
நமது நிறுவன 
நடத்தை மற்றும்  
நநறிமு்றகள்



பிலக்ஸ் எனபது உறவுகளால் உருவான 
நிறுவனம், மற்றும் நம்பிக்்கதைான 
அ்னதது உறவுகள ின அடிததைளம். 
நாம்  முழு்மயான  ஒற்று்மயால் 
அநதை நம்பிக்்கயின மூலம் 
கட்டிநயழுபபினனாம்.

நமது மதைிபபுகள் நவள ிபப்டத 
தைன்ம, நபாறுபபு்ட்ம, மா ியா்தை 
மற்றும் னேரக்்க ஆகியவற்றால் 
வடிவ்மக்கபபட்டுள்ளது..

னேவதைி அத்வதைி
ப ிலக்ஸ் இன தை்ல்ம நிரவாக அதைிகாா ி
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i  நமது வாாியததைின தை்லவர மற்றும்  நமது தை்ல்ம நிரவாக 
அதைிகாாியிடம் இருநது வநதை கடிதைம்

1  நநறுமு்றத தைீரமானஙக்ள எடுததைல்
2  பணியிடததைில் ஒற்று்ம
3  நமது நிறுவனம் மற்றும் நமது பஙகுதைாேரகளுக்கான ஒற்று்ம
4  நமது வாடிக்்கயாளரகள் மற்றும் நமது நிறுவனக் 

கூட்டாளிகளுக்கான ஒற்று்ம
5  உலகளாவிய விற்ப்னச் ேஙகிலியில் உள்ள ஒற்று்ம
6  நமது உலகளாவிய ேமூகஙகளில் உள்ள ஒற்று்ம
 பிற்னபாக்குததைனததைின வி்ளவுகள்
 முடிவு்ே
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i. நமது வாாியததைின தை்லவர மற்றும் நமது தை்ல்ம நிரவாக 
அதைிகாாியிடம் இருநது வநதை கடிதைம்
பிலக்ஸ் இல், ஒற்று்ம மற்றும் அறநநறிக்ள நாஙகள் தைீவிேமாக எடுததுக் நகாள்னவாம். அதைனால்தைான நமது நிறுவன 
நடத்தை மற்றும் நநறிமு்றகளின குறியீடு ( “குறியீடு”) நிறுவனம் மற்றும் எஙகள் ஊழியரகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானதைாக 
உள்ளது. நாஙகள் இபபடி இருபபதைற்கு ஒனே காேணம் ேட்டம் மற்றும் ஒற்று்ம்ய அறிநது நேயல்படுவனதை ஆகும்.

 நாம் ஒவநவாருவரும் எநதை நி்லயில் இருநதைாலும் நமது குறியீடானது னவ்லயின தைேத்தை னமம்படுததுவதைற்காக 
வடிவ்மக்கபபட்டுள்ளது. நமது ஒவநவாரு பணியிடததைின ேவால்க்ளக் குறியீடு கவனிக்கவில்்ல எனறாலும், 
பிேச்ே்னக்ள கண்டுநகாள்ள உதைவும், னமலும் பிலக்ஸ் நகாள்்கக்கு ேம்பநதைமாக நாம் நேய்யும் அ்னததைிலும் 
ஒற்று்மயாய் இருக்க உதைவும்.

 ஒவநவாரு ஊழி்ய, அலுவலர, மற்றும் பிலக்ஸ் இயக்குனர, குறியீட்டில் குறிபபிட்டுள்ளக் நகாள்்கக்ளக் 
கட்டாயமாகத நதைாிநது, புாிநதை, மற்றும் அ்தை பினபற்ற னவண்டும். வாடிக்்கயாளரகளுடன நதைாடரபு, பஙகுதைாேரக்ளக் 
குறிபபிடுதைல், நிறுவன கூட்டாளிகளுடன ஒதது்ழபபு, மற்றும் நமது ேமூகததைின பஙகளிபபு னபானறவற்றில்தைான ஒனறாக 
னவ்ல நேய்து அதைனமீது நம்பிக்்க ்வக்கினறாம்.

நமது நிறுவனத்தைப பாதைிக்கும் முடிவுகளுக்கு நல்ல தைீரமானத்தை எடுக்க னவண்டும். நான அவரகனளாடு இருக்்கயில் 
கண்டிபபாகக் னகள்விக்ளக் னகட்க னவண்டும். நமது குறியீடு மற்றும் நகாள்்கக்கு முேணாக ஏனதைனும் நடநதைால் அ்தை 
உடனுக்குடன நேல்லும் பக்குவம் இருபப்தை அ்னவரும் உணே னவண்டும்; அனதைாடு, ேில சூழநி்லகளில் நீஙகள் 
பாரததை்தை அபபடினய நோல்ல னவண்டியிருக்கும்.

நமது முக்கிய மதைிபபுகள், தை்ல்மப பண்பு, மற்றும் கலாச்ோே ஒற்று்மக்கு அரபணிப்ப நதைாடரநது னபாட்டியில் நமது 
நவற்றி, தைிடமான, மற்றும் நி்ல நிறுவனததைிற்கு உதைவுகிறது.

ஒவநவாரு நாளும் ோியான ஒன்றத னதைரநதைநதைடுதது நமது நிறுவனத்தை நவற்றிப நபற நேய்தை்மக்கு நனறி.

னேவதைி அத்வதைி
தை்ல்ம நிரவாக அதைிகாாி

்மக்னகல் நகபல்லஸ்
இயக்குனரகள் வாாியததைின தை்லவர
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பிலக்ஸ்-இன வரததைக நடத்தை மற்றும் குறியீட்்டக் கட்டாயம் 
பினபற்ற னவண்டியது யார? 
பிலக்ஸ்-இன அ்னதது ஊழியரகள், அதைிகாாிகள் மற்றும் வாாிய உறுபபினரகள் 
மற்றும் அதைன கி்ள நிறுவனஙகள் மற்றும் அதைன கட்டுபபாட்டில் இருக்கும் 
இ்ண நிறுவனஙகள் குறியீட்்டப புாிநது நகாண்டு பினபற்ற னவண்டும். பிலக்ஸ்  
கூட்டாளிகள், ஒபபநதைக்காேரகள், ஆனலாேகரகள், ேப்ளயரகள், தைற்காலிக னவ்ல 
ஆட்கள், விநினயாகஸ்தைகரகள் மற்றும் விற்ப்ன பிேதைிநிதைிகளும் குறியீட்்டப 
பினபற்ற நாஙகள் எதைிரபாரக்கினறாம்.

விண்ணபபம்
ஒரு உலகளாவிய நிறுவனமாக, உல்கச் சுற்றிலும் நேயல்படுகினற ேவால்க்ள 
நாஙகள் அஙகீகாிக்கினறாம். பல ேட்டஙகள் ேரவனதைே விண்ணபபத்தைக் 
நகாண்டிருக்கினறன, எனினும் நாஙகள் நேயல்படும் நாடுகளின ேட்டஙகள் 
மற்றும் பேநதைிருக்கும் உள்ளூர சுஙகத்தைக் க்டபபிடிபபதைிலும் நாஙகள் 
கவனமாக உள்னளாம். நாஙகள் எடுக்கும் ஒவநவாரு நடவடிக்்கயும் ேட்டததுடன 
முழு்மயான இணக்கததுடன இருபப்தையும் - மற்றும் எஙகள் நநறிமு்றகளுடன 
்வததைிருபப்தையும் நாஙகள் உறுதைிபடுததை உள்னளாம். பிலக்ஸ் நகாள்்ககளுடன 
இணஙகுவது உள்ளூர ேட்டஙகள் அல்லது ஒழுஙகுமு்றகளுடன முேண்பட்டால், 
ஊழியரகள் அவரகளது கவ்லக்ள பிலக்ஸ் நீதைித து்றயுடன கலநது்ேயாட 
னவண்டும்.
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1
நநறிமு்றத 
தைீரமானஙக்ள 
எடுததைல்
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இல்்ல. 

நதைாடே 
னவண்டாம்.

நிச்ேயமாகத 
நதைாியவில்்ல.
உஙகளுக்கு 
நிச்ேயமாகத 
நதைாிவில்்ல எனில், 
நதைளிவுபடுததைிக் 
நகாள்ள உஙகள் 
னமலாள்ேக் 
னகட்கவும் 
அல்லது எஙகளது 
அறிக்்கயிடும் 
வளஙகளில் ஒன்றப 
பயனபடுததைவும். 
(அடுததைப பக்கத்தைப 
பாரக்கவும்)

ஆம். 

இநதைக் 
னகள்விகள் 
ஒவநவானறிற்கும் 
உஙகளது பதைில் 
“ஆம்” எனில், 
பின நீஙகள் 
நடவடிக்்க்யத 
நதைாடேலாம்.

1.1 நநறிமு்றத தைீரமானஙக்ள எடுததைல்
ஏனதைனும் நடவடிக்்க, நடத்தை, னகாாிக்்க, அல்லது நி்லப பற்றி உஙகளுக்கு ஏனதைனும் னகள்வினயா அல்லது நிச்ேயமாக இல்்லநயனறால், கீனழ ஓட்ட விளக்கபபடததைில் 
ஒவநவாரு னகள்விக்ளயும் உஙகளுக்கு நீஙகனள னகட்டு வழிகாட்டி்யப பினபற்றுஙகள். வரததைக நடத்தை மற்றும் நநறிமு்றகளின குறியீட்டில் இருநது உஙகள் நாடு 
அல்லது பகுதைியின சுஙகம் அல்லது ேட்டம் னவறுபடுவதைாக நீஙகள் உணரநதைால், நீதைித து்றயிடம் இருநது வழிகாட்டுதை்லக் னகளுஙகள். இநதைக் குறியீட்டின பிாிவு 1.2 இல் 
காணபபடும் நமது பிற அறிக்்கயிடும் வளஙகள் தைளே பிலக்ஸ்  கூட்டானது சுயாதைீன மூனறாம் தைேபபு நநறுமு்றகள் ஹாட்்ல்னப பயனபடுததைி அநாமனதையமாகவும் 
விஷயத்தை நீஙகள் புகார அளிக்கலாம்.

உஙக்ளனய னகளுஙகள்:

இது ேட்டாீதைியானதைா?

இது பிலக்ஸ் நகாள்்கயுடன 
இணக்கமாக உள்ளதைா?

இது நேய்வதைற்கு ோியான 
விஷயமாக உணேபபடுகிறதைா?

உஙகள் நடவடிக்்க ஊடகததைிற்குத 
நதைாியபபடுததைபபட்டால் நீஙகள் 
நேௌகாியமாக உணரவீரகளா?
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1.2 னபசுதைல்: னகள்விக்ளக் னகட்டல் மற்றும் 
கவ்லக்ளத நதைாியபபடுததைல்
பிலக்ஸ்-இல், “னபசுதைலின” முக்கியததுவத்தை நாஙகள் அஙகீகாிதது ஒவநவாரு 
தைிருபபுமு்னயிலும் அ்தை ஊக்குவிக்கினறாம். அதைாவதுபிலக்ஸ்  நகாள்்க 
அல்லது ந்டமு்ற, அல்லது பிலக்ஸ் -இன ேட்டாீதைியான கட்மகள் பற்றி 
ஏனதைனும் உஙகளுக்கு ோியாகப படவில்்ல எனறானலா அல்லது நீஙகள் 
நதைளிவாக இல்்ல எனறானலா அ்தைப பற்றி னகள்வி னகட்க ்தைாியம் 
நகாண்டிருக்க னவண்டும்.

நாஙகள் எஙகள் ஊழியரகள் னபேவும் மற்றும் னகள்விகள் னகட்கவும் அல்லது 
கவ்லக்ளப புகாேளிக்கவும்  எதைிரபாரக்கினறாம். நீஙகல் நேய்யும்னபாது, 
நீஙகள் பிலக்ஸ், நமது பிோனட், மற்றும் நமது தைளஙக்ளப பாதுகாக்கிறீரகள், 
மற்றும் நமது நேயல்மு்றக்ள னமம்படுததை உதைவுகிறீரகள் மற்றும்  தைவறான 
நடத்தை்யத தைடுக்கிறீரகள்.

கணக்கு ்வபபு மற்றும் தைணிக்்க இடிதது்ேபபாளர நகாள்்க்யப 
பாரக்கவும்.

நீஙகள் ேட்டம், ந்டமு்ற அல்லது இநதை குறியீட்்ட மீறும் நடத்தை அல்லது 
முனநமாழியபபட்ட நடத்தைக் குறிதது அறிய வநதைால், நீஙகள் கட்டாயமாக 
இநதைக் குறியீட்டில் கலநது்ேயாடபபட்டுள்ள அறிக்்கயிடும் வளஙகள் 
ஒனறின மூலம் அ்தைத நதைாியபபடுததை னவண்டும். னமலும் இநதை குறியீட்டிற்கு 
நவளினய நிறுவனக் நகாள்்கயின விதைிமீறல்க்ளயும் இநதை அறிக்்கயிடும் 
வளஙகள் வழியாகத நதைாியபபடுததைபபட னவண்டும்.

1.3 எஙகளது அறிக்்கயிடும் வளஙகள்
நநறிமு்றகள் ஹாட்்லனில் இருநது நமது தைிறநதை கதைவு நகாள்்க வ்ேயில், 
கவ்லகள் குறிதது குேநலழுபபவும் உதைவி்யப நபறவும் பல்னவறு விதைமான 
வழிக்ள நாஙகள் வழஙகுகினறாம்.

கணக்கு வ்ப்பு மற்றும் தைணிக்க் இடிதை்தைுே்ப்பாளே் கொள்க்ய்ப் 
பாே்க்கவும்.

நீங்கள் ேட்டம், நட்முற் அல்லதைு இந்தை குறியீட்ட் மீறும் நடதை்தை் 
அல்லதைு முன்மொழியப்பட்ட நடதை்தை்க் குறிதை்தைு அறிய வந்தைால், நீங்கள் 
கட்டாயமாக இந்தைக் குறியீட்டில் கலந்தைுே்யாடப்பட்டுள்ள அறிக்க்யிடும் 
வளங்கள் ஒன்றின் மூலம் அதை்தை் தைநேியப்படுதை்தை வனண்டும். மனலும் இந்தை 
குறியீட்டிற்கு வநளியன நிறுவனக் கொள்க்யின் விதைிமீறல்கள்யும் இந்தை 
அறிக்க்யிடும் வளங்கள் வழியாகதை் தைநேியப்படுதை்தைப்பட வனண்டும்.

1.3 எங்களதைு அறிக்க்யிடும் வளங்கள்
நநறிமுற்கள் ஹாட்ல்னில் இேுந்தைு நமதைு தைிறந்தை கதைவு கொள்க் 
வே்யில், கவல்கள் குறிதை்தைு குேலநழுப்பவும் உதைவிய்ப் பநறவும் 
பல்வனறு விதைமான வழிகள் நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
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நநறிமு்றகள் ஹாட்்லன
பிலக்ஸ் நநறிமு்றகள் ஹாட்்ல்னத தைனது 
ஊழியரகள், அதைிகாாிகள், இயக்குநரகள், 
மற்றும் வணிக கூட்டாளிகள் அவரகளது 
கவ்லக்ளப பதைிலடி குறிததை பயம் ஏதுமினறி 
குேநலழுபபுவதைற்காகப போமாிக்கிறது. 
நநறிமு்றகள் ஹாட்்லன ஒரு நா்ளக்கு 24 
மணினநேஙகளும், வாேததைிற்கு ஏழு நாட்களும் 
கி்டக்கபநபறும், மற்றும் நமாழிபநபயரபபு 
னே்வகளும் கி்டக்கபநபறும். அறிக்்ககள் 
அனநமததைியமாகவும் நேய்யபபடலாம்.

