உள்ளடக்
வ�ஸ்�யன பழக்க வழக்கங.......................................................................................................................

3

ஒ�க்கம் �ம் ேநர்ைமக் ெகா...................................................................................................

4

பரவல் மற்�ம் உள்ள..........................................................................................................................

4

பா�காப், �காதாரம் மற்�ம் ��ழல...........................................................................................

4

ெபா�ள் பா�காப்� மற்�ம்.................................................................................................................

4

நி�வன ெசாத்� மற்�ம் த................................................................................................................

5

�த்தகங், பதி�கள் மற்�ம் ஆவண.........................................................................................

5

அறி�சார் ெசாத்��, ரகசியம................................................................................................................. 6
உள் வர்த்.........................................................................................................................................................

6

ஆர்வக் ேகாளா�...........................................................................................................................................

7

நியாயமான சர்வேதச வர்த்தக மற்�ம்

அர� ................................................................ 8

ெதா�ப்...........................................................................................................................................................................

9

ேநர்ைம

10

ஹாட்ைலன் ெதாைலேபசி எ..............................................................................................

2

வ�ஸ்�யா கண்ேணாட்ம நடத்ைத�

இந்தக

் ெகாள்ைக

கள் வ�ஸ்�யான் எதற்காக உள்ள

ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�கி- இ� அன்றாட நடத்ைதக்கான ஒ� வழிக

நம� வ��ப்ப...
தன�த்�வமான மதிப்�கைள அள�க்கக்��ய ��ை,

உயர் தரமான

ெபா�ட்கைள நம� வா�க்ைகயாளர்க�க்� அளசிறந்த நி�வனமாக திகழ்.

நாம எப்ேபா�...
ேநர்ைம�டன் ெசயல்ப�ே
எ� ச�யானேதா அைதச ெசய்த

மற்றவர்க மதித்� நடப்ேப
நாம எவ்வா நடத்தப் ேவண்� என வ��ம்�கிேறாேம அவ்வாே மற்றவர்க
நடத்�த

வா�க்ைகயாளர்க� �தன்ை இடம
வா�க்ைகயாளரள�ன எதிர்பார்ப்� �ர்த் ெசய் அைனத் �யற்சிகைள�
எ�த்த

நம� உ�திப்பா�கை வ�ன�ேயாகித்த
���கள, ெசயல்பா�க, வ�ைள�கள என அைனத்திற் வ��ம்ப ெபா�ப்ேபற்

இைணந் பயண�யாற்ற ெதாடர் ெகாள்�த
பயன்கை அைடவதற் மற்றவர்க� இைணந் பண�யாற்�த

ந��த் ேமம்பாட்�ற் த�வ�ரமாக ெசயல்ப�த
நாம ெசய்� அைனத்ைத� சிறப்பா ெசய் �யற்சித்

3

நடத்ைத வ�தி�ைறகள் மற்�ம் ேந
ெகாள்ை
நடத்ைத வ�தி�ைறகள் மற்�ம் ேநர்ைமக் ெகா ள்ைக ம�றப்ப�வ� ெத�ந்த ம� றல
�றித்த சந்ேதகம் எ�ந்தாேலா பண�யாளர்கள் அைத ெத�வ�க்�ம் உ�தியான ெபா.

ேவற்�ைம�ம் ஒற்�ை
அைனத்

நடத்தப்ப

பண�யாளர்க�
�ழ்நிைலை

பராம�ப்ப�ட

மதிப்ப�டப்ப�வத
உள்ள.

வ�ஸ்�யா,

ம�யாைத�டன

உ�வாக்க

ேவ�பா�கள

வ�ஸ்�யா

இயற்ைக

�ழைல 

பா�காத்�

பராம�க்�ம் ெபா�ப்�ள்ள வர்த்தக ��மக

அைதப

திகழ்கிற. நாம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்�ள்ள

அதிகள�

�ற்��ழல் தரங்க�க்� உட்பட்� ெசயலன,

உ�தி�டன

நிர்ணய�க்கப்பட்ட

வரன்�ைறகள் மற்�

ேதைவகைள

�ர்த்தி ெசய்வ�டன் அத

��தலாகேவ

ெசயல்பட்� வ�கிேற.

நம�

வா�க்ைகயாளர்,

�ற்��ழல் ெசயல்திறைன ேமம்ப�த்த 

வ�ன�ேயாகஸ்தர் மற்� ச�தாயம ஆகியவற்�க

ெதாடர்ந்� ெசயலாற்�வ, திட மற்�ம் திரவ

சம

அைனவைர�ம

கழி�கைள �ைறக்க�, �ற்��ழலில் ேமாசமான

உள்ளடக்க �ழைல ஏற்ப�த வ�ஸ்�யான� நாம

பாதிப்�கைள ஏற்ப�த்தக்��ய 

பண���கிேறாம.

நைட�ைறகைள தவ�ர்த்�ம் வ�கிே.

நம�

பண�யாளர்க,
வாய்ப்�க

அள�க்கக்�

�ன்��த்

அல்ல

பாரபட்சமா

ச�க

நடத்தப்ப ேபாக் எந் வைகய��ம இல்லா ஒ�

ெபா�ப்�றவ�ல் நம� உ�திப்பா� மற்�ம்

நி�வன

நி�வனத்தின் ெதாடர் வளர்ச்சிக்கான 

கலாச்சாரத்

ஒவ்ெவா
ெவற்றிக்க

உ�வாக்�வத

பண�யாள�க்�
��ைமயாக

�லம

வளர்ச்சிக்க ான அறிக்ைக ய�ல் வ�வ�த். இ�

வ�ஸ்�யான�

பங்கள�க்கக்

நி�வனத்தின் இைணயதளமா

ஒ�

வாய்ப கிைடக்�.

