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Convergint-ൽ, നമ്മുപെ പോൊസിറ്ററീവായ  സടംസ്ാരമാണ് നപമെ വ്യത്്യസ്തമാക്കുന്നത്്. നമ്മുപെ മാർഗ്ഗദർശകമായ 
മൂല്്യങ്ങളുടം വിശ്വാസങ്ങളുടം അനുസരിച്ച് ജറീവിക്കുന്നത്ിലൂപെ, നാടം പെയ്യുന്ന എല്ാ കാര്യങ്ങളിലുടം നമുക്് ദിവസവുടം 
മാറ്റടം സൃഷ്ിക്ാനാവുടം. ഞങ്ങൾ എല്ാ ഇെൊടുകളിലുടം നറീത്ിയുടം സത്്യസന്ധത്യുടം മികച്ച ബിസിനസ്് നനത്ികത്യുടം 
സാക്ാത്്കരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർ, ഞങ്ങളുപെ ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ, ഞങ്ങളുപെ െങ്ാളികൾ, ഞങ്ങളുപെ 
കമെ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധപുർത്തുന്നു. ഈ ത്ത്ത്വങ്ങൾ ഒരു കഷ്ടം കെല്ാസിപല് പവറുടം വാക്കുകളല്. 
ഞങ്ങപള സടംബന്ധിച്ചിെപോത്താളടം, മികച്ച ത്റീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാൻ സഹപ്രവർത്തകപര പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു 
സ്ടാപറ്റജിയാണ് സടംസ്ാരടം.

നമ്മുപെ ഓപോരാ മൂല്്യങ്ങൾക്കുടം വിശ്വാസങ്ങൾക്കുടം കാര്യമായ അർത്ഥമുണ്്, എന്നാൽ ഒരു കാര്യടം പ്രപോത്്യകടം 
ചൂണ്ിക്ാണിക്ാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: എനിക്് സത്്യസന്ധത്യുണ്്-ആരുടം കാണാത്തപോ്പാൾ ഞാൻ 
പെയ്യുന്നത്ാണ് ഇത്്.

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഞങ്ങളുപെ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രറീത്ിപയ പ്രത്ിഫല്ി്പിക്കുകയുടം ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർ 
പ്രവർത്തിപോക്ണ് രറീത്ിപയ നിർവെിക്കുകയുടം പെയ്യുന്നു. Convergint-നുള്ിൽ ബിസിനസ്് നെത്തുന്നത്ിനുള് ഒരു 
ആപോ�ാള ന�ഡാണിത്്. നമെൾ ആരാപണന്നുടം, എങ്ങപന പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നമെൾ എന്ാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്് 
എപന്നാപക്യുള് ഒരു വറീക്ണടം അത്് നൽകുന്നു. 
 
ശരിയായ ധാർമെിക ത്റീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാൻ നിങ്ങപള സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉെകരണമാണ് നിയമാവല്ി, 
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്് എപന്ങ്ിലുടം പോൊദ്യപോമാ ആശങ്പോയാ ഉപണ്ങ്ിൽ അപല്ങ്ിൽ ഏപത്ങ്ിലുടം സാഹെര്യത്തിൽ 
എന്തുപെയ്യണപമന്ന് നിങ്ങൾക്് ഉറ്പിപല്ങ്ിൽ അത്് െറയാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങപള പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു. നമ്മുപെ 
മൂല്്യങ്ങൾക്കുടം വിശ്വാസങ്ങൾക്കുടം അനുസൃത്മായി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉയർത്തി്പിെിപോക്ണ് ഉത്തരവാദിത്തടം എല്ാ 
Convergint സഹപ്രവർത്തകരുപോെതുമാണ്. 

നിയമാവല്ി അറിഞ്ിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്് ഒരു ആശങ്യുപണ്ങ്ിൽ െറയുക, മൂല്്യവുടം വിശ്വാസവുടം 
സാക്ാത്്കരിക്ാനാണ് നാപമല്ാവരുടം വിളിക്പ്പട്ിരിക്കുന്നപത്ന്ന് ഓർമെിക്കുക #3:എനിക്ക് സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്.

പകൻ പല്ാെിയാപോറ്റാ
CEO Convergint
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ഞാൻ Convergint ആണക്
- െറീമിൽ എപോറേത്ായ സ്ാനടം എനിക്കുണ്്

എന്റെ തുടർച്ചയായ വികസനത്ിനക് ഞാൻ ഉത്രവാദന്പെട്ിരിക്കുന്നു
-ഒരു മികച്ച ഞാൻ ഒരു മികച്ച Convergint ആണ്

എനിക്ക് സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്
എനിക്് സത്്യസന്ധത്യുണ്്-ആരുടം നിരറീക്ിക്ാത്തപോ്പാൾ ഞാൻ 
പെയ്യുന്നത്ാണ് ഇത്്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു
- ആശയവിനിമയടം പെയ്യുക, ആശയവിനിമയടം പെയ്യുക, 
ആശയവിനിമയടം പെയ്യുക

ഞാൻ ഉത്രവാദിത്മുള്ള ത്ീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു
-സമയബന്ധിത്മായത്്, പോബാധ്യമുള്ത്്, പെല്വ് കുറഞ്ത്്

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുന്ട ഉപര�ാക്ാക്ളുന്ട ഏറ്റവുും മികച്ച രസവന 
ദാത്ാവാകുന്മന്ക് പ്രത്ീക്ിക്കുന്നു
- ഞങ്ങൾ ഏത്് ബിസിനസ് പെയ്യുന്നു എന്നത്് പ്രശ്നമല്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു
–കാല്യളവ്

ഞങ്ങൾ സമതുലിത്മായ ജീവിത്ത്ിൽ വിശ്്വസിക്കുന്നു
-കുടുടംബടം, ബിസിനസ്, സമൂഹടം

ഞങ്ങൾ സുരക്ിത്വുും ഉൾന്ക്ാള്ളുന്തുും അനുകൂലവുമായ ന്ത്ാഴിൽ 
അന്തരീക്ും സ്വീകരിക്കുന്നു
- ഓപോരാ സഹപ്രവർത്തകനുടം ഒരു വ്യത്്യാസടം സൃഷ്ിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ ദിവസവുും രപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്നു
- 2001 മുത്ൽ വിപോനാദത്തിന് പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്
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ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് ന്ചയ്യൽ 
ഞങ്ങളുപെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, കമ്പനി നയങ്ങൾ അപല്ങ്ിൽ ബാധകമായ നിയമടം 
അപല്ങ്ിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുപെ ല്ടംഘനടം ഉൾപ്പപോട്ക്ാവുന്ന ഒരു 
സാഹെര്യപത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്് അറിവുപണ്ങ്ിൽ, അത്് റിപോ്പാർട്് പെപോയ്യണ് 
ബാധ്യത് നിങ്ങൾക്കുണ്്. 

നിങ്ങൾക്ക് ഇവിന്ട റിരപൊർട്ക് ന്ചയ്യാും:
• നിങ്ങളുന്ട സൂപെർവവസർ, അന്ല്ങ്കിൽ നിങ്ങളുന്ട സൂപെർവവസറുന്ട രനരിട്ടുള്ള 
സൂപെർവവസർ;

• ഒരു ഹയൂമൻ റിരസാഴക് സക് അുംഗും;
• നിയമ വകുപെിന്ല അന്ല്ങ്കിൽ ജനറൽ കൗൺസിലിന്ല ഒരു അ�ി�ാഷകൻ; 
• ഇത്ക് റിരപൊർട്ക് ന്ചയ്യുക, ഒരു സ്വത്ന്ത്ര മൂന്ാും കക്ി ധാർമ്ികത് & കുംപ്ലയൻസക് 
രഹാട്ക് വലൻ

—1-877-778-5463 കൂടാന്ത്/അന്ല്ങ്കിൽ www.reportit.net. 
—ഇറെർനാഷണൽ ഡയലിുംഗക് നിർരദേശ്ങ്ങൾ Report It വഗഡിൽ ല�്യമാണക്.
നിങ്ങൾ ഓൺവലനിൽ റിരപൊർട്ക് ന്ചയ്യുകയാന്ണങ്കിൽ, ഉപരയാക്തൃനാമും 

ഉപരയാഗിക്കുക:  
Convergint-ഉും പാസക് രവഡുും: hr123.