பிலக்ஸ் பதைிலடி்யப நபாறுததுக் நகாள்ளாது, 
உஙகளுக்கு பிலக்ஸ் நகாள்்க அல்லது 
ந்டமு்றப பற்றி னகள்வி இருநதைானலா, 
அல்லது ஏனதைனும் நடத்தை அல்லது 
முனநமாழியபபட்ட நடவடிக்்கக் குறிதது 
கவ்லகள் இருநதைானலா, உஙகள் னகள்விகள் 
அல்லது கவ்லக்ள உ்ேக்க நீஙகள் 
பிலக்ஸ் னமலாளர, நநறிமு்றகள் & இணக்கக் 
குழு, நீதைித து்றயில் ஏனதைனும் வழக்கறிஞர, 
மனிதை வள னமலாளர, னபானற ஒருவ்ே 
நீஙகள் நாட நேௌகாியமாக நீஙகள் உணே 
னவண்டுநமன நாஙகள் விரும்புகினறாம். 
அததை்கய எல்்ல்ய னமற்நகாள்ளும் னபாது 
நீஙகள் நேௌகாியமாக உணேவில்்ல எனில், 
உஙகள் கவ்லக்ள  நதைாியபபடுததை நீஙகள் 
நநறிமு்றகள் ஹாட்்ல்னப பயனபடுததை 
னவண்டும்.

பிலக்ஸ் அ்னததுக் குற்றச்ோட்டுக்ளயும் 
தைீவிேமாக எடுததுக்நகாண்டு, ஒவநவாரு 
விஷயத்தையும் ோியான மு்றயில் 
மறுபாிேீல்ன நேய்து வோே்ண நடததும்.

ஏனதைா ஒரு னமலாளர
னமலாளரகள் எனபவரகள் மற்றவரக்ள 
னமற்பார்வ நேய்தைல், நம் 
னவ்ல்யக் கண்காணிததைல், மற்றும் 
நம் நிறுவனததைில் தை்லவரகளாகவும் 
முனமாதைிாிகளாகவும் தைிகழும் 
தைனிநபரகள். நபரும்பாலும் அ்வ நமது 
உதைவிக்கான முதைல் மற்றும் மிகச்ேிறநதை 
வளஙகளாகனவ இருக்கும்.

பிலக்ஸ் தைிறநதை மற்றும் மாியா்தைக்குாிய 
சுற்றுச்சூழ்ல ஆதைிாிக்கிறது, மற்றும் 
எஙகள் தைிறநதை கதைவுக் நகாள்்க 
ஊழியரகள் னமலாள்ே - ஏனதைா ஒரு 
னமலாள்ே- உஙகளுக்குக் னகள்வி 
அல்லது கவ்ல இருக்கும்னபாது 
நதைாடரபு நகாள்ள ஊக்குவிக்கிறது.

னகள்வி அல்லது கவ்ல 
உஙகள் னமலாள்ேப பற்றியது 
எனில், அல்லது உஙகள் னநேடி 
னமலாளருடன னபசுவதைற்கு நீஙகள் 
நேௌகாியபபடவில்்ல எனில், உஙகள் 
பகுதைிக்குள்னள அல்லது நவளினய உள்ள 
னவநறாரு னமலாளர; உஙகள் உள் 
மனிதை வள பிேதைிநிதைி; நநறுமு்றகள் 
& இணக்கக் குழுவின ஏனதைனும் 
உறுபபினர; அல்லது வழஙகபபட்ட பிற 
அறிக்்கயிடும் வளஙகள் ஒனறுடன 
தையக்கமினறி னபே னவண்டும். அவரகள் 
அ்னவரும் இஙனக உஙகளுக்கு 
உதைவுவதைற்காக இருக்கிறாரகள்!

இணக்க இயக்குநரகள்
இணக்க இயக்குநரகள் நமது முக்கிய இணக்க 
பிாிவுகளின நபாருள் வல்லுநரகள் - நம்பிக்்கக்கு 
எதைிோன்வ, ஊழல் தைடுபபு, பிோனட் பாதுகாபபு, 
இேகேியத தைகவல், நபருநிறுவன ஆளு்ம & 
பாதுகாபபுகள், தைேவுத தைனியுாி்ம, சுற்றுச்சூழல், 
நிதைி, உலகளாவிய தைகவல் நதைாழில்நுட்பம், உலக 
வியாபாேம், உடல்நலம் & பாதுகாபபு, தைகவல் 
நதைாழில்நுட்பப பாதுகாபபு, அறிவுோர நோதது, 
நதைாழிலாளர மற்றும் னவ்லவாய்பபு, மருததுவ 
ஒழுஙகுமு்ற, நகாள்முதைல் மற்றும் வாி.

ஒவநவாரு இணக்க இயக்குநரும் நாம் நமது 
நகாள்்ககள், ந்டமு்றகள், மற்றும் நபாருநதும் 
ேட்டஙக்ள இநதை இணக்கப பிாிவுகளில் 
பினபற்றுவ்தை உறுதைி நேய்வதைற்க்கு நபாறுபபு 
ஆவர.

இநதை இணக்க இயக்குநரகள் அவரகளது 
குறிபபிட்ட பகுதைிகள் பற்றி உஙகளுக்குக் 
னகள்விகள் இருநதைால்,  கவ்ல்ய புகாேளிக்க 
விரும்பினால், அல்லது உஙகளுக்குப 
நபாதுவான இணக்கக் னகள்வி அல்லது 
கவ்ல இருபபின நீஙகள் நதைாடரபு நகாள்ள 
னவண்டிய வளஙகள் ஆவர. அவரகள் 
பக்கததைிற்கு, பூேண மற்றும் ோியான னநேததைில் 
விோே்ணகள் நடததைபபடுகினறன எனபதைற்கும், 
எநதைநவாரு பிேச்ே்னகளும் ோியான மு்றகள் 
உ்ேக்கபபடுகினறன எனப்தையும் உறுதைி 
நேய்கினறனர.

அ்னதது இணக்க இயக்குநரகள் மற்றும் 
அவரகளின நதைாடரபுத தைகவல்களின அன்றய-
நாள்-வ்ேயிலான பட்டியல் இணக்க 
வ்லததைளததைில் கி்டக்கும்.
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நீதைித து்ற
பிலக்ஸ்-இன நீதைித து்றயானது 
வழக்கறிஞரகள் மற்றும் பிற 
நிபுணததுவரகளால் ஆனது; அவரகள் 
வணிக-கவனததுடன நீதைி ஆனலாே்ன 
வழஙகுவதைன மூலம் பிலக்ஸ் -ஐ ஆதைாிபபர. 

நீதைி து்ற எஙகளது நபாது ஆனலாேகர, 
ஸ்காட் ஆஃபர தை்ல்மயில் 
நடததைபபடுகிறது. து்றயின அ்னதது 
உறுபபினரகளும் நமது னகள்விகளுக்கு 
பதைிலளிக்கவும், நமது கவ்லக்ளக் 
னகட்கவும் மற்றும் உதைவிக்காக ோியான 
வளததைிற்கு நமக்கு உதைவ அல்லது 
வழிநடததைவும் உள்ளனர.

னமலும் தைகவலுக்கு 
ேட்ட முகபபுப 
பக்கத்தைப 
பாரக்கவும் 
அல்லது பிலக்ஸ் 
வழக்கறிஞ்ேத 
நதைாடரபு 
நகாள்ளவும்.

தை்ல்ம நநறிமு்றகள் & இணக்க 
அதைிகாாி
எஙகள் நநறிமு்றகள் மற்றும் இணக்கத தைிட்டத்தை 
னமற்பார்வ நேய்தைல் மற்றும் பிலக்ஸ் அ்னததுப 
நபாருநதும் ேட்டஙகள் மற்றும் ந்டமு்றக்ளயும் 
அதைனனாடு தைனது நோநதை நகாள்்ககள் மற்றும் 
ந்டமு்றக்ளயும் பினபற்றுவ்தை உறுதைிபடுததும் 
நபாறுபபு பிலக்ஸ்-இன தை்ல்ம நநறிமு்றகள்& 
இணக்க அதைிகாாியு்டயது. பஙகுதைாேரகளுடன 
கூட்ட்மததைல் மற்றும் வணிகத தை்லவரகள், 
நிரவாக ஆதைேவாளரகள், மற்றும் தைணிக்்கக் 
குழுவிற்கு இணக்கத தைிட்டம் மற்றும் குறிபபிட்ட 
விஷயஙகள் குறிதது காலாநதைிே அறிக்்க வழஙகுதைல் 
ஆகியவற்றிற்கும் நபாறுபபு தை்ல்ம  நநறிமு்றகள் 
& இணக்க அதைிகாாியு்டயது.

ஆண்டி நபாவல், 
எஙகள் SVP & தை்ல்ம 
நநறிமு்றகள் மற்றும் 
இணக்க அதைிகாாி ஆவார.

ஆண்டி், எஙகளது 
தை்ல்ம  நநறிமுறகள் 
& இணக்கத தைிட்டம், 
மற்றும் எஙகள் நீதைித 
து்றப பற்றி னமலும் 
அறிய தையவுநேய்து ேட்ட 
முகபபுப பக்கததைிற்குச் 
நேல்க

உஙகளுக்கு னகள்வி அல்லது கவ்ல இருநதைால், 
தை்ல்ம நநறிமு்ற & இணக்க அதைிகாாி அல்லது 
நபருநிறுவன நநறிமு்ற மற்றும் இணக்கக் குழுவில் 
உள்ளவரகள் உட்பட ஏனதைா ஒரு நம்பகமிக்க 
தை்லவரக்ள னநேடியாக எநதைவிதை தையக்கமும் இனறி 
நதைாடரபு நகாள்ளலாம்.

மனிதை வளஙகள்
மனிதை வளஙகள் ( ஹச்ஆர) ஆட்னேரக்்க, 
பணியமரததைல், ேம்பலம், நன்மகள், 
இலக்கு அ்மததைல், நேயல்தைிறன 
மதைிபபீடு, பயிற்ேி அளிததைல் மற்றும் 
தை்ல்மததுவ வளரச்ேி உள்ளிட்ட 
பிாிவுகளில் பிலக்ஸ்-இன ஊழியரகளுக்கு 
ஆதைேவு அளிபபர.

எஙகளது ஹச்ஆர து்ற கட்டணம் 
மற்றும் நன்மகளில் நதைாடஙகி 
ேக-பணியாளரகள் அல்லது 
னமலாளரகளுடனான ேரச்்ேகள் குறிததை 
கவ்லகள் வ்ேயிலான பிேச்ே்னகளின 
னகள்விகள் மற்றும் கவ்லகளுக்கு 
உதைவுவதைற்கு உள்ளது.

 ஹச்ஆர னமலாளரகள் எஙகளது 
மாியா்தைக்குாிய மற்றும் தைிறநதை சூழலுக்கு 
ஆதைேவு அளிபபனதைாடு, எஙகளது 
தைனோி பிேச்ே்னகளின ேிநதை்னமிக்க 
மற்றும் வி்ளவுறு ்கயாளுதைலுக்கும் 
உதைவுகிறாரகள். உஙகளது முதைன்மயான 
வளஙகளான உஙகள் உள்ளூர ஹச்ஆர-ஐ 
எநதை னகள்வி அல்லது கவ்லக்கும் 
தையக்கமினறி பயனபடுததைிக் நகாள்ள 
னவண்டும். உஙகள் னகள்விகளுக்கு 
அவரகளானல பதைில் கூற முடியவில்்ல 
எனில், அவரகளால் பிலக்ஸி-ற்குள்னளனய 
ோியான வளததைிற்கு தைிறம்பட வழிநடததை 
முடியும்.

 ஹச்ஆர பற்றிய தைகவலுக்கு,  ஹச்ஆர 
முகபபுப பக்கததைிற்குச் நேல்க.
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ஐனோபபிய யூனியன அறிக்்கயிடல்
ஐனோபபிய யூனியனில் (EU) உள்ள அ்னதது நாடுகளும் நிறுவன 
ஹாட்்லனகளின பயனபாடு நதைாடரபான தைேவுத தைனியுாி்மச் 
ேட்டஙகள் மற்றும் ந்டமு்றக்ளப போமாிக்கினறனர, 
மற்றும் Flex எஙகளது உலகளாவிய வணிகததைிற்குப நபாருநதும் 
நபாருநதைக்கூடிய ேட்டஙகள், விதைிகள் மற்றும் ந்டமு்றகளுடன 
இணஙகுகிறது. 

உஙகள் புகார எஙகளுக்கு முக்கியமானது, எனனவ நீஙகள் 
இருக்கும் நாட்டில் எதைிக்ஸ் பாயிண்ட் ஹாட்்லன 
கி்டக்கவில்்ல எனறாலும் கூட எதைிக்ஸ் பாயிண்ட் வ்லததைளம் 
வழியாக நீஙகள் புகாேளிக்க முடியும்.

EU-இல் உள்ள எநதை ஊழியரும் எதைிக்ஸ் பாயிண்ட்்டனயா, 
பினவரும் மினனஞேல் முகவாியினலா தையஙகாமல் 
நதைாடரபுநகாள்ள னவண்டும்: 

dataprotection@flex.com.

கூடுதைல் அறிக்்கயிடும் 
ோனல்கள்
ேநனதைகததைில் உள்ள னபாது, எபனபாது 
னவண்டுமானாலும் எஙகளது 
நநறிமு்ற & இணக்கக் குழுவின 
உறுபபினர, நீதைித து்ற, தைணிக்்கக் 
குழு, இயக்குநரகள் வாாியம், அல்லது 
எஙகள் நம்பிக்்கக்குாிய தை்லவரகள் 
எவ்ேனயனும் ஏனதைனும் னகள்விகள் 
அல்லது கவ்லகளுக்குத நதைாடரபு 
நகாள்ளலாம். அவரகள் னநேடியாக 
உஙகளுக்கு உதைவுவர அல்லது 
உஙகள் பிேச்ே்ன்ய உ்ேக்க மிகச் 
ோியான வளததைிற்கு வழிநடததுவர.

கீனழ உள்ள இ்ணப்ப 
னவண்டுமானால் அறிக்்கயிடும் 
வளமாகவும் பயனபடுததைலாம்:

இயக்குநரகள் வாாியம்
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1.4 நாஙகள் பதைிலடி்யப நபாறுததுக் நகாள்ள மாட்னடாம்.
பிலக்ஸ் Flex நல்ல நம்பிக்்கக்குாிய எவருக்கும் எதைிோன பதைிலடி்யப நபாறுதது 
நகாள்ளாது, னகள்வி்யக் னகட்கும், ோததைியமான தைவறான நடத்தைப பற்றி 
னபசும், அல்லது தைணிக்்க அல்லது விோே்ணயில் பஙனகற்கும். பதைிலடியில் 
மற்ற விஷயஙகளுடன னேரதது, னவ்ல னநேஙகள் அல்லது தைிட்டஙகளில் மாற்றம், 
பதைவி இறக்கம், அல்லது குறியீட்டின ோததைியமான விதைிமீறல் பற்றி னபசும்னபாது 
அது நதைாடரபாக பிற பாதைகமான வி்ள்வ சுமததுதைல் ஆகிய்வ அடஙகும். ஒரு 
கவ்ல்ய இேகேியமாக நதைாிவிக்கும் ஓர ஊழியாின எநதைநவாரு பதைிலடி, அல்லது 
அ்டயாளம் காட்டும் முயற்ேி அல்லது அ்டயாளத்தை நவளிபபடுததுதைல், னவ்ல 
நீக்கம் மற்றும் அதுவ்ேயில் நகாண்டு நேல்லும் ஒழுஙகுமு்ற நடவடிக்்கக்கு வழி 
வகுக்கும்.

உஙகளுக்கு எதைிோக பதைிலடி எடுக்கபபட்டதைாக நீஙகள் நி்னததைால், உடனடியாக 
புகாேளிக்கவும். நநறிமு்றகள் ஹாட்்லன-ஐப பாரக்கவும்.