தளத்தில் இடம்ெபற்..

பா�காப், �காதாரம் மற்
�ற்��ழல

இ�தவ�ர

�க்கியத்�வம் அள�க்கப்ப.

என்பதற்காக தன்னார்வம்  மற்�ம் மன�தே
�யற்சி ேமற்ெகாள்�ம் நம� பண�யாளர்க�க்�

்� �தன்ைம

பா�காப்பான பண�ய�ட ெசயல்பா�,

ஊக்க�ம் ஆதர�ம் அள�வ�கிேறாம

ெபா�ள பா�காப் மற்� தரம
நிைலகள

நம�

மற்�ம் �ைறகைள உ�வாக நைட�ைறகள�ல்
வ�ஸ்�யா

உள்�ர் �ற�ழல் ப�ரச்சைனகள�

ச�தாயத்தில் மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்த 

வ�ஸ்�யான�ல் ஒவ்ெவா� தன�நப�ன் உடல்
மற�ம் பா�காப்�க

www.visteon.com

அைனத்

ெசயல்க�

வ�ஸ்�யா

ெபா�ட்க மற்� ேசைவகள�ன ம� � தாக்கத்

உ�திப்பா� ெகாண்�ள.

பா�காப்பான மற்� ம் ஆேராக்கியமாக ெசயல

ஏற்ப�த்

�ழ்நிைலைய உ�வாக்கி அதைனபராம�க்க நா

என்பதா,

ெபா�ட்கள�

ெதாடர்ந்� பண�யாற்றி வ�கிே.

உ�திப்பா

பா�காப்
மற்�

நாம
மற்�

ெபா�ப்ை

தயா�க்�
தரத்தின்ம�த
நாம

பகிர்ந

ெகாள்கேறாம.
எதிர்பார்க்கப்ப�ம் அைனத்� ,
வரன்�ைறக, தரம் மற்�ம் ெதாழில்
நைட�ைறகைள எதிர்ெகாள்�ம் அல
வ�ஞ்�ம் வைகய�லான ெபா�ட்
வ�வைமத், உ�வாக்கி தயா�த்
ெகா�க் வ�ஸ்�யா உ�தி�ண்�ள்.
வா�க்ைகயாளர்கள் மற்�ம் �கர்ேவ
ம�� ைவத்�ள்ள நம்ப�க்ைகைய ஏ
வைகய�ல, உயர் தரம் ெகாண்ட ெபா�ட
மற்�ம் ேசைவகைள அள�க், நம�
ெபா�ட்கள�ன் ெசயல்திறைன ேமம்ப
ந��த்த உ�திப்பாட்�ட�ம் 
ெசயல்ப�கிேறா. இந்த அர்ப்பண�ப்ப�ன
நாம் பா�காப்ப�ல் அதிக மதிப்ெபண
ெதாடர்ந்� ஈட்டக்��ய ெபா�ட
உ�வாக்க

4

���.

நி�வன ெசாத்� மற்�ம் த

வரன்�ைற அைமப்�கள�ல் நி�வனம் தாக்கல் 

வ�ஸ்�யான�ன் ெசாதகள் தவறாகப

தகவல்கள் அைனத்�ம் ��ைமயானத,

ஆவணங்கள�ல் உள்ள தகவல்கள் மற்�ம் இதர

பயன்ப�த்தப்ப�வைதேயா அல

நியாயமானதாக�ம, �ல்லியமாக�, உ�ய  ேநரத்திம,

அபக�க்கப்ப�வைதேயா த�க்�ம் ெபா
அைனத்� பண�யாளர்க�க்�ம் .

���ம்ப�யாக�ம்இ�ப்பைத உ�தி ெசய்வதற்�

இந்தச

அைனத்�

ெசாத்�க்க ள் வர்த்தக தக வல்கள் மற்�ம்

ெசாத்��ைம ேபான்ற மதிப்ப�ட��யாதைவயாகே

நிைல ஆவணங்க,

அல்ல� க�வ�கள் அல்ல� வ�ன�ேயாகிகப்
ெபா�ட்கள

இ�க்கலா.

�யற்சிகைள�ம் ேமற்ெக ாள்ள .

நாம் தயா�க்�ம் அல்ல� ம� ஆய்� ெசய்�ம
ெசல�

வ�வரங்க,

ெபாறிய�யல்

மற்�ம் இதர ெதாழில்�ட்ப ஆவணங்கள�ல

ேபான்ற மதிப்ப�டக்��யைவய

தகவல்கள் �ல்லியமாக இ�ப்ம் நாம் அைனவ�
உ�திப்ப�த்த ேவண.

நி�வனத்தின் ஆவணங, ெசாத்�க், ெதாழில்�ட்

அரசின் வ�சாரைணகள் மற்�ம் ஆய்�கள�ன்

தகவல்க,

ஒத்�ைழப்� அள�க ்க ேவண்�ம் என்ப� வ�ஸ்

க�தங்கள் மற்�ம் வர

வாய்ப்�கள்ஆகியைவ வ�ஸ்�யான�ன் ெசயல

ெகாள்ைகயா�. அைனத்� அர� தாக் கீ� , சம்மன்,

மற்�ம் வர்த்தகப் ேபாட்�க்� பயன

சட்ட நைட�ைறகள் ெதாடர்பான தக வல் ேகா�க்

மதிப்�மிக்க ெசாத்�க ்கள.