നിയമവിരുദ്ധപോമാ അധാർമെികപോമാ ആയ പെരുമാറ്റപത്തക്കുറിച്ച് ആശങ് 
ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹെര്യപത്ത കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്് അറിയാപമങ്ിപോല്ാ 
അപല്ങ്ിൽ അ�ിമുഖറീകരിപോക്ണ്ി വരികപോയാ പെയ്ാൽ, നിങ്ങളുപെ ആശങ് 
നിങ്ങളുപെ സൂ്പർനവസപറ അറിയിക്ാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യടം ത്പന്ന നിങ്ങപള 
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുപെ ആശങ് നിങ്ങളുപെ സൂ്പർനവസപറ അറിയിക്കുന്നത്് 
നിങ്ങൾക്് സുഖകരമപല്ങ്ിൽ, നിങ്ങളുപെ ആശങ് നിങ്ങളുപെ സൂ്പർനവസറുപെ 
സൂ്പർനവസർ, ഒരു ഹ്യൂമൻ റിപോസാഴ് സ് അടം�ടം അപല്ങ്ിൽ നിയമ വകു്പിപല് ഒരു 
അ�ി�ാഷകപന അറിയിക്ാൻ ഞങ്ങൾ പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു.  അജ്ാത്മായുടം 
രഹസ്യമായുടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപോ്പാർട്് പെയ്യുന്നത്ിനുള് ഒരു ല്ളിത്മായ മാർ�ടം 
നൽകുന്ന ഒരു സ്വത്ന്ത്ര, മൂന്നാടം കക്ി പോഹാട്് നല്നുടം പവബ് നസറ്റുമായ Report 
It-പോല്ക്കുടം നിങ്ങളുപെ ആശങ് ഉന്നയിക്ാടം.  സാധ്യമായ അത്രയുടം വിവരങ്ങൾ 
നൽകുന്നത്് റിപോ്പാർട്് അവപോല്ാകനടം പെയ്യാനുടം സാധ്യത്യുള് പത്റ്റായ പെരുമാറ്റടം 
അപോന്വഷിക്ാനുടം കമ്പനിപയ സഹായിക്കുടം.  ഒരു അജ്ാത് റിപോ്പാർട്് റിപോ്പാർട്് 
പെയ്യുന്നത്് സഹപ്രവർത്തകന് സുഖകരമാപണന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്ില്ാക്കുപോമ്പാൾ 
ത്പന്ന, ഇത്് ഒരു അപോന്വഷണടം നെത്താനുള് കമ്പനിയുപെ കഴിവിപനയുടം ബാധിക്കുടം.    

ഒരു ആശങ് പോബാർഡിപറേ ഒരു പ്രത്ിനിധിപയ അറിയിപോക്ണ്തുപണ്ന്ന് നിങ്ങൾക്് 
പോത്ാന്നുന്നുപണ്ങ്ിൽ, ബന്ധപ്പൊനുള് ഉെിത്മായ വിവരങ്ങൾ െറീഫ് ഹ്യൂമൻ 
റിപോസാഴ് സ് ഓഫറീസറിൽ നിന്ന്  ല്�ിക്കുടം.

ആശങ് സ്വറീകരിക്കുന്ന കമ്പനി പ്രത്ിനിധി അഞ്് (5) പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ിപോല്ാ 
അപല്ങ്ിൽ അത്തരടം റിപോ്പാർട്് അജ്ാത്മായി സമർ്പിച്ചിട്ിപല്ങ്ിൽ എത്രയുടം 
പെട്പോന്നാ റിപോ്പാർട്് അടം�റീകരിക്കുടം.  എല്ാ റിപോ്പാർട്ടുകളുടം സാധ്യമായ െരിധി 
വപര രഹസ്യമായുടം ബാധകമായ നിയമത്തിന് അനുസരിച്ചടം Convergint നകകാര്യടം 
പെയ്യുടം.   

ഞങ്ങളുപെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, കമ്പനി നയങ്ങൾ, അപല്ങ്ിൽ ബാധകമായ നിയമടം 
അപല്ങ്ിൽ െട്ങ്ങൾ എന്നിവയുപെ ല്ടംഘനപത്തക്കുറിച്ച് ഉത്തമ വിശ്വാസപോത്താപെ 
റിപോ്പാർട്് പെയ്യുകപോയാ അപോന്വഷണത്തിൽ െപങ്ടുക്കുകപോയാ പെയ്യുന്ന ആർക്കുടം 
എത്ിരായുള് പ്രത്ികാര നെെെി Convergint കർശനമായി വില്ക്കുന്നു.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ 
റിരപൊർട്ക് ന്ചയ്യൽ
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എല്ാവർക്കുടം ഒരു മാറ്റടം സൃഷ്ിക്ാനാവുടം.  
എന്റെ സ്ാനും എനിക്കുണ്ക്.
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ("നിയമാവല്ി") ഏപത്ങ്ിലുടം ഓഫറീസർമാപോരാ ഏജന്റുമാപോരാ 
പോകാൺരോക്ടർമാപോരാ കൺസൾട്ന്റുകപോളാ ഉൾപ്പപെ Convergint-ൽ പോജാല്ി പെയ്യുന്ന 
എല്ാവർക്കുടം ബാധകമാണ്.  പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ൊല്ിക്കുകയുടം അത്് നിങ്ങളുപെ പോജാല്ി 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായി എങ്ങപന ബന്ധപ്പട്ിരിക്കുന്നുപവന്ന് മനസ്ില്ാക്കുകയുടം 
പെപോയ്യണ്ത്് നിങ്ങളുപെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  

ഓപോരാ സഹപ്രവർത്തകനുടം Convergint-പറേ നിർണായക ഘെകമാണ്.  െറീമിപല് 
നിങ്ങളുപെ സ്ാനടം നിങ്ങൾ സ്വന്മാക്കുപമന്ന് പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  നിങ്ങൾ പെയ്യാൻ 
പോൊകുന്നുപവന്ന് െറയുന്ന കാര്യടം നിങ്ങൾ പെയ്യുപമന്നുടം നിങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യടം 
പെയ്യുന്നുപവന്നുടം ആണ് ഇത്ിനർത്ഥടം.  നിങ്ങൾ എല്ായ്പോ്പാഴുടം Convergint-പറേ 
ദൗത്്യത്തിൽ പ്രത്ിബദ്ധത്യുള്വരാണ്.  

നിങ്ങൾ അ�ിമുഖറീകരിക്ാനിെയുള് എല്ാ  ബിസിനസ് സാഹെര്യങ്ങപളയുടം 
ധാർമെിക പ്രത്ിസന്ധികപളയുടം നിയമാവല്ിക്് പ്രപോത്്യകമായി അ�ിസടംപോബാധന 
പെയ്യാൻ കഴിയില്, എന്നാൽ അത്് ശരിയായ കാര്യടം പെയ്യാനുള് നിങ്ങളുപെ 
ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങപള ഒഴിവാക്കുന്നില്. എന്് നെെെിയാണ് 
സ്വറീകരിപോക്ണ്പത്ന്ന് നിങ്ങൾക്് ഉറ്പില്ാത്തപോ്പാൾ, ശരിയായ രറീത്ി 
ത്ിരപഞ്ടുക്കുന്നത്ിന് നിങ്ങപള സഹായിക്കുന്നത്ിന് നിയമാവല്ി മാർഗ്ഗനിർപോദേശവുടം 
വി�വങ്ങളുടം നൽകുന്നു.  നിങ്ങൾ എല്ായ്പോ്പാഴുടം നിയമാവല്ിയുപെ വാക്കുകളുടം 
അന്സത്തയുടം ൊല്ിക്ണടം.  (VB #3- എനിക്് സത്്യസന്ധത്യുണ്്.  ആരുടം 
നിരറീക്ിക്ാത്തപോ്പാൾ ഞാൻ പെയ്യുന്നത്ാണ് ഇത്് ).

