வேலை செய் யுமாறு
கட்டாயப் படுத்தப் படுகிறீர்களா?

க�ொத்தடிமையாக நடத்துதல் மற் றும் கட்டாயப் படுத்துதல்
என அறியப் படுபவை

பாஸ�்போர்டக
் ள் மற் றும்

உங் களை

பணம் செலுத்தி

சட்டப் படி வேலை

வேலை செய் வதற் கான

வெளியேறவிடாமல்

வேலையைப் பெறுவது

செய் யும் வயதை

அனுமதி ஆவணங் கள்

அச்சுறுத்துவது அல் லது

அல் லது கடன்களை

அடையாதவர்களை

உள் ளிட்ட முக்கிய

தவறாக நடத்துவது

அடைக்கவும்

வேலைக்கு

ஆவணங் களைத் தர

அல் லது உங் களுக்கு

விலக்கிக�்கொள் ளவும்

அமர்த்துவது

மறுப் பது

உறுதியளித்த பணியை

வேலை செய் யுமாறு

வழங் க மறுப் பது

கட்டாயப் படுத்துவது

ஆம் எனில் ,
அவற் றிற் கு எதிராகக்
குரல் க�ொடுக்கவும் .
இதுப�ோன்ற சம் பவங் கள்
உங் களுக்கு நிகழ் ந்திருந்தால்
அல் லது அவற் றைப்
பார்த்திருந்தால் புகாரளிக்கவும்

1

சகப் பணியாளர், மேற் பார்வையாளர் அல் லது அங் கீகரிக்கப் பட்ட
பணியாளர் பிரதிநிதியிடம் உரையாடவும் .

எந்நேரமும் , எங் கிருந்தும் Walmart ஐ அழைக்கலாம் —

2

மின்னஞ் சல் முகவரி: ethics@wal-mart.com

3

உரிய அரசு அதிகாரிகளைத் த�ொடர்புக�ொள் ளவும்

இணையதளம் : walmartethics.com
த�ொடர்பு எண்: 000-800-040-1503

அதிக நேரம் வேலை
செய் கிறீர்களா
அல் லது சம் பளம்
குறைவாகப்
பெறுகிறீர்களா?

சட்டப் படி முறையான சம் பளம் வழங் காதது மற் றும் கூடுதலாக வேலை
வாங் குவது என அறியப் படுபவை

வேலை மற் றும்

ஓய் வளிக்க மறுப் பது

சம் பளம் , பலன்கள்

முறையாகச் சம் பளம்

சம் பளம் த�ொடர்பான

அல் லது சட்டப் படி

அல் லது கூடுதல்

வழங் கப் படாதது

விதிமுறைகள்

அனுமதிக்கப் படும் வேலை

நேரப் பணிக்கான

புரியும் படியாக இல் லாமல்

நேரத்தைவிட அதிக நேரம்

ஊக்கத�்தொகைகளைச்

இருப் பது

வேலை செய் வது

சட்டப் படி வழங் காமல் ,
குறைவாக வழங் குவது

ஆம் எனில் , அவற் றிற் கு
எதிராகக் குரல்
க�ொடுக்கவும் .
இதுப�ோன்ற சம் பவங் கள்

1

பார்த்திருந்தால் புகாரளிக்கவும்

பணியாளர் பிரதிநிதியிடம் உரையாடவும் .

எந்நேரமும் , எங் கிருந்தும் Walmart ஐ அழைக்கலாம் —

2
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உங் களுக்கு நிகழ் ந்திருந்தால்
அல் லது அவற் றைப்

சகப் பணியாளர், மேற் பார்வையாளர் அல் லது அங் கீகரிக்கப் பட்ட
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உங் களைப்
அச்சுறுத்துகிறார்களா
அல் லது உங் களிடம்
பாகுபாடு
பார்க்கிறார்களா?