1.5 தைகவலுக்காக ோியான அேோஙக னகாாிக்்ககளுடன 
அதைற்னகற்றாற்னபால் ோியாக ஒதது்ழபனபாம்.
ோியான அேோஙகக் னகாாிக்்ககள் அல்லது விோே்ணகளுக்கு எபனபாதும் 
ோியாக ஒதது்ழபனபாம். அேோஙக அறிவிபபு, ேேண்டதைல், னதைடல் உததைேவு, 
னநரக்காணலுக்கான னகாாிக்்க, அல்லது நிறுவன விஷயததுடன நதைாடரபுள்ள 
தைகவலுக்காக னவறு ஏனதைா ஒரு வாடிக்்கயில்லா னகாாிக்்க்ய நிறுவனம் 
நபறுகினறநதைனில், அ்னதது ஊழியரகளும் தைஙகளது உள்ளூர/பிோநதைிய 
நீதைித து்றக்கு கட்டாயம் நதைாிவிக்க னவண்டும். அேோஙகததைிற்கு வழஙகபபடும் 
எநதைநவாரு தைகவலும் உண்்மயானதைாகவும் தைவறான வழிக்கு நகாண்டு 
நேல்லாதைதைாகவும் இருக்க னவண்டும். விோே்ண மற்றும்/அல்லது ேட்டபபூரவமான 
அறிக்்கத நதைாடரபான பதைிவுக்ள மாற்றனவா, ்வததைிருக்கனவா அல்லது 
அழிக்கனவா கூடாது.

நிறுவனததைில் இயக்கபபட்ட ேட்ட நேயல்மு்றயான னமனல வழிக்காட்டுதைலுக்கு 
இணஙகக் ்கயாளபபட னவண்டியிருநதைாலும், இநதைக் குறியீட்டில் உள்ள எதுவும் 
எநதைநவாரு அேோஙக, நிதைி அமலாக்க, அல்லது ந்டமு்ற ஏஜனேிகளுடனும் 
ேநனதைகததைிற்குாிய ேட்ட மீறல்க்ள நதைாிவிபபது அல்லது னபசும் உஙகள் தைிற்ன 
முடக்கும் னநாக்கத்தைக் நகாண்டிருக்கவில்்ல.
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2
பண ியிடதைத்ை ில  ் 
உளள் 
ஒேும்பப்ாடு
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பிலக்ஸ் -இல், எஙகளது ஊழியரகளின பல்னவறு எண்ணஙகள் மற்றும் 
அனுபவஙகள், மற்றும் அவரகளின ப்டபபாற்றல் மற்றும் கண்டுபிடிபபுக்ள 
நாஙகள் மதைிக்கினறாம்.

நாஙகள் ஒருவருக்நகாருவர மாியா்தைக் நகாடுதது, ஒரு பாதுகாபபான, 
ஆனோக்கியமான, நி்லயான மற்றும் நபாறுபபுள்ள பணியிடத்தை வழஙகக் 
கட்மபட்டுள்னளாம்.

2.1 நாஙகள் ோியான விஷயஙக்ளனய நேய்கினறாம்.
•  நநறிமு்றத தைீரமானஙக்ள எடுததைல்.
•  நாஙகள் எஙகள் குறியீடு, பிலக்ஸ் நகாள்்ககள், மற்றும் ேட்டத்தைப 

பினபற்றுகினறாம்.
•  நபாறுபபுள்ள வணிக கூட்டணியின (ஆரபிஎ) நகாள்்ககளுக்கு அடிபணிநது 

ஏற்றுக்நகாள்கினறாம்.
•  நீஙகள் பிலக்ஸ் நகாள்்ககள் அல்லது ந்டமு்றகள் பற்றித நதைளிவாக 

இல்்ல எனில், அவற்்றப பற்றி நேயல்தைிறனுடன னகள்வி னகட்க னவண்டும்.
•  இநதைக் குறியீடு, ேட்டம் அல்லது நபாருநதும் ந்டமு்றகளின விதைிமீறல்க்ளக் 

கட்டாயம் புகாேளிக்க னவண்டும். நநறிமு்றகள் ஹாட்்லன-ஐப பாரக்கவும்.
•  ஏனதைனும் உள் தைணிக்்க அல்லது விோே்ணக்கு நீஙகள் முழு்மயாகவும் 

னநர்மயுடனும் ஒதது்ழக்க னவண்டும்.
•  ஊழியரகள் னகள்விகள் னகட்கவும், கவ்லக்ள எழுபபவும், மற்றும் பதைிலடி 

குறிததை பயனமதுமினறி விஷயத்தைத நதைாியபபடுததைவும் முடிகினற ஒரு 
சுற்றுச்சூழ்ல நாம் வளரக்க னவண்டும்.

2.2 நாஙகள் மற்றவரக்ள மாியா்தையுடன நடததுகினறாம்; 
னமலும் நியாயமான நதைாழிலாளர மற்றும் னவ்ல வாய்பபுப 
பழக்கததுடன இணஙகுகினறாம். 
•  நாஙகள் ஒருவருக்நகாருவர தைிறநதை மனதுடனும் னநர்மயுடனும் இருக்கினறாம், 

னமலும் ஒருவருக்நகாருவர நகௌேவததுேனும் மாியா்தையுடனும் நடததுகினறாம்.
•  நாஙகள் இனம், நிறம், பாலினம், வயது, னதைேிய னதைாற்றம், மதைம், பாலியல் 

ஒருமு்னபபடுததைல், பாலின அ்டயாளம், இயலா்ம, அல்லது பிற 
ேட்டததைால் பாதுகாக்கபபட்ட வ்கபபாட்டின அடிபப்டயில் யாருக்கும் 
எதைிோக பாேபட்ேம் காட்ட மாட்னடாம்.

•  நகாடு்மபபடுததுதைல் உட்பட அ்னதது 
விதைாமான துனபுறுததைல் அல்லது 
துஷபிேனயாகஙகளில் ஏதுமினறி இருக்கும் ஒரு 
பணியிடத்தைத தைனிநபரகளுக்குப போமாிக்க 
உ்ழக்கினறாம்.

•  பல்னவறு விதைமான பினனணிகள், அனுபவஙகள் 
மற்றும் னதைாற்றஙகளுடன இருக்கும் 
ஊழியரகளுக்கு ஒரு பல்னவறுவ்கபபட்ட 
பணியிடத்தை கட்ட்மக்க நாஙகள் 
உ்ழக்கினறாம்.

•  நாஙகள் நபாருநதும் ஊதைியம் மற்றும் மணினநே 
ேட்டஙக்ளப பினபற்றுகினறாம்.

•  நாஙகள் ஊழியரகளுக்கு, கு்றநதைபட்ேம், ேட்டபபூரவமாகத 
னதை்வயான அ்னதது நலனக்ளயும் வழஙகுகினறாம்.

•  நாஙகள் குழந்தை, கட்டாயபபடுததைபபட்ட, அல்லது நகாததைடி்மத நதைாழிலாளி, 
ஆகினயா்ேப பயனபடுததுவதைில்்ல; னமலும் னவ்ல வாய்பபிற்குக் 
கு்றநதைபட்ே வயது னதை்வ்யனய போமாிக்கினறாம்.

•  நதைாழிலாளரகளின சுதைநதைிேமாக இ்ணயும் உாி்மக்ள நாஙகள் 
அஙகீகாிக்கினறாம், னமலும் நதைாழிலாளரகளுக்கும் னமலாண்்மக்கும் 
இ்டனயயான தைிறநதை நதைாடரபு மற்றும் னநேடி ஈடுபானட பணியிடப 
பிேச்ே்னக்ளத தைீரக்க மிகச்ேிறநதை பயனுள்ள வழியாகும்.

•  பாகுபாடி, துனபுறுததைல், அல்லது ஏனதைனும் நதைாழிலாளி மற்றும் னவ்ல 
வாய்பபு மு்றத நதைாடரபாக கவ்ல்ய எழுபபும் எவருக்கும் எதைிோக 
நகாடுக்கபபடும் பதைிலடி்ய நாஙகள் அனுமதைிக்கனவ மாட்னடாம்.

•  யூனியன பிேனதைேஙகளின வணிகம் மற்றும் மனிதை உாி்மகளின மீதைான 
வழிகாட்டு நகாள்்ககளின ஒரு்மபபாட்டுடன, எஙகள் நேயல்மு்றகள் 
மற்றும் மதைிபபு ேஙகிலிகள் வழியாக அ்னதது மக்களின மனிதை 
உாி்மகளுக்கும் மதைிபபு நகாடுக்க நாஙகள் கட்மபபட்டுள்னளாம்.

இனதை தைேத்தை எஙகள் வணிகக் கூட்டாளிகளும் நி்றவு நேய்ய னவண்டுநமன 
நாஙகள் எதைிரபாரக்கினறாம்.

மனிதை வளஙகள் டிஎம்எஸ்னபாரடலின கீழ னவற்று்ம-ேம னவ்ல வாய்பபு 
மற்றும் பணியிட துனபுறுததைல் தைிட்டத தைடுபபு மற்றும் புகார/பிேச்ே்ன தைீரவுத 
தைிட்டம் ஆகியவற்்ற நீஙகள் காணலாம்.
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2.3 தைேவுத தைனியுாி்மயின முக்கியததுவத்தை நாஙகள் 
அஙகீகாிக்கினறாம்.
•  தைனிபபட்ட தைேவின தைனியுாி்ம மற்றும் இேகேியததைன்ம்யப பாதுகாக்கும் 

அ்னதது ேட்டஙகளுடனும் நாஙகள் இணஙகுகினறாம்.
•  அஙகீகாேமற்ற அல்லது மு்றயற்ற அணுகல் அல்லது பயனபாட்டிலிருநது 

ஊழியாின தைனிபபட்ட தைகவ்ல ஒழுஙகாக நிரவகிக்கவும் பாதுகாக்கவும் 
ோியான நடவடிக்்கக்ள எடுக்கினறாம்.

•  நாஙகள் தைேவு தைனியுாி்ம்ய ஆளு்ம நேய்யும் நபாருநதும் ேட்டஙகள் மற்றும் 
ந்டமு்றக்ளப பினபற்றுகினறாம்.

2.4 நாஙகள் எஙகள் ஊழியரகளுக்குப பாதுகாபபான பணிச் 
சுழ்ல வழஙகுகினறாம்.
•  எஙகள் நதைாழிலாளரகளின ஆனோக்கியம் மற்றும் பாதுகாபனப பிலக்ஸ்-இன 

தை்லயாய முனனுாி்மகளாகும்.
•  எஙகளது ழியரகளுக்கு பாதுகாபபான பணிச் சூழ்ல ஏற்படுததைிக் நகாடுக்க 

நாஙகள் வேதைிகள், கருவிகள், உபகேணம், நேய்மு்றகள், மற்றும் மக்கள் மீது 
முதைலீடு நேய்கினறாம்.

•  னவ்ல னநேததைில் ஏற்படும் காயஙகள் மற்றும் னநாய்க்ளக் கு்றக்கவும் 
தைடுக்கவும், பாதுகாபபுப பணி மு்றகள் மீது நமது ஊழியரகளுக்கு பயிற்ேி 
அளிக்கவும் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாபபு நிகழச்ேிக்ளக் நகாண்டுள்னளாம்.

•  னவ்ல நடவடிக்்கக்ள பாதுகாபபாகவும் தைிறனமிக்கதைாகவும் நடததுவதைில் 
இருநது நம்்மத தைடுக்கும் எநதைநவாரு நபாருளின தைாக்கமும் இனறி னவ்லக்கு 
ஊழியரகள் வே னவண்டும்.

•  பணியிடததைில் வனமு்ற அல்லது வனமு்ற அச்சுறுததைல்க்ள நாஙகள் 
கண்டிபபாகத தை்ட நேய்கினறாம். எஙகளது அ்னதது உலகளாவிய 
நேயல்மு்றகளிலும் உட்லநலம் மற்றும் பாதுகாபபு கலாச்ோேத்தை நாஙகள் 
நாட்டுகினறாம்.

•  பாதுகாபபற்ற நி்லகள் பற்றிய கவ்லக்ளக் கூடிய வி்ேவாக 
னமலாளருக்குத நதைாியபபடுததை னவண்டும். கு்றநதைபட்ேம், இநதைக் குறியீட்டின 
பிாிவு 1.2 இல் கலநது்ேயாட்டபபட்டது னபால அறிக்்கயிடும் வளஙகளில் 
ஒனறு மூலமாக இததை்கய விஷயஙக்ளத நதைாியபபடுததுஙகள்.

EHS DMS னபாரட்டல் (சுற்றுச்சூழல் சுகாதைாேம் மற்றும் பாதுகாபபு) ன கீழ கூடுதைல் 
தைகவல்க்ள நீஙகள் காணலாம்.

னநர்மயாக ஒரு உ்ழபபாளி அல்லது னவ்ல ந்டமு்ற, தைேவுத தைனியுாி்மப 
பிேச்ே்ன, அல்லது ஆனோக்கியம், அல்லது பாதுகாபபுக் கவ்ல்யப பற்றிக் 
கவ்ல்ய நவளிபபடுததும் எநதைநவாரு ஊழியருக்கும் எதைிோக பதைிலடி 
நகாடுபபது எஙகள் குறியீட்்ட மீறுவதைாகும் மற்றும் அது நபாறுததுக் 
நகாள்ளபபடாது. இஹச்எஸ் நகாள்்க்யயும் பாரக்கவும்.
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3
எஙகள் நிறுவனம் 
மற்றும் எஙகள் 
பஙகுதைாேரகளுக்கான 
ஒற்று்ம
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3.1 நாஙகள் கருதது னவற்று்ம்யத தைவிரக்கினறாம்.
ஒரு தைனிநபாின தைனிபபட்ட உறவுமு்ற, நிதைி அல்லது பிற ஆரவஙகள் அவன 
அல்லது அவள் கட்மக்கு வழியில் வநது பிலக்ஸ்இன மிகச்ேிறநதை ஆரவஙகளில் 
நடக்கும்னபானதைா அல்லது பிலக்ஸ் ோரபான தைீரமானஙகளில் ோியில்லாமல் 
இருபபதைாக னதைானறுனபாது “கருதது னவற்று்ம” னதைானறும்.

கருதது னவற்று்ம, ோியாக உ்ேக்கபபடவில்்ல எனில், நிறுவனததைிற்கு தைீோதை 
தைீங்க வி்ளவிக்கும். கருதது னவற்று்மயின னதைாற்றம் கூட நிறுவனததைின 
நற்நபயர மீது மாறாதை தைீங்க வி்ளவிக்கக் கூடும். உஙகள் தைனிபபட்ட 
ஆரவஙகள் மற்றும் நிறுவனததைின ஆரவஙகள் அல்லது னவ்ல நபாறுபபுக்ள 
நேய்வதைில் அல்லது நடததுவதைில் உஙகள் தைிறனுக்கு இ்டயூறு ஏற்படுததும் 
முேண்பா்ட உருவாக்கும் அல்லது உருவாக்குவதைாகத னதைானறும் எநதைவிதை 
நடவடிக்்க அல்லது தைனிபபட்ட ஆரவத்தை நீஙகள் கட்டாயம் தைவிரக்க 
னவண்டும்.

உஙகளால் முடியாமல் னபாகலாம்:

•  நிறுவன நோததுக்கள் அல்லது உஙகள் வேமுள்ள தைகவ்லப பயனபடுததுவதைன 
மூலம் நீஙகனள வாய்ப்ப எடுததுக் நகாள்வது.

•  நிறுவன நோததுக்கள் அல்லது உஙகள் வேமுள்ள தைகவ்ல தைனிபபட்ட இலாபம் 
அல்லது குடும்ப உறுபபினர அல்லது நண்பாின தைனிபபட்ட இலாபததைிற்காகப 
பயனபடுததுவது.

•  நிறுவனததுடன னபாட்டியிடுவது.
பினபரும் பிாிவுகளில், அததை்கய சூழநி்லகளில் நபாதுவாக எழக்கூடிய 
ேரச்்ேகள் மற்றும் அதைற்கான பதைில்களின உதைாேணஙக்ளக் கருதுனவாம்.

3.1.1 குடும்பம் மற்றும் தைனிபபட்ட உறவுகள்
குடும்ப உறுபபினர அல்லது நநருஙகிய நண்பர, பிலக்ஸ்விற்ப்னயாளர, 
ேப்ளயர, அல்லது ஊழியோக ஆக விரும்புகிறார. உஙகள் உறவுமு்றப பற்றி 
உஙகள் னமலாளாிடம் கண்டிபபாக கூறவும்; னமலும் ோததைியமான விற்ப்னயாளர 
அல்லது ஊழிய்ேத னதைரநநதைடுபபதைினலா அல்லது நிரவகிபபதைினலா ஈடுபட 
கூடாது.

