

பதிேவடுகளும்

எல்லாப்
பrசுகள்,
உபசரைண
மற்றும்
ெதாழில் விருந்துகள் Compass ஊழியர்களுக்கு
அல்லது அவர்களால் அளிக்கப் படும்ேபாது
(ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்டாலும், மறுக்கப்பட்டாலும்)
உங்கள்
ேநர்
ேமலாளரால்
கட்டாயம்
அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும். நீங்கள் அளிக்கும்
பrசுகள் அல்லது உபசரைணக்குப் பயனுள்ள
வைகயில் பதிேவடாக அைமயும் உங்கள்
அைனத்துச்ெசலவுக்
ேகாரல்களுக்கும்
ஒரு நகல் ைவத்திருப்பது அவசியம். இது
தவிர,
உங்களுக்காக
பrசுகள்
அல்லது
உபசரைண அளிக்கப்பட்டால், அைத நீங்கள்
ஒப்புக்ெகாண்டாலும்,
இல்லாவிட்டாலும்,
தகவல் பதிவிற்காக, நீங்களாகேவ உங்கள்
ேநர் ேமலாளrடம் ெதrவிக்க ேவண்டும்.
அைனத்து ேநரடி ேமலாளர்களும், தங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ட
பrசுகள்,
உபசரைணைய
அல்லது
தங்களுக்குத்
ெதrவிக்கப்பட்ட
மற்றவர்களது விபரங்கைளப் பதிவு ெசய்தல்
ேவண்டும். மாதிrப் பதிவுப்புத்தகம் குரூப்
சட்டத்துைறயிடமிருந்து கிைடக்கும்.
நீங்கள்
எப்ேபாதும்
உங்களுக்கு
இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன குறித்தும்

-ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு விவாதிக்க இயலும்
என்பைத மறக்க ேவண்டாம்.

SpeakUp

உங்கள் பணியிடத்திற்கு வருைக தரும் எந்த
ஒரு அரசு, மாநில அதிகாrகளின் பயண,
தங்கும் அல்லது மற்ற ெசலவுகைள ஏற்கும்
முன் உங்கள் ேநரடி ேமலாளrன் முன் கூட்டிய
அனுமதிையக் கட்டயம் ேகார ேவண்டும்.

வர்த்தக ேநர்ைம
ேபாட்டி மற்றும் நம்பிக்ைக-விேராதம்
ேபாட்டி சட்டத்திற்கு - சில சமயங்களில் நம்பிக்ைக-விேராத சட்டம் எனக்குறிப்பிடப்படும்
சட்டத்திற்கு - இணங்க நடப்பைத மிகத் தீவிரமாக விரும்புகிறது. ேபாட்டி சட்டத்தின் மீ றல்கைளப்
ெபாறுக்க முடியாது.
நாட்டுக்கு நாடு ேபாட்டியின் மீ தான சட்டங்கள் வித்தியாசப்படலாம் மற்றும் சில சட்டங்கள் அைவ
உருவாக்கப்பட்ட நாட்டிற்கு ெவளிேய நடத்தப்படும் சட்டங்களுக்கும் ெபாருந்த முடியும். ேபாட்டி
சட்டங்கள் மீ றப்படுவதால் உண்டாகும் விைளவுகள் நிறுவனங்களுக்கும் தனி நபர்களுக்கும்
கடுைமயானதாக இருக்கலாம். ஐக்கிய ஐேராப்பாவில், ேபாட்டிக்கு எதிரான நடத்ைதக்கு நிறுவனம்
ஒன்று தனது குரூப்பின் ஆண்டு விற்பைனயளவில் 10 சதவிகிதம் வைர அபராதம் ெசலுத்த
ேநrடலாம். அெமrக்கா, பிேரசில் மற்றும் பிrட்டன் ேபான்ற நாடுகளில் தனி நபர்கள் சில ேபாட்டி விேராத ெசயல்களில்
ஈடுபட்டதாகத் ெதrந்தால் சிைறத்தண்டைனகள் ெபற வாய்ப்பு உண்டு.
ஒரு நிறுவனம் ேபாட்டி விேராத rதியில் ெசயல்பட்டதா இல்ைலயா என்று பrசீலிக்கும் அதிகாrகள், அடிக்கடி கருத்தில்
ெகாள்ளும் காரணிகள் பலவற்றில் ஒன்று சந்ைதயில் நிறுவனத்தின் பங்குகள் அளவு. பல சட்ட வரம்புகளில் ேபாட்டி
விேராத நடவடிக்ைககைள பயன்படுத்தி ஏகேபாக உrைம அல்லது ஆதிக்கத்ைதப் ெபற அல்லது நிைல நாட்ட முயலுவது
சட்ட விேராதமாகும். உங்கள் வட்டார அலுவலக சட்டக்குழுைவ ெதாடர்பு ெகாண்டு நீங்கள் ெதாழில் ெசய்யும் பகுதியில்
சந்ைதப்பங்குகள் குறிப்பிடும்படியாக உள்ளதா என்று சr பார்க்கவும்.
சில நாடுகளில் பல்ேவறு வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் தக்கவாறு பல விைலகள் நிர்ணயம் ெசய்வது ேபாட்டி விேராதமாகக்
கருதப்படலாம். உங்கள் ெதாழில் வட்டாரத்தில் ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகளின் விைலகைள நிர்ணயம் ெசய்வதில்
நீங்கள் ஈடுபட்டிருந்தால், உங்கைள அந்த வட்டரதிற்கு ெபாருந்தும் சட்டங்களுடன் பrச்சயப்படுத்திக் ெகாள்வது கட்டாயம்.
உங்கள் வட்டார அலுவலக சட்டக்குழுவிடம் அறிவுைர ெபறப் ேபசவும்.
ஒருேபாதும்:
• ேபாட்டியாளர்களுடன் Compass விற்கப்ேபாகும் ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் விைலகைளப் பற்றி ஒப்புக்ெகாள்ள
(அல்லது அைதப்பற்றி விவாதிக்கக்கூட) ேவண்டாம்;
• வாடிக்ைகயாளர்கைள Compass விநிேயாகித்த ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகைள இந்த விைலக்குத்தான் திரும்ப விற்க
ேவண்டும் என்று அதிகாரம் ெசய்ய ேவண்டாம்;
• விநிேயாகஸ்தர்கள் பrந்துைரக்கும் சில்லைற விைலகைள தானாகேவ சுவகrக்க
ீ
ேவண்டாம் - உங்களுைடய சுய
விைலகைள நிர்ணயித்து அவற்ைறப் பதிவு ெசய்யவும்;
• சந்ைதையச் ெசயற்ைகயாக உருவாக்க ஒப்புக்ெகாள்ளுதல், அதாவது வாடிக்ைகயாளர்கள்/ஒப்பந்தங்கள் Compass அல்லாத
நிறுவனத்துடன் எவ்வாறு பகிர்ந்து ெகாள்ளப்படல் ேவண்டும் என்பைத ஒப்புக்ெகாள்ளல் அல்லது ஒருவருக்ெகாருவர் பல
பிரத்திேயக பகுதிகைள ஒதுக்கிக்ெகாள்ளல்;
• ஏலங்கள் அல்லது ஒப்பந்தப்புள்ளிகைள மாற்றுவேதா அல்லது ேபாட்டியாளர்களுடன் ஏலங்கள் அல்லது ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்
சம்பந்தமாக தகவல் பrமாற்றத்தில் ஈடுபடுதேலா கூடாது (விதிவிலக்காக, உதாரணத்திற்கு, உங்கள் வட்டார அலுவலக
சட்டக் குழு ெசயலாக்கும் அலுவலக ஒப்புதலுடன் கூடிய கூட்டு ஏலம் அல்லது கூட்டுத்ெதாழில் முயற்சி); மற்றும்
• ெபாருட்கள் உற்பத்தி அல்லது ேசைவகள் அளித்தைல ெசயற்ைகயாகக் கட்டுப்படுத்த எந்த ஒரு நிறுவனத்துடனும் ஒப்புக்
ெகாள்ளக்கூடாது.
முதலில் உங்கள் வட்டார சட்டக்குழுவுடன் கலந்தாேலாசிக்காமல் பின் வருபவனவற்றில் ெசயல் பட ேவண்டாம்:
• ேபாட்டியாளைர சந்ைதயிலிருந்து துரத்த ெமாத்த ெசலவுகைள விடக்குைறவானக் கட்டணங்கைள வசூலிப்பது;
• ஏற்கனேவ உள்ள வாடிக்ைகயாளருக்கு வினிேயாகத்ைத மறுப்பது (வாடிக்ைகயாளர் ெசலவுகட்டணங்கைளக் கட்டுவதற்கு
மறுக்கும் சூழ்நிைலையத் தவிர);
• 5 ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாகச் ெசல்லுபடியாகும் பிரத்திேயக ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாள்ளல்; மற்றும்
• அளிக்கப்பட்ட ஒரு தளத்தில் Compass -ற்கு எதிர்கால உணவு ேசைவ மற்றும் அைதச்சார்ந்த ேசைவகளுக்கான
வாய்ப்புகளுக்கு “முதல் மறுப்ைப” அளிக்கும் ஒப்பந்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளல்.
நீங்கள் ெசயல்படும் நாட்டில் உங்கள் வட்டாரத்தில் சட்டக்குழு இல்லாவிடில், குழுமச் சட்டத்துைறைய நீங்கள் கலந்தாேலாசிக்க
ேவண்டியது அவசியம் என்பைதத்தயவு ெசய்து குறித்துக்ெகாள்ளவும்.
ேக:
சமீ பத்திய
உணவுப்ெபாருட்கள்
விைல
ஏற்றத்தினால்,
முக்கியமாக
ேகாதுைம,
நம்
ஒப்பந்தங்கைளப்
பrசீலைன
ெசய்யுமாறு
வாடிக்ைகயாளrன்
நிர்பந்தத்திற்கு
உள்ளாகியிருக்கிேறாம்.
நம்
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு
நம்மால்
இயன்ற
சிறந்த விைலைய அளிக்க உறுதி ெசய்யும் அேத
ேநரம் நாம் ேபாட்டி ேபாடத்ேதைவெயன்பதால்
நமது
முக்கியப்
ேபாட்டியாளர்கள்
என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக் கிறார்கள் என்பைத அறிவது
நமக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். நாம்
இது
குறித்து
நமது
ேபாட்டியாளர்களுடன்
விவாதித்து ஏதாவெதாரு ெபாது ஒப்பந்தத்திற்கு
இைசவது நிச்சயமாக நம் வாடிக்ைகயாளrன்
சிறந்த நலன்களுக்கு உகந்தது அல்லவா?
ப: விைல நிர்ணயத் திட்டங்கள் பற்றிேயா விைலகள்
முடிவு
ெசய்யும்
சாத்தியம்
பற்றிேயா
நமது
ேபாட்டியாளர்களுடன் நீங்கள் விவாதிப்பது சட்ட
விேராதமானது, அது நமது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு
சிறிது பயன்படலாம் என்று நீங்கள் நம்பினாலும்
கூட. இவ்வாறு ெசய்ய எண்ணினால் நீங்கள்
உங்கைளயும்
நிறுவனத்ைதயும்
வழக்கு
ெதாடரப்படும்
அபாயத்திற்குள்ளாக்குவது
மட்டுமல்ல, கம்பாஸின் நற்ெபயருக்கும் ேசதம்
விைளவிக்கக்கூடும்.

ேபாட்டியாளர்களுடன்,
வாடிக்ைகயாளர்கள்,
வினிேயாகஸ்தர்கள்
மற்றும்
மூன்றாம்
தரப்புடனான
நடவடிக்ைககைள
ேபாட்டி
சட்டம் ஒழுங்கு படுத்துகிறது. கண்ணுக்குப்
புலப்படும்படி ேபாட்டிையத் தடுக்க, தைட
ெசய்ய அல்லது திrத்துக்கூற (அல்லது அைதச்
ெசய்ய எண்ணும்) முயலும் ஒப்பந்தங்கள்,
ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஒருங்கிைணந்த ெதாழில்
நடவடிக்ைககைள அது தைட ெசய்கிறது.

வர்த்தக ேநர்ைம
ேபாட்டி மற்றும் நம்பிக்ைக-விேராதம் (ெதாடர்ச்சி)
வர்த்தகக் கூட்டைமப்புகள்
Compass ஊழியர்கள் வர்த்தகக்கூட்டைமப்பில் ேசர எண்ணும்ேபாது தங்கைள எந்த

ஒரு ேபாட்டி விேராத நடத்ைதயிலும் ஈடுபடுத்தும் அல்லது ஈடுபடுத்தக்கூடியதாகத்
ேதான்றும் ஆபத்தில் மாட்டிக்ெகாள்ளாமல் இருப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ள
குறிப்பாக எச்சrக்ைகயாக இருத்தல் அவசியம். உங்கள் நாட்டு ேமலாண்ைம இயக்குனர், உங்கள் ேவண்டுேகாைள, குரூப்
சட்டத்துைறக்கு அனுப்பி அவர்கள் உறுதிக்குப்பின் அளிக்கும் அனுமதியின்றி நீங்கள் ஒரு வர்த்தக சங்கத்தில் ேசரக்கூடாது.
ஊழியர்கள் ேபாட்டியாளர்களின் பிரதிநிதிகளுடன் ஏற்படும் சந்திப்புகளின் விபரங்கள் அடங்கிய பதிேவடுகைளப் பத்திரமாகப்
பராமrக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

வர்த்தக சங்கங்கள், விைலக் குைறப்பு ேபான்ற வர்த்தகப் பிரச்சிைன ஒன்றின் ெபாது அணுக்கத்திற்கு ஒப்புக்ெகாள்ள ஒரு
கருத்தரங்கமாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. சந்ைதப்படுத்துவதற்கான விைலகைள ஒப்புக்ெகாள்ளுதல் ேபான்ற விஷயங்கள்
விவாதிக்கப்படுகிற கூட்டங்களில் மந்தமாக பங்குெகாள்ளுதல் கூட, உங்கைளயும் Compass -ஐயும் ஆபத்தில் மாட்டக்கூடும்.
அப்படிப்பட்ட கூட்டங்களில் நீங்கள் விவாதங்கைள அெசௗகrயமாக உணர்வைதத் ெதளிவாக்கி உடேன ெவளிேயற ேவண்டும்.
உடனடியாக அதன் பின் இந்த விஷயத்ைத உங்கள் வட்டார சட்டக்குழுவிற்குத் ெதrயப்படுத்த ேவண்டும்.
வர்த்தக சங்கக் கூட்டங்களில் நீங்கள் பங்ேகற்பது பற்றி உங்களுக்கு ஏேதனும் சந்ேதகம் இருந்தால் உங்கள் வட்டார
சட்டக்குழுைவக் கலந்தாேலாசிக்க ேவண்டும்.

