
   

பணியிட நடத்தத நநறி 
Lakeshirts, Inc. d/b/a Blue 84 மற்றும் தைன் ஊழியரக்ள், பிதரிநிதிிிகள் ைததவரும், வலுக்கட்டாயமாதி, 

நியாயமற்ற, இழிவுபடுத்தும் உதழப்பு நதடமுதறகதத த ிரக்்கிறாரக்ள்; நமது தைிப்பீடுகள் மற்றும் 

நம்பிக்தககததக் நகாண்ட கூடட்ுநிறுதவங்கததத் ததரந்்தநடுப்தபற்காதி நமது வழிகாட்டியாக 

நியாயமாதி உதழப்புச ்சங்கப் பணியிட நடத்தத நநறிதய (Fair Labor Association Workplace Code of Conduct) 

பயன்படுத்துகிறாரக்ள். நமது நடத்தத நநறியாதிது இந்திப் பற்றுறுதிிிதயப் பின்பற்றுதவாகவும் 

ைடிப்பதட தைிதி உாிதமதகின் குதறந்திபடச் தைதவக் நகாண்டிருப்தபாகவும் நாம் வலுவாக 

நம்புகிதறாம். நமது விற்பததயாதிரக்ள் மற்றும் சப்ததயரக்ள் ைததவருக்கும் இந்தி நநறிதயக் 

தகக்நகாள்வததக் கட்டாயமாக்குகிதறாம். 

குழந்தை 

தைொழிலொளர் 

கட்டொயக் கல்வி முடிந்ைபிறகு 15 வயதிற்கு உட்பட்டடொ அல்லது வயதுக்கு கீழ் 

எந்ைதவொரு நபரும் டவதல தெய்யக் கூடொது, எது அதிகமொனது? 

 

நட்டஈடு ஒவ்தவொரு பணியொளருக்கும் ஒரு வழக்கமொன டவதல வொரம் இழப்பீட்டு உரிதம 

உண்டு, அது தைொழிலொளரக்ளின் அடிப்பதட டைதவகதள பூரை்்தி தெய்வைற்கும் 

சில விருப்பமொன வருமொனை்தை வழங்குவைற்கும் டபொதுமொனது. முைலொளிகள் 

குதறந்ை பட்ெ ஊதியடமொ அல்லது அைற்டகற்ற நிலுதவயுணரவ்ு ஊதியடமொ 

உயர்ந்ைபட்ெம் எதுவொக இருந்ைொலும், ஊதியங்கள் மீைொன அதனை்து ெட்டை் 

டைதவகளுடனும் இணங்குவடைொடு, ெட்டை்ைொடலொ அல்லது ஒப்பந்ைை்ைொடலொ 

டைதவப்படும் எந்ைதவொரு ெட்டப்பூரவ் ெலுதககதளயும் வழங்க டவண்டும். 

இழப்பீடு தைொழிலொளரக்ள் அடிப்பதட டைதவகதள பூரை்்தி தெய்யொமல், சில 

விருப்பமொன வருமொனங்கதள வழங்குவதில், ஒவ்தவொரு முைலொளரும் FLA உடன் 

இதணந்து தெயல்பட டவண்டும், அைனுடன் தைொடர்புதடய இழப்பீட்டுை் 

தைொதகதய படிப்படியொக ஏற்றுக்தகொள்ள டவண்டும். 

 

தைொழில் உறவுகள் முைலொளிகள், தைொழிலொளரக்ள் மதிப்பிடும் டவதல மற்றும் விதிமுதறகளுக்கு 

ஏற்ப, குதறந்ைபட்ெம், டைசிய மற்றும் ெரவ்டைெ தைொழிலொளர் மற்றும் ெமூக 

பொதுகொப்பு ெட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகளின் கீழ் ைங்கள் உரிதமதய 

பொதுகொக்க டவண்டும். 

 

உதழப்பு கட்டொய உதழப்பு, சிதறெெ்ொதலடயொ, அடகுற்ற உதழப்பு, பிதணக்கப்பட்ட 

உதழப்பு அல்லது கட்டொய உதழப்பு உட்பட எந்ைதவொரு பிரடயொஜனமும் இல்தல. 

 

கூட்டுறவு மற்றும் 

டெகரிப்பு 

முகொதமை்துவை்தின் 

சுைந்திரம் 

தைொழிலொளரக்ள் ெங்கம் மற்றும் கூட்டு டபரம் தபறும் உரிதமக்கு ஊழியரக்ளின் 

உரிதமதய அங்கீகரிை்து மதிக்க டவண்டும். 

 

 

டெைொரம் அல்லது 

அபொயம் 

ஒவ்தவொரு ஊழியரும் மரியொதையுடனும் நடை்ைப்பட டவண்டும். எந்ைப் 

பணியொளரும் எந்ை உடல், பொலியல், உளவியல் அல்லது வொய்தமொழி துன்புறுை்ைல் 

அல்லது முதறடகடுகளுக்கு உட்பட்டவரொக இருக்க டவண்டும். 