நீஙகள் அல்லது உஙகள் குடும்ப உறுபபினரகளில் ஒருவர பிலக்ஸ் உடன 
னபாட்டியிடும் நிறுவனததைில் ஒரு நி்லயில் அல்லது நிதைி ஆரவததைில் உள்ளார, 
வணிகம் நேய்கிறார, அல்லது வணிகம் நேய்ய விரும்புகிறார. அபபடிநயனில், 
உஙகள் னமலாளாிடம் உடனுக்குடன கூறவும் அபனபாதுதைான ேரச்்ே 
உ்ேக்கபபடும்.

குடும்ப உறுபபினர, நண்பர, அல்லது நீஙகள் காதைல் உறவு நகாண்டுள்ள 
நபருக்னகா பணி நிரணயஙக்ள நிரவகிக்கனவா அல்லது நேல்வாக்கு 
நேலுததனவா முடியும். அபபடிநயனில், உஙகள் னமலாளாிடம் உடனுக்குடன 
கூறவும் அபனபாதுதைான அது உ்ேக்கபபடும். ஒனே அறிக்்கயிடும் வாி்ேயில் 
இருக்கும் ஊழியரகள் உறவுமு்றயில் இருக்கும் னபாது, ஒரு ோததைியமான கருதது 
னவற்று்ம உருவாகும். அததை்கய உறவுமு்றகள் நவளிபபடுததைபபடாது. 
கூடுதைலாக, பணியிடததைில் ோததைியமான அல்லது உணேபபட்ட ேரச்்ேக்ள 
முனனிறுததும் னவறு ஏனதைனும் காதைல் உறவுகள் இருபபின அ்தை நவளிபபடுததை 
னவண்டும்.

நீஙகள் பணியில் உறவுமு்றகள் நகாள்்க ஹச்ஆர டிஎம்எஸ் னபாரடலில் 
காணலாம்.

3.1.2 நிதைி, முதைலீடு, அல்லது வணிக வாய்பபுகள்
நீஙகள் பிலக்ஸ்-ற்கு கி்டக்கக்கூடிய வணிக அல்லது முதைலீட்டு வாய்ப்பப 
பயனபடுததைிக் நகாள்ள விரும்புகிறீரகள். அபபடியிருபபின, உஙகள் 
னமலாளர மற்றும் நிறுவனததைின தை்ல்ம நநறிமு்றகள் & இணக்க 
அதைிகாாிக்கு உடனடியாகத நதைாியபபடுததைி, வாய்பபு முதைலில் பிலக்ஸ்-ற்குக் 
கி்டக்கபநபறுவ்தை உறுதைி நேய்யவும். பிலக்ஸ் வாய்ப்ப மறுதது, னவறு 
எநதை ேரச்்ேயும் இல்லாமல் மற்ற வழிகளில் நடவடிக்்க நபாருநதும் நிறுவன 
நகாள்்ககளுடன இணஙகுமாயின, பின அ்தை நீஙகள் நதைாடேலாம்.
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3.1.3 நவளி வாாியஙகளின மீதைான னே்வ
•  நீஙகள் மற்நறாரு இலாப-னநாக்கமு்டய அல்லது இலாப னநாக்கமற்ற 

நிறுவனதைிற்கு இயக்குனோக பணியாற்ற விரும்புகிறீரகள். அபபடிநயனறால், 
ோியான முநதைிய எழுததுபபூரவ ஒபபுதை்லப நபற ஊழியர வாாிய னே்வக் 
நகாள்்க்யப பினபற்றவும்.

•  நீஙகள் ஊழியர நவளி வாாிய னே்வக் நகாள்்க்ய ேட்ட டிஎம்எஸ் 
னபாரடலில் காணலாம்.

3.1.4 இேண்டாம் நி்ல னவ்ல வாய்பபு; நவளி 
நடவடிக்்ககள்
நீஙகள் இேண்டாவது னவ்ல நேய்ய விரும்புகிறீரகள் அல்லது பிலக்ஸ் உடன 
னபாட்டியிடும் மற்நறாரு இலாப னநாக்கமு்டய நிறுவனததைில் ஆனலாே்ன 
நடததை விரும்புகிறீரகள், வணிகம் நேய்கிறீரகள், அல்லது பிலக்ஸ்இன 
வாடிக்்கயாளர ஆவீரகள். அபபடிநயனில், உஙகள் னமலாளாிடம் உடனடியாக 
கூறவும் அபனபாதுதைான ோததைியமான ேரச்்ே உ்ேக்கபபடும். உஙகள் 
பிலக்ஸ் னவ்லக் கட்மகளுடன எநதைவிதை கருதது னவற்று்மனயா அல்லது 
குறுக்கிடாமனலா இருக்கும் இேண்டாம்நி்ல னவ்ல வாய்பபு அனுமதைிக்கபபடும்.

நீஙகள் நோநதைமாக வணிகம் நேய்கிறீரகள் அல்லது பிலக்ஸ்-ற்காக நவளி 
நிறுவனததைில் பஙகு நகாண்டிருக்கினறீரகள், மற்றும் அநதை வணிகம் பிலக்ஸ் 
உடன னபாட்டியிடுகிறது, வணிகம் நேய்கிறது, அல்லது வாடிக்்கயாளர ஆகிறது. 
அபபடிநயனில், உஙகள் னமலாளாிடம் உடனடியாக கூறவும் அபனபாதுதைான 
ோததைியமான ேரச்்ே உ்ேக்கபபடும்.

இது னபானற அல்லது பிற உண்்மயான அல்லது ோததைியமான கருதது 
னவற்று்ம சூழநி்லக்ள நீஙகள் கண்டால், உடனடியாக உஙகள் னமலாளாிடம் 
கூறவும், அல்லது எஙகள் அறிக்்கயிடும் வளஙகளில் ஏ்தைனயனும் பயனபடுததைி 
விஷயத்தை நதைாியபடுததைி, பிலக்ஸ்-இன கருதது னவற்று்ம தைி்ேயிடல் 
நேய்மு்ற்ய நி்றவு நேய்ய நீதைித து்றயின னதை்வகளுக்கு இணஙகவும், 
அபனபாதுதைான அது மதைிபபீடு நேய்யபபட்டு தைீரவு காணபபடும். கருதது 
னவற்று்மத நதைாடரபான விஷயஙகள் அவரகளின அ்மபபிற்குள் இருக்கும் 
இயக்குநர, அல்லது பிலக்ஸ் நீதைித து்ற அல்லது நநறிமு்றகள் & இணக்கததைிற்கு 
னநேடியாக நகாண்டு நேல்லபபட்டு அதைிகமாக்கபபடுவ்தை னமலாளரகள் 
உறுதைிபடுததுவர.

ேரச்்ேக்குப பிறகு னமலாளர மற்றும் நநறிமு்ற இணக்கததைால் 
மீள்பார்வயிடபபட்டு எழுதது மூலம் ஒபபுதைல் நபற்ற பிறனக உஙகளால் 
நேயல்பட முடியும்.

நீஙகள் நடநதுநகாள்ளும் முன ோததைியமான ேரச்்ே்ய முழு்மயாக நவளியில் 

நதைாியபபடுததுவதைன மூலம், வணிகம் பாேபட்ேமினறி, நியாயமாகவும், நிறுவனக் 
நகாள்்கக்கு ஏற்பவும் நடக்க உறுதைி நேய்ய உதைவுகிறீரகள். தைவறான கருதது 
னவற்று்மகளில் ஈடுபடுவதைில் இருநது விலகினய இருஙகள், அது னவ்ல நீக்கம் 
மற்றும் அதுவ்ேயில் நகாண்டு நேல்லும் ஒழுஙகுமு்ற நடவடிக்்கக்கு வழி 
வகுக்கும்.

நீஙகள் கருதது னவற்று்மக் நகாள்்க & ோிபாரபபுப பட்டிய்ல ேட்ட டிஎம்எஸ் 
னபாரடலில் காணலாம்.

3.2 நாஙகள் பிலக்ஸ்தைகவ்லப பாதுகாக்கினறாம்.

3.2.1 இேகேியமிக்க தைகவல்
நமது னவ்லயின னபாது, நமது ஊழியரகள் பற்றிய தைகவல், அல்லது நாம் வணிகம் 
நேய்யும் நிறுவனஙகள் உல்ளிட்ட நம் நிறுவனம் பற்றிய இேகேியத தைகவ்ல 
அடிக்கடி அணுகி பயனபடுததுகினறாம். இநதை னநாக்கததைிற்காக, “இேகேியத 
தைகவல்” எனபது நபாதுவாக நாம் வணிகம் நேய்யும் மற்றும் நபாதுமக்களுக்குக் 
கி்டக்கபநபறாதை அல்லது முஙகணிபபுகள், ேந்தைபபடுததும் தைிட்டஙகள், 
மற்றும் ஊழியரகள் பற்றிய தைனிபபட்ட தைகவல் அல்லது இேகேியததைன்ம 
வாக்குறுதைியின கீழ நம்்ம நம்பியுள்ள மூனறாம்-தைேபபினாின தைகவல்கள் 
உள்ளிட்ட நியாயமாக இேகேியமானது எனறு புாிநதுநகாள்ளபபட்ட நிறுவனம் 
அல்லது நிறுவனஙகளின தைகவல்கள் ஆகும். இநதைத தைகவல் தைவறான ்ககளுக்குச் 
நேனறால், நமது னபாட்டியாளருக்கு அனுகூலமாகனவா அல்லது நமது 
நிறுவனததைிற்குத தைீஙகு வி்ளவிபபதைாகனவா இருக்கக்கூடும், அல்லது அததை்கய 
தைகவலின தைவறான பயனபாடு அல்லது நவளியீட்டால் பிலக்ஸ் நபாறுபபாளியாக 
நவளிகாட்டபபடும். நீஙகள் எபனபாது னவண்டுமானாலும் உஙகள் நோநதை 
ேம்பலம் மற்றும் னவ்ல்யப பற்றிய விதைிமு்றகள் மற்றும் நிபநதை்னக்ள 
நவளியில் கூறலாம் எனறாலும், இதைில் ஊழியரகள் குறிததை தைனிபபட்ட 
தைகவல்களும் அடஙகும்.
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இேகேிய தைகவலின நபாதுவான உதைாேணஙகளில் அடஙகுப்வ:-

•  வாடிக்்கயாளர அல்லது ேப்ளயர பட்டியல்கள்
•  வாடிக்்கயாளர அல்லது ேப்ளயர விதைிமு்றகள், தைள்ளுபடி வி்லகள்,  

வி்ல தைேவு
•  நிதைித தைகவல்
•  வடிவ்மபபுகள், வ்ேபடஙகள், சூததைிேஙகள், வரததைக இேகேியஙகள், 

கண்டுபிடிபபுகள், காபபுாி்ம பயனபாடுகள்
•  ேந்தைபபடுததைல் மற்றும் விற்ப்னத தைிட்டஙகள், தையாாிப்ப 

அறிமுகபபடுததுதைல், ்கயகபபடுததுதைல்
•  உற்பததைிச் நேய்மு்றகள்
•  ஊழியர தைேவு (உஙகளுக்குச் நோநதைமானவற்்றத தைவிே)
•  வாாியம் மற்றும் வாாியக் குழு விவாதைஙகள் பற்றிய தைகவல்கள்

பிலக்ஸ் உடன நீஙகள் னவ்ல நேய்யும் னபாதும், பினனரும் கூட, இேகேியத 
தைகவ்ல நீஙகள் காபபாற்றி, பாதுகாக்க னவண்டும், மற்றும் அவற்்ற 
இவரகளுக்கு மட்டுனம நவளிபபடுததைலாம்:

1.  வணிகம் நகாண்டிருக்கும் ேகபணியாளரகள் தைகவல் நகாண்டிருக்க னவண்டும்;
2.  நம் நிறுவனததைிற்கு நவளினய வணிக நகாண்டிருக்கும் மக்கள், தைகவ்ல 

இேகேியமாக ்வததுக்நகாள்ளும் நதைளிவான கட்ம, மற்றும் 
்கநயாபபமிட்ட நவளிபபடுததைபபடாதை ஒபபநதைம் ஆகியவற்றின தைகவ்லக் 
நகாண்டிருக்க னவண்டும்; அல்லது

3.  தைகவ்லப நபற ேட்ட உாி்ம நகாண்டவரகள்.
நீஙகள் நவளிபபடுததும் எநதைநவாரு தைகவலின இேகேிய இயல்்பப பற்றி 
அததை்கய அதைிகாாிக்கு கூற னவண்டும் எனறாலும், மற்றும் வழக்கறிஞர-
வாடிக்்கயாளர ேிறபபுாி்மத தைகவல் நதைாடரபுக்ள நவளியில் நதைாியபபடுததை 
உஙகளுக்கு அனுமதைி இல்்ல எனறாலும், உஙகளின இேகேியததைன்மக் 
கட்மயானது நீஙகாள் இேகேியத தைகவ்ல ேநனதைகததைிற்குாிய ேட்ட 
விதைிமீறல்க்ள அறிக்்கயிடுவதைன நதைாடரபாக, நிறுவனததைிற்கு கூறனவா 
அல்லது குறிபபிடனவா எநதைத னதை்வயுமினறி அேோஙக அதைிகாாிகளிடம் 
நவளிபபடுததுவ்தைத தைடுக்கனவா அல்லது வேம்பிற்குட்படுததைனவா இல்்ல.

எஙகள் இேகேியத தைகவ்லக் ்கயாள எஙகள் நிறுவனததைின தைேவு 
வ்கபபாடு அ்மப்பப பினபற்றுகினறாம், அதைற்கு ஆவணஙக்ள 
“வ்றய்ேபபடுததைபபட்டது”, “உணரச்ேிமிக்க தைனிபபட்ட தைகவல்”, “இேகேிய 
தைனிபபட்ட தைகவல்”, “உள் பயனபாட்டிற்கு மட்டும்”, அல்லது “நபாது” என நாஙகள் 
வ்கபபடுததை னவண்டியிருக்கிறது.

நீஙகள் தைேவுப பாதுகாபபுக் நகாள்்கயின ஆவண வ்கபபாட்்ட ேட்ட 
டிஎம்எஸ் னபாரடலில் காணலாம்.
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3.2.2 பிலக்ஸ் அறிவுோர நோதது
•  "அறிவுோர நோதது" எனபது காபபுாி்மகள், வரததைக முததைி்ேகள், 

பதைிபபுாி்மகள், வணிக இேகேியஙகள், நதைாிநதுநகாள்ளுதைல் மற்றும் அதைன 
ப்டபபாளாின அறிவுோரநதை முயற்ேிகளால் உருவாக்கபபட்ட னவறு எநதை 
நதைாட்டுணே முடியாதை தைனிபபட்ட நோததுக்க்ளயும் உள்ளடக்கியது.

•  பிலக்ஸ் அறிவுோர நோதது எனபது நிறுவனததைின முக்கிய நோதது ஆகும், 
னமலும் எஙகள் அறிவுோர நோததுக்ள அ்டயாளம் காணவும், ்கபபற்றவும், 
பாதுகாக்கவும் நீஙகள் எதைிரபாரக்கபபடுகிறீரகள்.

•  நமது ஊழியரகளால் உருவாக்கபபட்ட கண்டுபிடிபபுகளின காபபுாி்மப 
பாதுகாபபுகளுக்கான தைாக்க்லக் கருதுவதைற்காக நகாள்்ககள் மற்றும் 
ந்டமு்றக்ள நிறுவனம் நகாண்டுள்ளது - நீஙகள் நேய்மு்றப பற்றி னமலும் 
அறிய உஙகள் னமலாளாிடம் அல்லது நீதைித து்றயிடம் னபேலாம். 

• அனுமதைியினறி மூனறாம் தைேபபினாின அறிவுோர நோததுக்க்ள நீஙகள் 
நதைாிநனதை பயனபடுததைக்கூடாது, எஙகள் ேப்ளயரகள், வாடிக்்கயாளரகள், 
வியாபாே கூட்டாளிகள், னபாட்டியாளரகள், மற்றும் பிற மூனறாம் தைேபபினாின 
அறிவுோர நோததுக்க்ள (நமனநபாருள் நிேல்கள் மற்றும் இேகேியத தைகவல் 
னபானற பதைிபபுாி்ம நபற்ற நபாருட்கள் உட்பட) மதைிக்க னவண்டியது ஒவநவாரு 
ஊழியாின நபாறுபபு ஆகும்.