பணச் சலைவ
நாம் அைனவரும் பணச்சலைவையத் தடுக்கும் சட்டங்களுக்கு இணங்குவது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் அளிக்கப்படும் ெபாருட்கள் ேசைவகளுக்கான ெதாைகைய வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து (இறுதி
வாடிக்ைகயாளர்கள் தவிர) ெராக்கமாகேவா, பயணிகள் காேசாைலகளாகேவா, மூன்றாம் தரப்பு பட்டுவாடாவாகேவா அல்லது
பணவிைடகளாகேவா ஏற்காமலிருப்பது Compass -இன் ெகாள்ைக. வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து எங்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய
ெதாைகைய ெபாதுவாக நாங்கள் விைலப்பட்டியலிலுள்ள வாடிக்ைகயாளர் ெபயrலுள்ள வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ெபற
எதிர்பார்க்கிேறாம்.
ஒரு வினிேயாகஸ்தர் அல்லது மற்ெறந்த மூன்றாம் தரப்புக்கும் Compass அளிக்க ேவண்டிய ெதாைகயும் ஒப்பந்தத்திலுள்ள
மூன்றாம் தரப்பின் ெபயrலுள்ள வங்கிக் கணக்கிற்கு ெசலுத்தப்பட ேவண்டும். இதன் விதி விலக்குகள் எழுத்து மூலமாக
முன் கூட்டிேய உங்கள் வட்டார சட்டக்குழு அல்லது நிதி இயக்குனரால் அனுமதிக்கப் படேவண்டும்.

Compass தனது ெதாழிைல, பண சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கைளத் ெதrவிக்கும் ேதைவகள்
சட்டத்ேதைவகளுக்ேகற்ப நடத்துவைத உறுதிப்படுத்துவது வட்டார நிர்வாகத்தின் ெபாறுப்பு.

ேக: நம் சிறு வாடிக்ைகயாளர்களில் ஒருவர் சமீ பத்தில்
நம்முைடய
ெபாருள்
விைலப்பட்டியைல
பல்ேவறு விதமான கணக்குகளிலிருந்து ைபசல்
ெசய்ய முடியுமா என்று ேகட்பதற்கு என்ைனத்
ெதாடர்பு ெகாண்டார். இது சrயா?
ப: இது ஏற்கத் தகுந்ததா என்று நீங்கள் ேசாதிப்பது
சrதான்.
கறுப்புப்
பணத்ைதச்
சலைவ
ெசய்வைதக்குறிக்கும்
இவ்வைக
ேவண்டுேகாள்
குறித்து நாம் மிகவும் ஜாக்கிரைதயாகச் ெசயல்பட
ேவண்டும். வாடிக்ைகயாளrன் ேவண்டுேகாளுக்கு
உண்ைமயான காரணம் இருக்கக்கூடுமாதலால்,
அவருக்கு பதில் அளிக்கும் முன், தயவுெசய்து இந்த
விஷயத்ைத உங்கள் ேநர் ேமலாளருக்கு அல்லது
வட்டார சட்டக் குழுவிற்குத் ெதrயப்படுத்தவும்.

உள்ளிட்ட,

வட்டார

குற்றவாளிகள்
சட்டத்திற்குப்
புறம்பான
வழிகளில்
ேசர்த்த
கறுப்புப்
பணத்தின்
உண்ைமயான
மூலத்ைதயும்
உrைமயாளைரயும்
மைறக்க
முயன்று
ெபாய்த்ேதாற்றம்
ஒன்ைற
உருவாக்கும்
முயற்சி தான் பணச்சலைவ மற்றும் அது
தீவிரவாதத்திற்கு
உதவும்
பணத்ைதயும்
குறிக்கலாம்.
சட்ட
rதியான
வழியில்
சம்பாதிக்கப்பட்டது என ேதாற்றம் தரவும்
அதற்காக
”சுத்தம்”
ெசய்யப்படுவதற்கும்
ெதாடர்ந்த பrவர்த்தைனகள் மூலம் பணம்
வடிகட்டப்படலாம்.
நீங்கள் உங்கள் வட்டார சட்டக் குழுவிடமிருந்து,
ேபாட்டி,
நம்பிக்ைக
விேராதம்
மற்றும்
பணச்சலைவ பற்றி அதிக அறிவுைரகளும்
ஆதரவும்
ெபறலாம்
அல்லது
குழுமச்
சட்டத்துைறையத்
ெதாடர்பு
ெகாள்ளலாம்.
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள் பகுதியில் இந்த துைறகள் ெதாடர்பு
தகவல்கள் முழுைதயும் காணலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
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விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

வர்த்தக ேநர்ைம
லஞ்சமும் ஊழலும்
ஒரு வர்த்தக நன்ைமைய அைடயும் ெபாருட்டு ஒரு பrைசேயா, பணத்ைதேயா அல்லது ேவறு ஆதாயத்ைதப் ெபறுவது
அல்லது ெகாடுப்பது லஞ்சமாகும். லஞ்சம் உண்ைமயாகக் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டியதில்ைல - அது ேகட்கப்பட்டது அல்லது
அைத அளிக்க முன் வந்தது மட்டுேம ேபாதும். தனியார் ெதாழில் அல்லது அரசாங்கம் இவற்றில் எைத ஈடுபடுத்தினாலும்
லஞ்சம் ஒரு பிரச்சிைன ஆகலாம்.
லஞ்சேமா ஊழேலா
ஒளிவு மைறவற்ற
உள்ளன. இவற்றில்
-ற்கு அபராதங்களும்

எந்த ரூபத்திலானாலும் ஏற்பதற்கில்ைல மற்றும் நாம் நம் ெதாழில் நடவடிக்ைககள் யாவற்றிலும்
தன்ைமக்குக் கடைமப்பட்டுள்ேளாம். ஊழைலத்தடுக்க அேனகமாக எல்லா நாடுகளிலும் சட்டங்கள்
எைத மீ றினாலும் அது கடுைமயான குற்றமாகக் கருதப்படுவேதாடு, அத்தைகய மீ றலுக்கு, Compass
தனி நபர்களுக்கு சிைறத்தண்டைனயும் கிைடக்கும்.

ேநர்ைம மற்றும் ெதாழில் ெநறியின் மிக்க உயர்ந்த தரங்கைள நம்ைமச் ேசர்ந்த அைனவரும் நிைலநாட்ட பணிச்சூழல்கைள
உருவாக்க நாம் கடைமப்பட்டுள்ேளாம். குறிப்பாக எந்த நாட்டிலும் உள்ள அரசாங்க,ைமய, மாநில, ெபாது மற்றும் உள்ளூர்
அதிகாrகளுடனான நம் நடவடிக்ைககளுக்கு இது மிகவும் அவசியமானதாகும்.
தனியார் ெதாழிலிேலா அரசாங்கத்திேலா இருக்கும் எவருடனும் நீங்கள் ெசயல் ெதாடர்பு ெகாள்ளும்ேபாது, கீ ழ்க்கண்ட
அைடப்பைட விதிகளுக்கு இணங்கி நடக்க ேவண்டும்:
•
•
•
•

எப்ேபாதும் அங்கீ கrக்கப்படாத பணப்பட்டுவாடாைவ அளிக்க முன் வரேவா அளிக்கேவா ேவண்டாம்;
எப்ேபாதும் எவைரயும் சட்ட விேராதமாக அல்லது தகாத வழியில் ெசயல்படும்படி தூண்ட ேவண்டாம்;
அளிப்பதற்கு முன் வரப்பட்ட அல்லது ெபறப்பட்ட தகாத பணப்பட்டுவாடாக்கைள சந்ேதகப்பட்டாேலா அல்லது அறிய
ேநர்ந்தாேலா எப்ேபாதும்ெதrயப்படுத்தவும்; மற்றும்
ஒருேபாதும் ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வியாபாரங்கைள அைடய பணம் (அல்லது அதற்குச் சமமான எைதயும்), பrசுகள்
அல்லது லஞ்சங்கள் அளிக்க அல்லது ஏற்க ேவண்டாம்.

ேக:
தற்சமயம்
நான்
உருைளக்கிழங்குகள்
வினிேயாகஸ்தர்கள் மத்தியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி
ேசகrக்கும்
பணியில்
உள்ேளன்.
வாய்ப்பு
ெபறக்கூடிய
வினிேயாகஸ்தர்களில்
ஒருவர்
இந்த
வார
இறுதியில்
நைடெபற
உள்ள
ெபrய
கால்
பந்தாட்டத்திற்கான
அனுமதி
டிக்ெகட்டு்கைள
அளிக்க
முன்
வந்துள்ளார்.
அவரால் ேபாக முடியாததால் எனக்கு இரண்டு
டிக்ெகட்கைள
அளிப்பதாகவும்,
நண்பர்
ஒருவைரக் கூட்டிப்ேபாகலாெமன்று கூறினார்.
இந்த டிக்ெகட்கைள நான் ஏற்கலாமா?
ப: நீங்கள் டிக்ெகட்கைள ஏற்பதில் மிக்க எச்சrக்ைகயுடன்
இருத்தல்
அவசியம்.
ஒப்பந்தப்புள்ளி
ெசயல்
முைறயின்
இைடயில்
நீங்கள்
இருப்பதால்,
நீங்கள்
லஞ்சம்
ெபறுவதாகக்
கருதப்படலாம்
மற்றும் இது ேபான்ற அைழப்புகள் ஒப்பந்தப்புள்ளி
ெசயல் முைற நைடமுைறயில் இருக்கும்ேபாது
ெமன்ைமயாக மறுக்கப்பட ேவண்டும். ெதாழில்
முடிவுகைளப் பாதிக்கக்கூடியதாகக் கருதப்படும்
பrசுகைளேயா அல்லது உபசரைணேயா நீங்கள்
அளிக்க முன் வருவேதா ெபறுவேதா கூடாது.
அதிக விபரங்களுக்கு தயவு ெசய்து பrசுகள்
மற்றும் உபசரைண ெகாள்ைகையக் காணவும்
(இந்த
ெகாள்ைகக்கான
ெதாடர்ைப
ெதாழில்
ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் ேமற்ேகாள்கள்
பகுதியில் காணலாம்).

ேமாசடியான,
நாணயமற்ற
அல்லது
ஏமாற்று ெசயல்கள் அல்லது நடத்ைதக்கு
குரூப்பின்
ெபாறுைமயற்ற
அணுக்கத்ைத
Compass
குரூப்பின்
ேமாசடிக்ெகாள்ைக
உறுதிப்படுத்துகிறது
மற்றும்
அைனத்து
ஊழியர்களும்
ேதைவக்ேகற்ப
பார்ப்பதற்கு
ெமர்குrயில்
கிைடக்கிறது.
இதற்கான
ெதாடர்ைப ேமற்ேகாள் பகுதியிலும் காணலாம்.
ஒழுங்கு
ெநறிக்ேகாட்பாடுகள்
ெதாழிைல
நன்ெனறி
வழியில்
நடத்த
குரூப்பின்
ஒட்டுெமாத்த அணுகைல வலுப்படுத்துகிறது.
இதுவும்
ெமர்குrயில்
அைனத்து
ஊழியர்களுக்காகக்
கிைடக்கிறது
மற்றும்
அதற்கான ெதாடர்ைப ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள்
பகுதியில் காணலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
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விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

வர்த்தக ேநர்ைம
லஞ்சமும் ஊழலும் (ெதாடர்ச்சி)
வசதிெசய்வதற்கான பணப்பட்டுவாடாக்கள்
தங்கள் கடைமைய உடனுக்குடன் அல்லது எப்ேபாதும் ெசய்வதற்கு ெபாது அதிகாrகள் (அல்லது ேவெறந்த நபருக்கும்)
ெகாடுக்கப்படும் பணத்ெதாைக கடைமப் பணப்பட்டுவாடாக்கள் ஆகும். உதாரணத்திற்கு, சுங்கத்துைறயிலுள்ள ெபாருட்கைள
விைரவாக ெவளிவிடுவதற்குக் ெகாடுப்பது.

Compass ஊழியர்கள் வசதிெசய்வதற்கான பணப்பட்டுவாடாக்கள் அளிப்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தைகய
பட்டுவாடாக்கைள நீங்கள் ெசய்யக்கூடாது அைவ குைறந்த ெதாைககளாக இருந்தாலும் அல்லது அைவ நீங்கள் ெசயல்படும்
நாட்டில் “வழக்கமான” நைடமுைறயாக இருந்தாலும்.

புதிய பகுதிகள், புதிய துைறகள், முகவர்கள் மற்றும் ஆேலாசகர்கள்
நமது அபாய மதிப்பீட்டு வழிமுைறயின் பகுதியாக, புதிய நாட்டில் அல்லது பகுதியில் தற்சமயம் Compass நடத்தாத
எந்தத்ெதாழிலின் ெதாடக்கமும், அல்லது நாம் உள்ள நாட்டில் ெசய்யும் ெதாழிலில் புதிய துைற/ெதாடர்ையப் புகுத்தல்
முதலில் குரூப் தைலைம நிர்வாகி மற்றும் குரூப் நிதி இயக்குனரால் குரூப் ஒப்புதல் ைகேயட்டில் கண்ட வழிமுைறப்படி
அனுமதிக்கப்படுவது அவசியம்.
இது தவிர, Compass சார்பாக பணி புrய ஆேலாசகர்கைளயும் முகவர்கைளயும் பணியில் அமர்த்தும் (குழும ஒப்புதல்
ைகேயட்டில் இது கூட நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது) வழிமுைற மாற்றப்பட்டுள்ளது.
எந்த எல்ைலக்குப் பின் அனுமதி ெபறுவது அவசியம் என்ற சமீ பத்திய நிதி அளவுகைளப் பற்றி அறிய தயவு ெசய்து
குழும ஒப்புதல் ைகேயட்ைடக்காணவும். பிப்ரவr 01, 2011 முதல் இைவ குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குைறக்கப்பட்டுள்ளன.

ேக:
உடல்நலம்
மற்றும்
பாதுகாப்பிற்கான
உrமங்கள் அளிக்கும் அதிகாரமுள்ள அரசாங்க
அதிகாrகள் வருவது அதிகrத்துள்ளது. அவர்கள்
இரவு உணவிற்கு அைழத்துச் ெசல்லப்படுவைத
எதிர்பார்க்கிறார்கள்
மற்றும்
எங்கைள
சிகெரட்டுகளும் சில சமயங்களில் பணமும்
ேகட்கிறார்கள். இவற்ைற மறுத்தால் அவர்கள் நம்
உrமங்கைள அளிக்க மாட்டார்கள் என்பேதாடு
நாம்
நம்
ெதாழிைலயும்
நடத்த
முடியாது
என்பதால் நான் கவைலயுற்றிருக்கிேறன். நான்
என்ன ெசய்வது?

லஞ்சம்
மற்றும்
ஊழல்
பற்றிய
நம்
ெகாள்ைகைய
நீங்கள்
ஒழுங்கு
ெநறிக்
ேகாட்பாடுகளுடன் பrச்சயம் உள்ளைத உறுதி
ெசய்து
ெகாண்டு
அதிகமாக
அறியலாம்
(இதற்கான ெதாடர்ைப இந்த ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள்
பகுதியில்
காணலாம்)
மற்றும்
உங்கள்
வட்டார
சட்டக்குழுவிடமிருந்து
ேமலும்
வழிக்காட்டைலப் ெபறலாம்.