த�ொழிலாளர்களை தவறாக நடத்தும்
செயல் கள் என அறியப் படுபவை

உங் கள் முதலாளி

மற் றவர்களுடன்

உங் கள் முதலாளி உங் களைத்

வேலைக்குச் சம் பந்தம்

இணைந்திருக்கும்

துன்புறுத்துவது, தவறாக

இல் லாத காரணிகளை

அல் லது தனித்திருக்கும்

நடத்துவது அல் லது உடல்

அடிப் படையாகக் க�ொண்டு

உங் கள் உரிமைகளைத்

ரீதியாக துன்புறுத்துவது

பணி சம் பந்தமான

தடைசெய் தல்

முடிவுகளை எடுப் பது

ஆம் எனில் , அவற் றிற் கு
எதிராகக் குரல்
க�ொடுக்கவும் .
இதுப�ோன்ற சம் பவங் கள்

1

பார்த்திருந்தால் புகாரளிக்கவும்

பணியாளர் பிரதிநிதியிடம் உரையாடவும் .

எந்நேரமும் , எங் கிருந்தும் Walmart ஐ அழைக்கலாம் —
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உங் களுக்கு நிகழ் ந்திருந்தால்
அல் லது அவற் றைப்
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பணியிடத்தில்
பாதுகாப் பு இல் லாததாக
உணர்கிறீர்களா?

பாதுகாப் பற் ற பணியிடம் என அறியப் படுபவை

தனிப் பட்ட

வெளியேறும் பகுதி,

கட்டிடம் , கருவி

பயிற் சி இல் லாமல்

பாதுகாப் புக் கருவிகள்

வாயில் கள் மற் றும்

மற் றும் உபகரணங் கள்

இயந்திரங் களை இயக்கவும்

வழங் கப் படாதது

தப் பிச்செல் லும் வழிகள்

பராமரிக்கப் படாமலிருப் பது

கருவிகளைக் கையாளவும்

குறிக்கப் படாமல�ோ

வற் புறுத்துவது

பயன்படுத்த
முடியாததாகவ�ோ
இருப் பது

ஆம் எனில் , அவற் றிற் கு
எதிராகக் குரல்
க�ொடுக்கவும் .
இதுப�ோன்ற சம் பவங் கள்

1

பார்த்திருந்தால் புகாரளிக்கவும்

பணியாளர் பிரதிநிதியிடம் உரையாடவும் .

எந்நேரமும் , எங் கிருந்தும் Walmart ஐ அழைக்கலாம் —
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உங் களுக்கு நிகழ் ந்திருந்தால்
அல் லது அவற் றைப்

சகப் பணியாளர், மேற் பார்வையாளர் அல் லது அங் கீகரிக்கப் பட்ட
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உங் கள் பணியிடத்தில் பின்வரும்
நிகழ் வுகளை எதிர�்கொண்டீர்களா?

வேலை செய் யுமாறு

அதிக நேரம் வேலை செய் கிறீர்களா அல் லது

கட்டாயப் படுத்தப் படுகிறீர்களா?

சம் பளம் குறைவாகப் பெறுகிறீர்களா

உங் களைப் அச்சுறுத்துகிறார்களா அல் லது

பணியிடத்தில் பாதுகாப் பு

உங் களிடம் பாகுபாடு பார்க்கிறார்களா?

இல் லாததாக உணர்கிறீர்களா?

ஆம் எனில் ,
அவற் றிற் கு எதிராகக்
குரல் க�ொடுக்கவும் .
இதுப�ோன்ற சம் பவங் கள்
உங் களுக்கு நிகழ் ந்திருந்தால்
அல் லது அவற் றைப்
பார்த்திருந்தால் புகாரளிக்கவும்

1

சகப் பணியாளர், மேற் பார்வையாளர் அல் லது அங் கீகரிக்கப் பட்ட
பணியாளர் பிரதிநிதியிடம் உரையாடவும் .
எந்நேரமும் , எங் கிருந்தும் Walmart ஐ அழைக்கலாம் —
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மின்னஞ் சல் முகவரி: ethics@wal-mart.com
இணையதளம் : walmartethics.com
த�ொடர்பு எண்: 800-WM-ETHIC (963-8442) (அமெரிக்கா மற் றும் கனடா
நாடுகளிலிருந்து அழைக்கலாம் )
உரிய அரசு அதிகாரிகளைத் த�ொடர்புக�ொள் ளவும்