•  முனனாள் ஊழியர ேம்பநதைமான இேகேிய தைகவல் அல்லது வியாபாே 
இேகேியஙகள் பிலக்ஸ்-ற்கு உதைவும் எனறு நி்னததைாலும் கூட கட்டாயமாக 
அவற்்றப பயனபடுததைனவா அல்லது நவளிபபடுததைனவா கூடாது. பிலக்ஸ்-ற்குச் 
னேோதை தைகவ்லப பயனபடுததுவதைற்கான உஙகளின அனுமதைி பற்றி நிச்ேயமாகத 
நதைாியவில்்ல எனில் வழிகாட்டலுக்கு நீதைித து்ற்யக்  னகட்கவும்.

அறிவுோர நோதது உாி்மகள் பற்றி உஙகளுக்கு ஏனதைனும் னகள்விகள் அல்லது 
கவ்லகள் இருநதைால், நீதைித து்ற்யத நதைாடரபு நகாள்ளவும்.

3.3 நாஙகள் பாிசுகள் மற்றும் வணிக நபாழுதுனபாக்கு 
ோியானதைாக இருக்கும் பட்ேததைில் மட்டுனம 
ஏற்றுக்நகாள்னவாம்.
நீஙகள் நிறுவனம் ோரபான உஙகள் வணிக முடிவுகள் மீது நேல்வாக்கு 
நேலுததுவதைாக உணேபபடும் எநதைநவாரு பாிசுகள், நபாழுதுனபாக்கு அல்லது பிற 
வணிக நய நாகாீக ந்டக்ள ஏற்றுக்நகாள்ளக் கூடாது. நீஙகள் நிறுவனததுடன 
வணிகம் நேய்யும் மக்களிடம் இருநது பாிசுகள், நபாழுதுனபாக்கு அல்லது 
னவறு பிற வணிக நய நாகாீக ந்டக்ள ஏற்றுக்நகாள்ளக் கூடாது. பாிசு 
அல்லது ஏனதைனும் பணம் இலஞேமாக வழஙகனவா அல்லது வாஙகனவா அல்லது 
்கயூட்டுவனதைா முற்றிலும் தை்ட நேய்யபபட்டுள்ளது.

பிலக்ஸ் வாடிக்்கயாளர அல்லது விற்ப்னயாளாிடம் இருநது மதைிபபுமிக்க ஒனறு 
உஙகளுக்குக் நகாடுக்கபபட்டானலா அல்லது வழஙகபபட்டானலா (உதைாேணமாக, 
ஒரு உபகேணம் மீதைான ேிறபபுச் ேலு்க, வி்ளயாட்டு நிகழவுக்கான இலவே 
டிக்நகட்டுகள், தைள்ளுபடி நேய்யபபட்ட அபாரட்நமண்ட், அல்லது பிற நபாருள்) 
அது பகட்டானது, நிறுவனததைின வழிகாட்டுதைலின கீழ வோது, அல்லது னகள்விக்கு 
உட்பட்டது, அ்தை உஙகள் னமலாளாிடம் உடனடியாக கூறவும் அபனபாதுதைான 
ோததைியமான ேரச்்ே உ்ேக்கபபடும். கருதது னவற்று்மத நதைாடரபான 
விஷயஙகள் அல்லது ோததைியமான தைவறான பாிசுகள் அவரகளின அ்மபபிற்குள் 
இருக்கும் து்ணத தை்லவர, அல்லது பிலக்ஸ் நீதைித து்ற அல்லது நநறிமு்றகள் 
மற்றும் இணக்கததைிற்கு னநேடியாக நகாண்டு நேல்லபபட்டு அதைிகமாக்கபபடுவ்தை 
னமலாளரகள் உறுதைிபடுததுவர.

குறிபபாக, நீஙகள் ஏற்றுக்நகாள்ளக் கூடாதை்வ:

•  ஆடம்பே பாிசுகள், தைனிபபட்ட கடனகள், பணம், பணததைிற்கு ேமமான அல்லது 
பததைிேஙகளின வடிவததைில் பாிசு.

• தைனிபபட்ட பயனபாட்டிற்கான விடுமு்ற வேதைிகள் அல்லது உபகேணஙகள் 
உட்பட்ட நோததுக்களின கடனகள்.

•  ேந்தை மதைிப்ப விடவும் கு்றவானதுக்கு நேய்யபபடும் தைனிநபர னே்வகள்.
•  தைனிபபட்ட பயனபாட்டிற்காக ேேக்குகள் அல்லது னே்வகளின நகாள்முதைல் 

மீதைான தைள்ளுபடி.
குறியீடு பிாிவு 4.4ஐயும் பாரக்கவும் அேோஙகததுடன வணிகம் நேய்தைல், பிாிவு5.2 
நகாள்முதைல் ந்டமு்றகள் மற்றும் பிாிவு6.2 இலஞேம் அல்லது ்கயூட்டம் 
எதுவுமில்்ல.
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•  ேில குறிபபிட்ட பிலக்ஸ்நோததுகள் தைற்நேயலாக மற்றும் எபனபாதைாவது 
தைனிபபட்ட னநாக்கஙகளுக்காக பயனபடுததைபபடலாம் எனறும் (நிறுவனததைால் 
நியமிக்கபபட்ட நமா்பல் னபானகள் னபானற்வ), அது அணுகல், னதைடல் 
மற்றும் எநதைநவாரு தைகவல்நதைாடரபு மீள்பார்வ, தைேவு அல்லது இஙனக 
ஏனதைா ேில இடஙகளில் போமாிக்கபபடும் உபகேணம் ஆகியவற்்ற உஙகள் 
அனுமதைியுடனனா அல்லது இல்லாமனலா ேட்டததைால் அனுமதைிக்கபபட்ட அளவிற்கு 
மட்டுனம பயனபடுததை னவண்டும் எனறும் நாஙகள் புாிநது நகாள்கினறாம் . 
பிலக்ஸ்-ற்குச் நோநதைமான உபகேணததைில் னேமிக்கபபட்டுள்ள எதைற்கும் அல்லது 
உள்ளூர ேட்டததைால் அனுமதைிக்கபபட்ட இடததைில் பிலக்ஸ் அ்மபபுகள் மூலமாக 
அனுபபபபடும் எதைற்கும் தைனியுாி்ம்ய எதைிரபாரக்க முடியாது.

•  நாஙகள் நிறுவன நோததுக்க்ள ஒரு பாதுகாபபான, ேட்டபூரவமான, மற்றும் 
ோியான விதைததைில் பயனபடுததுகினறாம் மற்றும் பாலியல் நவளிபப்டயான, 
தைாக்குதைல், அல்லது பாகுபாடு நகாண்ட நபாரு்ளப பதைிவிறக்கனவா, னேமிக்கனவா 
அல்லது அனுபபுவதைற்னகா நிறுவனததைின நோததுக்க்ள பயனபடுததுவதைில்்ல.

•  நாஙகள் தைனிபபட்ட பயனர அ்டயாள எண்கள் அல்லது கடவுச்நோற்க்ள 
பகிரநது நகாள்வதைில்்ல.

•  நாஙகள் தைனிபபட்ட தைகவல்களின ேட்டவினோதைமான அல்லது தைற்நேயலான 
பகிர்வ உடனடியாக Flexபிலக்ஸ் தைேவு மீற்லப பினபற்றித நதைாிவிக்கினறாம்.

ஒரு உலகளாவிய நிறுவனமாக, பிலக்ஸ் நம்மில் பல்ே அடிக்கடி வணிக 
னநாக்கஙகளுக்காக பயணிக்க னதை்வபபடுகிறது. நாம் நமது நிறுவனததைின பயண 
மற்றும் நபாழுதுனபாக்குத தைிட்டத்தைப பினபற்றுவதும், அநதை வணிகததைிற்கு 
னநேடியான நதைாடரபுள்ள மற்றும் தைிருபபிததைரும் கட்டணததைிற்குச் ோியானதைாக 
உள்ள தைிருபபிததைரும் கட்டணததைிற்கான இேேீதுக்ள மட்டுனம ேமரபிபப்தையும் 
உறுதைிபடுததுவது நமது நபாறுபபு ஆகும்.

நீஙகள் எஙகள் உலகளாவிய பயணம் மற்றும் நேலவீனக்்்் நகாள்்க பிலக்ஸ் பயண 
னபாரடலில் காணலாம்.

3.4 நாஙகள் பிலக்ஸ் நோததுக்க்ள புததைிோலிததைனமாகப 
பயனபடுததுனவாம்.

3.4.1 உடல்ாீதைியான நோததுகள் மற்றும் நதைாழில்நுட்பம்
•  பணியிடஙகள், வேதைிகள், கணினிகள், நமா்பல் மற்றும் னம்ேத 

நதைா்லபனபேிகள், பிற உபகேணஙகள், இேகேிய தைகவல்கள் மற்றும் நாம் 
கட்டுபபடுததும் அல்லது நிரவகிக்கும் எநதை நிறுவன நிதைிகள் உள்ளிட்ட நிறுவனச் 
நோததுக்க்ள நாஙகள் நம்புகினறாம்.

•  எஙகள் நிறுவனததைின நோததுக்க்ள நாஙகள் மதைிதது, கவனிதது, ஒழுஙகாகப 
பயனபடுததுகினறாம், னமலும் அதைன தைிருட்டு, அழிவு, அல்லது தைவறான 
பயனபாட்்டத தைடுக்க கடினமாக உ்ழக்கினறாம்.

•  நிறுவனததைின நதைாழில்நுட்பத்தைச் ோியான மு்றயில் பயனபடுததுவதைற்கு, 
மற்றும் தைேவு மு்றனகடுகள் அல்லது பிற இ்ணயபாதுகாபபுச் ேம்பவஙகளுக்கு 
எதைிோக எஙகள் அ்மபபுக்ளப பாதுகாபபாக இருக்க உதைவவும் நம் 
ஒவநவாருவருக்கும் நபாறுபபு இருக்கிறது. எஙகளது மடிக்கணினிகள் மற்றும் 
பிற ோதைனஙக்ள எபநபாழுதும் பாதுகாபபாக ்வததைிருக்கினறாம்; அவற்றின 
இழபபு அல்லது தைிருட்டு குறிதது உடனடியாகப புகாேளிக்கினறாம்; எஙகளது 
கடவுச்நோற்க்ளப பகிரநது நகாள்ள மாட்னடாம்; அறிமுகமில்லாதை ்வஃ்ப 
நநட்நவாரக்குகளுடன இ்ணக்கும்னபாது அல்லது நமனநபாருள் அல்லது 
மினனஞேல் இ்ணபபுக்ள பதைிவிறக்கும்னபாது கவனமாக இருக்கினறாம். நீஙகள் 
ேநனதைகததைிற்குாிய அஙகீகாிக்கபபடாதை அணுகல் அல்லது நிறுவன அ்மபபுகள் 
அல்லது ஐ.டிக்கான நநட்நவாரக்குகள் மீற்லப பற்றி உடனடியாக புகாேளிக்க 
னவண்டும்.

•  நிறுவன உபகேணம், அல்லது பிற நோததுக்க்ள ேட்டபூரவமாகவும் ோியான 
மு்றயிலும் நாஙகள் விலக்குகினறாம், னமலும் எஙகள் நோதது அல்லது 
நதைாழில்நுட்பத்தை தைிருடினயா அல்லது தைவறாகப பயனபடுததைனவா இல்்ல.

 நிறுவன நடத்தை மற்றும் நநறிமு்றகள்  |  21

https://flextronics365.flextronics.com/dms/finance/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/dms/finance/finance/5.0%20Administration/5.01%20Global%20Travel%20and%20Expense%20Policy.docx&action=default&DefaultItemOpen=1


3.4.2 தைகவல் நதைாடரபுகள் மற்றும் ேமூக ஊடகம்
எஙகள் வணிகஙக்ளப பற்றிய நதைளிவான, துல்லியமான, இன்றய-னதைதைி-
வ்ேயிலான, மற்றும் ோியான தைகவ்ல நாஙகள் நதைாடரபுபடுததுகினறாம், 
ஆனால் தை்லவர, தை்ல்ம நிரவாக அதைிகாாி, தை்ல்ம நிதைி அதைிகாாி, 
நபாருளாளர மற்றும் ேந்தைபபடுததைல், தைகவல்நதைாடரபுகள், நி்லததைன்மயின 
VP ஆகினயார மட்டுனம எஙகள் நிறுவனததைின ோரபாக நபாது மக்களுடன 
நதைாடரபுநகாள்ள அனுமதைிக்கபபட்டுள்ளனர. ஊடகஙகள், நிதைிச் ேமூகம், 
பஙகுதைாேரகள் அல்லது நபாதுமக்களிடமிருநது நிறுவனம் பற்றிய நிதைி அல்லது 
பிற தைகவல்களுக்கான னகாாிக்்ககள் அதைிகாேபபூரவ நேய்தைித நதைாடரபாளரகளில் 
ஒனறு அல்லது அதைற்கு னமற்பட்டவரகளுக்குக் குறிபபிட னவண்டும். ஊடகஙகள், 
பாதுகாபபு ஆய்வாளரகள், நடபபு அல்லது வருஙகால முதைலீட்டாளரகள் 
அல்லது பிற மூனறாம் தைேபபினரகளுக்கு முன அனுமதைியினறி பிலக்ஸ் பற்றிய 
தைகவல்களுக்கு எநதைநவாரு னகாாிக்்கக்கும் பதைிலளிக்க மற்ற அ்னதது 
ஊழியரகளும் தை்ட நேய்யபபட்டுள்ளனர. அதைாவது, அல்லது ஏனதைனும் 
வ்லபபதைிவுகள், ேமூக நநரநவாரக் தைளம், பு்கபபடம்/வீடினயா பகிரவு, மற்றும் 
அேட்்ட அ்றகள் உள்ளிட்ட ேமூக ஊடகத்தைப பயனபடுததும்னபாதுஒரு நிருபர 
அல்லது ஆய்வாளோல்  அணுக னநாிட்டால், நாம்:

•  நமது நிறுவனம் அல்லது வாடிக்்கயாளரகளின தைகவல்க்ளப பகிேக் கூடாது.
•  எஙகள் நிறுவனத்தைப பற்றிய எநதைநவாரு உததைினயாகபூரவ தைகவ்லயும் 

நபாது களததைில் நவளியிடுவதைற்கு முன நபருநிறுவன ேமூக ஊடகம் மற்றும் 
வரததைகத தைகவல்நதைாடரபுகள் குழுக்கள் ஒபபுதை்லப நபறுஙகள்.

•  நமது நிறுவனததைின நோததுக்க்ளப பாதுகாக்கவும்.
•  நிருபரகள் அல்லது ஆய்வாளரகள் ஒரு வேதைி்யப பார்வயிட அனுமதைிபபதைற்கு 

முன, நபருநிறுவனத தைகவல்நதைாடரபுகளின மூததை இயக்குநர முன அனுமதைி்யப 
நபறுஙகள்.

•  இேகேியத தைகவல்க்ளப பாதுகாததைல்.
நீஙகள் ேமூக ஊடகக் நகாள்்க்ய ேந்தைபபடுததைல் 
மற்றும் நபருநிறுவன தைகவல்நதைாடரபுப னபாரடல் மற்றும் 
இ்ணய பயனபாட்டு நகாள்்கயில் டிஎம்எஸ் னபாரடலின 
கீழ காணலாம். னமலும் குறியீடு பிாிவு 3.2.1இல் இேகேியத 
தைகவல் மற்றும் பிாிவு 3.6 பாதுகாபபுச் ேட்டஙகளுடன 
இணஙகுதைல்.