அல்ல� இதர வ�சாரைணகள் அல்லட்ட அமலாக்

இைவ

அைனத்�ம

நி�வனத்தின் ெசாத்�க்கள. மற்ற ெசாத்�க்கை

அதிகா� 

ேபான்ேற இைவ�ம் தவறாக பயன்ப�த்தப்ப�

வழக்கறிஞர்கள�ன் ேகா�க்ைககள் உடன�யாக 

அல்ல� அபக�க்கப்ப�வேதா த�க்க

�ைறக்� ெத�வ�க்கப்பட ேவ.

இைவ

ப்பட .

வ�ஸ்�யான�ன் வர்த்தக ேநாக்கங்க

அல்ல�

�கை,

ந�திமன்றம் அல்
ேநர்க்காண

ேகா�க்ை, ஆவணங்கள் ேகா�க்ைக அல்ல� வ�சா

மட்�ேம பயன்ப�த்தப்பட ே.

அல்ல� வழக்� ெதாடர்பான இதர ேகா�க்ைககள் 
அடங்�.

இந்தச் ெசாத்�க்கைள பா�காப்பதில் எதிர
ெவள�யாவைத த�ப்ப� மற்�ம் அைடயாளம் கா

ஆவணங்கள�ன் உணத்தன்ைமைய மாற்

உள்ள�ட்டைவ�ம் அட.

ேநாக்கத்�டன் அல்ல� எந்தெவா� அர� வ�ச

இந்தப் ெபா�ப்� மற

தைடகள் மின்ன� தகவல் �ைறக�க (இ-ெமய�ல,

அல்ல� வழக்� நைட�ைறக்க

இைணயதளம் உள்ள�ட்) சம அளவ�ல் ெபா�ந்.

அழிப்ப� அல்ல� தி�த்�வ� என்ப� �ற்.

ான ஆவணங்

வ�ஸ்�யான�ன் பண�யாளர்கள் ெகாள்ைகக்� எ

நி�ைவய�ல் உள,

மின்ன� தகவல் ெதாடர்� �ைற

வழக்� வ�ம் என்ற எதிர்பார்ப்� உள்

அ��வேதா

அச்��த்த�க்�ள்ளான அ

தண�க்ைகக்கான ஆவணங்

அல்ல� உ�வாக்�வேதா த�க்கப்பட ே.

காரணத்திற்காக�ம் அழிக்கக.

எந்தெவா�
நி�வனத்தின

பதிேவ�கள, ஆவணங்க
மற்�ம் தாக்க

ஆவணங்கள் �ைறய�ன்றி மாற

பண�யாளர்கள் பதிேவ�கைள �ல்லியமாக ைவத

எதிராக ெசயல்பட்��ப்பதாகேவா ேதான்றினால் அ�

ெகாள்ள ேவண்.

அைமக்கப்பட்��ப்பதா,

வரன்�ைற அைமப்�கள�

உடன�யாக சட்டத்�ைறக்�த்வ�க்கப்பட ேவண.

நி�வனம் தாக்க ல் ெசய்�ம் ஆவணங, நம�

ெபா�த் தகவல் ெதாடர்�கள��ம் ��ை,
நியாயமான,

அழிக்கப்பட்��ப்பதாக

அல்ல� வ�ஸ்�யான�ன் ஆவண பராம�ப்� ெகாள்

இந்தக ் ெகாள்ைக ம�றப்பட்��ப்ப,

�ல்லியமான தகவல்கைள உ�

ேநரத்தில் ெத�வ�க்க ேவ.

உ�ப்ப�னர்க�க்� தண�ககணக்�கள் அல
நிதி ெதாடர்பான தகவல்கதவறாக

பங்�தாரர்க ள் மற்�ம் �த�ட்� ச�தாயத
வ�ஸ்�யான�ன் உ,

தரப்ப�வ� �ற்றவ� தண்டை

ேநர்ைமயான

உள்ள�ட்ட ேமாசம சட்ட

மற்�ம்ஒ�ங்கிைண ந்த நிதித் தக மற்�ம் அ

பாதிப்�கைளஏற்ப��ம.

ெதாடர்பான தகவல்கை அள�க்�ம் நம� �ைறய
பாரம்ப�யத்த

உ�வாக்கப்பட்�.

�தந்திரமான

தண�க்ைகயாளர்கள் அல்ல� உள்தண�க

ெசக்��ட்

மற்�ம் எக்ஸ்ேசஞ்ச் கமிஷன் அர� அல்ல
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அறி�சார் ெசாத்��, நம்பகத்தன்
மற்�ம் ரகசி

உள்ள��ப்ேபார் வர்

வா�க்ைகயாளர்,

ஒப்�தலின்றி ெவள��வைத த�ப்பதன் �ல

இதர

ரகசியமான  மற்�ம் ெசாத்�� ைம தகவல்

வ�ன�ேயாகஸ்தர்க ள் மற

நாம் நம� நி�வனத்தின் மதிப்ப�

வர்த்தக ெதாடர்�கள�டமி�ந்� ரகசிய

ெசாத்�க்கைள மட்�ம் பா�காப்பத -

மற்�ம் ெசாத்�� ைம தகவல்கள் வ�ஸ்�ய

உள்ள��ப்ேப

நம்ப�க்ைக�ம் அள�க்கப்ப. இந்த தகவல்க

வர்த்

நாம்

வ�திகைள

அைனத்�

வ�ஸ்�யான�ன் தகவல்கை

ப�ன்பற்�வைத�ம் உ�திப்ப�த்த உத�க .

