ஊ�யர்க�க் கான தணிக் ைகத் தகவல் �ண்� �ர�ரம்
�ைர�ல் ஒ� �யா�ன ஆ�ட்டர் உங் கள் பணி�டத்�ற் � ஒ� �க்�யமான
பார்ைவக்� வர இ�க்�றார். உங் க�ைடய நி�வனத்�ன் வா�க்ைகயாளர்கள் ,
உங் கள் ேவைல வாய் ப் �களின் ���ைறகைள�ம் நிபந்தைனகைள�ம் பற் �
ேம�ம் அ�ந்� ெகாள் �ம் ப� ேகட்�ள் ளனர். இந்த வ�ைக ��த்� உங் கள் சக
பணியாளர்க�டன்(தற் கா�க பணியாளர்கள் உட்பட) ெதரிந்�ெகாள் ள உத�ங் கள் .
இந்த வ�ைக ஒ� ெபரிய ேவைலத் �ட்டத்�டன் இைணக்கப் பட்�ள் ள�, ெந��ைற
வர்த்தக �ைனப்� என்� அைழக்கப் ப�ம் (ETI).
ETI என்ப� நி�வனங் கள் , ெதா�ற் சங் கங் கள் , மற் �ம் சர்வேதச வளர்ச்�
அைமப் �க்கள் ஆ�யவற் �டன் ஒன்றாக இைணந்� பணியாற் �வதற் � �றந்த
ேவைல நிைலைமகள் மற் �ம் உலகளா�ய ெதா�லாளர்களின் உரிைமகள்
ஆ�யவற் �ற் கான ஒ� �ட்� ஆ�ம் .
ஆ�ட்டர் ேநரம் ெசல��வார் மற் �ம் இந்த �க்கல் கைள ெதா�லாளர்கள் மற் �ம்
நிர்வாகத்�டன் கலந்�ைரய�வார்.
பணி�ட நிைலைமகள் மற் �ம் உரிைமகள் பற் � �வா�க்க, தணிக்ைகயாளர்
அேநக ெதா�லாளர்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப் பார், நீ ங் கள் என்ன நிைனக்��ர்கள்
என்பைத நன்� கவனித்�க் ேக�ங் கள் .
ெபா�வான தர� பா�காப் � ஒ�ங் � �ைற (�.�.�.ஆர்.ஆர்) ப�, தங் கள�
தனிப் பட்ட தரைவ பார்ைவ��ம் �ன் ெதா�லாளர்கள் தங் கள் ஒப் �தைல
வழங் �ம் ப� ேகட்கப் ப�வார்கள் .
�வா�க்கப் ப�ம் �க்கல் கள் �ன்வ�மா�:
உங் கள் பணி�டமான� ஒ� பா�காப் பான மற் �ம் ஆேராக்�யமான
இடமாக இ�ந்தால்
• ஊ�யம் �ைறந்தபட்சம் சட்டத்�ன் �ைறந்த அள�ற் � சமமாக இ�ந்தால்
• நீ ங் கள் ெதா�ற் சங் கங் களில் ேசர �தந்�ரமாக இ�ந்தால் , ஊ�யங் கள்
மற் �ம் நிைலைமகள் பற் � நிர்வாகத்�டன் ேபச்�வார்த்ைத நடத்த�ம்
• அைனத்� ெதா�லாளர்கள் பா�பாட்���ந்� ��பட்��ந்தால்
• கட்டாயப் ப�த்தப்பட்ட அல் ல� �� ெச�த்தப் படாத ��தல் ேநர ேவைல,
அ�கமான மணிேநரம் அல் ல� ஊ�ய ஊ�யம் உள் ளிட்ட கட்டாய
ேவைலகள் இ�ந்தால்
இந்த ேநர்காணல் கள் ரக�யமாக இ�க்�ம் மற் �ம் தணிக்ைகயாளரால்
நிர்வாகத்�ற் � யா�ம் அைடயாளம் காணப் படமாட்டார்கள் . ஊ�யர்கள்
�தந்�ரமாக ேபச ���ம் மற் �ம் பங் ேகற் க எந்த எ�ர் �ைள�க�ம் இ�க்கா�.
•

யாராவ� எந் தெவா� கவைல�ம் அல் ல� ெசயல் �ைற பற் �ய
ேகள் �கைள�ம் ைவத்��ந் தால் , அவர்கள் ெவர்னர் �லாக்�ல் அ�சன்
�லாக் ைக ெதாடர்� ெகாள் ள ேவண்�ம் , ேதைவப் பட்டால் ��தல் தகவல் கைள
வழங் �வார்:
ெதாைலேப�: 01756 700802
�ன்னஞ் சல் : office@vwa.co.uk
அல் ல� எங் கள் ஆன்ைலன் ப�வத்ைத �ர்த்� ெசய் �ங் கள் :
www.vwa.co.uk/ethical-concerns.htm
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இந்த பார்ைவ பய�ள் ளதாக இ�ப் பைத உ��ப் ப�த்�வதற் � உங் கள் ெசய�ல்
ஈ�பா� ேதைவ. இந்த தகவைல உங் கள் சக நண்பர்க�டன் ப�ர்ந்� ெகாள் ள�ம் ,
ற் பார்ைவக்� தயாராக�ம் . தணிக்ைகக்�ப் �ற�, உங் க�ைடய
நடவ�க்ைககளின் ���கைள�ம் �வரங் கைள�ம் நிர்வாகம் உங் க�டன்
ப�ர்ந்� ெகாள் �ம் .
ைகெயாப்பம்

அ�சன் �லாக்
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