3.5 நாஙகள் துல்லியமான புததைகஙகள் மற்றும் பதைிவுக்ள 
போமாிக்கினறாம்.
•  உயரநதை நிதைி முடிவுக்ள அ்டவதைன மூலம் நாஙகள் மதைிப்ப உருவாக்க 

முயற்ேி நேய்கினறாம். நாம் எபனபாதும் னநர்மயான, துல்லியமான 
மற்றும் முழு்மயான நிதைித தைகவ்லனய தையாாிக்க னவண்டும், நபாதுவாக 
ஏற்றுக்நகாள்ளபபட்ட கணக்கியல் நகாள்்கக்ளத ("ஜிஎஎபி") 
தைீவிேமாக பினபற்ற னவண்டும், மற்றும் அ்னதது கணக்கியல் மற்றும் 
நிதைி அறிக்்ககளும் நபாருநதும் விதைிமு்றகளுக்கு இணஙக மற்றும் 
ஒழுஙகாக ஆவணபபடுததைபபடுவ்தை உறுதைிபபடுததுவதைற்குச் ோியான உள் 
கட்டுபபாடுகள் மற்றும் நேயல்மு்றக்ளக் நகாண்டிருக்க னவண்டும்.

•  சுயாதைீன தைணிக்்கயாளரகள் ஈடுபடும் எஙகள் புததைகஙகள் மற்றும் பதைிவுகள் 
தைவறான அல்லது தைவறாக வழிநடததும் உள்ளீடுகள் ஏதுமில்லாமல் இருபப்தை 
உறுதைி நேய்வதும், மற்றும் எஙகள் புததைகஙகள் மற்றும் பதைிவுக்ள ேட்டத 
னதை்வகள் மற்றும் நபாருநதும் கணக்கியல் தைேநி்லகளுக்கு உட்பட்டவாறு 
்வக்கபபட்டிருக்கிறது எனறும் உறுதைிநேய்வது நமது நபாறுபபு ஆகும்.

•  எநதைவிதை னநாக்கததைிற்காகவும் அறிவிக்கபபடாதை அல்லது பதைிவு நேய்யபபடாதை 
நபருநிறுவன நிதைிக்ள நாஙகள் ்வததைிருக்க மாட்னடாம்.

•  ோியான, முழு்மயான, மற்றும் துல்லியமான ஆதைாாிக்கும் பதைிவுகள் மற்றும் 
ஒபபுதைல்கள் இருபபதைற்கு மட்டுனம நாஙகள் கட்டணம் நேலுததுகினறாம்.

ஏனதைனும் பிலக்ஸ்வணிகப பதைிவுகள் அல்லது கணக்குகள் 
நபாய்யாக்கபபட்டதைாகனவா, தைவறாக மாற்றபபட்டதைாகனவா, அல்லது 
அழிக்கபபட்டுவிட்டதைாகனவா நீஙகள் நம்பினால், உடனடியாக நீதைித து்ற்யத 
நதைாடரபு நகாள்ளுஙகள் அல்லது எஙகளு்டய புகாேளிக்கும் வளஙகளில் 
இனநனாரு அம்ேத்தைப பயனபடுததைவும். இநதை வ்கயான நடவடிக்்க 
நபாறுததுக் நகாள்ள்பபட மாட்டாது. நீஙகள் நிறுவன பதைிவு ்வததைிருததைல் 

நகாள்்க்ய  நபருநிறுவன பதைிவுகள் 
னமலாண்்மப னபாரடலில் காணலாம்.
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3.6 நாஙகள் அ்னததுப பாதுகாபபுச் ேட்டஙகளுக்கும் 
இணஙகுகினறாம்.
•  னமலாண்்மயால் நிரணயிக்கபபட்டபடி, பாதுகாபபுச் ேட்டஙக்ள 

னமற்நகாள்வதைில் முதைலீடு நேய்யும் நபாதுமக்களுக்கு னநேததைில், 
முழு்மயான, நியாயமான, துல்லியமான மற்றும் புாிநதுநகாள்ளக்கூடிய 
தைகவ்ல வழஙகுகினறாம்.

•  நாஙகள் னதைரநநதைடுக்கபபட்ட நபாருள், தைனிபபட்ட தைகவல் நவளிபபாட்்ட 
தைடுக்கும் ஒழுஙகுமு்றஎஃபடிஐப பினபற்றுகினறாம் (எ.கா., 
பாதுகாபபுதைாேரகள் அல்லது நிதைி ஆய்வாளர ேமூகததைின உறுபபினரகளுக்கு).

•  பாதுகாபபுச் ேந்தைகள் எனறு வரும்னபாது நாஙகள் ஒரு்மபபாடுடன 
நேயல்படுகினறாம், மற்றும் உள் வரததைக நகாள்்க்ய 
ந்டமு்றபபடுததைியுள்னளாம், இதைற்கு னதை்வயான்வ:
-  நீஙகள் Flexபிலக்ஸ் பற்றிய நபாதுவானது அல்லாதை நபாருள் தைகவ்ல 

அறிநதைிருக்கும்னபாது பிலக்ஸ்பாதுகாபபுகளில் வியாபாேம் நேய்யாமல் 
னபாகலாம். பிலக்ஸ்-ற்காக பணிபுாியும் னபாது, நவளிபப்டயாக-
வியாபாேம் நேய்யும் நிறுவனஙகளின விஷயஙகள், நபாதுவானதைல்லாதை 
தைகவல் ஆகியவற்்றக் கற்க னநாிடும் அவற்றின பாதுகாபபுகளில் 
நேய்யும் பாிவரததை்னகளிலும் இநதைத தை்டப நபாருநதும்.  "நபாருள் 
தைகவல்" எனபது பேவலாக வ்ேயறுக்கபபடும் மற்றும் நபாதுமக்களுக்கு 
கி்டக்காதை மற்றும் ஒரு நியாயமான முதைலீட்டாளர பாதுகாபபுக்ள 
வாஙக, விற்க அல்லது தைக்க்வததுக் நகாள்வதைில் முக்கியமாக கருதும் 
எநதை தைகவ்லயும் உள்ளடக்கும். நியாயமாக பாதுகாபபுக் கட்டணத்தை 
பாதைிக்கக்கூடிய எநதை தைகவலும் நபாருனள ஆகும். நபாருள் தைகவல் 
னநரம்றயாகனவா அல்லது எதைிரம்றயாகனவா இருக்கலாம். நபாருள் 
நதைாடரபான அ்னதது வ்கபபாடுக்ளயும் வ்ேயறுக்க முடியாது, 
னமலும் ேநனதைகததைில் இருக்கும் னபாது, நீஙகள் நபாதுவானதைல்லாதை 
அல்லது இேகேியத தைகவல்க்ளப நபாருளாகக் கருதைி, பாதுகாபபுப 
பாிவரததை்னகளில் ஈடுபடுவதைற்கு முன நீதைித து்றயுடன கலநதைானலாேிக்க 
னவண்டும்.

-  அநதைத தைகவலின அடிபப்டயில் பிலக்ஸ்பாதுகாபபுகளில் 
(அல்லது னவறு ஏனதைா ஒரு நபாது வியாபாே 
பாதுகாபபுகளில்) வியாபாேம் நேய்யக்கூடிய 
மற்றவரகளிடம் நீஙகள் நபாரு்ளனயா, 
நபாதுவானதைல்லாதை தைகவல்க்ளத நதைாடரபு 
நகாள்ளனவா அல்லது "ேிறுகுறிபபு" நகாடுக்கனவா 
கூடாது. அநதைத தைகவலின அடிபப்டயில் பிலக்ஸ் 
பாதுகாபபுகளில் (அல்லது னவறு ஏனதைா ஒரு நபாது 
வியாபாே பாதுகாபபுகளில்) வியாபாேம் நேய்யக்கூடிய 
மற்றவரகளிடம் நீஙகள் னவநறாரு நபருடன வியாபாேம் 
நேய்யக் கூடாது.

-  ஏனதைனும் வட்டி வியாபாேம் னபானற நபறுதைி 
பாிவரததை்னகளில் ஈடுபடனவா அல்லது “னபாடு”, 
“அ்ழ”, அல்லது “குறுகிய விற்ப்ன” னபானற பிலக்ஸ்-
இன பாதுகாபபுகளில் வருஙகால வி்லத நதைாடரபான 
நி்ல, மற்றும் பிலக்ஸ்-இன பாதுகாபபுகளுடனான 
இழபபுக் காபபுப பாிவரததை்னகளில் ஈடுபடனவா அல்லது 
அததை்கய பததைிேஙக்ளத து்ண ஈடாக விளிபபுக் 
கணக்குகள் அல்லது கடனகளில் பயனபடுததைனவா 
கூடாது.

-  நீஙகள் ஒரு இயக்குனர, அலுவலர, ஊழியர, ஆனலாேகர 
அல்லது நிறுவனததைின ஒபபநதைக்காேோக இருபபதைில் 
இருநது நிறுததைபபடும்னபாது நீஙகள் நபாருள், 
நபாதுவானதைல்லாதை தைகவல் னபானறவற்்றப 
நபற்றிருநதைால், இநதை தைகவல்கள் நபாதுமக்கள் அல்லது 
இனி நபாருளற்றதைாக இருக்கும் வ்ேயிலும் நதைாடரநது 
நபாருநதும்.

னமலும் தைகவல்கள் உள் வியாபாேக் நகாள்்கயில் ேட்ட 
டிஎம்எஸ் னபாரடலில் அல்லது நீதைித து்றயுடனான 
அறிவு்ேக்குப பிறகுக் கி்டக்கபநபறும்.
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4
எஙகள் வாடிக்்கயாளரகள் 
மற்றும் வரததைக 
கூட்டாள ிகளுக்கான 
ஒரு்மபபாடு
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4.1 நாஙகள் நபாறுபபுள்ள விற்ப்ன மற்றும் 
ேந்தைபபடுததும் ந்டமு்றகளில் ஈடுபடுகினறாம்.
எஙகளின விளம்பே, விற்ப்ன, மற்றும் ேந்தைபபடுததும் நபாருட்கள் 
பிலக்ஸ், எஙகளது னே்வகள், மற்றும் உற்பததைி நேய்யும் தையாாிபபுக்கள் 
பற்றிய உண்்மயான அறிக்்கக்ளனய நகாண்டுள்ளன எனபதைற்கு நாஙகள் 
நபாறுபனபற்கினறாம் மற்றும் உறுதைிபபடுததுகினறாம்.

4.2 ேந்தையில் நியாயமான மு்றயில் னபாட்டியிடுகினறாம்.
•  னபாட்டி மற்றும் நம்பிக்்கயில்லா ேட்டஙகள் அடி்மபபடாதை மற்றும் 

நியாயமான னபாட்டி்ய ஊக்குவிக்கும் மற்றும் பாதுகாக்கும் னநாக்கததைிற்காக 
உள்ளன. நாஙகள் வலுவான னபாட்டி்ய ஆதைாிக்கினறாம் மற்றும் நியாயமற்ற 
வணிக ந்டமு்றக்ளப நபாறுததுக்நகாள்ள மாட்னடாம்.

•  எஙகள் இயக்குநரகள், அதைிகாாிகள் மற்றும் ஊழியரகள் வாடிக்்கயாளரகள், 
ேப்ளயரகள், னபாட்டியாளரகள், மற்றும் அவரகளது ஊழியரகளுடன மிகவும் 
நியாயமாக உடனபடுகிறாரகள். ்கயாளுதைல், ம்றததைல், ேலு்க நபற்றத 
தைகவல் துஷபிேனயாகம் நேய்தைல், நபாருள் உண்்மக்ளத தைவறாகப னபசுதைல் 
அல்லது நியாயமற்ற ஒபபநதைம் ேம்பநதைபபட்ட னவறு ஏனதைனும் ந்டமு்ற 
ஆகியவற்றின மூலமாகத தைவறான அனுகூலஙக்ள நாஙகள் நபறவில்்ல.

•  மற்றவரகளு்டய நடவடிக்்ககள் பற்றிய தைகவ்லச் னேகாிக்கும் னபாது, 
ேட்டம் மற்றும் அறநநறி இேண்டு ாீதைியாகவும் நாஙகள் நேய்கினறாம்.

•  நாஙகள் னபாட்டியாளரகளுடன ஒததுபனபாக மாட்னடாம், மற்றும் நாஙகள் 
வரததைக ேஙகஙகளில் னேரநதைானலா அல்லது அவவபனபாது தைிறனளவிடல் 
அல்லது பிற நடவடிக்்ககளில் பஙனகற்றானலா, நீதைித து்றயின ஒபபுதைலுடன 
மட்டுனம அவவாறு நேய்னவாம். குறிபபாக, நீஙகள் நீதைித து்றயிடம் இருநது 
ஒபபுதைல் நபறாமல் பிலக்ஸ்-ற்கு நவளினய உள்ளவரகளுடன நதைாடரநது 
கலநது்ேயாட கூடாது
-  வி்ல அல்லது வி்லயிடல் நகாள்்க, விற்ப்ன விதைிமு்றகள், நேலவுகள், 

ேந்தைபபடுததைல் அல்லது மூனலாபாயத தைிட்டஙகள், உற்பததைி அளவுகள்
-  தைனியுாி்மயு்டய அல்லது இேகேிய தைகவல்கள்
-  ோததைியமான னேரக்்க மற்றும் ்கயகபபடுததுதைல், கூட்டு முயற்ேிகள், 

அல்லது மற்ற கூட்டுக்கள்
-  புறக்கணிபபுகள்

-  வாடிக்்கயாளரகள், தையாாிபபுகள், னே்வகள், விற்ப்ன, வழஙகுதைல்கள் 
அல்லது பிேனதைேஙகளின ஒதுக்கீடுகள்

-  பிேதனயகமான ஒபபநதை ஏற்பாடுகள்
-  ேப்ளயரகள் அல்லது வாடிக்்கயாளரகளுடனான குறிபபிட்ட 

கட்டுபபாடுகள், அல்லது உறவுக்ள ஏற்படுததுதைல்
-  ேப்ளயர அல்லது வாடிக்்கயாளருடன எநதைநவாரு ஒபபநதைததைின னவறு 

எநதை குறிபபிட்ட விதைிமு்றகள்
எஙகளு்டய தைகவல்க்ள பகிரநது நகாள்ளுதைல் அல்லது எஙகளு்டய 
னபாட்டியாளரகளில் ஒருவ்ேப பற்றிய தைகவல்க்ளப பயனபடுததைல் பற்றிய 
னகள்விகள் உஙகளுக்கு இருநதைால், நீதைித து்றயின வழிகாட்ட்லப நபறவும். 
நீஙகள் நம்பிக்்கயில்லா மற்றும் னபாட்டிக் நகாள்்க்ய ேட்ட டிஎம்எஸ் 
னபாரடலின கீழ காணலாம்.
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4.3 நாஙகள் மூனறாம் தைேபபு தைகவல் மற்றும் நோததுக்க்ள 
பாதுகாக்கினறாம்.
•  எஙகளு்டய வாடிக்்கயாளரகள் மற்றும் வணிகப கூட்டாளிகள் 

எஙகளுடனகிரும் இேகேியத தைகவ்ல நாஙகள் பாதுகாக்கினறாம், ேட்டபபூரவ 
அல்லது ஒபபநதை உாி்ம அல்லது ேட்டபூரவமான வியாபாேததைில் இல்லாதை 
நிறுவனததைிற்கு உள்னளனயா அல்லது நவளினயயுள்ள எவருடனும் இநதைத 
தைகவ்ல நாஙகள் பகிரநது நகாள்ள மாட்னடாம்.

•  எஙகள் வாடிக்்கயாளரகள், ேப்ளயரகள், மற்றும் வணிக கூட்டாளிகளின 
தைகவல் மற்றும் நோததுக்ளப பாதுகாக்க நாஙகள் நேயல்தைிறனமிக்க 
படிக்ள எடுக்கினறாம்.

•  நாஙகள் மற்ற நிறுவனஙகளால் தையாாிக்கபபட்ட நமனநபாரு்ளப 
பயனபடுததுகினறாம், ஆனால் அனுமதைியற்ற கல்க்ள எடுக்கனவா அல்லது 
நபாருநதும் உாிம ஒபபநதைததைின கீழ அனுமதைியினறி நமனநபாரு்ள 
மறுவிற்ப்ன நேய்யனவா அல்லது மாற்றனவா இல்்ல. அனுமதைிக்கபபட்ட 
மற்றும் உாிமம் நபற்ற நமனநபாருனள நிறுவபபட்டிருக்கிறதைா எனறு 
ோிபாரக்க பிலக்ஸ் உஙகள் கணினிக்ளயும் பிற ோதைனஙக்ளயும் 
பாினோதைிக்க நீஙகள் எதைிரபாரக்கலாம்.