നിയമാവല്ി ല്ടംഘിക്കുന്ന വ്യക്ികൾ - ശരിയായ പോമൽപോനാട്ത്തിൽ 
െരാജയപ്പടുന്നവരുടം, ത്ങ്ങൾ പോമൽപോനാട്ടം വഹിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുപെ 
ല്ടംഘനടം കപണ്ത്തുന്നത്ിനുടം റിപോ്പാർട്് പെയ്യുന്നത്ിലുടം നിരറീക്ണത്തിലുടം  ഉപോെക് 
വരുത്തുന്നവരുമായ വ്യക്ികൾ ഉൾപ്പപെ - െിരിച്ചവിെൽ ഉൾപ്പപെയുള് അച്ചെക് 
നെെെികൾക്് വിപോധയമാപോയക്ാപമന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്ില്ാക്ണടം. ല്ടംഘനങ്ങളുപെ 
റിപോ്പാർട്ടുകൾ മാന്യമായുടം പപ്രാഫഷണല്ായ രറീത്ിയിലുടം സാധ്യമായത്ര പോവ�ത്തിലുടം 
അപോന്വഷിക്കുടം. 

നിയമല്ടംഘനങ്ങൾ ത്െയുന്നത്ിനുടം സാധ്യത്യുള് പ്രശ് നങ്ങൾ കാണുന്നിെത്ത് 
ആശങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്ിനുടം എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്്.  
ഓപോരാ വ്യക്ിക്കുടം ഓപോരാ ദിവസവുടം ഒരു വ്യത്്യാസടം വരുത്താൻ കഴിയുടം.  

സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ ആശങ് അവരുപെ പത്ാട്ടുമുകളിലുള് സൂ്പർനവസറുമായി 
െർച്ച പെയ്യണടം.  ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് അവരുപെ സൂ്പർനവസപോറാെ് 
സടംസാരിക്കുന്നത്് സുഖകരമായി പോത്ാന്നുന്നിപല്ങ്ിൽ, ആശങ്കൾ 
ഇനി്പറയുന്നവയിൽ അറിയിക്ാടം:

• അവരുപെ സൂ്പർനവസറുപെ പോനരിട്ടുള് സൂ്പർനവസർ;
• ഹ്യൂമൻ റിപോസാഴ് സിപല് ഒരു അടം�ടം;
• നിയമ വകു്പിപല് അപല്ങ്ിൽ ജനറൽ കൗൺസില്ിപല് ഒരു അ�ി�ാഷകൻ;
• Report It, ഒരു സ്വത്ന്ത്ര, മൂന്നാടം കക്ി എത്തിക് സ് & കടംലൈയൻസ് 

പോഹാട്് നല്നിപന 1-877-778-5463 എന്ന നമ്പറിൽ, കൂൊപത്/അപല്ങ്ിൽ 
www.reportit.net. നിങ്ങൾ ഓൺനല്നിൽ റിപോ്പാർട്് പെയ്യുകയാപണങ്ിൽ, 
ഉെപോയാക്തൃനാമടം ഉെപോയാ�ിക്കുക: Convergint-ഉടം ൊസ് പോവഡുടം: hr123

നിയമാവല്ി എല്ാവർക്കുടം ഒരുപോൊപല് ബാധകമാപണങ്ിലുടം, പോനതൃത്്വെരമായ 
ചുമത്ല്യിലുള് സഹപ്രവർത്തകർക്് അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്്.  നിങ്ങപളാരു 
പോനത്ാവാപണങ്ിൽ, ഇനി്പറയുന്നവ പെയ്യുന്നത്ിലൂപെ നിങ്ങളുപെ െറീമിന് പോവണ്ി 
ശരിയായ പോൊൺ സജ്റീകരിക്ാൻ നിങ്ങൾക്് അവിശ്വസനറീയമായ അവസരമുണ്്:

• മാതൃക വഴി നയിക്കുകയുടം Convergint മൂല്്യങ്ങളുടം വിശ്വാസങ്ങളുടം 
നെ്പില്ാക്കുകയുടം പെയ്യുക;

• നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നടം കാണുപോമ്പാൾ െറയുകയുടം അത്് പെയ്യാൻ മറ്റുള്വപര 
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുകയുടം പെയ്യുക;

• നിങ്ങളുപെ പോനരിട്ടുള് റിപോ്പാർട്ടുകൾ അവയിൽ നിന്ന് എന്ാണ് 
പ്രത്റീക്ിക്കുന്നപത്ന്ന് മനസ്ില്ാക്കുന്നുപവന്ന് ഉറ്പാക്കുക;

• പോൊദ്യങ്ങപോളാടുടം ആശങ്കപോളാടുടം സ്വറീകാര്യത് പുല്ർത്തുക, ഒ്പടം പ്രശ് നങ്ങൾ 
സഹായിക്ാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളിപോല്ക്ാണ് നയിക്കുന്നപത്ന്ന് ഉറ്പാക്കുക; 
കൂൊപത്

• നിയമാവല്ിയുപെ ല്ടംഘനടം സൂെി്പിപോച്ചക്ാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉെിത്മായ 
വകു്പിപന അറിയിക്കുക.

എല്ാ റിപോ്പാർട്ടുകളുടം ഉത്തമ വിശ്വാസപോത്താപെ, റിപോ്പാർട്് ശരിയാപണന്ന് 
വിശ്വസിക്ാൻ ന്യായമായ അെിസ്ാനമുള്ത്ായിരിക്ണടം.  ആശങ്കൾ റിപോ്പാർട്് 
പെയ്യുന്നത്് പോപ്രാത്ാഹി്പിക്പ്പടുപോമ്പാൾ, മനഃപൂർവടം പത്റ്റായ റിപോ്പാർട്് ഫയൽ 
പെയ്യുന്നത്് പോജാല്ി അവസാനി്പിക്കുന്നത്് ഉൾപ്പപെയുള് അച്ചെക് നെെെിക്് 
കാരണമാപോയക്ാടം. 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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കമ്പനിയുപെ അപോന്വഷണങ്ങളുമായി സഹകരിക്ാൻ സഹപ്രവർത്തകർക്് 
കെമയുണ്്.  കമ്പനിയുപെ ഒരു അപോന്വഷണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത്ിൽ 
െരാജയപ്പടുന്നത്് അപല്ങ്ിൽ അത്തരടം അപോന്വഷണത്തിൽ പത്ളിവുകപോളാ 
സാക്്യപോമാ നൽകുപോമ്പാൾ പൂർണ്ണമായുടം സത്്യസന്ധത് പുല്ർത്തുന്നത്ിൽ 
െരാജയപ്പടുന്നത്് പോജാല്ി അവസാനി്പിക്കുന്നത്് ഉൾപ്പപെയുള് അച്ചെക് 
നെെെിക്് കാരണമാപോയക്ാടം.  അപോന്വഷണത്തിൽ ആവശ്യമുപണ്ങ്ിൽ ഉെിത്മായ 
ത്ിരുത്തൽ അപല്ങ്ിൽ അച്ചെക് നെെെി സ്വറീകരിക്കുടം. 