ப:

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

சrயான எல்லா உrமங்களும் அனுமதிகளும்
நாம்
நம்
ெதாழில்
நிைலயங்கைள
நடத்த
அவசியம் என்றாலும், உrமங்கள் ெபறப் பrசுகள்
அல்லது பணம் ெகாடுப்பது கண்டிப்பாகத் தைட
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. உடனடியாக நீங்கள் இந்த
விஷயத்ைத உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் ெதrவிக்க
ேவண்டும்.

நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

வர்த்தக ேநர்ைம
அறிக்ைக சமர்ப்பித்தலும் கணக்கீ டும்
துல்லியமாகவும் குறிக்ேகாள் அடிப்பைடயில் தனது
நிதியல்லாத தகவல்கைள பதிவு ெசய்தல் அத்தியாவசியமானது.

Compass

நிதி

மற்றும்

நிதி அறிக்ைக அளித்தல்
அைனத்து புத்தகங்கள், பதிேவடுகள் மற்றும் கணக்கு வழக்குகள் Compass -இன் கணக்கீ ட்டுக் ெகாள்ைககள் மற்றும் கணக்கு
ைவப்பு முைறகள் ைகேயட்ைட அனுசrப்பது அவசியம். சர்வேதச நிதி அறிக்ைகத் தரங்களுக்கு இணங்க அைமந்த இந்தக்
ைகேயடு அைனத்து விஷயங்கைளயும் ஒேர இடத்தில் அடக்கிய மூல நூல் மற்றும் Compass -இன் அைனத்து ெதாழில்களும்
அறிக்ைக அளிக்க ெதளிவாக விளக்கப்பட்ட ஒேர ெகாள்ைககள் அைமப்பு.
பின்வரும் அடிப்பைட விதிகைள மனதில் ெகாள்ளவும்:
•
•
•
•
•

எல்லா பதிேவடுகளும் துல்லியமாகவும் முழுைமயாகவும் இருத்தல் ேவண்டும் மற்றும் அைவ ெதாழிலின் துல்லிய
நிைலைமைய எந்த ஒரு காலப் பகுதிக்கும் காண்பிக்க ேவண்டும்;
ேதைவயான ஆவணங்கைள பrவர்த்தைனயின் ேபாது ேசகrத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்;
கணக்குப் பதிேவடுகள் மற்றும் ஆவணங்கள் வட்டார சட்ட மற்றும் நிதித்துைறகள் ேதைவக்ேகற்ப தக்க ைவத்துக்ெகாள்ளப்பட
ேவண்டும், ஆனால் எப்படி இருந்தாலும், குைறந்த பட்சம் ஆறு ஆண்டுகளுக்காவது;
ைகயகப்படுத்தல்கள் மற்றும் ேவறு குறிப்பிடத்தக்க பrவர்த்தைனகள் சம்பந்தமான வருடாந்திர நிதி அறிக்ைககள் மற்றும்
ஆவணங்கள் நிரந்தரமாகப் பாதுகாக்கப்படேவண்டும்; மற்றும்
தணிக்ைகயாளர்களுக்கு துல்லியமான தகவல்கள் அளித்து அவர்கள் விரும்பும் ஆவணங்கள் மற்றும் சக ஊழியர்கைள
தைடயில்லாமல் அணுக ைவத்து (எப்ேபாதும் சட்டக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு) எந்த அக மற்றும் புறத்தணிக்ைககளுடனும்
முற்றிலும் ஒத்துைழயுங்கள்.

கட்டாயமாக ஒரு ேபாதும் நீங்கள்:
•
•
•
•

நிதி அல்லது அது சம்பந்தப்படாத பதிேவடுகைள திருத்தக்கூடாது;
குழும ஒப்புதல்கள் ைகேயட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட சrயான ஆவணங்கேளா அல்லது அங்கீ காரேமா இன்றி Compass -இன்
ெசாத்துக்கைள விற்கேவா அல்லது ேவறு வைகயில் மாற்றேவா கூடாது;
எந்த ஒரு ெபாய்யான அல்லது தவறான கணக்குப் பதிவுகள் ெசய்வேதா அல்லது ெசலவுகைளக் ேகாரேவா கூடாது;
அல்லது
தவறான ெசயல்கைள மூடி மைறக்கத் தகவல்கைள அழிக்கக் கூடாது.

சrயான நிதி வழிமுைறகள் பின்பற்றப்படவில்ைல அல்லது எந்த வைகயிேலா ெபாய்யான அல்லது தவறான பதிவுகள்
ெசய்யப்படுகின்றன என நீங்கள் கவைலப்பட்டால், உடேன உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் உங்கள் கவைலகைளத் ெதrவிக்கவும்.
உங்கள் ேநர் ேமலாளrடம் இந்த விஷயத்ைத எழுப்ப அெசௗகrயப்பட்டால், நீங்கள் உங்கள் வட்டார நிதி இயக்குனர், மனித
வளம் அல்லது Speak Up உடன் ேபசுவது பற்றி எண்ணலாம்.

ேக:
உண்ைமயாகேவ
நாம்
ெவற்றிகரமான
அைரயாண்ைடக்
கடந்து
விட்ேடாம்
மற்றும்
நம்
இலக்குகைளத்தாண்டி
விட்ேடாம்.
அடுத்த
சில
மாதங்கள்
இைதப்ேபான்று எளிதாக இருக்குெமன்று நாம்
எதிபார்க்கவில்ைல மற்றும் நம்முைடய புதிய
வாடிக்ைகயாளர்
வருமானங்கைள
அடுத்த
காலாண்டுத்ெதாைகயுடன் ேசர்த்து நம் ெசயல்
பாட்ைடச் சமனாக்க முடியுமா என எண்ணிக்
ெகாண்டிருக்கிேறன். இது வாடிக்ைகயாளர் மீ து
எதிர்மைறயான பாதிப்ைப உண்டாக்கும் என
நான் கருதவில்ைல மற்றும் நான் உண்ைம
எண்கைள மாற்ற மாட்ேடன். இது சrயா?
ப:

இல்ைல. விற்பைனகள் அல்லது லாபங்கைள
அறிக்ைகக்காலங்களுக்கு
மத்தியில்
மாற்றுவதற்கான
ேநாக்கத்துடன்
கூடிய
எந்த
ஒரு ெசயலும் நம் நிதி நிைலைமையத் தவறாகக்
காட்டக்கூடும் என்பதால் ஏற்பதற்கில்ைல. எல்லா
அறிக்ைககளும் துல்லியமாகவும் மிகச்சrயாகவும்
இருப்பைத
தயவு
ெசய்து
உறுதி
ெசய்து
ெகாள்ளவும்.

சrயான அறிக்ைக மற்றும் கணக்குகள் பற்றி
ேமலும் அறிவுைரயும் ஆதரவும் உங்கள் ேநர்
ேமலாளர், வட்டார நிதிக்குழு அல்லது குரூப்
நிதி அதிகாrயிடமிருந்து ெபறலாம்.
குரூப் கணக்கீ ட்டுக் ெகாள்ைககள் மற்றும்
கணக்கு ைவப்பு முைறகள் ைகேயடு மற்றும்
குரூப் ஒப்புதல்கள் ைகேயடு இந்தவிஷயத்தில்
அதிக
விபரங்களும்
வழிகாட்டைலயும்
ெகாண்டிருக்கின்றன.
இவற்ைற
ெமர்குr
வழியாகேவா ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள்
பகுதியில்
குறிக்கப்பட்டுள்ள ெதாடர்புகள் மூலமாகேவா
அணுகலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

வர்த்தக ேநர்ைம
தரவுத் தனியுrைம
ெதாழில் நிறுவனம் என்ற முைறயில், ஊழியர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள்,வினிேயாகஸ்த
ர்கள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு நபர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகைள Compass ைவத்துள்ளது.
இத்தகவல்கள் காகிதக்ேகாப்புகளிலும், மின்னணுப் பதிவுகளிலும் ைவக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
இத்தைகய தனிப்பட்ட தரவுகளின் தனியுrைம எந்ேநரமும் பாதுகாக்கப்படுவைத உறுதி
ெசய்து ெகாள்வது அத்தியாவசியமானது.
சில
நாடுகளில்,
சட்டப்படி
தரவு
தனியுrைமக்
கட்டுப்பாடுகளுக்கு
இணங்க
ேவண்டியிருக்கும் என்பேதாடு, அவற்றுக்கு இணங்கத்தவறுவது Compass -ஐயும் அதன்
ஊழியர்கைளயும் ெராக்க அபராதங்களுக்கும் மற்றும் குற்றவியல் தண்டைனகளுக்கும் உள்ளாக்கும்.
நம்மிடமிருக்கும் தனிப்பட்ட தரவுகைள மட்டும் ெதாழில் காரணங்களுக்கு நாம் பயன்படுத்த ேவண்டும் மற்றும் தரவு குறித்து
பின் வருபனவற்ைற உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும்:
•
•
•
•
•
•

சட்டப்படி ெபறப்பட்டது;
அது ெபறப்பட்ட காரணங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது;
பயன்படுத்தும் காரணத்திற்ேகற்பவும் துல்லியத்துடனும் இருப்பது;
ேதைவக்கு மீ றிய காலவைரக்கு அப்பால் ைவத்துக் ெகாள்ளாமலிருப்பது;
பத்திரமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டது; மற்றும்
மற்ற நாடுகளுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பில்லாமல் அனுப்பப்படக்கூடாது.

ேமேல உள்ள விஷயங்கைளத்தவிர, நமக்கு தனிப்பட்ட தகவல் தரவுகைள அளிக்கும் நபர்கள் அைவகைள எந்தக்
காரணத்திற்காக அணுகுவதற்கான உrைமயுள்ளவர் என்பைத அறிந்துள்ளைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ள நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ெபாறுப்பு உண்டு.
கீ ேழயுள்ள அடிப்பைட விதி்களுக்கு எப்ேபாதும் கட்டுப்படுங்கள்:
•
•
•

தனிப்பட்ட தரவுகள் அவற்ைறக் ைகயாளும் உrைம ெபற்றவர்களால் மற்றும் ெதாழில் காரணங்களுக்கு மட்டுேம
அணுகப்பட ேவண்டும்;
தனிப்பட்ட தரவுகள் ஒரு ேபாதும் Compass -ற்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும், அவர்களும் அத்தரவுகைள அேத அளவு
தனியுrைமயுடன் ைகயாள்வைத உறுதி ெசய்யும் ேதைவயான ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் இன்றி அங்கீ கrக்கப்படாத
நபர்களுக்கு அளிக்கப்படக்கூடாது; மற்றும்
தனிப்பட்ட தரவுகள் பாதுகாப்புடனும் வைரயறுக்கப்பட்ட அணுகலுடனும் ைகயாளப்படுவைத எப்ேபாதும் உறுதி ெசய்து
ெகாள்ளவும்.

தரவுகைள அணுகுவதற்கு, நீங்கள் சம்பிரதாயமான சட்ட அல்லது சீரைமப்பு ேவண்டுேகாள்கள் ெபற்றால், அல்லது
எவர்களுைடய தரவுகைள ைவத்திருக்கிேறாேமா அந்த நபர்களிடமிருந்து முைறயீடுகள் ெபற்றால், முதலில் நீங்கள்
விஷயத்ைத உங்கள் வட்டார சட்டக்குழுவிடம் அல்லது தரவுகளின் பாதுகாப்புப் பிரச்சிைனகைளக் ைகயாள வட்டாரத்தில்
எவர் ெபாறுப்ேபா அவர்களிடம் ெதrவிக்க ேவண்டும்.

ேக: என் வட்டாரத்தில் நாம் அளிக்கும் புதிய உணவு
சார் ேசைவகள் ேமம்பாட்டிற்கு சந்ைதப்பிரச்சாரம்
ெசய்ய எண்ணி இருக்கிேறன். சில அஞ்சல்கைள
ஒன்றாகப் ேபாடுவதற்கு நமது வாடிக்ைகயாளர்
தரவுத்தளத்தில்
உள்ள
ெபயர்கள்
மற்றும்
முகவrகைள நான் பயன்படுத்த முடியுமா?
ப:

நீங்கள் வட்டார தனி நபர் தரவுச் சட்டங்கைள
மீ றக்கூடுமாதலால், இந்த வைக தகவல்கைளப்
ெபற ஒப்புக்ெகாண்ட நபர்களுக்கு மட்டும் நீங்கள்
இத்தைகய சந்ைதச் ெசய்திகைள அனுப்ப ேவண்டும்.
வாடிக்ைகயாளர் தரவுத் தளத்தில் உள்ள தரவுகள்
ேவெறாரு
காரணத்திற்காக
ேசகrக்கப்பட்டு
ஒழுங்குபடுத்தப் பட்டிருக்கலாம் என்பதால் அது
உங்களுக்குப் பயன்படும் என நீங்கள் அனுமானிக்க
முடியாது. நீங்கள் உங்கள் ேநர் ேமலாளrடேமா
அல்லது வட்டார சந்ைதப்படுத்தும் துைறயிடேமா
ேமல் வழி காட்டலுக்குப் ேபச ேவண்டும்.

தரவு தனியுrைம பற்றி அதிக விபரம் மற்றும்
வழிகாட்டைல
உங்கள்
ேநர்
ேமலாளர்
அல்லது வட்டார சட்டக் குழுவிடமிருந்து ெபற
முடியும்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

ேவைல
ஆேராக்கியமும் பாதுகாப்பும்
Compass -இல் நம்ைமச்ேசர்ந்தவர்கள், நம்மிடம் ேவைல ெசய்வதற்கும் நம்முடன் ெதாழில்

ெசய்வதற்கும் ஏற்ற நல்லெதாரு நிறுவனமாக மட்டுமல்ல, உயர்ந்த அளவு ேகால்களுக்கும்
தரத்திற்கும் நன்மதிப்பு ெபற்ற ஒர் மிகச்சிறந்த நிறுவனமாகவும் ஆக்கி விடுவார்கள்.