நீஙகள் நமனநபாருள் பதைிபபுாி்ம நகாள்்க, இறுதைி பயனர நகாள்்க 
மற்றும் பிலக்ஸ்இன இ்ணயப பயனபாட்டுக் நகாள்்க்ய ஐடி 
னபாரடலில் காணலாம். குறியீடு பிாிவு 3.6ஐப பாரக்கவும் பாதுகாபபுச் 
ேட்டஙகளுடன இணஙகுதைல்.
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4.4 அேோஙகஙகததுடன வணிகம் நேய்யும் னபாது நாஙகள் 
ஒரு்மபபாட்டுடன நேயல்படுகினறாம்.
•  அேோஙகததுடன னவ்ல நேய்யும் னபாது னநர்மயாகவும் 

ஒரு்மபபாட்டுடனும் நேயல்படுகினறாம் மற்றும் எஙகள் ோரபாக 
அேோஙகஙகளுடன ஊடாடும் மூனறாம் தைேபபினருக்கு தைளோ ஊக்கத்தை 
நடததுனவாம்.

•  அேோஙக ஒபபநதைஙகளுக்குத நதைாடரபு்டய பதைிவுக்ள தையாாிபபதைிலும் 
போமாிபபதைிலும் நாஙகள் கவனமாக இருக்கினறாம்.

•  அேோஙக ஒபபநதைததைிற்கு நபாருநதுகினற நபாருநதும் ேட்டஙக்ளயும் 
ந்டமு்றக்ளயும் நாஙகள் பினபற்றுகினறாம், மற்றும் எநதை அேோஙக 
உருபபடியுடனும் எநதை ஒபபநதைததைின விதைிமு்றக்ளயும் நிபநதை்னக்ளயும் 
பினபற்றுகினறாம். நீதைிதது்ற எநதைநவாரு அேோஙக உருபபடியுடனான 
அ்னதது ஒபபநதைஙக்ளயும் மதைிபபாய்வு நேய்து ஒபபுதைல் அளிக்க னவண்டும்.

•  நீஙகள் எநதைநவாரு அேோஙக அதைிகாாிக்னகா அல்லது அேோஙகததைிற்கு-
நோநதைமான அல்லது கட்டுபபாட்டில் உள்ள நிறுவனம் அல்லது ஏஜனேியின 
எநதைநவாரு ஊழியருக்கும் தைவறாகப பாதுகாக்க அல்லது வியாபாேத்தை 
்வததைிருக்க, அல்லது பிலக்ஸ் நதைாடரபான எநதைநவாரு முடி்வயும் தைவறான 
மு்றயில் நேல்வாக்கு நேலுததைவும் மதைிபபுமிக்க எ்தையும் நகாடுக்கனவா, 
வாக்களிக்கனவா, அல்லது வழஙகனவா கூடாது, மற்றும் பிலக்ஸ்-ற்கு 
அவவாறு நேய்ய எநதை மூனறாம் தைேபபின்ேயும் (ஆனலாேகர, முகவர அல்லது 
வியாபாே கூட்டாளி னபானற) நாஙகள் பயனபடுததை மாட்னடாம். அேோஙக 
அதைிகாாிகள் மற்றும் ஊழியரகளிடம் உணவு, நபாழுதுனபாக்கு, னபாக்குவேதது 
மற்றும் உ்றவிடம் உட்பட்ட பாிசுக்ள வழஙகுவ்தை ஆளு்மச் நேய்யும் 
கடு்மயான ேட்டஙகள் உள்ளன. நீதைித து்றயின முன ஒபபுதைல் இனறி 
நிறுவன வணிகத நதைாடரபாக அேோஙக அதைிகாாிகளுக்னகா அல்லது 
ஊழியரகளுக்னகா அல்லது குடும்ப உறுபபினரகளுக்னகா நாஙகள் பாிசுக்ளனயா 
அல்லது மதைிபபுமிக்க எ்தையும் வழஙகுவதைில்்ல.

நீஙகள் ஒரு அேோஙக உருபபடியிலிருநது ஒரு விோே்ண அல்லது 
னகாாிக்்க்யப நபற்றால், எபபடி பதைிலளிபபது எனபது பற்றி தைீரமானிக்க, 
நீஙகள் உடனடியாக பிலக்ஸ் நீதைிக் குழு்வ நதைாடரபு நகாள்ள னவண்டும். 
குறியீடு பிாிவு 6.2ஐப பாரக்கவும் இலஞேம் அல்லது ்கயூட்டம் எதுவுமில்்ல, 
பிாிவு5.2 நகாள்முதைல் ந்டமு்றகள், மற்றும் பிாிவு 3.3 பாிசுகள் மற்றும் வணிக 
நபாழுதுனபாக்்கப நபறுதைல். நீஙகள் ஊழல் எதைிரபபு நகாள்்க்ய ேட்ட 
டிஎம்எஸ் னபாரடலில் காணலாம்.
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5
எஙகளது உலகளாவிய 
வழஙகும் ேஙகிலியில் உள்ள 
ஒரு்மபபாடு
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5.1 நாஙகள் நபாறுபபுள்ள ேப்ளயரகள் மற்றும் வியாபாே 
கூட்டாளிகளுடன வணிகம் நேய்கினறாம்.
•  நாஙகள் ேப்ளயரக்ள அவரகளின தைகுதைிகள் மற்றும் நேயல் வண்ணவீதை 

அடிபப்டயில் னதைரவு நேய்கினறாம்.
•  ேிறநதை தைேம், ேிறநதை னே்வ, னபாட்டிக்குாிய வி்ல்ய வழஙகும் 

ேப்ளயரகளுடன வலுவான னவ்ல உறவுக்ள நாஙகள் வளரததுக் 
நகாள்கினறாம், னமலும் எஙகள் நிறுவனததைின ஒபபநதைம், ேட்டபபூரவ, 
தைனியுாி்ம மற்றும் நநறிமு்ற வணிகத தைேஙக்ளப பினபற்றுகினறாம்.

•  நாஙகள் நபாறுபபுள்ள வியாபாே கூட்டணி (ஆரபிஎ) இன ஸ்தைாபக மற்றும் 
நேயல்தைிறனிக்க உறுபபினோக இருக்கினறாம் மற்றும் எஙகள் ேப்ளயரகள் 
எஙகள் வழஙகு ேஙகிலி பாதுகாபபு ந்டமு்றகள் உட்பட்ட அ்னததைிற்கும் 
ஆரபிஎ க்கு இணஙக னவண்டும்.

•  ஒழுஙகான மற்றும் ோியாக அஙகீகாிக்கபபட்ட மூலஙகளில் இருநது மட்டுனம 
நபாருள்க்ள வாஙகவும் பயனபடுததைவும் நாஙகள் கட்மபபட்டுள்னளாம்.

•  எஙகளது விநினயாகச் ேஙகிலி பாதுகாபபுத தைிட்டஙகளின கீழ பாதுகாபபு 
மற்றும் ஒபபநதைக் கட்மகளுக்கு இணஙக எஙகள் விநினயாகச் ேஙகிலி னே்வ 
வழஙகுநரக்ள நாஙகள் தைணிக்்கச் நேய்கினறாம்.

இநதை எதைிரபாரபபுகளுடன நபாருநதைாதை வ்கயில் ஒரு ேப்ளயர நேயல்படுவதைாக 
நீஙகள் ேநனதைகிததைால், நநறிமு்றகள் ஹாட்்லன அல்லது குறியீட்டின பிாிவு 1.2 
-இல் உள்ள ஏனதைா ஒரு அறிக்்கயிடும் வளஙக்ளப பயனபடுததைி உஙகள் குே்ல 
எழுபபவும்.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/17667/index.html


5.2 நாஙகள் நியாயமான நகாள்முதைல் ந்டமு்றக்ளப 
போமாிக்கினறாம்.
•  பிலக்ஸ் தைனது வாடிக்்கயாளரகளுக்கு தைகுதைிவாய்நதை மற்றும் துாிதைமானத 

தையாாிபபு னமம்பாடு, அதைிக உற்பததைிததைிறன, உயரநதை தைேம், சுறுசுறுபபு, மற்றும் 
நேலவு னபாட்டிததைிறன ஆகியவற்றின மூலம் மதைிப்ப உருவாக்குகிறது.

•  எஙகள் வாடிக்்கயாளரகள், ேப்ளயரகள் மற்றும் வணிகக் 
கூட்டாளிகளுடனான பிலக்ஸ்இன ஒபபநதைஙகள் நல்ல வணிகத தைீரபபு மற்றும் 
நியாயமான ஒபபநதை அடிபப்டயில் அ்மநதைிருக்கினறன.

•  நியாயமான மற்றும் நவளிபப்டயான ஒரு னபாட்டியிடும்ஏல நேயல்மு்ற்ய 
நாஙகள் பயனபடுததுகினறாம், னமலும் எஙகள் உலகளாவிய ஆதைாேக் 
நகாள்்ககள் மற்றும் நபாருததைமானத தைளக் நகாள்்ககள் ஆகியவற்றுடன 
ஒததுபனபாகும் நகாள்முதைல் ந்டமு்றகளினலனய ஈடுபடுகினறாம்.

•  நகாள்முதைல் நடவடிக்்கக்ள நடததும்னபாது, நாஙகள் எநதைவிதை இலஞேனமா, 
்கயூட்டனமா, அல்லது மதைிபபுமிக்கனவற்்றனயா, அல்லது நபறுநாின 
நடத்தைகள் அல்லது முடிவுக்ள தைவறான மு்றயில் கட்டுபபடுததை வணிகக் 
கூட்டாளிக்ள வழஙகனவா அல்லது நபறனவா மாட்னடாம்.

எஙகள் நிறுவனததைின நகாள்முதைல் ந்டமு்றகள் அல்லது நகாள்்ககளுடன 
இணஙகாதை விதைததைில் ேப்ளயர னதைரவு நேய்யபபட்டிருபபதைாக நீஙகள் 
ேநனதைகிததைானலா அல்லது விற்ப்னயாளர னதைரவுநேய்தைல் நேயல்மு்றயில் 
தைவறான அனுதைாப ஈடுபட்டிருபபதைாக நீஙகள் ேநனதைகிததைானலா, நநறிமு்றகள் 
ஹாட்்லன அல்லது குறியீட்டின பிாிவு 1.2 -இல் உள்ள ஏனதைா ஒரு 
அறிக்்கயிடும் வளஙக்ளப பயனபடுததைி உஙகள் குே்ல எழுபபவும்.

நீஙகள் நகாள்முதைல் ந்டமு்றகள் வழிகாட்டிப புததைகம், ேப்ளயர னதைரவு 
மற்றும் னமலாண்்ம நகாள்்க,  உலகளாவிய துண்டு மற்றும் கழிவு 
னமலாண்்மச் நேயல்மு்ற மற்றும உலகளாவிய நகாள்முதைல் ்ேப்ள ேஙகிலி 
நகாள்்க்ய் மற்றும் ேப்ள ேஙகிலி னபாரடலில் காணலாம். குறியீடு பிாிவு 
6.2ஐயும் பாரக்கவும் இலஞேம் அல்லது ்கயூட்டம் எதுவுமில்்ல மற்றும் பிாிவு 
3.3 பாிசுகள் மற்றும் வணிக நபாழுதுனபாக்்கப நபறுதைல்.
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6
எஙகளது 
உலகளாவிய 
ேமூகததைில் உள்ள 
ஒரு்மபபாடு
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ஒரு நல்ல நபருநிறுவன குடிமகனாக, நாஙகள் நபாறுபபுடன நேயல்படுகினறாம், 
நடவடிக்்கக்ள பாதுகாபபாக நடததைி, நடக்கக்கூடிய அவேேநி்லக்கு 
ஏற்பாட்டுடன இருக்கினறாம். கல்வி, குடி்ம மற்றும் அறநநறி அ்மபபுகளுடன 
ஆதைாிபபதைன மூலமும், பஙகளிபபதைன மூலமும் ேமூகததைிற்கு நாஙகள் தைிருபபிக் 
நகாடுக்கினறாம்.

6.1 சுற்றுச்சூழ்ல பாதுகாக்க நாஙகள் 
கட்மபபட்டுள்னளாம்.
•  சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான உற்பததைி நேயல்மு்றகள் மற்றும் 

ேப்ளயரக்ளப பயனபடுததைி சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான தையாாிபபுக்ள 
உற்பததைி நேய்வதைில் கவனம் நேலுததுவ்தை உறுதைிபடுததை பிலக்ஸ் ஒரு பலமான 
சுற்றுச்சூழல் மூனலாபாயத்தைப பயனபடுததுகிறது.

• சுற்றுச்சூழ்லப பாதுகாபபதைற்கும், ஆற்றல் மற்றும் இயற்்க வளஙக்ள 
காபபாற்றுவதைற்கும், மற்றும் னமலாண்்ம ந்டமு்றக்ளயும் 
நதைாழில்நுட்பத்தையும் பயனபடுததைி மாசுபாட்்டத தைடுக்கவும் நபாருநதும் 
அ்னததுச் சுற்றுச்சூழல் ேட்டஙக்ளயும் விதைிக்ளயும் பினபற்றுகினறாம்.

•  பயனபாடு, னேமிபபு, நவளினயற்றம் மற்றும் எஙகள் உற்பததைிச் 
நேயல்மு்றகளின னபாது பயனபடுததைபபடும் அபாயகேமான நபாருட்க்ள 
அகற்றுவது நதைாடரபானவற்றில் ளாவிய மற்றும் உள்ளூர கட்டுபபாட்டுத 
னதை்வக்ள நாஙகள் க்டபபிடிக்கினறாம்.

• நாஙகள் நபாறுபபாளியாகும் தையாாிபபுகள், நபாருட்கள் மற்றும் 
கூறுபாடுகள் ஆகியவற்றில் உள்ள ஆபததைான நபாருட்களுக்கு உலகளாவிய 
ந்டமு்றகளுடன நாஙகள் இணஙகுகினறாம்.

•  நாஙகள் நேயல்படும் அ்னதது உலக ேமூகஙகளிலும் ஒரு நபாறுபபான 
நபருநிறுவனக் குடிமகனாக எஙகள் நி்ல்யப போமாிக்க இநதை 
ேட்டஙகளுடனான எஙகள் இணக்கத்தை நாஙகள் கண்காணிக்கினறாம். 
கூடுதைலாக, மாறும் சூழநி்லக்ள உ்ேக்கவும், மற்றும் நதைாடரச்ேியாக எஙகள் 
நேயல்தைிற்ன னமம்படுததைவும் எஙகளது பயிற்ேிக்ளயும் ந்டமு்றக்ளயும் 
மு்றயாக மதைிபபாய்வு நேய்கினறாம்.

•  நீஙகள்  பிலக்ஸ் நி்லததைன்ம அறிக்்க்ய  உலகளாவிய குடியுாி்ம 
னபாரடலில் காணலாம்.
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6.2 நாம் யாருக்கும் ேலு்க வழஙகனவா அல்லது லஞேம் 
நகாடுக்கனவா அல்லது ்கயூட்டனவா மாட்னடாம்.
•  நாஙகள் இலஞேம், ஊழல் மற்றும் தைவறான கட்டணஙக்ள எநதை 

வடிவததைிலும் எவருக்கும் வழஙகுவ்தைத தை்டநேய்கினறாம்.
•  அநமாிக்க நவளிநாட்டு ஊழல் ந்டமு்றகள் ேட்டம் (எஃபேிபிஎ, யூ.னக. 

இலஞேச் ேட்டம் 2010 மற்றும் நாஙகள் வணிகம் நடததும் நாடுகளில் உள்ள 
இலஞேததைிற்கு-எதைிோன மற்றும் ஊழல்-எதைிரபபு ேட்டஙகளுடன நாஙகள் 
இணஙகுகினறாம்.