പ്രത്ികാര നടപടിയില്
പ്രത്ികാരടം പെയ്യാത്ിരിക്ാൻ Convergint പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്.  ഫല്പ്രദമായി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്ിന്, എല്ാ സഹപ്രവർത്തകരുടം െരസ്പരടം വിശ്വസിക്കുകയുടം 
ബഹുമാനിക്കുകയുടം പെപോയ്യണ്ത്് പ്രധാനമാണ്.  ഞങ്ങളുപെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, 
കമ്പനി നയങ്ങൾ, അപല്ങ്ിൽ ബാധകമായ നിയമടം അപല്ങ്ിൽ െട്ങ്ങൾ 
എന്നിവയുപെ ല്ടംഘനപത്തക്കുറിച്ച് ഉത്തമ വിശ്വാസപോത്താപെ റിപോ്പാർട്് പെയ്യുകപോയാ 
അപോന്വഷണത്തിൽ െപങ്ടുക്കുകപോയാ പെയ്യുന്ന ആർക്കുടം എത്ിരായുള് പ്രത്ികാര 
നെെെി Convergint കർശനമായി വില്ക്കുന്നു.  ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏത്ിപല്ങ്ിലുടം 
ഏർപ്പട്ത്ിന് മപറ്റാരാൾപക്ത്ിപര പ്രത്ികാരടം പെയ്യുന്ന ഏപത്ാരു വ്യക്ിപയയുടം 
െിരിച്ചവിടുന്നതുൾപ്പപെയുള് അച്ചെക്നെെെികൾ കമ്പനി സ്വറീകരിക്കുടം. 

ബാഹ്യ ആശ്യവിനിമയങ്ങൾ
വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്കുടം പൊതുജനങ്ങൾക്കുടം ഞങ്ങളുപെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
ത്ാൽ്പര്യമുള് മറ്റുള്വർക്കുടം സത്്യസന്ധവുടം കൃത്്യത്യുള്തുമായ വിവരങ്ങൾ 
നൽകുന്നുപവന്ന് ഉറ്പാക്ാൻ Convergint ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  നമ്മുപെ ആന്രിക 
ആശയവിനിമയങ്ങൾ പെയ്യുന്ന അപോത് ഉത്തരവാദിത്തപോബാധടം ബാഹ്യ 
ആശയവിനിമയങ്ങളിലുടം പ്രകെി്പിക്ണടം.  Convergint-പന പ്രത്ിനിധറീകരിച്ച് 
സടംസാരിക്ാൻ നിങ്ങൾക്് അധികാരമുപണ്ങ്ിൽ മാത്രപോമ സടംസാരിക്ാവൂ.  
Convergint-ൽ നിന്ന് പ്രത്ികരണടം അ�്യർത്ഥിക്കുന്ന വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ 
നിന്നുള് എല്ാ അപോന്വഷണങ്ങളുടം മാർക്റ്റിടം�് വ�ാ�പത്ത അറിയിക്ണടം.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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എപറേ തുടർച്ചയായ 
വികസനത്ിനക് ഞാൻ 
ഉത്തരവാദപ്പട്ിരിക്കുന്നു
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ഒരു മികച്ച ഞാൻ ഒരു മികച്ച Convergint ആണ്.
സഹപ്രവർത്തകർ ഈ നിയമങ്ങളുടം െട്ങ്ങളുടം ഞങ്ങളുപെ പത്ാഴിൽ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുടം ഞങ്ങൾ പോജാല്ി പെയ്യുന്ന പല്ാപോക്ഷനുകൾക്കുടം 
ബാധകമായ കമ്പനി നയങ്ങളുടം മനസ്ില്ാക്കുകയുടം അനുസരിക്കുകയുടം പെയ്യുപമന്ന് 
പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  നിയമടം, നിയമാവല്ി അപല്ങ്ിൽ കമ്പനി നയടം എന്നിവയാൽ 
ആപോല്ാെനയിലുള് ഒരു നെെെി അനുവദിക്കുപോമാ എന്ന് നിങ്ങൾക്് ഉറ്പിപല്ങ്ിൽ, 
നിങ്ങളുപെ സൂ്പർനവസർ, നിങ്ങളുപെ ററീജിയണൽ ഹ്യൂമൻ റിപോസാഴ്് ബിസിനസ് 
െങ്ാളി അപല്ങ്ിൽ നിയമ വകു്പിപല് അടം�ടം എന്നിവപര ബന്ധപ്പട്് ഉെപോദശടം 
പോത്പോെണ്ത്ാണ്. 

ബാധകമായ നിയമെരവുടം ധാർമെികവുമായ ആവശ്യകത്കപളക്കുറിച്ചടം 
കമ്പനിയുപെ ൊല്ിക്ൽ പ്രത്റീക്കപളക്കുറിച്ചടം അവരുപെ അറിവുടം ധാരണയുടം 
നിരന്രടം പമച്ചപ്പടുത്തുന്നത്ിന് സഹപ്രവർത്തകർ ധാർമെികത്യിലുടം ൊല്ിക്ൽ 
െരിശറീല്നത്തിലുടം െപങ്ടുപോക്ണ്തുണ്്. 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ

ഉൾന്പെടുത്ലുും വവവിധ്യ നയവുും
എല്ാ ആളുകപോളാടുടം ബഹുമാനപോത്താപെയുടം അന്പോസ്ാപെയുടം പെരുമാറുന്നത്ിൽ 
Convergint  വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ാ വ്യക്ികളുടം അവരുപെ വ്യത്്യാസങ്ങൾ 
കണക്ിപല്ടുക്ാപത്, കമ്പനിക്കുള്ിൽ അവരുപെ െരമാവധി സാധ്യത്കൾ 
ത്ിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു െിന്തുണയുള്തുടം മനസ്ില്ാക്ാവുന്നതുമായ അന്രറീക്ടം 
സൃഷ്ിക്ാനുടം െരിപോൊഷി്പിക്ാനുടം ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.  ഞങ്ങളുപെ 
ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെ മികച്ച പോസവന ദാത്ാവാകാൻ മികച്ച സഹപ്രവർത്തകപര 
നിയമിക്ാൻ ഞങ്ങൾ പ്രത്ിജ്ാബദ്ധരാണ്.  ഞങ്ങളുപെ ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെയുടം 
വിെണികളുപെയുടം നവവിധ്യടം ഞങ്ങളുപെ പത്ാഴിൽ ശക്ിയിൽ 
പ്രത്ിഫല്ി്പിപോക്ണ്ത്ിപറേ പ്രാധാന്യടം ഞങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയുന്നു. ഞങ്ങളുപെ 
പ്രത്ി�ാശാല്ികളായ പത്ാഴില്ാളികൾക്കുള്ിപല് നവവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകൾ, 
ഉയർന്ന നില്വാരമുള് പോസവനങ്ങൾ നൽകിപക്ാണ്്, ഞങ്ങളുപെ നവവിധ്യമാർന്ന 
ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ി കാണാനുടം നിറപോവറ്റാനുടം ഒത്തുപോെരുന്നു.  
നവവിധ്യത്തിപറേ ഫല്മായുണ്ാകുന്ന വിശാല്മായ വറീക്ണങ്ങൾ നവറീനത്പയയുടം 
ബിസിനസ്ിപറേ വിജയപത്തയുടം പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നുപവന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.  
നവവിധ്യടം നകകാര്യടം പെയ്യുന്നത്് നമെപള കൂടുത്ൽ ക്ിയാത്മകവുടം വഴക്മുള്വരുടം 
ഉൽ്പാദനക്മത്യുള്വരുടം മത്രക്മത്യുള്വരുമാക്കുന്നു. 

എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം പത്ാഴിൽ അപോെക്കർക്കുടം തുല്്യ അവസരടം 
നൽകുകയുടം, അങ്ങപന  ഞങ്ങളുപെ സ്ാെനടം സമൂഹത്തിപല് എല്ാ വി�ാ�ങ്ങളുപെയുടം 
പ്രത്ിനിധിയാപണന്ന് ഉറ്പാക്കുകയുമാണ് Convergint-പറേ ല്ക്്യടം. ഓപോരാ 
സഹപ്രവർത്തകനുടം ബഹുമാനിക്പ്പടുകയുടം വില്മത്ി്പ് ല്�ിക്കുകയുടം പെയ്യുടം, 
അത്ിപറേ ഫല്മായി അവപറേ അപല്ങ്ിൽ അവളുപെ ഏറ്റവുടം മികച്ചത്് നൽകാൻ 
കഴിയുടം.  എല്ാവർക്കുടം സമത്്വവുടം നറീത്ിയുടം ല്�്യമാക്ാനുടം അനുകൂല്ത് കുറഞ് 
സൗകര്യങ്ങപോളാ പെരുമാറ്റപോമാ ഒരു കാരണവശാലുടം നൽകാത്ിരിക്ാനുടം Convergint 
പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്.  V&B 9- ഞങ്ങൾ സുരക്ിത്വുടം ഉൾപക്ാള്ളുന്നതുടം 
അനുകൂല്വുമായ പത്ാഴിൽ അന്രറീക്ടം സ്വറീകരിക്കുന്നു.

പിന്തുണയ്ക്കുന് നയങ്ങൾ:
 • ഉൾന്പെടുത്ലുും വവവിധ്യ നയവുും 
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എനിക്് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്്
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ആരുടം നിരറീക്ിക്ാത്തപോ്പാൾ ഞാൻ  
ന്ചയ്യുന്ത്ാണക് ഇത്ക്
ഞങ്ങൾ എല്ാ ഇെൊടുകളിലുടം നറീത്ിയുടം സത്്യസന്ധത്യുടം മികച്ച ബിസിനസ്് 
നനത്ികത്യുടം സാക്ാത്്കരിക്കുന്നു.  ആരുടം കാണാത്ത സമയത്തുടം നിങ്ങൾ 
ശരിയായ കാര്യടം പെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇത്ിനർത്ഥടം.  കമ്പനിക്് പോവണ്ി 
നിങ്ങളുപെ ചുമത്ല് നിർവഹിക്കുപോമ്പാൾ നിങ്ങളുപെ നിയമെരവുടം ധാർമെികവുമായ 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്ില്ാപോക്ണ്ത്് പ്രധാനമാണ്.  

ഒരു ആപോ�ാള കമ്പനി എന്ന നില്യിൽ, ഞങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചവരുന്ന നിയമങ്ങൾക്കുടം 
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുടം വിപോധയമാണ്, Convergint ബിസിനസ് നെത്തുന്ന ഓപോരാ 
രാജ്യത്തുടം ബാധകമായ എല്ാ നിയമങ്ങളുടം നിയന്ത്രണങ്ങളുടം ൊല്ിപോക്ണ്തുണ്്. 
ഇത്ിൽ വ്യാൊരവുടം മറ്റ് അനുമത്ികളുടം, കസ്റടംസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇറക്കുമത്ി, 
കയറ്റുമത്ി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നകക്കൂല്ി, അഴിമത്ി, മറ്റ് അനാശാസ്യമായ ബിസിനസ്് 
രറീത്ികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പട് നിയമങ്ങളുടം നിയന്ത്രണങ്ങളുടം ഉൾപ്പടുന്നു. 

ഞങ്ങളുപെ എല്ാ സഹപ്രവർത്തകരുടം ബിസിനസ് െങ്ാളികളുടം ബാധകമായ 
എല്ാ നിയമങ്ങളുടം െട്ങ്ങളുടം ൊല്ിക്കുപമന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  കമ്പനിക്് 
വിപോധയമായ ഏപത്ങ്ിലുടം നിയമങ്ങപോളാ നിയന്ത്രണങ്ങപോളാ ല്ടംഘിക്കുന്നത്് 
കമ്പനിക്കുടം ഉൾപ്പട് വ്യക്ികൾക്കുടം ഗുരുത്രമായ െരിണിത്ഫല്ങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ിപോയക്ാടം.

ത്ാൽപെര്യ വവരുദ്്യും 
യഥാർത്ഥത്തിലുള് അപല്ങ്ിൽ സാധ്യത്യുള് ത്ാൽപെര്യ 
വവരുദ്്യങ്ങന്െനിപോരാധിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർപോദേശങ്ങൾക്് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ് 
നെത്താനുള് ബാധ്യത് സഹപ്രവർത്തകർക്കുണ്്. 

എന്താണക് ഒരു ത്ാൽപെര്യ വവരുദ്്യും?  
ഒരു സഹപ്രവർത്തകപറേ വ്യക്ിെരമായ ത്ാൽ്പര്യങ്ങപോളാ വ്യക്ി�ത് പോനട്ത്തിനുള് 
അവസരപോമാ നവരുദ്ധ്യപോമാ Convergint-പറേ ഉത്തമ ത്ാൽ്പര്യങ്ങളിൽ ഇെപെടുകപോയാ 
പെയ്യുപോമ്പാൾ ത്ാൽ്പര്യത്തിപറേ യഥാർത്ഥത്തിലുള് അപല്ങ്ിൽ സാധ്യത്യുള് 
നവരുദ്ധ്യടം സടം�വിക്കുന്നു.  വ്യക്ിബന്ധങ്ങളിൽ നിപോന്നാ ബിസിനസ്ിന് പുറത്തുള് 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിപോന്നാ ത്ാൽ്പര്യ നവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ാകാടം. 

Q: ഒരു പുത്ിയ ഉെപോ�ാക്ാവിൽ നിന്ന് ഒരു പസയിൽസ്  പോനടുന്നത്ിന് എനിക്് 
അവസരമുണ്്, അത്് ഒരു കുടുടംബാടം�പത്ത പ്രമുഖ ബിസിനസ് പോകാൺൊക്റായി 
ഉൾപ്പടുത്തുടം.  എനിക്് ഈ അക്ൗണ്് നകകാര്യടം പെയ്യാൻ കഴിയുപോമാ? 

A. ആയിരിക്ാടം പവണ്റുമാപോയാ ഉെപോ�ാക്ാവുമാപോയാ നിങ്ങൾക്കുള് അടുത്ത 
ബന്ധപത്തക്കുറിച്ച് വില്നിർണ്ണയ ത്റീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്ിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള് 
നിങ്ങളുപെ സൂ്പർനവസർ അപല്ങ്ിൽ വ്യക്ിപയ എല്ായ്പോ്പാഴുടം അറിയിക്കുക.  ഈ 
സാധ്യത്യുള് ത്ാൽ്പര്യ നവരുദ്ധ്യടം നിങ്ങൾ നിയമ വകുപ്പുമായി Commpliance@
convergint.com എന്ന വില്ാസത്തിൽ പവളിപ്പടുത്തുകയുടം അവപോല്ാകനടം പെയ്യുകയുടം 
പോവണടം.  ഓപോരാ സാഹെര്യവുടം ഓപോരാ പോകസിപറേ അെിസ്ാനത്തിൽ അവപോല്ാകനടം 
പെയ്യുടം.  

അവസരടം വരുപോമ്പാൾ അത്ിപറേ നിയമാനുസൃത് ത്ാൽ്പര്യങ്ങൾ മുപോന്നാട്് 
പകാണ്ടുപോൊകാൻ എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം കമ്പനിപോയാെ് കെമയുണ്്.  
വ്യക്ിെരമായ പോനട്ത്തിനായി സഹപ്രവർത്തകർ കമ്പനിയുപെ സ്വത്തുക്പോളാ 
വിവരങ്ങപോളാ  ഉെപോയാ�ിക്രുത്് അപല്ങ്ിൽ Convergint-ൽ ഉള് അവരുപെ െദവി 
വഴി കപണ്ത്തുന്ന ഏപത്ങ്ിലുടം അവസരങ്ങൾ വ്യക്ിെരമായി നകവശപ്പടുത്തരുത്്.  
ത്ാൽപെര്യ വവരുദ്്യും പ്രത്്യക്മാകുന്ത്ക് രപാലുും ഒഴിവാക്കുക.