நம் ஊழியர்கள் நமது மதிப்பு மிகுந்த ெசாத்து ஆவார்கள். வியாபாரத்தில் ெவற்றி ெபறுவதற்கான
முக்கியக் காரணியாக இருக்கிறார்கள். மிகச்சிறந்த ேசைவைய ஒருவருக்ெகாருவர், நம்
ேசைவ ெபறுனர்கள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அளிக்கவும், நம்ைமச்ேசர்ந்தவர்கைள
பாரபட்சமின்றி
ேபணி
வளர்க்கவும்,
ஊக்கப்படுத்தவும்,
தூண்டவும்
தாங்கள்
வழி
நடத்திச்ெசல்வைத உறுதிப்படுத்துவது ஒவ்ெவாரு ேமலாளrன் ெபாறுப்பு.
ஊறு இல்லாத ஆேராக்கியமான பணியிடத்தில் ெசயல்பட்டு, உண்ணுவதற்கு எப்ேபாதும் பாதுகாப்பான, சுற்றுச்சூழலின்
தாக்கத்ைதக் குைறக்கும் உணைவ அளித்து ஒருவருக்ெகாருவர், நம் வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழைலப் பத்திரமாகப்
பாதுகாப்பது நம் தார்மீ கக் கடைம.
நம் ெசயல்பாட்டு முதன்ைமகளில் முதலில் நிற்பது ஆேராக்கியமும் பாதுகாப்பும். Compass -இன் அைனத்து ேமலாண்ைம
கூட்டங்களிலும் தங்கள் நிகழ்ச்சி நிரலில் முதன்ைமயான ஒன்றாக ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கிறது. நம் ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு ெகாள்ைககள் ெதாழில் மற்றும் உrய சட்டத்தின் ேதைவகைளத் ெதாடர்ந்து
ஆண்டுக்கு ஒரு தரம் Compass Group PLC இயக்குனர் குழுவால் பrசீலிக்கப்படுகின்றன.
அைனத்து ஊழியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் இடரற்ற பணிச்சூழல்கைள அளிக்க மற்றும் Compass
முழுதும் சிறந்த வழி முைறைய ேமம்படுத்த கடைமப்பட்டுள்ளது. இது சம்பந்தமாக Compass ெதாழில் முழுவதும் சீராக
அமல்படுத்தப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ஒரு ெகாள்ைகையயும், குைறந்தபட்ச ெசயல் அளவுேகால்கைளயும் நடத்ைதகைளயும்
நாம் ேமம்படுத்தி உள்ேளாம். குறிப்பாக நாம்:

Compass

•
•
•
•

ஊழியர், வாடிக்ைகயாளர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரர் எவருக்கும் காயம் ேநர்வைதத் தடுக்க முயற்சிப்ேபாம்;
எந்த ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்ைதயும் ஏற்கும்ேபாது, எவ்வளவு சீக்கிரம் இயலுேமா அவ்வளவு விைரவில் ஒரு ஆபத்து
மதிப்பீட்ைட நடத்த ேவண்டும்;
நம் ெகாள்முதல் முடிவுகளின் பாதுகாப்பு விைளவுகைள எண்ண ேவண்டும்; மற்றும்
ஒவ்ெவாரு ஊழியரும் சrயாகப் பயிற்சி ெபற்று தன் பணிையப் பாதுகாப்பாக ெசய்வைத உறுதிபடுத்திக் ெகாள்ளேவண்டும்.

நம் வினிேயாகஸ்தர்களிடமிருந்தும்
எதிர்பார்க்கிேறாம்.

ஒப்பந்தக்காரர்களிடம்

இருந்தும்

இது

ேபான்ற

உயர்ந்த

அளவுேகால்கைள

நாம்

நம்மிைடேய பணிபுrயும் நம் வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு மிக்க பாதுகாப்பான சூழ்நிைலயில் முடிந்த
அளவுெசயல் படுகிேறாம் என்பதைன உறுதி ெசய்ய நம் ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு ெசயல்பாட்ைட ெதாடர்ந்து
ேமம்படுத்த நாம் கடுைமயாக உைழக்கிேறாம் மற்றும் நம் ெசயல்திறைன ெதளிவான அளவுத் ெதாகுப்புகளுக்கு எதிராக
அளக்க ஆரம்பித்திருக்கிேறாம்.
பாதுகாப்பிற்கு கட்டுப்பட, நிர்வாகம் மற்றும் ஊழியர்களிடமிருந்து சமமான அணுகல் ேதைவ என நாம் நம்புகிேறாம்.

ேவைல
ஆேராக்கியமும் பாதுகாப்பும் (ெதாடர்ச்சி)
இந்த அணுகலின் பகுதியாக பின்வருவனவற்ைற எல்லா மட்டங்களிலும் நிர்வாகம் அனுசrக்க ேவண்டும் என்று Compass
எதிர்பார்க்கிறது:
•
•
•
•
•

ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அளவுேகால்களுக்கு இணங்குவைத உறுதி ெசய்தல் ேவண்டும்;
எப்ேபாதும் பாதுகாப்பான பணிச்சூழைல அளித்து பராமrக்க ேவண்டும்;
நிறுவனத்தின் ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு முைறகைள ேமம்படுத்தி, விவrத்து ெசயல்படுத்த ேவண்டும்;
நம் ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அளவுேகால்கைளயும் குறிக்ேகாள்கைளயும் நிைறேவற்ற, கம்பாஸின் வளங்கைளத்
திறைமயுடன் பயன்படுத்த ேவண்டும்; மற்றும்
பாதுகாப்புடனும் திறைமயான rதியிலும் பணி புrய அைனத்து ஊழியர்கைளயும் பயிற்றுவிக்க ேவண்டும்.

ேமற்கூறியவற்ைறத் தவிற, Compass எதிர்பார்ப்பது என்னெவன்றால் அைனத்து ஊழியர்களும்:
•
•
•
•
•
•
•
•

தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பாதுகாப்பான பணிச் சூழைல அளித்து ”அக்கைறக்கான கடைம”ையக் காண்பிக்க ேவண்டும்;
பாதுகாப்பற்ற ெசயல்கள் அல்லது நிைலைமகைள அவர்கள் ேநர் ேமலாளrடம் உடனுக்குடன் ெதrவிக்க ேவண்டும்;
பணியிடங்கைள அதிக பாதுகாப்புைடயதாகவும் ஆக்கமுைடயதாகவும் முைனப்புடன் எண்ணங்கைள அளிக்க ேவண்டும்;
பாதுகாப்பற்ற ெசயல் அல்லது அபாயத்ைதக்கண்டு விலகக்கூடாது. பாதுகாப்பற்ற ெசயைல யாராவது ெசய்வைதக்
கண்டால், அவ்வாறு ெசய்வது ஏன் பாதுகாப்பற்றது என்று அவர்களுக்கு விளக்கி அவர்கள் அைத நிறுத்தும்படி ேகார
ேவண்டும். அவர்கள் மறுத்தால், அைத பற்றி உங்கள் ேநரடி ேமலாளrடம் முைறயிடுவது உங்கள் ெபாறுப்பு;
பணிக்கு ேபாைதப்ெபாருள் அல்லது மது ேபாைதயில் இருக்கும்ேபாது வரக்கூடாது;
எப்ேபாதும் சrயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும்;
உங்கள் பணியிடத்தில் ெநருக்கடி நிைல ஏற்பட்டால் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத நீங்கள் அறிந்துள்ளைத உறுதி
ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்; மற்றும்
பாதுகாப்பான ேவைல முைறகைளேய எப்ேபாதும் பின்பற்றுங்கள்.

ேக:
விைரவில்
நிகழப்ேபாகும்
விைளயாட்டு
நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்காக தற்காலிக ஊழியர்கள்
ெகாண்ட
ெபrய
குழு
ஒன்றிைன
நான்
ஏற்பாடு ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறன். ேநரம்
ேபாதாைமயால்
நாங்கள்
மிகவும்
அதிக
அளவுக்கு
ேவைலப்பளுவுடன்
இர்ேபாம்
என
எதிர்பார்க்கிேறாம்.
ெபரும்பாலான
தற்காலிக ஊழியர்கள், ஏற்கனேவ எனக்காகப்
பணிபுrந்துள்ளைமயால், நான் ஆேராக்கியம்
மற்றும்
பாதுகாப்பு
பற்றிய
உைரையயும்
ெநருக்கடி நிைல நைடமுைறையயும் தவிர்க்க
விரும்புகிேறன். இது சrயா?
ப:

இல்ைல.
Compass
-ற்கு
பணிபுrயும்
ஒவ்ெவாருவருக்கும்
பாதுகாப்பான
மற்றும்
இடரற்ற சூழ்நிைலைய உறுதி ெசய்வதில் நமக்கு
எல்ேலாருக்கும் ெபாறுப்பு உள்ளது. நீங்கள் சில
நிமிடங்கைள
ஒதுக்கி
குழுவிற்கு
சுருக்கமாக
உைரயாற்றுவதும் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அல்லது
மற்ற ெநருக்கடி நிைலயில் பின்பற்ற ேவண்டிய
நைடமுைறைய
ேகாடிட்டுக்
காட்டுவதும்
அவசியம்.

நீங்கள்
ஆேராக்கியம்
மற்றும்
பாதுகாப்பு
குறித்த அதிக வழிகாட்டைலயும் ஆதரைவயும்
உங்கள் ேநர் ேமலாளர், வட்டார மனிதவளக்
குழு, வட்டார ஆேராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும்
சூழ்நிைலக்குழு (HSE) அல்லது குரூப்பின் HSE
-இடமிருந்து ெபறலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு கவைல அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் Speak Up -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

ேவைல
நியாயமாக நடத்தப்படல் மற்றும் சமமான ேவைல
வாய்ப்புகள்
ஒவ்ெவாரு ஊழியரும் ெதாழிலுக்கு அளிக்கும் தனித்துவம் மற்றும் மாறுபாட்ைட
Compass மrயாைத அளித்து மதிக்கிறது மற்றும் எங்கு நம் ெசயல் படுகிேறாேமா
அங்கு சாதகமான ெவளிப்பைடயான பணிச்சூழ்நிைலைய உருவக்க முயல்கிேறாம்.
எங்கள் ஊழியர்கைளப் ெபாருத்தமட்டில்:
•
•
•

ஊழியர்களுடன் உள்ள எங்கள் உறவுகைள தனி நபர் ெகௗரவத்திற்கு மrயாைத மற்றும் அைனவருக்கும் சமமான
நடத்தப்படும் முைற மீ து அைமக்கக் கடைமப் பட்டுள்ேளாம்.
பாரபட்சமின்றி தகுதியின் அடிப்பைடயில் மட்டும் நாங்கள் ேவைலக்கு அமர்த்தவும் பதவி உயர்வு அளிக்கவும்
முயல்கிேறாம்; மற்றும்
அவர்கள் சம்பந்தமான எந்த வைகயான பாரபட்சத்ைதயும் அல்லது பாலியல், உடல் அல்லது மனrதியான எவ்வைகக்
ெகாடுைமகைளயும் நாங்கள் ெபாறுக்க மாட்ேடாம்.

எங்கள் குறிக்ேகாள்கைள நாங்கள் அைடவதில் உதவ, மக்கள் ேமலாண்ைம மற்றும் ேமம்பாட்டின் ஐந்து முக்கிய பகுதிகளில்
கவனம் ெசலுத்தும், குறிக்ேகாள்கள், அளவுகள் மற்றும் ெசயல்கள் அடங்கிய ஒரு எளிய கட்டுக்ேகாப்ைப உருவாக்கியுள்ேளாம்:
•
•
•
•
•

ஈர்த்தல் - நாம் பணி ெசய்யும் சமூகங்களின் மாறுபாட்ைட பிரதிபலிக்கும் தகுந்த நபர்கைள தகுந்த வழியில் ேவைலயில்
அமர்த்துதல்;
தக்கைவத்தல் - நம்முடன் தங்க விரும்பும் நபர்களுக்கு தகுந்த ெவகுமதிகள், சலுைககள் மற்றும் பணிக்ேகற்ற சூழ்நிைல
அளித்தல்;
ேமம்படுத்தல் - அவர்கள் நம்மிடம் ேவைலையச் ெசய்யத் தகுந்த திறன்கள் உள்ளைதயும் ெசய்ெதாழில்கைள ேமம்படுத்திக்
ெகாள்வைதயும் உறுதி ெசய்து ெகாள்ளல்;
ஈடுபடுத்துதல் - நம் அைனத்து ஊழியர்கைளயும் நமது குறிக்ேகாள்களுடன் இைணத்தல், அவற்ைற அைடய அவர்கைள
ஊக்குவித்தல் மற்றும் அவர்கள் சாதைனகைள அைடய நலம் காணுதல்; மற்றும்
ெசயல்படுதல் - தனி நபர் ெசயல்பாட்ைட நிர்வகிக்கவும், ெதாடர்ந்து ேமம்படுத்தவும் ெசய்முைறகைளக் ெகாண்டிருத்தல்.

ஒரு ஊழியர் என்ற வைகயில் கட்டாயம் நீங்கள்:
•
•
•

உங்கள் சக ஊழியர்கைள நியாயமாகவும், ெகௗரவத்துடனும் மrயாைதயுடனும் நடத்தேவண்டும். எந்த வைகயான
ேவற்றுைம பாராட்டலும் ெபாறுத்துக் ெகாள்ளப்படமாட்டாது;
நீங்கள் ேவைல ெசய்யும் நாட்டின் அைனத்து ெதாழில் (ெதாழிலாளர்) மற்றும் ேவைல வாய்ப்பு சட்டங்கைளப் பின்பற்ற
ேவண்டும். ெபாருந்தும் வட்டார சட்டங்களுடன் நீங்கள் பrச்சயம் உள்ளவராக இருத்தைல உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்
- ேமல் வழிகாட்டலுக்கு உங்கள் வட்டார மனித வளத்துைறயுடன் ேபசவும்; மற்றும்
சமமான வாய்ப்புகள் அளிக்கக் கடைமப்பட்டுள்ள எங்கள் மீ றல்களின் நிகழ்ச்சிகள் எைதயும் ெதrவிக்கவும். குரல்
ெகாடுப்பதற்கு பயப்பட ேவண்டாம் - நாம் அறிய ேநர்ந்த பிரச்சிைனகைளக் ைகயாள்வதற்கு நம் அைனவருக்கும் ெபாறுப்பு
உள்ளது.

ேக:
நம்
ெதாழிலில்
நான்
சமீ பத்தில்
பதவி
உயர்வுக்குச் சமமான புதிய பதவி ஒன்றுக்கு
மனுச்
ெசய்திருந்ேதன்.
மற்ற
நான்கு
ஊழியர்களுடன்
எனக்கும்
ேநர்காணல்
நடந்தது
எனினும்
எனக்கு
அந்தப்பதவி
கிட்டவில்ைல. சர்வேதச நாடுகளுக்குப் பயணம்
ேபாக ேவண்டியிருக்கும் என்பதாலும் ெபண்
ஊழியர்கள்
இதற்கு
ஒப்புக்ெகாள்வார்கள்
அல்லது
இளம்
குடும்பங்கைள
விட்டுப்
பயணம் ேபாக விரும்புவார்கள் என்று அவர்கள்
கருதாததாலும்,
இந்தப்
பதவிக்கு
அவர்கள்
ஆண் ஒருவைர அமர்த்த உத்ேதசித்திருப்பதாக
”அதிகாரபூர்வமற்ற”
முைறயில்
எனக்கு
கூறப்பட்டது. நான் என்ன ெசய்ய முடியும்?
ப:

உங்கள்
பால்
ேவறுபாட்டால்
நீங்கள்
ேவற்றுைமப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்புக்ெகாள்ளக்கூடியதல்ல.
காலியிடங்களுக்கு
விண்ணப்பித்த
அைனவரும்
பதவிக்குண்டான
அவர்கள்
தகுதிகள்
மற்றும்
ெபாருத்தத்தின்
அடிப்பைடயில்
தீர்மனிக்கப்படேவண்டும்.
இந்த
விஷயத்ைத நீங்கள் உங்கள் ேநரடி ேமலாளர்
அல்லது
மனித
வளக்
குழுவிடம்
எழுப்ப
ேவண்டும். இவ்வாறு ெசய்வைத அெசௗகrயமாக
உணர்ந்தால், நீங்கள் Speak Up -ஐத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளலாம்.