கண்�ப��ப்�,

ேயாசைனகள் மற்�ம் அறி�ச

பயன்ப�த்தப்ப�வத;,

ேபான்ேற பா�காக்கப்பட ேவ .

வ�ஸ்�யான் தகவல்கள் தவ
உள்ள��ப்ேபா

வ�ஸ்�யான�ன் ெவற்றிக்� �க்கியமாகத் திக.

உள்ள��ப்ேபார் வர்த்தகம் என்ப� ஒ� 

இதன் காரணமாக

பண�ய�ல் இ�க்�ம் ேபா� ெத�ந்� ெகா

 நாம் மதிப்�மிக்க நி

ெதாழில்�ட்பத்ைத க�ைமகள,
பா�காப்,

காப்ப�ைரட்,

இத்தைகய இதர

வர்த்தக

சட்ட ம�ற�க்�

ெசாத்��ைமய�ன் இதர வ�வங்கள் ஆகிய அைன

ம் ஓர் உதாரண.

ெவள�ப்ப�த்தப்படாத தகவல்கைளக் ெகாண்� 

வர்த்தக ரகசி

அல்ல� இதர பத்திரங்க

�ேரட்மார்க்�கள் அ

ைள வாங்�ம்ேப

வ�ற்�ம்ேபாேதா உள்ள��ப்ேபார் வர்த்தகம் .

�ைறகள�ன் �லமாக பா�காத
நி�வனங்கள் அல்

இவ்வா� ெபறப�ம் தகவல்கைள பயன்ப�த்�வ

தன�நபர்கள�ன் அறி�சார் ெசாத்� தவ

அல்ல� இந்தத் தகவல்கைள பயன்ப

வ�கிேறாம.

இதர

பயன்ப�த்தப்ப�வ ைத த�க்க சமமான உ�திப்ப

வ�ஸ்�யான�ன் பங்�கள் அல்ல�

வ�ஸ்�யான் ெகாண்�.

நி�வனங்கள�ன் பங்�கைள வாங்�ம் அல்ல�
மற்றவர்க�க (��ம்பத்தினர் மற்�ம் ந)

நி�வன தகவல்கள் மற்�ம் அறிவா

ெத�வ�ப்ப� நடத்ைத வ�திக�க்�ம் சட்டத்

ஆகியவற்ைற உலகளாவ�ய தகவல் ெதாழில்�

வ�ேராதமான�.

ெகாள்ைககள் �லமாக வ�ஸ்�யான் பா�க

ெத�வ�க்கப்படாத நி�வனத்தின் நி�ைவய�ல்

வ�கிற�. இந்தக ் ெகாள்ைக கள் நி�வனத்தின் 

ப�வர்த்தைனகளான ைகயகப்ப�த,

தகவல்கள் மற்�ம் ெசாத்�க்கைள ஒப்�

�க்திசார்ந

யா�ம் அ��வதிலி�ந்ேதா அல்

ெகா�ப்ப�ம் தைட ெசய்யப்பட.

ெவள�ய��வதிலி�ந்ேதா பாகாப்பதற்கா
வழிகாட்�தைல அள�க்கி.

நம� தகவல் ெதாடர்

�ைறகள் �லமாக ெவள�ய�டப்ப�ம் தகவல்கள
�ைறய�ல் கட்�ப்ப�த்தப் இ�
உ�தி ெசய்கிற.
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இேத 

்த �ட்டண

ேபால்ெபா�மக்க�க
அல்ல,

�கள் �றித்த �

நலன்கள் ெதாடர்பான சர

•

தன�ப்பட்ட வ��ப்பங்கள் மற்�ம் வ

•

பண�யாளர்கள் தவ�ர்க்க ே.

•

அன்பள�ப்�, ெபா��ேபாக்� அல்ல� இத
ச�ைககைள ேகா�தல

தவ�ர்க்

��யாத சர்ச்ைசகள் ஏற்ப�ம் நிைல ேதான,

எந்த வ�தமான வய� வந்ேதா
ெபா��ேபாக்

அைத த� ர்ப்பதற்க ான வழிகாட்�தைலப் ெ
சர்ச்ைசைய ஏற்ப�த்தக

ப�வர்த்தைனக

வ��திய�ல் தங்�தல் அல்ல�

ேபான்றவற்�க்கான ெசலைவப் ெ

வ��ப்பங்க�க ்� இைடேய சர்ச்ைச ஏற்

ெகாள்வ�ட,

பயணம,

அன்பள�ப்�க ள் மற்�ம் ெபா��ேபாக்� ெதா

ள் மற்�ம் உற�கள் 

வா�க்ைகயாளர் மற்�ம் வ�ன�ேயாக ஸ்தர் ெ

��ைமயாக ெத�வ�க்க ேவண்.

பற்றி பண�யாளர்க ள் ெத�ந்� ைவத்தி�க்க 
என்ப�டன் அந்தக் ெகாள்ைககைள ப�ன்பற்ற

வ�ஸ்�யான் சார்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப�

ேவண்�. நி�வனங்களால் ஏற்பா�ய்யப்ப�ம் ச

நடவ�க்ைககள�ல் பண�யாளர்கள் ச�

ெபா��ேபாக்�கள் வலிைமயான பண� உறை

கண�ப்�கைள ப�ன்பற்�வ�டன் நடத்ைத வ�

ஏற்ப�த்�வதற்க ான நியாயமான வழி�ைற என்

��ைமயாக ப�ன்பற்றப்பட ேவ. நி�வனததிற்�

வ�ஸ்�யான் அங்கீக�க்.