ത്ാൽ്പര്യ നവരുദ്ധ്യടം ഉണ്ാകാൻ സാധ്യത്യുള് ഒട്പോനകടം സാഹെര്യങ്ങളുണ്്.  
ഒരു സഹപ്രവർത്തകപോനാ അടുത്ത കുടുടംബാടം�പോമാ കമ്പനിയുപെ ഒരു എത്ിരാളി, 
വിത്രണക്ാരൻ അപല്ങ്ിൽ കരാറുകാരപറേ കൺസൾട്റോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്് 
വ്യക്മായ ഉദാഹരണമാണ്.  ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് ഒരു എത്ിരാളി, 
വിത്രണക്ാരൻ അപല്ങ്ിൽ കരാറുകാരനിൽ കാര്യമായ ത്ാൽ്പര്യടം ഉണ്് 
എന്നത്് മപറ്റാരു ഉദാഹരണമാണ്.  ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പുറത്തുള് ഒരു 
വാണിജ്യ കമ്പനിയുപെപോയാ സ്ാെനത്തിപറേപോയാ പോബാർഡ് അടം�മായി പോസവനടം 
പെയ്യുന്നുപവങ്ിൽ ഒരു നവരുദ്ധ്യടം ഉണ്ാകാടം.
 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ത്ാൽ്പര്യങ്ങളുപെ യഥാർത്ഥടം അപല്ങ്ിൽ സാധ്യത്യുള് നവരുദ്ധ്യമുപോണ്ാ എന്ന് 
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്് സങ്റീർണ്ണമാപോയക്ാടം.  സാധ്യമായ പൊരുത്തപോക്ടുകപള കുറിച്ച് 
സഹപ്രവർത്തകർ തുറന്ന് െറയുപോമ്പാൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത്ിനുള് ഒരു മാർ�ടം 
കപണ്ത്തുന്നത്് എളു്പമാണ്.സാധ്യത്യുള് ത്ാൽ്പര്യ നവരുദ്ധ്യപത്തക്കുറിച്ച് 
പോൊദ്യങ്ങളുള് സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ സൂ്പർനവസർ,  ഹ്യൂമൻ റിപോസാഴ് സ് 
പ്രത്ിനിധി അപല്ങ്ിൽ നിയമ വകു്പിപല് ഒരു അടം�ത്തിൽ നിന്ന് ഉെപോദശടം പോത്െണടം.  

ഇൻവസഡർ രരേഡിുംഗക്
ഉെപോ�ാക്ാവിപനപോയാ വിത്രണക്ാപരപോയാ സടംബന്ധിക്കുന്ന ന്മറ്റീരിയൽ, 
ന്പാതുവല്ാത് വിവരങ്ങൾ നകവശമുള്പോ്പാൾ Convergint-പറേ അത്തരടം ഏപത്ങ്ിലുടം 
ഉെപോ�ാക്ാവിപറേപോയാ വിത്രണക്ാരുപെപോയാ പസക്യൂരിറ്റികളിൽ പോരേഡ് പെയ്യുന്നത്ിൽ 
നിന്ന് സഹപ്രവർത്തകപര കർശനമായി നിപോരാധിച്ചിരിക്കുന്നു,   ഈ പ്രവർത്തി 
പൊതുവായി “ഇൻവസഡർ രരേഡിുംഗക് ”എന്നറിയപ്പടുന്നു  Convergint-പറേ 
ഉെപോ�ാക്ാക്പളപോയാ വിത്രണക്ാപരപോയാ കുറിച്ചള് സാമഗ്രികളുടം പൊതുവല്ാത്ത 
വിവരങ്ങളുടം മറ്റുള്വർക്് പവളിപ്പടുത്തുന്നത്ിൽ നിന്നുടം സഹപ്രവർത്തകപര 
വില്ക്ിയിട്ടുണ്്.    

ന്യായമായ ഒരു നിപോക്െകൻ അത്് പ്രധാനപ്പട്ത്ായി കണക്ാക്കുന്നത്ിപോനാ 
കമ്പനിയുപെ പസക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നത്ിപോനാ നകവശടം വയ്ക്കുന്നത്ിപോനാ 
വിൽക്കുന്നത്ിപോനാ ഉള് ഒരാളുപെ ത്റീരുമാനപത്ത ബാധിക്ാൻ സാധ്യത്യുപണ്ങ്ിൽ, 
വിവരങ്ങൾ "പമറ്ററീരിയൽ" ആണ്.  പൊതുജനങ്ങളിപോല്ക്് വ്യാെകമായി 
പ്രെരി്പിച്ചിട്ിപല്ങ്ിൽ, വിവരങ്ങൾ "പൊതുവല്ാത്തത്ാണ് ". 
 
ഈ വില്ക്കുകൾ എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം അതുപോൊപല് അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 
ഏപത്ങ്ിലുടം സ്ാെനങ്ങൾക്കുടം കുടുടംബാടം�ങ്ങൾക്കുടം അപല്ങ്ിൽ അവപോരാപൊ്പടം 
ത്ാമസിക്കുന്ന മറ്റുള്വർക്കുടം, റിട്യർപമറേ് ലൈാനുകൾ, കപോസ്റാഡിയൽ അക്ൗണ്ടുകൾ 
എന്നിവ പോൊപല് അവർക്് നിയന്ത്രണമുള് നിപോക്െ അക്ൗണ്ടുകൾക്കുടം 
ബാധകമാണ്. 

Q. ഒരു ബിസിനസ് മറീറ്റിടം�ിനിപെ, ഞങ്ങളുപെ പവണ്ർമാരിൽ ഒരാൾ അത്ിപറേ 
പോസ്റാക്ിപറേ മൂല്്യടം വളപരയധികടം വർദ്ധി്പിക്കുന്ന ഒരു മുപോന്നറ്റടം പ്രഖ്യാെിക്ാൻ 
പോൊകുകയാപണന്ന് ഞാൻ മനസ്ില്ാക്ി.  വാർത്ത െരസ്യമാകുന്നത്ിന് മുമ്പ് എനിക്് 
പോസ്റാക്ിപറേ ഓഹരികൾ വാങ്ങാപോമാ?

A. നടം. 1) നിങ്ങളുപെ വ്യക്ി�ത് പോനട്ത്തിനായി Convergint-മായുള് നിങ്ങളുപെ 
ബന്ധടം കാരണടം നിങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഉെപോയാ�ിക്കുന്നത്ിനാൽ ഇത്് ത്ാൽ്പര്യ 
നവരുദ്ധ്യമാകാടം കൂൊപത് 2) ഈ വിവരങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇൻനസഡർ 
പോരേഡിടം�ായി കണക്ാക്ാടം.