நாங்கள் ெசயல்படும் நியாயமாக நடத்தப்படல்
மற்றும் சமமான வாய்ப்பு ெகாள்ைககள் பற்றி
நீங்கள் ேமல் விபரங்கள் மற்றும் ஆதரைவ
உங்கள் ேநர் ேமலாளர், வட்டார மனித
வளக்குழு அல்லது குழுமத்தின் மனித வள
அதிகாrயிடமிருந்து ேகாரலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

ேவைல
ெகாடுைம/சீண்டல் இன்றி பணி ெசய்வது
அைனத்து ஊழியர்களும் நியாயமாகவும் மrயாைதயுடனும் நடத்தப்படுவைத நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். பணி இடத்தில்
எங்கள் ஊழியர்கள் - அல்லது வினிேயாகஸ்தர்கள், ெதாழில் பங்காளிகள் அல்லது வாடிக்ைகயாளர்கள் எதிரான எந்த
விதமான ெகாடுைமையயும் சீண்டைலயும் நாங்கள் ெபாறுக்க மாட்ேடாம்.
எப்ேபாதும் பின்வரும் அடிப்பைட விதிகைளக் கைடப் பிடிப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்:
•
•
•
•
•

ஒருவrன் இனம், இனப்பின்னணி, மதம், வயது அல்லது பாலினச்ேசர்க்ைக குறித்து ைநயாண்டி ெசய்யாதீர்கள்;
அவமதிப்ெபன கருதப்படக்கூடிய, மின்னஞ்சல்கள், ேகலிச்சித்திரங்கள், புைகப்படங்கள் முதலியைவ உள்ளிட்ட எந்த ஒரு
ெபாருைளயும் வினிேயாகிக்க, காட்சிக்கு ைவக்க அல்லது நிறுவனத்தின் எந்த ெசாத்திலும் ைவக்கக் கூடாது;
சிறுைமப்படுத்தும் அல்லது ேவற்றுைமப்படுத்தும் கருத்துக்கைள அனுப்ப, தீய வதந்திகைளப் பரப்ப, மின்னஞ்சல்கைளப்
பயன்படுத்த, குரல் மடல் அல்லது மற்ற வழிகைளக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டாம்; மற்றும்
எப்ேபாதும் தனிப்பட்ட தகவல்கைள ரகசியத்தன்ைமயுடன் ைவக்கவும். அவற்ைறத்தவறாகப் பயன்படுத்த ேவண்டாம்;
மற்றும் நிைனவில் ெகாள்ளவும்:
தகாத, பயமுறுத்தும், அவமதிக்கும் அல்லது எந்த வைகயான தீய நடத்ைதயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளப்பட மாட்டாது.

அைனத்துவிதமான ெகாடுைம அல்லது நிந்தைனகளும் நிறுவனத்தின் ெகாள்ைகக்கு எதிரானைவ மற்றும் ெபாறுத்துக்
ெகாள்ளப்படமாட்டாது. நீங்கள் சீண்டப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தால் அல்லது ெகாடுைமப்படுத்தப்பட்டால், அல்லது ேவெறாருவர்
இது ேபான்ற நிைலைமயில் இருப்பைத அறிந்தால், தயவு ெசய்து உங்கள் ேநரடி ேமலாளர் அல்லது மூத்த ஊழியrடம்
ேபசவும். மாறாக நீங்கள் Speak Up ஐ அைழக்கலாம்.

ேக:
என் உச்சrப்ைபப் பணியில் இருக்கும்
சக ஊழியர்களில் சிலர் ேகலி ெசய்கிறார்கள்.
தீங்கில்லாத ேவடிக்ைகயாக ஆரம்பித்து தற்ேபாது
கருத்துக்கள்
அதிகமாக
தனிப்பட்டைவயாக
ஆனதால் நான் மனமுைடந்துள்ேளன். யாரும்
இதனால்
ெதாந்தரவில்
மாட்டிக்ெகாள்வைத
நான் விரும்பவில்ைல என்றாலும் இதற்கு ஒரு
முடிவு கட்ட உண்ைமயில் விரும்புகிேறன். நான்
என்ன ெசய்வது?
ப: உங்கள் சக ஊழியர்களிடம் இது குறித்து ேபசி
அவர்கள்
நடத்ைத
உங்களுக்கு
ஏற்படுத்தும்
பாதிப்ைப
விளக்குவைத
நாங்கள்
ஊக்குவிக்க
விரும்புகிேறாம்.
இப்படிச்
ெசய்வைத
அெசௗகrயமாக நீங்கள் உணர்ந்தால், அல்லது
இது
அவர்கள்
நடத்ைதையத்
தடுக்காவிடில்,
நீங்கள்
உங்கள்
ேநரடி
ேமலாளர்
அல்லது
மனிதவள அதிகாrயிடம் ேபச ேவண்டும். எந்த
வைகயான ேவற்றுைம பாராட்டலும் ெபாறுத்துக்
ெகாள்ளப்படமாட்டாது.

ெகாடுைம மற்றும் சீண்டல் இன்றி பணி
ெசய்வது
குறித்து
ேமல்
வழிகாட்டலும்
ஆதரவும் உங்கள் ேநரடி ேமலாளர், வட்டார
மனித வளக்குழு அல்லது குழுமத்தின் மனித
வள அதிகாrயிடமிருந்து ெபறலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

நிறுவன ெசாத்துக்கள்
பிராண்டு பாதுகாப்பு
வாடிக்ைகயாளர்கைளயும் நுகர்ேவார்கைளயும் Compass -ற்கு கவர்வதில் நம் நற்ெபயர்
முக்கிய காரணியாகும் மற்றும் இதில் உள்ள மதிப்பும் நல்ெலண்ணமும் சrயாகப்
பாதுகாக்கப்படுவதும், நம் பிராண்டுகைளச் சrயாகப் பாதுகாக்கவும் தகுந்த வழிகேளாடு
நிர்வகிக்கவும் ேமம்படுத்துவதும் அவசியம்.
உணவு ேசைவ மற்றும் உணவு சார் ேசைவகள் துைறயின் முன்னணி நிறுவனம் என்ற
முைறயில், நாம் அடிக்கடி தயார் ெசய்யும், Compass -ற்குச் ெசாந்தமான உணவு ெசய்முைறக் குறிப்புகள், வழிமுைறகள்,
தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் யுக்திகள் ஆகியவற்ைற நாம் பாதுகாக்க ேவண்டும். நம் ெதாழில் மற்றும் ேசைவகளுக்காக
வணிகக் குறியீட்ைடப் பயன்படுத்துவது குறிப்பிடத்தக்க நல்ெலண்ணம் நற்ெபயர் மற்றும் பிராண்டு மதிப்ைப வளர்க்கிறது.
வாடிக்ைகயாளர் தரவுகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தகவல்கள் ேபான்ற மற்ற ரகசியத்தன்ைம ெகாண்ட ெதாழில் தகவல்கைளயும்
நாம் பாதுகாத்து அவற்ைற ரகசியமாய் ைவத்திருப்பைதயும் உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.
கூடேவ, Compass -இன் ேசைவக் கட்டுக்ேகாப்பு, அல்லது உணவு ெசய்முைறக் குறிப்புகள் மற்றும் வழிமுைற வைர
படங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள தகவல்கள் ேபான்ற நம் வியாபார ரகசியங்கள், நம்ைம நம் ேபாட்டியாளர்களிடமிருந்து
ேவறுபடுத்துகின்றன மற்றும் சந்ைதயில் ேபாட்டியில் அனுகூலமான இடத்ைத நமக்குப் பராமrக்கின்றன.
புதிய பிராண்டு அல்லது ெதாழில் நுட்பத்ைத ேமம்படுத்தவும், அறிவுசார் ெசாத்துrைமகைளச் சார்ந்து இருக்கவும் நிைனத்தால்
நீங்கள் உங்கள் வட்டார சட்டக்குழுைவ கலந்தாேலாசிக்க ேவண்டும் தயவு ெசய்து Compass குரூப்பின் அறிவுசார் ெசாத்துக்
ெகாள்ைகையயும் பார்க்கவும் (இதற்கான ெதாடர்ைப ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் ேமற்ேகாள்கள் பகுதியில்
காணலாம்).
பின் வரும் அடிப்பைட விதிகைள மனதில் ெகாள்ளவும்:
• ஒருேபாதும் நமது அறிவுசார் ெசாத்து உrைமகைள ேசைவ ெபறுனர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், அல்லது மூன்றாந்தரப்பு
ேபர்வழிகளுக்கு மாற்ற வட்டார சட்டக்குழுைவ முதலில் கலந்தாேலாசிக்காமல் ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டாம்;
• நமது எந்த ஒரு அறிவுசார் ெசாத்து அல்லது ரகசியத் தகவல்கைள, முதலில் அங்கீ கrக்கப்பட்ட ரகசியத்தன்ைம ஒப்பந்த
நைடமுைறயில் உள்ளதா என்று உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளாமல் பகிர்ந்து ெகாள்ள ஒப்ப ேவண்டாம். உங்களுக்கு நிச்சயமாகத்
ெதrயாவிட்டால் உங்கள் ேநர் ேமலாளர் அல்லது வட்டார சட்டக்குழுவின் அறிவுைரையப் ெபற முயலவும்; மற்றும்
• Compass -இன் அறிவுசார் ெசாத்து அல்லது தனியுrைமத் தகவல்கைள ஒருேபாதும் சுய லாபத்திற்கு அல்லது Compass
-இல் உங்கள் பதவிக்கு சம்பந்தமற்ற காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்த ேவண்டாம்.
மூன்றாம் தரப்பு ேபர்வழிகளின் அறிவுசார் ெசாத்து மற்றும் ரகசியத்த் தகவல்கைள மதிக்க நாம் கடைமப்பட்டுள்ேளாம். இந்த
அடிப்பைட விதிகைள நீங்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற ேவண்டும்:
• உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அனுமதி இருந்தால் மட்டும் ஆவணங்கைளயும் விஷயங்கைளயும் நகல் எடுக்கவும்;
• எந்த ஒரு மூன்றாம் தரப்புப் ேபர்வழிகளின் கண்டுபிடிப்பு உrைம, வணிகக்குறியீடு அல்லது மற்ற அறிவுசார் உrைமைய
அறிந்ேத மீ ற ேவண்டாம். உங்களுக்கு சந்ேதகம் இருந்தால் உங்கள் வட்டார சட்டக் குழுவிடமிருந்து அறிவுைர ெபறவும்;
• மூன்றாம் தரப்புப்ேபர்வழிகளின் அந்தரங்கத்தகவல்கைள உள்ளூர் அக வழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்ப அைமக்கப்பட்ட
ைகெயழுத்திடப்பட்ட ரகசியத்தன்ைம ஒப்பந்தம் மூலம் நீங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டாலன்றி பயன்படுத்த ேவண்டாம். ; மற்றும்
• Compass -இன் கணினி அல்லது மற்ற உபகரணத்தில் உrமம் ெபறாத எந்த ஒரு ெமன்ெபாருைளயும் ஏற்ற ேவண்டாம்.
உங்களுக்கு ஏேதனும் ேகள்விகள் இருந்தால், உங்கள் ேநரடி ேமலாளrடம் ேபசவும் அல்லது வட்டார சட்டக்குழுவிடமிருந்து
அறிவுைர ெபறவும்.

ேக: Compass -இன் ெபrய ேபாட்டியாளர்களில்
ஒருவrடமிருந்து
சமீ பத்தில்
Compass
-இல்
ேசர்ந்து உள்ேளன். அந்த ேவைலைய விடுமுன்,
நான்
எடுத்துக்
ெகாண்டு
வந்த
விைல
நிர்ணயத்
தகவல்கள்
உள்ளிட்ட
அவர்கள்
ெகாள்
முதல்
தரவுகளின்
நகல்கள்
சில
உண்ைமயில் என்னுைடய புதிய குழுவிற்குப்
பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிேறன்.
இந்தத்தகவைலப் பயன்படுத்துவது Compass -இன்
சிறந்த நலனுக்கு உகந்தது அல்லவா?

இைவகள்
ஒன்று
ேசர்ந்து
நாம்
எைத
நம்புகிேறாேமா அைத நிர்ணயிக்கின்றன மற்றும்
நமது நடத்ைதகைள வழி நடத்துகின்றன.
வர்த்தகமுத்திைர பாதுகாப்பு பற்றிய ேமல்
ஆதரவு அல்லது வழிகாட்டைல உங்கள் ேநரடி
ேமலாளர், வட்டார சந்ைதப்படுத்தும் குழு,
குரூப் சந்ைத ேமம்பாட்டுக்குழு அல்லது குரூப்
சட்டத் துைறயிடமிருந்து ெபறலாம்.

ப:

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

இல்ைல!
உங்கள்
முந்ைதய
நிறுவனத்தின்
ரகசியத்தன்ைமக்கான
கடைமகைளயும்,
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயின்
ெகாள்ைககைளயும் அேநகமாக நீங்கள் மீ றுவேதாடு
சட்டத்ைதயும் மீ றக்கூடும். உங்கள் எந்த ஒரு
முந்ைதய நிறுவனத்தின் ரகசியத் தகவல்கைளயும்
ெகாண்டு வருவேதா பயன்படுத்துவேதா கூடாது.
இதன் ெபாருள், பைழய ேவைலயில் நீங்கள்
ெபற்ற
ெபாதுஅறிவு
அல்லது
திறன்கைளப்
பயன்படுத்தக்கூடாது
என்பதல்ல.
உங்களுக்கு
சந்ேதகம் ஏதும் இருந்தால், உங்கள் வட்டார சட்டக்
குழுவுடன் ேசாதித்துக்ெகாள்ளவும்.

நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

நிறுவன ெசாத்துக்கள்
ரகசியத்தன்ைம
எந்த ஊழியரும் Compass நிறுவனம் ஒன்றின் அல்லது அதன் ெதாழில் சம்பந்தப்பட்ட ரகசியத்தகவல்கைள குழுமத்திற்கு
ெவளிேய குறிப்பிட்ட அதிகாரம் இன்றி ெவளியிடக்கூடாது.
எங்கு ரகசியத்தகவல் ேவெறாரு நபருக்கு ெவளியிடப்பட ேவண்டுேமா, அது அந்த நபருடன் ெசய்து ெகாள்ளப்பட்ட எழுத்து
மூலமான ஒப்பந்தம் அல்லது வாக்குறுதி இருந்தால் மட்டுேம ெவளியிடப்பட ேவண்டும்.
அதிகாரமுள்ள நீதி, அரசாங்க அல்லது சீரைம/ ேமற்பார்ைவ அைமப்பு ஆைணயின் ஷரத்துக்கள்படி நீங்கள் ரகசியத்தகவல்கைள
ெவளியிட ேவண்டியிருந்தால், அவற்ைற ெவளியிடும் முன் முதலில் உங்கள் வட்டார சட்டத்துைறக்கு அறிவிக்க ேவண்டும்
மற்றும் அவர்கள் அனுமதி ெபற ேவண்டும்.
-இன் ரகசியத்தகவல்கைள
பயன்படுத்தக்கூடாது.