ெவள�ேய 

ெபா��ேபாக்�ககள் சட்ட�ர்வமானத,

நம�

மற்றவர்க

நடவ�க்ைககள் வ�ஸ்�யா

ள் பார்க்�ம் வ�தத்தில் 

நியாயமானதாக�ம,

வர்த்தக ம் ெதாடர்

எப்ேபாதாவ� ஒ�

�ைற

ஏற்ப�த்�ம் என்பைத எப்ேபா�ம் நிைனவ�ல்

நைடெப�வதாக�ம் நியாயப்ப�த்தப்ப�வதா

ேவண்�.

இ�க்க  ேவண்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெக.

நி�வனத்திற்ேக

ா அல்ல� நமக்

பாதகத்ைத ஏற்ப�த்�ம் ெசயல்,

�த��கள்

அல்ல� வ��ப்பங்கள் தவ�ர்க ்கப்ப.
�க்கியமாக

வர்த்தக உற�க்க

மிக

ான நியாயமான மதிய உ

வ��ந்� அல்ல� இர� உண� வ��, எப்ேபாதாவ�
ஒ� �ைற

 நி�வனத்ைத க�ைமயாக பாதிக்

இ�ந்தால் அ� ெபா�வாக ஏற்

ேதாற்றம் ெகாண்ட ெசயல்ப, நம� ேநாக்கத்தி

ெகாள்ளத்தக.

��க்கி�ம் ெசயல்பா,

வ�ஸ்�யான�ன் சிறந

�றிப்ப�ட்ட ேததிகள�ல் நடத்�ம் வ��

்� பாதிப்� ஏற்ப�த்�ம் 

ஏற்கதக்கதல. வ�ைளயாட்�ப் ேபாட்� ஒன்�க

வ��ப்பங்க�க

ஆனால் வ�ன�ேயாகஸ்தர் ஒ�

சீ சன் �க்ெகட்ைட ெபற்�க் ெகாள்வ� ஏற்கத

கண்�ப்பாக தவ�ர்க்கப்பட .

என்ற ேபாதி�ம் இ�ேபான்ற நிகழ்�க
நம�

எப்ேபாதாவ� ஒ��ைற அைழப்� வ��க்கப்ப

நி�வத்தின் வ��ப்பத்தர்ச்ைசை

ஏற்கத்தக்கத.

ஏற்ப�த்தக்��ய சில உதாரணங்க

ம�பான 

அன்பள�ப்�க

ெப�ம்பாலான நா�கள�ல் அ�மதிக்கப்ப�வத.
•

ேபாட்� நி�வன,

ஒ�

வா�க்ைகயாள,

ெகாள்ளத்தக்க�தானா என,

லாப

அன்பள�ப்� ேபான்றைவ �றித்த சந்ேதகம் எ

ேநாக்கத்�டன் வர்த்தகம் 

உறவ�னர்

�க்கிய ெபா�ப்ப�ல் 

நி�வனம் அல�

ெராக்க  லாபம் உள

நி�வனத்தின் பண�கைள அ�ட்ேசார்
ெசய்த
•

ேபாட்� நி�வன,

வா�க்ைகயாள,

வ�ன�ேயாகஸ்தர் அல்ல� நி�வனத்
வர்த்தகத்தில் ஈ�பட்�ள்ள நி�வ
ஆேலாசைன, நிர்வாகம் அல்ல� பண� உ
ைவத்தி�ப்
•

வ�ஸ்�யான் உ�ைம ெகாண்�ள்ள ெச
அல்ல உ�ைம ெகாள்ள வ��ம்�ம் ெசாத்
உ�ைமைய ைகயகப்ப�த்�

•

வ�ஸ்�யா�டன் வர்த்தகம் ெசய,
அல்ல� ெசய்ய வ��ம்�கிறவர்கள�டமி
அதிக

மதிப்� மிக்க அன்பள�ப,

ெபா��ேபாக்�கள் அல்ல� இ
ச�ைககைள

ஏற்ப�

(அதிகபட்சமாக
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டால�க்� ேமல் உள்)
•

இத்தைய 

நபர்கள�டமி�ந்� உங்க�க்

அல்ல� உங்க ள் ��ம்பத்திற்ேகா ,
ெபா�ள் அல்ல� ேசைவய�ல் தள, கடன்
அல்ல�

ெபா��ேபாக்�

சட்டத்�ைறய�ல் ேகட்�க் ெகாள்ள.

நி�வனத்தில 2.5 சதவ�கிதத்திற்� ேமல் நி
ஆர்வம் ெகாண்��.
•

அன்பள�ப்� அல்ல� சாதகம் ஏ

வ�ன�ேயாகஸ்தர் அல்ல� வ�ஸ்�யா

hம�ன் ச�ைக ெப�வ
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நியாயமான வர்த்தகம் மற்�ம் 
நாம் க�ைமயாக

சர்வேதச வர்த்தகம் மற்�ம
கட்�ப்பா�

 ேபாட்�ய�ட்�யாயமான 

வர்த்தக ம் ேமற்ெக ாள்ள .
தகவல்கைள தி�த்,

தி��தல,

ரகசியமான 

அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த,

வ�ஸ்�யான�ன் ஏெஜண்ட்கள் மற்�ம் ப�ரதி

மைறத்தல

உள்ள�ட்ட அைனத்� பண�யாளர,

தவறாக

வர்த்தக

��ந்�ெகாள்�தல் மற்�ம் நியா

சட்டங்க�ம,

நைட�ைறகள் �லம் நியாயமற்ற பயன்

வ�ஸ்�யான

ம் ெசய்�ம் நா�கள�ல் உள்ள
அவ�� 

மற்�ம் �ன்��த்த

எதிரான  சட்டங்க�க, �ழந்ைதத் ெதாழிலாளர் மற

அைடவ� தவ�ர்க்கப்பட ேவ.