പുറത്തുള്ള ന്ത്ാഴിൽ ("മൂൺവലറ്റിുംഗക് ")
ഇനി്പറയുന്ന സാഹെര്യങ്ങളിൽ ഒഴിപക സഹപ്രവർത്തകർ രണ്ാമപത്ത 
പോജാല്ി സ്വറീകരിക്കുന്നത്ിൽ കമ്പനിക്് എത്ിർ്പില്:(i) കമ്പനിയിപല് അവരുപെ 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറപോവറ്റാനുള് സഹപ്രവർത്തകപറേ കഴിവിപന ഇത്് 
പ്രത്ികൂല്മായി ബാധിക്കുന്നു (ii) കമ്പനിയുപെ ബിസിനസ്സുമായി മത്രത്തില്ാണ്; 
അപല്ങ്ിൽ (iii) കമ്പനിയുപെ രഹസ്യ വിവരങ്ങളുപെ ഉെപോയാ�ടം ഉൾപ്പടുന്നു.  
ത്ാൽ്പര്യ നവരുദ്ധ്യത്തിപോനാ രഹസ്യാത്മകത്യുപെ ല്ടംഘനത്തിപോനാ 
സാധ്യത്യുപോണ്ാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്ാൻ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ 
സൂ്പർനവസറുമായി രണ്ാമപത്ാരു പോജാല്ി ഉപണ്ൽ അത്് പവളിപ്പടുത്തണടം.  
നിങ്ങളുപെ കമ്പ്യൂട്ർ, പോഫാൺ, പ്രിറേർ അപല്ങ്ിൽ പോജാല്ി സമയടം പോൊപല്യുള് 
Convergint വി�വങ്ങൾ നിങ്ങൾക്് ഉെപോയാ�ിക്ാൻ കഴിയിപല്ന്നുടം ഇത്് 
അർത്ഥമാക്കുന്നു.  നിങ്ങൾക്് എപന്ങ്ിലുടം പോൊദ്യങ്ങളുപണ്ങ്ിൽ, ദയവായി നിയമ 
വകു്പിപന ഈ വില്ാസത്തിൽ ബന്ധപ്പടുക compliance@convergint.com. 

ഒരു സഹപ്രവർത്തകപറേ പുറത്തുള് പോജാല്ി നവരുദ്ധ്യടം ഉണ്ാക്കുകപോയാ അപല്ങ്ിൽ 
പ്രകെനടം, സുരക് അപല്ങ്ിൽ കമ്പനിയുപെ ആവശ്യകത്കൾ നിറപോവറ്റാനുള് 
കഴിവ് എന്നിവയിൽ ഇെപെടുകപോയാ പെയ്യുന്നത്ായി നിശ്ചയിച്ചാൽ, കമ്പനിയിൽ 
പോജാല്ിയിൽ തുെരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുപവങ്ിൽ സഹപ്രവർത്തകപോനാെ് പുറത്തുള് 
പോജാല്ി അവസാനി്പിക്ാൻ ആവശ്യപ്പൊടം. 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ഞാൻ 
എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 
അറിയിക്കുന്നു
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ആശ്യവിനിമയും ന്ചയ്യുക. ആശ്യവിനിമയും 
ന്ചയ്യുക. ആശ്യവിനിമയും ന്ചയ്യുക.
ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർ, െങ്ാളികൾ, വിത്രണക്ാർ, 
ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ എന്നിവരുമായുള് ഫല്പ്രദമായ ആശയവിനിമയടം 
ഒരു കമ്പനി എന്ന നില്യിൽ ഞങ്ങളുപെ വിജയത്തിപറേ പ്രധാനപ്പട് 
�ാ�മാണ്.  ആശയവിനിമയവുടം നമ്മുപെ പെരുമാറ്റച്ചട്ത്തിപറേ 
ഒരു നിർണായക ഘെകമാണ്.  നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നടം കാണുപോമ്പാൾ 
അപത്ക്കുറിച്ച് െറയുകയുടം, അങ്ങപന പെയ്യാൻ മറ്റുള്വപര 
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുകയുടം പെയ്യുക.  ഞങ്ങളുപെ പെരുമാറ്റച്ചട്വുമായി 
ബന്ധപ്പട് എപന്ങ്ിലുടം പോൊദ്യങ്ങപളപോയാ ആശങ്കപളപോയാ കുറിച്ച് 
അവരുപെ സൂ്പർനവസർ, അവരുപെ ഹ്യൂമൻ റിപോസാഴ് സ് ബിസിനസ്് 
െങ്ാളി, അപല്ങ്ിൽ നിയമ വകു്പിപല് അടം�ടം എന്നിവരുമായി 
സടംസാരിക്ാൻ സഹപ്രവർത്തകപര പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു.     

സഹപ്രവർത്തകർക്് പോൊദ്യങ്ങൾ പോൊദിക്ാനുടം ആശങ്കൾ 
ഉന്നയിക്ാനുടം സൗകര്യമുള് തുറന്നതുടം െിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ 
അന്രറീക്ടം സൃഷ്ിക്കുന്നത്ിനുള് അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ 
ല്റീഡർമാർക്കുടം സൂ്പർനവസർമാർക്കുടം ഉണ്്.  സഹായിക്ാൻ കഴിയുന്ന 
ആളുകളിപോല്ക്ാണ് പ്രശ് നങ്ങൾ നയിക്കുന്നപത്ന്ന് ഉറ്പാക്കുക.  
നിയമാവല്ിയുപെപോയാ കമ്പനി നയത്തിപറേപോയാ ല്ടംഘനടം സൂെി്പിക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റിപോസാഴ് സിപനപോയാ നിയമ വകു്പിപനപോയാ 
അറിയിക്കുക.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 
ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു
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സമയബന്ധിത്മായത്ക്, രബാധ്യമുള്ളത്ക്, കൂൊപത് 
ന്ചലവക് കുറഞ്ഞത്ക്..
സഹപ്രവർത്തകർ െരസ്പര സുരക്യുടം കമ്പനിയുപെ സാമ്പത്തിക ആസ്തികളുടം 
സടംരക്ിക്കുപമന്ന് പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  പെരുമാറ്റ കാര്യങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകർ 
സ്വറീകാര്യമായ ബിസിനസ്് ത്ത്്വങ്ങൾ ൊല്ിക്കുകയുടം എല്ായ് പോ്പാഴുടം ഉയർന്ന 
പോത്ാത്ിലുള് സത്്യസന്ധത് പ്രകെി്പിക്കുകയുടം പോവണടം.  കമ്പനിയിലുെനറീളടം 
െറീടം വർക്ിപനയുടം പപ്രാഫഷണല്ിസപത്തയുടം െിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത 
ത്റീരുമാനങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർ എടുക്കുന്നു.  

ആരരാഗ്യ സുരക്ാ, ന്പ്രാഫഷണൽ ന്പരുമാറ്റും
ഞാൻ എപറേ സ്വന്വുടം, എപറേ ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെയുടം, സഹപ്രവർത്തകരുപെയുടം 
സുരക് സടംരക്ിക്കുന്നു.

Convergint ഒരു മയക്കുമരുന്ന് വിമുക്മായ പോജാല്ിസ്ല്മാണ്, കൂൊപത് 
സാധ്യമായ ഏറ്റവുടം സുരക്ിത്മായ പത്ാഴിൽ അന്രറീക്ടം പ്രദാനടം പെയ്യാൻ 
പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്.  ഉെകരണങ്ങളുടം െരിശറീല്നവുടം പോപ്രാഗ്രാമുകളുടം നൽകുന്നത്ിന് 
ഞങ്ങൾ പ്രത്ിജ്ാബദ്ധരാണ്, അതുവഴി എല്ാ പപ്രാജക്റ്റുകളുടം സർവറീസ് പോകാളുകളുടം 
അെകെങ്ങപോളാ െരിക്കുകപോളാ ഇല്ാപത് പൂർത്തിയാക്കുടം.  ഈ സടംസ്ാരപത്ത 
െിന്തുണയ്ക്കുന്നത്ിനുടം എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം ഇെയിൽ സുരക്യുപെ അവപോബാധടം 
വർദ്ധി്പിക്കുന്നത്ിനുടം, നാഷണൽ പോസഫ്റി ഓഫറീസറുപെ പോനതൃത്്വത്തിൽ ഓപോരാ 
ഓഫറീസിലുടം ഒരു സമർ്പിത് സുരക്ാ പോകാർഡിപോനറ്റർ ഉണ്്.  Convergint-പറേ 
പോജാല്ിസ്ല്പത്ത ആപോരാ�്യ-സുരക്ാ പോപ്രാഗ്രാമിൽ പോരഖാമൂല്മുള് നയങ്ങൾ, 
പോപ്രാജക്റ് നിർദേിഷ് പ്രവർത്തന െദ്ധത്ികൾ, വി�വങ്ങൾ, െരിശറീല്ന െരിൊെികൾ, 
െത്ിവ് മറീറ്റിടംഗുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പടുന്നു. 