Compass

ஊழியர்கள்

தங்கள்

சுய

லாபத்திற்கு,

நண்பருக்கு

அல்லது

உறவினருக்குப்

உள்ளூர் தகவல் ெதாழில் நுட்ப ெகாள்ைகயிலும் Compass -இன் தகவல் ெதாழில் நுட்ப முைறகளின் பாதுகாப்பு மற்றும்
உபேயாகம் குறித்த அதன் வழிகாட்டல்கைள பின்பற்றுவதிலும் நீங்கள் பrச்சயமுள்ளைத உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்ளவும்.
நிறுவனம் நீங்கள் அதன் தகவல் ெதாழில் நுட்ப முைறகைளப் பயன் படுத்துவைத முன் அறிவிப்பின்றி கண்காணிக்கவும்
பதிவு ெசய்யவும் கூடும் என்பைதத் தயவு ெசய்து கருத்தில் ெகாள்ளவும்.

ெபாருட்கள்மிகுந்த ெசாத்துக்கள்
நாம் பயன்படுத்தும் அல்லது நம் பணியின் பகுதியாக ெதாடர்பு ெகாள்ளக்ககூடிய Compass -இன் ெசாத்து நாசப்படுத்தப்படாமல்,
தவறாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் அல்லது வணாக்கப்படாமல்
ீ
இருப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளும் கடைம நம் அைனவருக்கும்
உள்ளது. Compass -இன் ெசாத்து மற்றவர்களால் பாழாக்கப்படுவது பற்றி முைறயிடும் ெபாறுப்பும் நமக்கு உள்ளது.
நீங்கள் பயன்படுத்தும் Compass -இன் எந்த ஒரு ெசாத்தும் அது பாதுகாப்புடன் ெசயல்படுவதற்கும் தகுந்த முைறயில்
பயன்படுவதற்கும் ஏற்ப நன்றாகப் பராமrக்கப்படுவைதத் தயவு ெசய்து உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும்.

ேக: மறு சுழற்சிக்காக நான் சில காகிதங்கைள
ெவளிேய எடுத்துச் ெசல்லும்ேபாது ஒரு ைபயில்
ஊதிய விபரங்கள் அடங்கிய ஊழியர்களின்
பட்டியல்கள்
இருக்கக்
கண்ேடன்.
இந்தத்
தகவல்கள் யாராலாவது பார்க்கப்பட்டிருக்கும்
என்று நான் கவைலப்படுகிேறன். நான் என்ன
ெசய்வது?
ப:

அக்காகிதங்கைள நீங்கள் மனித வளத்துைறக்கு
எடுத்துப்
ேபாக
ேவண்டும்
மற்றும்
இந்த
விஷயத்ைத
உங்கள்
ேநர்
ேமலாளrடேமா
அல்லது மனித வள அதிகாrயிடேமா ெதrவிக்க
ேவண்டும்.
ரகசியத்தகவல்களின்
பாதுகாப்பு
மற்றும் தனித்துவத்ைதப் பராமrப்பதற்கு நாம்
அைனவரும் ெபாறுப்பாேவாம் மற்றும் நீங்கள்
என்ன பார்த்தீர்கேளா அது குறித்து கவைலப்படுவது
சrேய. மனித வளத்துைற அந்தக் காகிதங்கைளப்
பாதுகாப்புடன்
அழிப்பைதயும்
மற்றும்
அவற்ைற யார் அங்கு விட்டுச் ெசன்றார்கேளா
அவர்களுக்குத்தகுந்த
விதத்தில்
அவர்கள்
கடைமைய உணர்த்த நடவடிக்ைக எடுப்பைதயும்
உறுதி ெசய்யும்.

எந்த ஒரு தகவல் அல்லது அறிவு, Compass -ஐத்
தவிர ேவறு எங்கும் ெவளியிடப்படும்ேபாது,
Compass -இன் நலன்கைள பாதிக்குேமா அது
ரகசியத்தன்ைம
மிக்கத்தகவல்
எனப்படும்.
இவற்ைற
உள்ளிட்ட
உதாரணங்கள்
(வைரயறுக்கப்பட்டைவ அல்ல):
• புதிய
ெபாருள்
அல்லது
ேசைவயின்
ேமம்பாட்டு விபரங்கள்;
• பதிப்பிக்கப்படாத நிதித்தரவுகள்;
• ெதாழில்
கருத்துக்கள்,
ெசய்முைறகள்
அல்லது யுக்திகள்;
• விற்பைன, சந்ைதகுறித்த அல்லது மற்ற
கூட்டாண்ைமத் தரவுகள்; மற்றும்
• ஊழியர்கள் தகவல்கள்.
ரகசியத்தன்ைம பிரச்சிைனகளுக்கு ேமலாதரவு
அல்லது
வழிகாட்டைல
உங்கள்
ேநரடி
ேமலாளர், வட்டார சட்டக்குழு அல்லது குரூப்
சட்டத்துைறயிடமிருந்து ெபறலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

நிறுவன ெசாத்துக்கள்
தகவல் பாதுகாப்பு
Compass அைமப்புகள் - அதாவது நம் தகவல் ெதாழில் நுட்ப வன்ெபாருட்கள்,
ெமன்ெபாருட்கள், அலுவலக உபகரணம், ெதாைல ேபசி மற்றும் மின்னஞ்சல் அைமப்பு
- யாவும் Compass -இன் ெதாழில்கைள நடத்துவதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த
வசதிகைள ஒவ்ெவாரு பயனரும் ெதாழில் ெநறிப்படியும் ெபாறுப்புள்ள வைகயிலும்
எப்ேபாதும் பயன்படுத்தக் ேகாரப்படுகிறார்கள்.
நம் தகவல் ெதாழில் நுட்ப அைமப்புகைள பயன்படுத்தும் Compass -ஐயும் தனி நபர்கைளயும் பாதுகாக்க, Compass -இன்
தகவல் ெதாழில் நுட்ப அைமப்புகளின் உங்கள் உபேயாகம் எப்ேபாதும் உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டியது:
•

அது நீங்கள் பணி ெசய்யும் நாட்டின் சட்டத்ைத மீ றாமல் இருத்தல்;

• Compass -இன் ெபயைர தகராறில் இழுக்கும் அபாயத்ைதத் தவிர்த்தல்; மற்றும்
• Compass -இன் ெதாழிலுக்கு நாசேமா பிளேவா உண்டாக்காமல் இருத்தல்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், இைணயத்ைதேயா மின்னஞ்சைலேயா தவறாகப் பயன்படுத்துதல் கிrமினல் குற்றமாகலாம். எந்த
நாட்டில் பணி ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறாேமா, அங்குள்ள சட்டக்கட்டுப்பாடுகைள நாம் புrந்து ெகாண்டிருப்பைத மற்றும்
அவற்ைற கைடப்பிடிப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்வதும் நம் ஒவ்ெவாருவrன் கடைம. நீங்கள் பணி ெசய்யும் நாட்டின் சட்டக்
கட்டுப்பாடுகள் பற்றிய ேமல் வழிகாட்டலுக்கு உங்கள் வட்டார சட்டக்குழுவிடம் ேபசவும்.
எப்ேபாதும் பின்வரும் அடிப்பைட விதிகைளக் கைடப்பிடிப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்:
•
•
•
•
•

அங்கீ கrக்கப்படாத வன்ெபாருள் அல்லது ெமன்ெபாருைள Compass -இன் அைமப்பில் நிறுவ அல்லது பயன்படுத்த
ேவண்டாம்;
உங்களுக்குப் பயனர் ெபயர் அல்லது கடவுச்ெசால் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால் அைதப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் அைத
மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து ெகாள்ளேவண்டாம்;
குற்றம், துன்பம் அல்லது தீங்கு விைளவிக்கும் மின்னஞ்சல்கள், ஆவணங்கள் அல்லது உருவப்படங்கைள திறக்க,
பதிவிறக்கம் ெசய்ய, உருவாக்க அல்லது பிறருக்கு ேமலனுப்ப ேவண்டாம்;
சுய உபேயாகத்திற்கு Compass அைமப்புகைள மிகக்குைறந்த அளவிற்கு பயன்படுத்தவும்; மற்றும்
உள்ளூர் தகவல் ெதாழில் நுட்பக் குழுவின் அறிவுைரக்ேகற்ப, உங்கள் கணினியில் இருக்கும் எந்த ஒரு தரவு அல்லது
ேவைலையயும் அவ்வப்ேபாது ேசமிப்பைதயும் காப்புப்படி எடுப்பைதயும் உறுதிெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.

ேக: வார முடிவில் வட்டில்
ீ
நான் ஒரு சிறு
ெதாழில், ைகயால் ெசய்யப்பட்ட நைககைள
விற்றுக்ெகாண்டு,
நடத்துகிேறன்.
இதற்கும்
Compass
-இல்
நான்
ெசய்யும்
பணிக்கும்
இைடயில் முரண்பாடு ஏதும் இல்ைல (என் ேநர்
ேமலாளrடம் இது குறித்து ேசாதித்து விட்ேடன்)
மற்றும் ெபாதுவாக இது என் ேவைலைய
பாதிப்பதில்ைல. தற்ேபாது நிைறய ேதைவகள்
வந்து
குவிந்துள்ளதால்
வாடிக்ைகயாளர்கள்
ேதைவகைளச்
ேசாதிக்கவும்
என்
இைணய
தளத்ைத அணுகவும் என் நண்பகல் உணவு ஓய்வு
ேநரத்ைதச் ெசலவழிக்க எண்ணியுள்ேளன். இது
அனுமதிக்கப்படுமா?
ப: Compass சுருக்கமாகவும், எப்ேபாதாவதும் பயன்படுத்த
தன் இைணயத்ெதாடர்ைப அனுமதித்தாலும், நம்
ெகாள்ைக ஊழியர்கைள பணியின் ேபாது தன்
இைணய ெதாடர்ைப ெசாந்த பண ஆதாயத்திற்கும்
லாபத்திற்கும்
பயன்படுத்த
அனுமதிப்பதில்ைல.
உங்கள் “வட்டு”த்
ீ
ெதாழிைல வட்டில்
ீ
நடத்துவது
அவசியம்.

இந்த வழிகாட்டல் Compass -இன் தகவல்
ெதாழில்
நுட்ப
ஏற்கத்தகுந்த
உபேயாகம்
ெகாள்ைகயுடன்
(ெமர்குrயின்
வழியாக
இைதப் ெபற முடியும்) இைணத்துப் படிக்கப்
பட ேவண்டும். இதற்கான ெதாடர்ைப ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
நடத்ைதயின்
ேமற்ேகாள்
பகுதியில்
காணலாம்.
எந்த
பிரச்சிைனயிலாவது
நீங்கள்
ெதளிவாக
இல்லாவிட்டால் தயவு ெசய்து உங்கள் ேநரடி
ேமலாளrடம் ேபசவும்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

புறச்ெசயல்
அரசாங்கங்கள்
மற்றும்
ெசயல் ெதாடர்புகள்

ெபாதுச்சீரைமப்புகளுடன்

-ற்குப் பணி ெசய்யும்ேபாது நீங்கள் அரசாங்க அதிகாrகள் அல்லது
ெபாதுச்சீரைமப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள ேநrடும். விசாரைண
அல்லது புலனாய்வு சம்பந்தமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவெதாரு தகவல் அளிக்கக்
ேகாரப் பட்டால், நீங்கள் உண்ைமயானவராகவும், துல்லியமானவராகவும் இருப்பைதயும்,
நலன்கள் பாதுகாக்கப்படுவைதயும் உறுதி ெசய்யும் கடைம உங்களுக்கு உள்ளது.

Compass

கம்பாஸின்

சட்டபூர்வமான

எப்ேபாதும் எதிர்பாராத முகைமயிடமிருந்து தகவலளிக்க வரும் ேவண்டுேகாள்களுக்கு ெசயல்படும் முன் உங்கள் உள்ளூர்
சட்டக்குழுைவத்ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். புலன் விசாரைணயுடன் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு தவல்கள் அல்லது ேகாப்புகள்
பாதுகாக்கப்படுவைதயும் அழிக்கப்படாமல் இருப்பைதயும் உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும். பதிேவடுகள் அப்புறப்படுத்தலுக்கான
எந்த மின்னணு அைமப்புகளும், சம்பந்தப்பட்ட பதிேவடுகள் பத்திரமாக இருப்பைத உறுதி ெசய்ய தற்காலிகமாக நிறுத்தி
ைவக்கப்பட்டுள்ளைத இது உள்ளிட்டது.

Compass -இன் ஊழியர்கள் புலனாய்வுக்கு முழு ஒத்துைழப்பு நல்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். தகுந்த முைறயில்
அங்கீ கrக்கப்பட்ட அதிகாrகள் தகவல்கள் ேசகrப்பைத நீங்கள் தடுக்கக்கூடாது அல்லது புலனாய்வுடன் ஒத்துைழக்கும்
எவருக்கும் எதிராகத்தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது.
அரசாங்க அதிகாrகள் உங்கள் அலுவலகம் அல்லது பகுதிக்கு வந்து தகவல்கைளக் ேகாrனால், இந்த அடிப்பைட விதிகைள
பின்பற்றுவைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்:
•
•
•
•

உங்கள் உள்ளூர் சட்டக்குழுைவ உடேன ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்;
அவர்கள் அைடயாளத்ைதக் ேகாருங்கள் மற்றும் அதன் நகைல எடுத்து ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
அவர்கள்
எந்தத்துைறையச்
ேசர்ந்தவர்கள்,
அவர்களுைடய
புலனாய்வின்
தன்ைம
ெதளிவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்; மற்றும்
அவர்கள் ெதாடர்ந்து கவனிக்கப்படுவைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.

என்ன

என்பைதத்

உங்களுக்கு சந்ேதகம் ஏதும் இருந்தால் உங்கள் உள்ளூர் சட்டக்குழுைவ நீங்கள் ெதாடர்பு ெகாள்வது அவசியம் என்பதுடன்
உள்ளூர் அரசாங்க அதிகாrகள் மற்றும் ெபாது சீரைமப்புகளுடன் நடந்து ெகாள்ளும் உள்ளூர் நைடமுைறயுடன் உங்களுக்குப்
பrச்சயம் இருப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.

ேக: என் முந்ைதய நிறுவனத்தில், எந்த ஒரு
தகவைலயும்
ெவளி
நபர்கள்
யாவருக்கும்
அவர்கள்
யாராக
இருந்தாலும்
தரக்கூடாது
என்று
நாங்கள்
அறிவுறுத்தப்பட்ேடாம்.
ரகசியத்தன்ைமைய
மீ றியதற்காக
நான்
ெதாந்தரவுக்கு ஆளாக விரும்பவில்ைல. நான்
என்ன ெசய்தால் சrயாக இருக்கும்?
ப:

முதலில் நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டியது உங்கள்
வட்டார சட்டக்குழுைவத் ெதாடர்பு ெகாள்ளல் மூன்றாவது நபர்களுக்குத் தர ேவண்டிய மற்றும்
தரக்கூடாத தகவல்கள் பற்றி அவர்கள் அறிவுைர
அளிப்பார்கள்.