•  நீஙகள் அேோஙக அதைிகாாி உள்ளிட்ட எவருக்கும் தைவறாகப பாதுகாக்க 
அல்லது வியாபாேத்தை ்வததைிருக்க, அல்லது பிலக்ஸ் நதைாடரபான 
எநதைநவாரு முடிவிலும் தைவறான மு்றயில் நேல்வாக்கு நேலுததைவும் 
மதைிபபுமிக்க (பணம், பணததைிற்குச் ேமமான அல்லது வணிகமல்லாதை பயணம் 
னபானற்வ) எ்தையும் நகாடுக்கனவா, வாக்களிக்கனவா, அல்லது வழஙகனவா 
கூடாது; மற்றும் பிலக்ஸ்-ன ோரபில் அவவாறு நேய்ய எநதை மூனறாம் 
தைேபபின்ேயும் (ஆனலாேகர, முகவர அல்லது வியாபாே கூட்டாளி னபானற) 
பயனபடுததை கூடாது.

•  நதைாழில் மற்றும் குறிபபிட்ட நாட்டு ந்டமு்றகளினபடி நியாயமான 
பாிசுகள் மற்றும் நபாழுதுனபாக்குக்ள மட்டுனம வழஙகுனவாம், ஆனால் 
அவரகள் எநதைநவாரு விதைததைிலும் பி்ணக்கபபட்டிருநதைானலா அல்லது 
அவற்்றப நபற்றுக் நகாள்ளும் நபருக்கு பி்ணக்கபபட்டிருபபதைாகத 
னதைானறினானலா நாஙகள் அததை்கய பாிசுகள் அல்லது நபாழுதுனபாக்குக்ள 
வழஙக மாட்னடாம். நபாருநதும் ேட்டம் அல்லது நபறுநர நிறுவனததைின 
நகாள்்கக்கு எதைிோன பாிசுக்ள நீஙகள் வழஙகக்கூடாது.

•  தைேக்கு்ற்வ ஏற்படுததும் அல்லது சுேண்டும் இயல்்பக் நகாண்டிருக்கும் 
நபாழுதுனபாக்கு உள்ளிட்ட நிறுவனததைின மன உ்ளவிற்கு வழிவகுக்கும் 
நபாழுதுனபாக்குக்ள நீஙகள் வழஙகக்கூடாது.

•  அ்னததுப நபாருநதும் ஊழல்-எதைிரபபு ேட்டஙகள் மற்றும் நிறுவனததைின 
ஒரு்மபபாட்டுத தைேஙக்ளயும் பிலக்ஸ் மூலம் நிச்ேயிக்கபபட்ட மூனறாம் 
தைேபபினரகளும் க்டபபிடிக்க னவண்டும்.

•  னநேடியாகனவா அல்லது ம்றமுகமாகனவா உஙகளுக்கு அளிக்கபபடும் 
அல்லது வழஙகபபடும் எநதைநவாரு தைனிபபட்ட நன்மயின 
அடிபப்டயிலான எநதைநவாரு ேப்ளயர, விற்ப்னயாளர, வாடிக்்கயாளர 
அல்லது பிற வியாபாே கூட்டாளருடனும் நீஙகள் வணிக முடிவுக்ள 
எடுக்கக்கூடாது.

•  நாஙகள் இலஞேம் அல்லது ்கயூட்டத்தைக் னகட்கனவா, அதைிகாேம் 
நேய்யனவா, அல்லது ஏற்றுக்நகாள்ளனவா மாட்னடாம்.

•  நாஙகள் எநதைவிதை இலஞேனமா, ்கயூட்டனமா, அல்லது 
மதைிபபுமிக்கனவற்்றனயா, அல்லது நபறுநாின நடத்தைகள் அல்லது 
முடிவுக்ள தைவறான மு்றயில் கட்டுபபடுததை வணிகக் கூட்டாளிக்ள 
வழஙகனவா அல்லது நபறனவா மாட்னடாம்; மற்றும் மததைியிம் எநதை மூனறாம் 
தைேபபின்ேயும் முகவர, ஆனலாேகர, விநினயாகஸ்தைகர, அல்லது வணிகக் 
கூட்டாளி னபானற) பிலக்ஸ்-ற்காகச் நேய்ய பயனபடுததுவதைில்்ல.

“இலஞேம்” எனபது தைவறான மு்றயில் னவநறாருவாின நடத்தைகள் அல்லது 
முடிவுகள் மீது நேல்வாக்கு நேலுததைி வணிகத்தைப நபற அல்லது தைக்க்வததுக் 
நகாள்ள, அல்லது நியாயமில்லாதை வணிக நன்மக்காகக் நகாடுக்கபபடும் 
ஏனதைனும் மதைிபபுமிக்க, பணம் உட்பட, பாிசுகள், நபாழுதுனபாக்கு, அல்லது 
வணிக நய நாகாீக ந்டகள் ஆகும்.

ஒரு “்கயூட்டம்” எனபது வணிகததைிற்கு நகாடுக்க கட்டபபடும் பணம் அல்லது 
நவகுமதைியாக நகாடுக்கபபடும் மதைிபபுமிக்க ஒனறு, அல்லது தைவறான வணிக 
நன்மக்காகக் நகாடுக்கபபடுவ்தைக் குறிக்கும்.

நீஙகள் ஊழல்-எதைிரபபுக் நகாள்்க்ய ேட்ட DMSடிஎம்எஸ் னபாரடலில் 
காணலாம். குறியீடு பிாிவு 3.3ஐயும் பாரக்கவும் பாிசுகள் மற்றும் வணிகம் 
நபாழுதுனபாக்்கப நபறுதைல், பிாிவு4.4 அேசுகளுடன வணிகம் நேய்தைல், மற்றும் 
பிாிவு 5.2 நகாள்முதைல் ந்டமு்றகள்.
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6.3 பணனமாேடி அல்லது பயஙகேவாதைம்-நதைாடரபான 
நடவடிக்்ககளில் நாஙகள் ஈடுபடவில்்ல.
பணனமாேடி னநாக்கததைிற்காக பிலக்ஸ் வளஙக்ளப பயனபடுததுவ்தைத 
தைவிரபபதைற்கு நாஙகள் கட்மபபட்டுள்னளாம்; இது வருமானம் ோியான அல்லது 
ேட்டபூரவமானதைாக னதைானறும்படி நேய்வதைற்கு ஒரு குற்றததைின வருவா்ய 
ம்றக்கும் முயற்ேியாகும். இநதை இறுதைி வ்ேக்கும், பணம் நேலுததுவதைற்கு 
ேட்டபபூரவமாக அனுமதைிக்கபபட்ட பாிவரததை்னக்கான ஒரு கூட்டில்-இல்லாதை 
எநதைநவாரு நிறுவனததைிலிருநதும் நாஙகள் பணம் ஏற்றுநகாள்வதைில்்ல.

பயஙகேவாதைம் அல்லது பயஙகேவாதைம்-நதைாடரபான நடவடிக்்ககளுக்கு பிலக்ஸ் 
நோததுக்க்ள நாஙகள் பயனபடுததுவதைில்்ல.

6.4 நனநகா்ட அல்லது அேேியல் பஙகளிபபுக்ளச் 
நேய்வதைற்கு முனபும் அல்லது பிலக்ஸ் ோரபாக ஆதைே்வ 
நாடும் நடவடிக்்ககளில் ஈடுபடும் முனபும் நாஙகள் 
ஒபபுதை்ல நபறுனவாம்.
•  எநதைநவாரு அேேியல் னவட்பாளருக்னகா அல்லது அேோஙக அலுவலகம் 

்வததைிருக்கும் நபருக்னகா முன எழுதைபபூரவ அஙகீகாேமினறி அேேியல் 
பஙகளிபபிற்காக நீஙகள் பிலக்ஸ் நிதைிக்ளப பயனபடுததைக்கூடாது. "அேேியல் 
பஙகளிபபுகள்"-இல் னநேடி மற்றும் ம்றமுக கட்டணஙகள், கடனகள், 
முனபணஙகள், ்வபபுக்கள், அல்லது பணபபாிசு, அல்லது எநதை னே்வயும் 
அடஙகும். இதைில் ேநதைாக்கள், உறுபபினர தைகுதைிகள், டிக்நகட்டுகள், விளம்பே 
இடத்தை வாஙகுவது, நேலவினஙக்ளச் நேலுததுதைல், அல்லது ஒரு அேேியல் 
அ்மபபு, னவட்பாளர அல்லது நபாது அலுவலருக்கு ஊழியரகளின இழபபீடு 
ஆகிய்வயும் அடஙகும்.

•  எஙகளு்டய நோநதை பணம் மற்றும் னநேத்தைத னதைரநநதைடுபபதைில் எநதை 
அேேியல் பஙகளிப்பயும் நீஙகள் நேய்யலாம்.

நிறுவனம் ோரபாக எநதைநவாரு ஆதைேவு நபறும் நடவடிக்்ககளிலும் ஈடுபடுவதைற்கு 
முனனர நாஙகள் நீதைி து்றயிலிருநது முன அனுமதைி நபறுகினறாம்.

6.5 நாஙகள் ேரவனதைே வரததைகத்தை ஆளும் ேட்டஙகளுடன 
இணஙகுகினறாம்.

6.5.1 இறக்குமதைிகள் மற்றும் ஏற்றுமதைிகள்
•  ஒரு இறக்குமதைியாளோக, நாஙகள் துல்லியமாக நபாருட்க்ள விவாிக்கவும் 

வ்கபபடுததைவும் நேய்கிநறாம் மற்றும் அவரகளின மதைிபபு மற்றும் நாட்டின 
னதைாற்றத்தை நவளிபபடுததுகினறாம். நாஙகள் உள்ளூர சுஙகம் மற்றும் பிற 
அேோஙக முகவர இறக்குமதைிச் ேட்டஙகள் மற்றும் ந்டமு்றக்ளயும் 
பினபற்றுகினறாம்.

•  ஒரு ஏற்றுமதைியாளோக, எஙகள் முடிக்கபபட்ட தையாாிபபுக்ள கபபனலற்றும் 
நாட்டின ேட்டஙகள், கூறுகள் அல்லது நதைாழில்நுட்பம், அதைனனாடு னேரதது 
கபபனலற்றபபடும் நாட்்டப நபாருட்படுததைாது அநமாிக்காவின ஏற்றுமதைிச் 
ேட்டஙக்ளயும் நாஙகள் பினபற்றுகினறாம்.

6.5.2 புறக்கணிபபுகள் மற்றும் தை்டநேய்யபபட்ட நாடுகள்
•  தை்டநேய்யபபட்ட நாடுகளுடனனா அல்லது தைனிநபரகளுடனனா நாஙகள் 

வியாபாேம் நேய்வதுமில்்ல, நாடுகளின அனுமதைிக்கபபடாதை நவளிநாட்டுப 
புறக்கணிபபுகளுக்கு ஒதது்ழபபதுமில்்ல.

நீஙகள் உலகளாவிய வியாபாே இணக்கம் பற்றிய னமலும் தைகவ்ல உலகளாவிய 
வியாபாே னபாரடலில் காணலாம்.
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இணக்கமற்றலின வி்ளவுகள்
ஒவநவாரு நாளும் நாம் ஒவநவாருவரும் ேவால்கள் மற்றும் கடினமான முடிவுக்ள 
எதைிரனநாக்குகினறாம். நாம் ஒவநவாருவரும் நல்ல முடிவுக்ள எடுபபதைற்கும், ஒரு்மபபட்டுடனும் 
னநர்மயுடனும் நடநதுநகாள்ள பிலக்ஸ்-ற்கு உதைவுவதைற்கும் நமக்கு நபாறுபபு இருக்கிறது. 
அ்னதது இயக்குநரகள், அலுவலரகள் மற்றும் பிலக்ஸ் ஊழியரகள் அ்னவரும் வணிக நடத்தை 
மற்றும் நநறிமு்றகளின குறியீட்டுடன இணஙகுவதைாகவும், ேநனதைகததைிற்குாிய மீறல்களின உள் 
விோே்ணயில் ஒதது்ழபபதைாகவும் எதைிரபாரக்கபபடுகிறாரகள். மீறல்கள் பிலக்ஸ் மற்றும் அதைன 
இயக்குநரகள், அதைிகாாிகள் மற்றும் ஊழியரகளுக்கு வி்ளவுக்ள ஏற்படுததும், இதைில் அடஙகுப்வ:

•  வணிக இழபபு மற்றும் னபாட்டிக்குாிய நன்ம மற்றும் னவ்லகள் இழபபு.
• னவ்ல நீக்கம் மற்றும் அதுவ்ேயில் நகாண்டு நேல்லும் ஒழுஙகுமு்ற நடவடிக்்க அல்லது 

நிறுவனததுடனான பிற இணக்கம், நபாருநதும் ேட்டம் மற்றும் நிறுவனக் நகாள்்ககளுடன 
நி்லயாக இருததைல்.

•  ேட்ட அமலாக்கம் மற்றும் னவறு எநதை ோியான தைிருததும் நடவடிக்்ககளுக்குமான குறிபபு.
•  தைவறான நடத்தையில் ஈடுபடும் எவருக்கும் தைவறான நடத்தையில் ஈடுபட அஙகீகாிக்கும், 

அறியபபட்ட தைவறான நடத்தைக்ளத தைடுக்க நியாயமான நடவடிக்்கக்ள எடுக்காமலும் அல்லது 
நல்ல னகாட்பாட்டில் எஙகள் குறியீடு அல்லது நகாள்்கக்ள மீறுவ்தையும் அறிக்்கயிடும் 
எவருக்கும் எதைிோக பதைிலடி நகாடுக்கும் எநதைநவாரு ஊழியருக்கும் வி்ளவுகள் உட்படும்.

நீஙகள் தைிருததைமான நேயல், ஒழுக்கம் & நடத்தைக் நகாள்்க்ய “ஹச்ஆர நகாள்்ககள் & 
வழிகாட்டல்கள்” கீழ மனிதை வளஙகள் னபாரடலில் காணலாம்.

 பிலக்ஸ் தைனது ஊழியரக்ள இநதை குறியீட்டில் விவாிக்கபபட்டிருக்கும் தைகவல் வளஙகள் 
மூலம் நிறுவனக் நகாள்்கயின எநதை ேநனதைகததைிற்குாிய மீறல்க்ளயும் அறிவிக்க கடு்மயாக 
ஊக்குவிக்கிறது. பிலக்ஸ், ஏனதைனும் இயக்குனர, அதைிகாாி அல்லது ஊழியர அல்லது பிலக்ஸ்ோரபாக 
நேயல்படும் எநதை நபரும் வணிக நடத்தை மற்றும் நநறிமு்ற அல்லது ேட்டம் ஆகியவற்றின ேட்டத்தை 
மீறுவதைாக தைகவ்லப நபற்றால் அல்லது நீஙகள் நம்பினால், உடனடியாக அறிக்்கயிடும் வளஙகள் 
மூலம் கட்டாயமாக பிாிவு 1.2இல் விவாிக்கபபட்டபடி நதைாியபடுததைவும். னமனல குறிபபிட்டது னபால், 
அவவாறு நேய்வதைற்குத தைவறினால் நீஙகள் தைீவிே வி்ளவுக்ள எதைிரநகாள்ள னநாிடும்.

 நிறுவன நடத்தை மற்றும் நநறிமு்றகள்  |  35

https://flextronics365.flextronics.com/dms/hr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/hr/HumanResources/Corrective%20Action%20Policy/Corrective%20Action%20Discipline%20%20Conduct%20Policy.docx&action=default
https://hrportal.flex.ehr.com/gbl/en/Pages/hrhome.aspx


பிலக்ஸ்Flex-இல், நாம் நேய்யும் அ்னததும் 
நநறிமு்றகள், ஒரு்மபபாடு மற்றும் உயரதைே 
நேயல்தைிற்ன அடிபப்டயாகக் நகாண்டது. 
நமது நிறுவன நடத்தை மற்றும் நநறிமு்றகள்  
ோியான விஷயத்தை, எல்லா னநேததைிலும், 
மற்றும் நாஙகள் நேயல்படும் எல்லா இடததைிலும் 
நேய்வதைற்கு நமக்கு உதைவும் நம்மு்டய 
வழிகாட்டி.