ெகாத்த�ைமக�க்� எதிரான சட்டங்க�க்�ம்
ெசயல்பட ேவண்.

வ�ஸ்�யான் ெகாள்ைக மற்�ம்க்ைக

 வ�ேராத

சட்டங், வ�ைல நிர்ணய, நியாயமற்ற ேபாட்� அல்

அர� அல்ல� சர்வேதச வர்த்தக சந்ைதகள�ல் ஈ�

நியாயமற்ற தாக்கங்க ைள ஏற்ப�த்�ம் எந்தெவ,

நபர்கள் எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ய

அல்ல� ேபாட்�ைய கட்�ப்ப�த்�ம் ெசயல்க�

ஒன்றாக

வ�திக்கிற.

(எஃப்சிப�)

சட்டவ�ேராதமான

�ைறய�ல

ேபாட்�யாளர்கள�ன் தகவல்கைள ெப�தல் 
சாதகங்கைளப் ெப�

மிக �க்கியள�ல்

 அன்ன�ய ஊழல் நைட�ைறகள் ச
உள்ள.

வ�ஸ்�யான் வர்த்

ெசய்�ம்உலகில் எந்தெவா� நாட்��ம

ஆகியைவ தைட

வ�ஸ்�யான�ன் அைனத்� பண�யாளர்கள் அல்ல

ெசய்யப்பட்�. நம்ப�க்ைக வ�ேராத சட்டங்கள் 

ப�ரதிநிதிக�க்� எஃப்சிப�ஏ சட்டம் ெபா.

மற்�ம் வ�ஸ்�யான் ெகாள்ைகக்� எ

�ன்��ைம ெப�வதற்காக ெவள�நாட்� அத�கள,

நடவ�க்ைககள�ல் சில வ�மா

அரசியல் கட்சிக

அர�

ள் அல்ல� அரசியல் பதி

ேவட்பாளர்க�க்� ச�ைககள் அல்ல� பணம் ெகா
•

•

வ�ைலகள, ெசல�கள, உற்பத்தி மட்ட, ஏலம்

எஃப்சிப�ஏ தைட ெசய்கி. இந்த தைடயான� ெராக்க

அல்ல� ஏல நைட�ைறக,

மட்�மின்றி எந்தெவா� மதிப்�மிக்க ச�ைககைள

ப�ராந்தியங்,

ஏற்�மதி அல்ல� இறக்�மதிய�ல் 

அதிகா�க�க்� மட்�மின்றி அவர்கள� ப�ரதிநித

வைரயைறகள,

அல்ல� ��ம் உ�ப்ப�னர்க�க ்� அள�ப்பைத�ம்

வ�ன�ேயாக

வழி�ைறகள்

அல்ல� வா�க்ைகயாளர்கள் பற்றி ே

ெசய்கிற.

நி�வனங்க�டன் வ�வாதித

சந்தர்ப்பங்க ள�ல் அர� ேசைவகைளப் ெபற சட்ட

ஒ�

நியாயமான 

ெபா�ைள

�றிப்ப�ட்ட அல்ல� அத

ேமலான  வ�ைலய�ல் வ�ற்பைன ெசய்ய அல
�த்தைகக

வைரய�க்கப்பட்ட சில �றிப்ப
கட்டணங்கைள ெச�த்�வ� எஃப்சி

சட்டத்திற்� எதிரானதாக இ�க.

் வ��வதில் வா�க்ைகயாளர்

த�திக்� வைரயைற நிர்ணய�த

.இத்தைகய கட்டணங்கள் சட்ட�தியான, மரபாக�ம,
வ�ஸ்�யான் வர்த்தகம் ெசய்�ம் ஒ�

நம்ப�க்ைக வ�ேராத

ம் மற்�ம்யமான 

வர்த்த

இ�ந்தா�,

அத்தைகய ெசயல்கைள சட்டத் �ைற

ப�ரச்சைனகள் மிக�ம் �ழப்பான. எந்தெவா� ெசயல

ஒப்�தைலப் ெபறாமல் ெசய்யக.

அ�மதிக்கப்படலாம் என்ப�ம் எ� �ைறயற்ற�

பண�யாளர்கள் அல்ல� இதர ப�ரதிநிதிகள் அன்பள,

ேவ�ப�த்திப் பார்ப்ப� மிக�ம் ��க்கம

அரசியல் அல்ல� அறக்கட்டைள நன்ெகாைடகைள

இ�க்�ம் என்ப�டன் அதற்கi;தக் கட்டைமப்

ப�ரதிநிதிகள் அல்ல� ெவள�நாட

சார்ந்தி�க ்க ேவ. எந்தெவா� த�ணத்தில்ேதகம்

அள�க்�ம் ேபா�ம் சட்டத்�ைறய�ன் ஒப்�தை

எ�ந்தா�ம் தய� ெசய்� சட்டத்�ைறைய ெத

ேவண்�.