ரகசியத்தன்ைம பிரச்சிைனகளுக்கு ேமலாதரவு
அல்லது
வழிகாட்டைல
உங்கள்
ேநர்
ேமலாளர், வட்டார சட்டக்குழு அல்லது குரூப்
சட்டத்துைறயிடமிருந்து ெபறலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

புறச்ெசயல்
சமூக மற்றும் தார்மீ கச் ெசயல்
ெதாழிலில் ெவற்றி சட்டக்கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப நடப்பைதயும், கூடேவ உள்ளூர்
பழக்கவழக்கங்களுக்கும்,
ெதாழில்
உறவு
முைறகைளக்
கட்டுப்படுத்தும்
எழுதாச்
சட்டங்களுக்கும் உணர்வு பூர்வமான ஆதரவு தருவைதயும் சார்ந்திருக்கிறது. நாம் ெசயல்படும்
சமுதாயங்கள் (எங்கிருந்து நாம் நம் ஊழியர்கைள எடுக்கிேறாேமா) நமக்கு முக்கியம்.
எந்த சமுதாயங்களில் நாம் ெசயல்படுகிேறாேமா அதன் ெதாடர்ச்சியான ேமம்பாட்டிற்கு
நிைறவான பங்களிப்ைப அளிக்க Compass கடைமப்பட்டுள்ளது. நம் எல்லாச் ெசயல்முைறகளிலும் பரந்த சமூகப்
பிரச்சிைனகைள - ேதசீய மற்றும் உள்ளூர் நலன்கள் உட்பட- கவனத்தில் ெகாள்ள பிரயாைசப் படுகிேறாம். சமூகத்தின்
நலனுக்குப் பங்களிக்க நம் ெதாழில் குறிக்ேகாள்களுக்கு தகுந்தவாறு நம் அறிவு நுட்பத்ைத பயன் படுத்துகிேறாம்.
மற்ற நாடுகள், சமூகங்களின் கலாசாரங்கைளயும் உள்ளூர் பழக்கங்கைளயும் மதிப்பதும் எப்ேபாதும் உள்ளூர் சட்டங்கைள
பின்பற்றுவதும் முக்கியம். ஒரு நாட்டில் ஏற்கத்தகுந்த சில ெதாழில் நைடமுைறகள் ேவெறாரு நாட்டில் ஏற்கப்படாமல்
ேபாகலாம். ேவறுபாடுகைள அறிந்திருப்பது நீங்கள் ெதாழில் ெசய்யத்ேதைவயான வழிையப் பாதிக்கலாம்.
அைனத்து Compass ஊழியர்களும் பின்வரும் அடிப்பைட விதிகளுக்கு இணங்க நடக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்:
•
•
•

நீ்ங்கள் பணிபுrயும் சமூகங்கள் மற்றும் நாடுகளின் கலாச்சாரம் மற்றும் ெதாழில் பழக்கங்கைள எப்ேபாதும் மதியுங்கள்
(அைவகள் ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் ெகாள்ைககளுக்கு முரண்படாத வைரயில்);
எப்ேபாதும் உள்ளூர் சட்டங்களுக்கும் விதிகளுக்கும் இணங்கவும் - இதில் உதவி ஏதும் ேதைவெயனில் உங்கள் உள்ளூர்
சட்டக்குழுைவத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்; மற்றும்
எப்ேபாதும் உங்கள் ேநரடி ேமலாளருக்குத் ெதrவியுங்கள் குறிப்பிட்ட அரசாங்கமல்லாத முகைமகளுடனான திட்டமிட்ட
தகவல் பrமாற்றம் பற்றி மற்றும் இத்தைகய நபர்களுடன் ஈடுபடும் முன் அவர் ஒப்புதைல நாடுங்கள்.

தன்னுைடய நன்ெகாைடகள் மற்றும் உபயங்கள் மூலம், Compass, தனது அைனத்து பங்குதாரர்களின் அனுகூலத்திற்காகவும்
தான் பணி ெசய்யும் சுற்றுச்சுழல் மற்றும் ேசைவ ெசய்யும் சமூகங்கள் மீ து ஏற்படும் தனது தாக்கத்ைத ேமம்படுத்த
முயல்கிறது.

ேக: வாடிக்ைகயாளர் ஒருவர் என்ைனச் சந்தித்து
நம் உணவகத்தில் இரவு உணவு தர்மத்திற்காக
ஏற்பாடு ெசய்யச்ெசான்னார். நான் இைதச்ெசய்ய
இயலுமா?
ப:

தயவு ெசய்து உதவ ஒப்புக்ெகாள்ளும் முன்
உங்கள் ேநரடி ேமலாளrடம் ேபசவும். Compass
சமுதாயத்ைத
ஆதrப்பைதயும்,
தர்மச்
ெசயல்கைளயும்
ஊக்குவிக்கிறது,
என்றாலும்
ஒப்புதல்களுக்கான வழிமுைற பின்பற்றப்படுவைத
உறுதி ெசய்து ெகாள்ளல் அவசியம், குறிப்பாக
அந்த ேவண்டுேகாள் ஒரு வாடிக்ைகயாளrடம்
இருந்து வந்துள்ளதால்.

எந்த தார்மீ க நன்ெகாைடகள் அளிப்பதற்கும்
முன் Compass -இன் ஒப்புதல்கள் வழிமுைற
பின்பற்றப்படேவண்டும். தயவு ெசய்து Compass
-இன் தார்மீ க நன்ெகாைடகள் ெகாள்ைகயுடன்
(இதற்கான இைணப்ைப ெதாழில் ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள்
ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள்
பகுதியில் காணலாம்) பrச்சயம் ஏற்படுத்திக்
ெகாள்ளுங்கள்.
Compass நிறுவனம் ஒன்று அளித்த எந்த
தார்மீ க பங்களிப்பும் உங்கள் நிறுவனத்தின்
கணக்குப்
புத்தகங்களில்
முழுவதுமாக
ஆவணப்படுத்தப்பட
ேவண்டும்
மற்றும்
எங்கு சட்டத்தினால் ேகாரப்படுகிறேதா அங்கு
ெபாதுப்பதிேவடுகளில் Compass -ஆல் அல்லது
ெபறுனரால் ைவக்கப்படேவண்டும்.

நம் சமுதாய மற்றும் தார்மீ க ெசயல்கள்
மீ தான ேமலாதரவு அல்லது வழிகாட்டைல
உங்கள் ேநரடி ேமலாளர், வட்டார சட்டக்குழு
அல்லது
குரூப்
சட்டத்துைறயிடமிருந்து
ெபறலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

புறச்ெசயல்
அரசியல் ெசயல்
ெசய்யும் ெதாழிலின் ஒரு பகுதியாக, உலக முழுதும் Compass சில சமயங்களில் அரசு அைமப்புகள், ெபாது நலக்குழுக்கள்,
ெதாழில் கூட்டைமப்புகள் மற்றும் இது ேபான்ற அைமப்புகளுடன் ஈடுபடுகிறது. இவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது, அரசியல் ெசயல்
சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர் சட்டங்களுக்கு இணங்கி நடப்பைத நாம் உறுதி ெசய்து ெகாள்ளேவண்டும்.
அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்ெகாைட அளிப்பது Compass -இன் ெகாள்ைக அல்ல. இருப்பினும், Compass -இன் சில வழக்கமான
ெசயல்கள், நாம் அறியாமேல, கட்டாயம் நம் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய அரசியல் நன்ெகாைடகள் மற்றும் ெசலைவக்
கட்டுப்படுத்தும் ஐக்கிய அரசின் சட்ட நிபந்தைனகளின் பரந்த வைரக்குள் வரலாம். இம்மாதிrயான எந்த ெசலவும் முதலில்
Compass Group PLC -இன் பங்குதாரர்களால் கட்டாயம் அனுமதிக்கப்பட்டு அறிக்ைகயில் ெவளியிடப்பட ேவண்டும்.
குழும ஊடக உறவுகள் அல்லது குரூப் சட்டத்துைற வழிகாட்டல் அன்றி Compass ஊழியர்கள் அரசியல் ஆதரவில் ஈடுபடுவேதா
அல்லது சட்ட மன்ற உறுப்பினர்கள், அரசியல் கட்சி ேவட்பாளர்கள், சீரைமப்பாளர்கள் அல்லது ெபாதுநலக் குழுக்களுடன்
ெதாடர்பு ைவத்திருப்பேதா கூடாது. அதிக விபரங்களுக்கு தயவு ெசய்து கூட்டாண்ைம தகவல் ெதாடர்புகள் ெதாகுப்பு
விதிகைளக் காணவும் (இந்த ெகாள்ைகக்கான ெதாடர்ைப ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் ேமற்ேகாள்கள்
பகுதியில் காணலாம்).
இந்த அடிப்பைட விதிகைளக் கைடப் பிடிப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்:
•
•

•

கட்சி அரசியல் ெசயல்கைள வளர்க்கும் எந்த ஒரு அரசியல் அைமப்புக்கும் Compass -இன் சார்பாக நன்ெகாைட அளிக்க
முயல ேவண்டாம்;
ெசாந்த அரசியல் ெசயல்கைள உங்கள் பணியிலிருந்து தனிப்படுத்துவேதாடு நிறுவனத்தின் ேநரம் மற்றும் வளங்கைள
அவற்ைற ஆதrக்கப் பயன்படுத்த ேவண்டாம் - ேமல் தகவல்களுக்கு தயவு ெசய்து இந்த ேகாட்பாட்டுத் ெதாகுப்பின் ஆர்வ
முரண்பாடுகள் பகுதிையப் பார்க்கவும்; மற்றும்
Compass சார்பாக எந்த ஒரு அரசு, சீரைமப்பாளர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது ஆதரவுக்குழுக்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளுமுன், குரூப் தைலைம அதிகாr ஊடக உறவுகள், குழும முதlட்டாளர் உறவுகள் அல்லது குழுமச்
சட்டத்துைறையத் ெதாடர்பு ெகாள்வைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும்.

ேக:
சுற்றுச்சூழலின்
மீ து
உண்டாகும்
பயன்பாட்டிற்குப்பின்
தூக்கிெயறியப்படும்
ேகாப்ைபகளின்
தாக்கத்ைதக்
குறும்படம்
எடுக்கும்
ஆதரவு
ேகாரும்
குழு
ஒன்று
என்ைனத்ெதாடர்பு ெகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல்
பிரச்சிைனகளில்
நம்
ெசம்ைமயான
நன்மதிப்ைப இது உயர்த்த உதவும் என நன்
கருதுகிேறன். இந்தப் படத்ைத அரசாங்கத்திடம்
எடுத்துச்ெசல்ல அவர்கள் உத்ேதசித்திருப்பதாக
நான் நம்புகிேறன். இந்தப் படத்தில் நான் பங்கு
ெபற இயலாது என்பது இதன் ெபாருளா?
ப: நீங்கள் ேகள்வி ேகட்டது சr தான். நீங்கள் குரூப்
தைலைம ஊடக உறவு அதிகாrையத் ெதாடர்பு
ெகாண்டு கருத்துருைவப்பற்றி விளக்கமாகப் ேபச
ேவண்டும்.
அவர்,
குழுமச்
சட்டத்துைறயுடன்
ேசர்ந்து,
இந்த
விஷயத்தில்
நீங்கள்
எப்படிச்
ெசயல்படலாம்,
எந்த
நிைல
வைர
நீங்கள்
ஈடுபடலாம் என்று அறிவுைற வழங்கக்கூடும்.

Compass
-இன்
அரசியல்
ெசயல்
பிரச்சிைனகளுக்கு
ேமலாதரவு
அல்லது
வழிகாட்டைல
உங்கள்
ேநரடி
ேமலாளர்,
வட்டார
சட்டக்குழு
அல்லது
குரூப்
சட்டத்துைறயிடமிருந்து ெபறலாம்.

நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

புறச்ெசயல்
ெவளியுறவு தகவல் ெதாடர்புகள்
நம் தினசrப் பணிகளின் பகுதியாக முக்கிய ”பங்குதாரர்கைள” ெதாடர்பு ெகாள்ள
ேநrடலாம் - ஊழியர்கள், ெதாழில் பங்காளிகள், ேசைவ ெபறுனர், வாடிக்ைகயாளர்கள்,
முதlட்டாளர்கள், ஊடகம், சமுதாயங்கள் மற்றும் அரசுகள் ஆகிேயாைர இது
உள்ளிடலாம்.
Compass தகவல் ெதாடர்புகள் ெதாகுப்பு விதிகளுக்கு ஏற்ப
பங்குதாரர்களுடன் நம் தகவல் ெதாடர்புகள் அைமவது மிக அத்தியாவசியமானது.

Compass ெதாழில்கள் பற்றி சம்பிரதாயமாகேவா அசம்பிரதாயமாகேவா நிருபர்கள் அல்லது முதlட்டு பகுப்பாய்வாளர்களுடன்
நீங்கள் அவசியம் ேபசக்கூடாது. சந்ைதயாளர்கள், பகுப்பாய்வாளர்கள், முதlட்டாளர்கள் மற்றும் பத்திrைகயாளர்கள் ேபான்ற
ெவளியுறவு ெதாடர்பாளர்களுடன், ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மட்டுேம ேபச அனுதிக்கப்பட்டவர்கள். இதன் ெபாருள்:
•
•
•
•
•

நம் தைலைம நிர்வாக அதிகாr, குழும நிதி இயக்குனர் மற்றும் Compass Group PLC முக்கியக்குழுவின் இயக்குனர்கள்;
கூட்டாண்ைம யுக்தி, முதlட்டாளர் மற்றும் ஊடக இயக்குனர்;
குழுமத் தைலைம ஊடக உறவுகள் அதிகாr;
குழுமப் ெபாது ஆேலாசகர் மற்றும் நிறுவனச்ெசயலாளர்; மற்றும்
ேமேல பட்டியலிடப்பட்ட நபர்களில் ஒருவரால் ெதளிவாக அனுமதிக்கப்பட்ட மற்ற நபர்கள்.