சுகொைொரம், 

பொதுகொப்பு மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல் 

முைலொளிகள், பொதுகொப்பொன மற்றும் ஆடரொக்கியமொன பணியிடங்கதள 

வழங்குவைற்கும், விபை்துகள் மற்றும் கொயமதடந்ை உடல்நலை்திற்கொன கொயம், 

இதணை்திருை்ைல், அல்லது டவதல டநரை்திடலொ அல்லது முைலொளிகளின் 

வெதிகளின் தெயல்பொட்டின் விதளவொகடவொ ஏற்படும். பணியிடங்கள் சூழலில் 

இருக்கும் எதிர்மதறயொன ைொக்கங்கதளக் குதறப்பைற்கொன தபொறுப்பொன 

நடவடிக்தககதள முைலொளிகள் ஏற்க டவண்டும். 

டவதல டநரம் தைொழிலொளரக்ள் பணிபுரியும் நொட்டின் ெட்டை்ைொல் அனுமதிக்கப்படும் 

வழக்கமொன மற்றும் கூடுைல் மணிடநரங்கதள விட தைொழிலொளரக்ள் டவதல 

தெய்ய டவண்டியதில்தல. வழக்கமொன டவதல வொரம் 48 மணிடநரை்தை 

ைொண்டியதில்தல. ஒவ்தவொரு ஏழு நொட்களிலும் தைொழிலொளரக்ள் குதறந்ைபட்ெம் 

24 மணிடநர ஓய்வுடநர ஓய்வுக்கு அனுமதிக்க டவண்டும். அதனை்து டமலதிக 

டவதலகளும் இணக்கமொக இருக்கும். முைலொளிகள் ஒரு வழக்கமொன 

அடிப்பதடயில் டமலதிக டநரை்தை டகொரியிருக்க மொட்டொரக்ள் மற்றும் ஒரு 

பிரமீியம் விகிைை்தில் அதனை்து டமலதிக டவதலகதளயும் ஈடுகட்ட டவண்டும். 

விதிவிலக்கொன சூழல்களில் ைவிர, ஒரு வொரம் வழக்கமொன மற்றும் கூடுைல் டநரம் 

மணிடநரம் 60 மணிடநரம் ைொண்டொது. 

பொகுபொடின்தம பொலினம், இனம், மைம், வயது, இயலொதம, பொலியல் டநொக்குநிதல, டைசியவொைம், 

அரசியல் கருை்து, ெமூக குழு அல்லது இன அடிப்பதடயில், எந்ைதவொரு நபரும் 

பணியமரை்்ைல், இழப்பீடு, முன்டனற்றம், ஒழுக்கம், பணிநீக்கம் அல்லது 

ஓய்வூதியம் உட்பட, எந்ைதவொரு பொகுபொடுக்கும் உட்பட்டவரொக இருக்க டவண்டும். 

துவக்கம். 

தபண்களின் 

உரிதம 

டமடல குறிப்பிட்டுள்ள தபொதுவொன ைன்தம மற்றும் அதிக தைளிவு மற்றும் ைன்தம 

ஆகியவற்றின் டநொக்கங்கதளக் கட்டுப்படுை்ைொமல், முைலொளிகள் கீழ்க்கண்ட 

நிபந்ைதனகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க டவண்டும்: தபண் தைொழிலொளரக்ள் டவதல 

டநரங்களில் டவதலகள் அல்லது சிறப்பு வரம்புகள் மீது ைன்னிெத்ெயொன 

கட்டுப்பொடு இல்லொமல் ஆண்கள், அடை டவதல வொய்ப்புகதள தகொண்டிருக்க 

டவண்டும் ; தைொழில் அல்லது இனப்தபருக்க நிதல தைொடர்பொன அளவுடகொல்கள் 

(உைொரணமொக, கர்ப்ப பரிடெொைதனகள், கருை்ைதட பயன்பொடு, கருவுறுைல் 

நிதலதயப் பயன்படுை்துைல்) டவதலவொய்ப்புகளின் நிதலதமகடள 

பயன்படுை்ைப்படொது; பிரெவை்தில் இருந்து பிரெவம் மற்றும் மீட்சிக்கொன 

மீட்புக்கொன புதிய ைொய்மொரக்ள் இல்லொை நிதலயில் (பணிக்கு திரும்பும் 

உரிதமயுடன்) 

 

நமது கூடட்ுநிறுதவங்கள், ைவற்றின் பிதரிநிதிிிகள், இதணயாதிரக்ள், சப்ததயரக்ள் ஆகிதயார ்

ைததவராலும் தகக்நகாள்திப்பட தவண்டிய நமது குதறந்திபடச்த் திரநிததத் தநாகுதிிி இது. 

திரநிதததகில் தவறுபாடுகள் ைல்திது முரண்பாடுகள்  ழும்தபாது, ைிக உயரந்்தி திரநிதததய 

நபாருந்தும். இந்தித் திரநிததகததக் கதடப்பிடிக்காதி  ந்தி உறதவயும் நிறுத்தி Lakeshirts, Inc. dba 

Blue 84-க்கு உாிதம உள்திது. 

ஒரு நநறி மீறததத் தநாிவிக்க நீங்கள்  ங்கதத 800.627.2780  ன்ற  ண்ணில் தநாடரப்ு 

நகாள்திதிிாம் ைல்திது hr@lakeshirts.com ைல்திது corporateresponsibility@lakeshirts.com  ன்ற 

ைின்திஞ்சல் முகவாிக்கு ைின்திஞ்சல் ைனுப்தபாம் 