வ�ஸ்�யான

அதிகா�க�க்�

ெகாள்ள�.
வ�ஸ்�யான் ெசயல்படக் ��ய சில நா�க ள�ல் ப
சட்டங்க ள் அதன் ெபா�ட்கைள ஏற்�மதி ெச
கட்�பா�கள் வ�திக்கி.

எந்த ஒ� �திய நாட்��

வர்த்தகத்திற்காக �ைழ�ம் �டத்�ைற�டன
ஆேலாசிக்க ேவண்.
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ெதா�ப்

நி�வனத்தின் நிர்வாக, அதிகா�கள் மற்�ம் உ

ேநர்ைம என்ப� ச�யான ெசயல்க

மட்ட நிர்வாகி,

ைள ெசய

உ�ப்ப�னர்க

நபர்கைளப் பற்றிய� � தன�ப்பட் ஆதாயங்கள

இந்தக ் ெகாள்ைக க்�ப�  ெசயல்பட ேவண்�

சட்டத்திேலா இந்தக் ெகாள்ைகய

என எதிர்பார்க்கப்ப�.

உள்ளவற்றிலி�ந்� சாதகத்ைத எ�த்�க்
மற்றவர்கைள பாராட்�வ� .

ெசயல்ப�ேவார் ம�� ஒ�ங்� நடவ�க

அைதப்

எ�க்கப்பட்� அவர்கள் பண� ந�க்கம் ெசய்ய.

பா�காப்ப� � நி�வனத்தின் நடத்ைத தரத்
எதிரான 

சர்ச்ைசக

ேம�ம,

ள் ேதான்றினாேலா அ
அைத  ெத�வ�க்க  ேவண்�

என்�ம் எதிர்பார்க்கப்.
ம�றப்ப�வதாக

 சந்ேதக

இந்தக

ெத�வ�க்�.

அவசியம் ஏற்பட்��ப்பதாக ந�ங்கள் ந, அந்தச
�ழ்நிைலைய வ�ளக்க ி உ�ய வழிகாட்�தைலப் 

வ�ஸ்�யான�ன் வர்த்தக ஆர்வத்ைத நிை

ேவண்�ய� உங்கள் கடைமய.

வ�ஸ்�யாைன ஒ�

ேநர்ைமயான நி�வனமாக்க அந்த நி�வ
உ�தி�ண்�ள்ளைத ெபா�மக்

ஏற்பட்டால் நி��னம் 

இந்தக ் ெகாள்ைக க்� �ரணாக ெசயல்பட ே

் ெகைக

ம் ெத�வ�ப்பவ

ேம�ம் ஆதர� அள�ப்ப�,

ேதைவ

அைமப்�க�க்�ம்

ப�ரச்சைன ஏற்ப�ம் நிைல ேதான்றினாேலா அ� ப
ேகள்வ� எ�ப்�வ�,

ெகாள்ைகய�ல

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள நடத்ைத தர வ�திக�க்� 

இந்தக

ெகாள்ைககைள கைடப்ப��ப்ப� மட்�ம,

வ�ஸ்�யான் இயக்�னர்

ள் என அைனத்�ப் பண�யாள

இந்த நடத்ைத வ�திகைள ப�ன்பற்�வ� ெதாடர

கள் க��

ேகள்வ�கள் அல்ல� சந்ேதக

உ�திப்ப�த்�கின்.

பண�யாளர்கள் அ��றித்� ேமலாள,

சட்ட�தியான மற்�ம் ேநர்ைமயானதகம,

நிதி

அறிக்ைகக,

கணக்கீட்� நைட�ைற,

உள்

கட்�ப்பா�க

ள் அல்ல� தண�க்ைககள் ெதா

கவைலகள் உடன�யாக

 ெத�வ�க்கப்ப�வ

வ�ஸ்�யான் ஊக்�வ�க்.

இத்தைகய தகவல்க

ேமம்பாட்�த்�ைற அல்ல� சட்டத் �
ஆேலாசிக்க ேவண்.
வ�ஸ்�யான�ன் நடத்ைத வ�திகள்ெதாடர
ேகள்வ�கள் அல்ல� சந்ேதக

ங்கள் இ�ந

அல்ல, நிர்வாக, மன�த வளத்�ைற அல்ல� சட்

மற்�ம் கவைலகைள ெத�வ�ப்பவர்கைள பா�கா

�ைற�டன் ஆேலாசைன நடத்�ம் த�ர்

வ�ஸ்�யான�ன் ெகாள்ைகய. ரகசியமாக�ம, யார்

கிைடக்காமல் இ�ந்தாேலா அல்ல� இந்த ெத

என்� ெத�யாதவைகய�ல் தகவல்கைள
கவைலகைள�ம் ெத�வ�க்�ம் �ைற

ங்கதால்
மன�த  வள

வழி�ைறகள் �றித்� கவைல எ�ந்தா,

கள் க

வ�ஸ்�யான�ன் இயக்�னர் ��வ�ல் உள்ள த

வ�வ�க்கப்பட்�.

���டன் ெதாடர்� ெகாள்ள உலகளாவ
ஹாட்ைலன் ெதாைலேபசி உள.

இந்தக் ெகாள்ைக நி�வனத்தின் வர்த்தகம் நடத்�ம் வற்�ம் நடத்ைத வ�திகள் ஆகியவ

நி�யார்க ் ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ் ச் மற்�ம் சார்ேபன் 2002-க்� உட்பட்� உ�வாக்கப்ப.

இ�

அைனத்� இயக்�னர்கள் மற்�ம் பண�ய

சட்ட�தியாக�ம் ெசயல்ப�வைத ேமம்ப�த்�க

(அதிகா�கள் உட்)

வ�வைமக்கப்பட்�.