ேமலுள்ள நபர்களின் ெதாடர்பு விபரங்கைள ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் ேமற்ேகாள் பகுதிையக் காணவும்.
அங்கீ கrக்கப்பட்ட நபர்களின் எழுத்து மூலமான முன் அனுமதியின்றி குறிப்பிடத்தக்க தகவைல Compass -க்கு ெவளிேய
எவருக்கும் அளிப்பதிலிருந்து மற்ற அைனத்து ஊழியர்களும் தைட ெசய்யப்பட்டு உள்ளார்கள். ெவளிநபர் நம்முைடய ெதாழில்
பற்றிய தகவலுக்காக உங்கைள அணுகினால், முதலில் அந்த விசாரைணைய அங்கீ கrக்கப்பட்ட நபருக்கு திருப்பி விடுங்கள்.
உட்தகவல்கள் (அதாவது Compass Group PLC -இன் பங்குகளின் விைல மீ து குறிப்பிட்ட தாக்கம் ஏற்படுத்தக் கூடிய தகவல்கள்)
உள்ளிட்ட அறிக்ைக, பத்திrைக ெசய்தி, உள் அல்லது ெவளி நிகழ்ச்சிகைள குரூப் முதlட்டாளர் உறவுகள் அதிகாrயின் முன்
அனுமதியின்றி ெதாழிலகங்கள் ெவளியிட அனுமதிக்கப்பட வில்ைல எனினும் அவர் அவற்ைற ெவளியிட தகுந்த ஏற்பாடுகள்
ெசய்வார். ேமல் வழிகாட்டலுக்கு, தயவு ெசய்து ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் உள் வர்த்தகப்பகுதிையக்
காணவும்.

ேக: Compass -ஐப் பற்றி ெசய்தித்தாளில் சில
தவறுகளுடன் ஒரு கட்டுைரையக் கவனித்ேதன்.
நான்
அந்த
ெசய்தித்தாள்
நிறுவனத்ைத
ெதாடர்பு
ெகாண்டு
அவர்கள்
அறிக்ைகைய
திருத்தச்ெசால்லலாமா?
ப: இந்த வைக விஷயங்களில் நீங்கள் எச்சrக்ைகயாய்
இருப்பது
கண்டு
மிக்க
மகிழ்ச்சி
ஆனால்
தயவு
ெசய்து
ெசய்தித்தாள்
நிறுவனத்ைத
நீங்களாகேவ
ெதாடர்பு
ெகாள்ள
ேவண்டாம்.
எந்த ஒரு ஊடகத்தகவல் ெதாடர்புகளும் குழும
ெவளியுறவு தகவல் ெதாடர்புகள் குழு வழியாகேவ
ைகயாளப்பட
ேவண்டும்.
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின் ேமற்ேகாள் பகுதியில்
இந்த துைறகள் ெதாடர்பு தகவல்கள் முழுைதயும்
காணலாம்.

Compass தகவல் ெதாடர்புகள் ெதாகுப்பு விதிகள்
கம்பாஸின் உள்ேளயும், அதன் உள் மற்றும்
ெவளி உறவுத் ெதாடர்பாளர்கள் மத்தியிலும்
சீரான தகவல் பrமாற்றங்கைள உறுதி ெசய்ய
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான ெதாடர்ைப
ெதாழில் ஒழுக்கக் ேகாட்பாடுகள் ெதாகுப்பின்
ேமற்ேகாள் பகுதியில் காணலாம்.

ெவளியுறவு
தகவல்
ெதாடர்புகள்
பற்றிய
ேமலாதரவு அல்லது வழிகாட்டைல நீங்கள்
உங்கல் ேநரடி ேமலாளர், உள்ளூர் சட்டக்குழு
அல்லது குழும முதlட்டாளர் மற்றும் ஊடக
உறவுகள் குழு அல்லது குரூப் சட்டத்துைற
யிடமிருந்து ெபறலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன

குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

புறச்ெசயல்
சுற்றுச்சூழல்
சுற்றுச்சூழல் என்பது ஒரு துைறயல்ல, அது நம் நடவடிக்ைககைள அைனத்தின்
அவசியமான பகுதிைய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு மனப்பாங்கு மற்றும்
அனுகுமுைற ஆகும். சுருக்கமாக, தங்கள் பதவி எதுவானாலும், ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அைனத்து பகுதிகளிலும் சுற்றுச்சூழல் ெபாறுப்ைப
ெவளிப்படுத்துவது மிக முக்கியம்.
உலகின் மிகப்ெபrய உணவு ேசைவ நிறுவனங்களில் ஒன்று என்ற வைகயில், ெசயல்படக்கூடிய உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல்களில்
முக்கியமாகவும், உலகச் சுற்றுச்சூழலில் ெபாதுவாகவும் தாக்கம் உள்ளைத Compass அங்கீ கrக்கிறது.
உrய அைனத்து சுற்றுச்சூழல் சட்டங்களுக்கு இணங்கும் ேபாேத, Compass தன் அைனத்து ெசயல்பாடுகளிலும்
அறிமுகப்படுத்தப்ேபாகின்ற தனிப்பட்ட நடத்ைதகளின் ெபாதுத்ெதாகுப்ைபயும் உருவாக்கியுள்ளது. நம் ெதாழில் முழுவதும்
நாம் ெதாடர்ந்து முன்ேனற்றங்கைள ஏற்படுத்துகிேறாம், குறிப்பாக விநிேயாக ெதாடர்பு பகுதிகளிலும் சுற்றுச்சூழல்
ெசயல்பாட்டிலும்.
நம் அைமவிடங்களில், பயன்பாடுகள், உபகரணம், எrெபாருள் ேபான்றவற்ைறக் ெகாள்முதல் ெசய்வதில் நமக்கு ேநrைடயான
ெபாறுப்பு இல்லாத அேநக இடங்களில், நம் ெசயல்பாடுகளில் சுற்றுச்சூழல் ெசயல்பாட்ைட எவ்வளவு சிறந்த முைறயில்
ேமம்படுத்த இயலும் என்பைதக் கருதுவதற்கு நாம் நம் வாடிக்ைகயாளர்களுடன் ெநருக்கமாகப் பணிபுrகிேறாம்.
நீங்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற ேவண்டிய அடிப்பைட விதிகள்:
•
•
•
•

•
•
•

சுற்றுச்சூழல் விஷயங்களில் அைனத்து ஊழியர்களும் நிறுவனத்தின் விதிகைளயும் நைடமுைறகைளயும் ஒட்டி நடக்க
ேவண்டும்;
ெபாறுப்பான சுற்றுச்சூழல் பழக்கங்கைள ெசயல்படுத்தத் ேதைவயான சrயான தகவல்கள், பயிற்சி மற்றும் கருவிகைளப்
ெபற்றிருப்பைத நீங்கள் உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும்;
உங்கள் பணிச் ெசயல்களின் விைளவாக சுற்றுச் சூழல்களில் ெவளிேயற்றப்படும் கழிவுப்ெபாருட்கைளத் தடுப்பைத
அல்லது குைறப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும்;
ஒழுங்கான முைறயில் எல்லா கழிவுப்ெபாருட்கைள ெவளிேயற்றுவைதயும் மற்றும் சிறந்த கழிவு ேமலாண்ைம
பழக்கத்ைதக் கைடப்பிடிப்பைதயும் உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளவும். உங்கள் பணியிடத்தில் குறிப்பிட்ட கழிவுப்ெபாருைள
அகற்றுவதற்கான மிகச்சிறந்த சுற்றுச்சூழல் ேதர்வு பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பது மிகவும் முக்கியம். கழிவுப்ெபாருைளச்
சrயற்ற முைறயிேலா அல்லது சட்டத்திற்குப் புறம்பாகேவா ெவளிேயற்றுவதாக எந்த ஊழியராவது காணப்பட்டால் அவர்
ஒழுங்கு நடவடிக்ைகக்கு உள்ளாகக்கூடும்;
அைனத்து ஊழியர்களும் அவர்கள் பணியின் எல்லா நிைலகளிலும் சக்திையத் திறைமயுடன் ைகயாண்டு அைதச் ேசமிக்க
தகுந்த நடவடிக்ைககைள இயன்ற வைரயில் எடுக்க ேவண்டும்;
அைனத்து ஊழியர்களும் மறுசுழற்சிக்குள்ளான ெபாருட்கள் எங்ெகல்லாம் கிைடக்கின்றனேவா அவற்ைற அங்கு தங்கள்
பணிச்ெசயல்களில் பயன்படுத்த ேவண்டும் மற்றும் உrய எந்தப்ெபாருட்கைளயும், அமலில் உள்ள உள்ளூர் அல்லது
ேதசிய மறுசுழற்சித் திட்டங்களுக்கு ஏற்ற வைகயில் மறு சுழற்சிக்கு உட்படுத்த ேவண்டும்; மற்றும்
அைனத்து ஊழியர்களும் நீைர வணாக்கும்
ீ
ெசயல்கைள அவர்கள் பின்பற்றாதைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

ேக: நான் பணி ெசய்யும் இடத்தில் ஆேராக்கியம்
மற்றும்
பதுகாப்பு
பற்றிய
கவைலைய
எழுப்பினால் நான் தண்டிக்கப்படுேவனா? பயன்
படுத்திய சைமயல் எண்ெணைய ெவளியிலுள்ள
கழிவு நீ ர்ப்பாைதயில் ெகாட்டி அகற்றுமாறு
நாங்கள் பணிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்.
ப:

Compass
-இன்
மிக
முக்கியமான
கடைம
ஆேராக்கியமும்
பாதுகாப்பும்.
உங்களுக்கு
ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சிைனகள்
குறித்த
கவைலகள்
ஏதும்
இருக்குமானால்,
அவற்ைற
அவசியம்
உங்கள்
ேநரடி
ேமலாளrடம்
உடேன
முைறயிடேவண்டும்
மற்றும்
ேதைவெயனில்
பணிைய
நிறுத்தவும்
அல்லது
உங்களுக்கு
கவைலகள்
அளிக்கும்
ெசயல்களிலிருந்து விலகி இருக்கவும். உங்கள்
ேநரடி ேமலாளrடம் ேபசுவது அெசௗகrயமாக
இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் உள்ளூர் சட்டக்குழு,
மனித வள அதிகாr அல்லது Speak Up ஐத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளலாம்.
குைறபாடுகைள
உண்டாக்கும்
எவருக்கும்
எவ்வைகயான
எதிர்த்தாக்குதலும்
ஏற்படுவைத நாம் ெபாறுக்க மாட்ேடாம்.

சுற்றுச்சூழல் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவது
நாம் ெசய்யும் ெசயல் ஏதும் எங்கும் பாதிப்ைப
உண்டாக்குதல், அதாவது:
• சத்தம், வாசைனகள் மற்றும் புைகயால்
பாதிக்கப்படும்நம்
அருகிலுள்ள
சுற்றுப்புறங்கள்;
• மாசு, ேபாக்குவரத்து மற்றும் நாம் அகற்றும்
கழிவுகளால்
பாதிப்பைடயும்
உள்ளூர்
சுற்றுச்சூழல்; மற்றும்
• எrசக்திக்கான
மக்கிய
ெபாருட்களின்
எrெபாருட்களின்
பயன்பாடு
அல்லது
காற்று
ெவளிைய
நாசமாக்கும்
இரசயனப்ெபாருட்களின்
பயன்பாடு
ஆகியவற்றால்
பாதிப்பைடயும்
உலக
சுற்றுச்சூழல்.
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிைனகளுக்கான ேமலாதரவு
அல்லது
வழிகாட்டைல
உங்கள்
ேநரடி
ேமலாளர்,
வட்டார
சட்டக்குழு
அல்லது
மனிதவள
அதிகாrயிடமிருந்து
ெபறலாம்.
நம் சுற்றுச்சூழல் ெகாள்ைக அறிக்ைகக்கான
ெதாடர்ைப
நீங்கள்
ெதாழில்
ஒழுக்கக்
ேகாட்பாடுகள் நடத்ைதயின் ேமற்ேகாள்கள்
பகுதியிலும் காணலாம்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
எந்தெவாரு குைறபாடு அல்லது பிரச்சிைன
குறித்தும் SpeakUp -ஐ ெதாடர்பு ெகாண்டு
விவாதிக்க
இயலும்
என்பைத
மறக்க
ேவண்டாம்.

ேமற்ேகாள் பகுதி
ெகாள்ைககளுக்கும் ேமல் விபரங்களுக்குமான ெதாடர்புகள்
Compass Group PLC பற்றிய ெபாதுப் பயனுக்கான ஆவணங்கள் இைணய தளம் (www.compassgroup.com)
1. ஒழுங்குெநறிக் ேகாட்பாடுகள்
2. உணவுப்பாதுகாப்பு ெகாள்ைக அறிக்ைக
3. சுற்றுச்சூழல் ெகாள்ைக அறிக்ைக
4. ெகாள்முதல் மற்றும் வினிேயாக ெதாடர் அறிக்ைக
அகப் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமான ஆவணங்கள் (தயவு ெசய்து ெவளியில் வினிேயாகிக்க ேவண்டாம்)
ெமர்குrயில் ெகாள்ைகப்பகுதியிலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யலாம்

http://mercury.compass-group.com

1. Compass குழுமத்தின் ேமாசடிக் ெகாள்ைக
2. Compass குழுமத்தின் பrசுகள் மற்றும் உபசரைணக் ெகாள்ைக
3. Compass குழுமத்தின் அறிவுசார் ெசாத்து ெகாள்ைக
4. Compass -இன் தகவல் ெதாழில் நுட்ப ஏற்கத்தகுந்த பயன்பாட்டுக் ெகாள்ைக
5. Compass குழுமத்தின் தார்மீ க நன்ெகாைடகள் ெகாள்ைக
6. குழுமத் தகவல் ெதாடர்புகள் ெதாகுப்பு விதிகள்

7. Compass குழும Speak Up திட்டம்
8. குழும ஒப்புதல்கள் ைகேயடு

9. Compass -இன் கணக்கீ ட்டுக் ெகாள்ைககள் மற்றும் நைடமுைறகள் ைகேயடு

ேமற்ேகாள் பகுதி
ெதாடர்புகள்
குழுமச்சட்டத்துைற

மார்க் ெவாய்ட் குழுமத்தின் ெபாது ஆேலாசகர் மற்றும் நிறுவனச்ெசயலர்

+44 (0) 1932 573006

mark.white@compass-group.co.uk
ெடப்பி ப்ைரஸ் உதவிப் ெபாது ஆேலாசகர்

+44 (0) 1932 573012

debbie.price@compass-group.co.uk
குரூப் மனித வளம்

ேஜன் கிங்க்ஸ்டன் குரூப் மனிதவள இயக்குனர்

+44 (0) 1932 573103

jane.kingston@compass-group.co.uk
உள் தணிக்ைக

ட்ெரேவார் ெகல்னர் குருப் உள் தணிக்ைக இயக்குனர்

+44 (0) 1932 573158

trevor.gelnar@compass-group.co.uk
கூட்டாண்ைம யுக்தி, முதlட்டாளர் மற்றும் ஊடக உறவுகள்

ஸாரா ஜான் கூட்டாண்ைம யுக்தி, முதlட்டாளர் மற்றும் ஊடக உறவுகள் இயக்குனர்

+44 (0) 1932 573064

sarah.john@compass-group.co.uk
உள் தகவல் ெதாடர்புகள்

ேகட்டி பர்க் குரூப் உள் தகவல் ெதாடர்புகள்

+44 (0) 1932 574173

katie.burke@compass-group.co.uk
குரூப் ஆேராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

நிக்கி க்ேரஃேபார்ட் குரூப் ஆேராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இயக்குனர்

Nicki.crayfourd@compass-group.co.uk
மற்றைவ
Speak Up
www.compass-speakup.com

+44 (0) 1932 573141