ேநர்ைமயாக�,

இயக்�னர்க ள் மற

ெசயல் அதிகா�க�க்� இந்தக் ெகாள்ைகய�லி�ந்� வ�லக்� அள�க்க ேவண்�ம் என்றால
��வால் மட்�ேம ��. இத்தைகய வ�லக்� அள�க்கப்பட்டால் அைத அ� ெதாடர்பான 
மற்�ம் அல்ல� ஸ்டாக் எக வரன்�ைறய�ன் கீழ் பங்�தாரர்கள�டம் ெத�வ�க்கப்.
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ெகாள்ைக ம�றல்கள் அல்ல� ம�றல்கள் �றித்த சந்ேதகங்கள் அந்தந்த நா
நடத்ைத வ�திகள�ன் கீழ் ெத�வக்கப்.
சர்வேத கட்டணமில்லா ேசைவ (ITFS)
நா�

ெதாைலேபசி எண

ெமாழி

அர்ெஜன்�

0-800-444-8084

ஆங்கில

அர்ெஜன்�

0-800-555-0906

ஸ்பான�, ஆங்கில

ஆஸ்திேரலிய

1-800-339276

ஆங்கில

ெபல்ஜிய

0800-77004

ப�ெரஞ், டச், ெஜர்ம, ஆங்கில

ப�ேரசில

0800-8911667

ேபார்ச்�க, ஸ்பான�, ப�ெரஞ், ஆங்கில

சீ னா (வடக்)

10-800-712-1239

மந்தா�, ேகன்டன�, ஆங்கில

சீனா (ெதற்)

10-800-120-1239

மந்தா�,ேகன்டன�, ஆங்கில

ெசக் ��யர

800-142-550

ஆங்கில

ப�ரான்

0800-902500

ப�ெரஞ், ஆங்கில

ெஜர்மன

0800-1016582

ெஜர்ம, ஆங்கில

ஹாங்கா

800-964214

ேகன்டன�, மந்தா�, ஆங்கில

ஹங்ேக

06-800-17199

ஹங்ேக�ய, ஆங்கில

இந்திய

000-800-100-1071

ஆங்கில

இந்ேதாேனசிய

001-803-011-3570

இந்ேதாேனசிய, டச், ஆங்கில

இந்ேதாேனசிய

007-803-011-0160

இந்ேதாேனசிய, டச், ஆங்கில

ஜப்பான்
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0066-33-11-2505

ஆங்கில

ஜப்பான்

ெஜ

00531-121520

ஜப்பான�, ஆங்கில

ெகா�யா (ெதற்)

00798-14-800-6599

ெகா�யன, ஆங்கில

ெமக்சிேகா(எம1-எம5)

001-866-737-6850

ஆங்கில

ெமக்சிேக

001-8008407907

ஸ்பான�, ஆங்கில

ப�லிப்ைபன

1-800-1-114-0165

ஃப�லிப்ப�ேன, ஆங்கில

ேபாலந்

0-0-800-1211571

ேபாலிஷ, ஆங்கில

ேபார்ச்�

8008-12499

ரஷ்ய, ஆங்கில

ரஷ்ய

8-10-8002-6053011

ஆங்கில

ஸ்ேலாேவகிய

0800-001-544

ஆங்கில

ெதற்� ஆப்ப�க

080-09-92604

ஸ்பான�, ஆங்கில

ஸ்ெபய�

900-991498

ஸ்வ��, ஃப�ன்ன�, ஆங்கில

ஸ்வ�ட

020-79-8729

ஆங்கில

தாய்லாந

001-800-12-0665204

ஸ்பான�, ஆங்கில

�ைனெடட் கிங்

08-000328483

ஆங்கில

ெவன� �லா

0800-1-00-4586

ஸ்பான�, ஆங்கில

நா�

ெதாைலேபசி எண
002-11-0011

��க்க

0811-288-0001

நா�

ெதாைலேபசி எண
855-266-7041

ெமாழி

ப��ர்ேடா �ேக

855-266-7041

ஆங்கில

ஏ� அண்ட் � ேநர� ெதாட
ெமாராக்ேக

கனடா

அெம�க்க

ேடா�க்� ப�ன ெமாழி
855-266-7041
ஆங்கில
்
855-266-7041
ஆங்கில

ஆங்கில
ஆங்கில

855-266-7041

* வடக்� சீனாைவ உள்ளடக்கிய - ெபய்ஜி, தியான்ஜி, ஹ�லியர்ங்ஜிய, லிேயான�ங, ஷான்டா, ஷான(1)சி, ஹிப�,
ேஹனான் மற்�ம் இன்னர் மங்ே
** ெதற்� சீனாைவ உள்ளடக்கிய- ஷங்கா, ஜியாங், ெஜஜியாங, அன்ஹு, ஃ�ஜியான, ஜியாங்ச, ஹி�ப�, ஹுனான,
�வாங்டா,

�வாங்ச,

ைஹனன,

சிங்கி,

சிச்�வா,

�ன்னா,

திெபத்தன்னாட்சி ப,

ஷான(3)சி,

கன்,

கிங்கா,

நிங்சிய, சிங்ஜியாங் மற்�ம் தன்னாட்ச

இைணயவழிய�ல் ெத�வ�க, வ�ஜயம் ெசய்ய�:
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www.visteon.ethicspoint.com

Visteon Corporation
One Village Center Drive
Van Buren Township, Mich. 48111 USA
November 2012