കമ്പനിയുപെ ൊരിസ്ിത്ിക, സുരക്ാ, ആപോരാ�്യ നിയമങ്ങളുടം സമ്പ്രദായങ്ങളുടം 
ൊല്ിച്ചപകാണ്് എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം സുരക്ിത്വുടം ആപോരാ�്യകരവുമായ 
പോജാല്ിസ്ല്ടം നില്നിർത്തുന്നത്ിനുള് ഉത്തരവാദിത്തടം ഓപോരാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം 
ഉണ്്.  എല്ാ അെകെങ്ങളുടം െരിക്കുകളുടം സുരക്ിത്മല്ാത്ത ഉെകരണങ്ങളുടം 
സമ്പ്രദായങ്ങളുടം വ്യവസ്കളുടം റിപോ്പാർട്് പെയ്യുന്നത്് ഇത്ിൽ ഉൾപ്പടുന്നു.  

എല്ാ സഹപ്രവർത്തകരുടം ബാധകമായ എല്ാ െരിസ്ിത്ി നിയമങ്ങളുടം 
നിയന്ത്രണങ്ങളുടം ൊല്ിക്കുപമന്ന് കമ്പനി പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് 
അവപറേ അപല്ങ്ിൽ അവളുപെ ഉത്തരവാദിത്തപത്തക്കുറിപോച്ചാ ബാധ്യത്പയക്കുറിപോച്ചാ 
നിശ്ചയമിപല്ങ്ിൽ, സഹപ്രവർത്തകൻ അവപറേ അപല്ങ്ിൽ അവളുപെ 
സൂ്പർനവസറുമാപോയാ പല്ാപോക്ഷൻ ല്റീഡറുമാപോയാ ആപോല്ാെിക്ണടം.

സുരക്പയ പോൊപല് ത്പന്ന പ്രധാനമാണ് ഉൾപ്പടുത്തലുടം അനുകൂല്ത്യുടം.  (V&B 
9- ഞങ്ങൾ സുരക്ിത്വുടം ഉൾപക്ാള്ളുന്നതുടം അനുകൂല്വുമായ പത്ാഴിൽ അന്രറീക്ടം 
സ്വറീകരിക്കുന്നു.)  ഓപോരാ സഹപ്രവർത്തകനുടം ഒരു മാറ്റടം സൃഷ്ിക്ാൻ കഴിയുപമന്ന് 
ഞങ്ങൾക്റിയാടം.

മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുമായുള് ത്ർക്ങ്ങപോളാ അ�ിപ്രായവ്യത്്യാസങ്ങപോളാ സാഹെര്യടം 
അക്മത്തിപോല്ക്് നറീങ്ങുന്നത്ിന് മുമ്പ് പോനതൃത്്വത്തിപറേ ശ്രദ്ധയിൽപ്പടുത്താൻ 
സഹപ്രവർത്തകപര പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു.  സഹപ്രവർത്തകർ, ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ, 
വിത്രണക്ാർ, അപല്ങ്ിൽ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർപക്ത്ിപര നെത്തുന്ന 
�റീഷണികളുടം അക്മങ്ങളുടം ശാരറീരിക �റീഷണികളുടം കർശനമായി 
നിപോരാധിച്ചിരിക്കുന്നു.  അക്മത്തിപോറേത്ായ ഏത്് �റീഷണി അപല്ങ്ിൽ സടം�വവുടം 
സഹപ്രവർത്തകർ ഗുരുത്രമാപണന്ന് അനുമാനിക്കുകയുടം അത്് റിപോ്പാർട്് 
പെയ്യുകയുടം പോവണടം.  ഇത്ിൽ സഹപ്രവർത്തകരുപെ �റീഷണികളുടം ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ, 
വിത്രണക്ാർ, അപല്ങ്ിൽ മറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള് �റീഷണികളുടം 
ഉൾപ്പടുന്നു.
   
നയങ്ങൾ:
 • മയക്കുമരുന്ക് രഹിത് രജാലിസ്ല നയും
 • ഉൾന്പെടുത്ലുും വവവിധ്യവുും നയും 
 • ജീവനക്ാരുന്ട വകപ്പുസ്തകും

വ്യക്ിപരമായ ഡാറ്റ
ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർ, വിത്രണക്ാർ, െങ്ാളികൾ, ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ 
എന്നിവരുപെ സ്വകാര്യത്പയ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയുടം വില്മത്ിക്കുകയുടം 
പെയ്യുന്നു.  നിയമാനുസൃത്വുടം അടം�റീകൃത്വുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ായി മാത്രടം 
അത്തരടം ഡാറ്റ ഉെപോയാ�ിക്കുപോമ്പാൾ, നിങ്ങൾ എല്ാ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടം 
ശ്രദ്ധപോയാപെയുടം ബഹുമാനപോത്താപെയുടം നകകാര്യടം പെയ്യുകയുടം െരിരക്ിക്കുകയുടം 
പെയ്യണപമന്നാണ് ഇത്് അർത്ഥമാക്കുന്നത്്.  ഒരു വ്യക്ിപയ പോനരിപോട്ാ അല്ാപത്പോയാ 
ത്ിരിച്ചറിയുകയുടം വിവരിക്കുകയുടം പെയ്യുന്ന ഏപത്ാരു വിവരവുടം വ്യക്ിെരമായ 
വിവരങ്ങൾ.  സഹപ്രവർത്തകർ വ്യക്ി�ത് ഡാറ്റയുപെ അനുെിത്മായ ആക് സസ്, 
പവളിപ്പടുത്തൽ എന്നിവയ് പക്ത്ിപര ജാഗ്രത് ൊല്ിക്കുകയുടം അത്തരടം ഡാറ്റയുപെ 
സടംപോവദനക്മത്യ്ക് അനുപോയാജ്യമായ സുരക്ാ െരിരക്കൾ ഉെപോയാ�ിക്കുകയുടം 
പോവണടം.  എല്ാ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടം ബാധകമായ എല്ാ നിയമങ്ങൾക്കുടം സ്വകാര്യത്ാ 
നയങ്ങൾക്കുടം അനുസൃത്മായി സൂക്ിക്ണടം.  ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത്ിപല് 
ഏത്് െരാജയവുടം Convergint-പോനാ അപല്ങ്ിൽ ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർപോക്ാ 
എത്ിരായ െിഴ, ശിക്കൾ, വ്യവഹാരങ്ങൾ അപല്ങ്ിൽ മറ്റ് ഉെപോരാധങ്ങൾക്് 
കാരണമാപോയക്ാടം.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ  

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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വ്യക്ി�ത് വിവരങ്ങൾ എങ്ങപന നകകാര്യടം പെയ്യണപമന്ന് നിങ്ങൾക്് 
സടംശയമുപണ്ങ്ിൽ, നിയമ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പടുക.  അറിയപ്പടുന്നപോത്ാ 
സടംശയിക്പ്പടുന്നപോത്ാ ആയ ഏപത്ങ്ിലുടം അനധികൃത് ഉെപോയാ�പോമാ 
വ്യക്ി�ത് വിവരങ്ങളുപെ പവളിപ്പടുത്തപോല്ാ ഉെൻ റിപോ്പാർട്് പെയ്യുക.  
വിവരസാപോങ്ത്ികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പട് ഒരു ഡാറ്റാ ല്ടംഘനപോമാ സുരക്ാ 
സടം�വപോമാ സടംശയിക്കുന്നുപവങ്ിൽ, സഹപ്രവർത്തകൻ ഉെൻ ത്പന്ന ഐെി പഹൽ്പ് 
പഡസ് കുമായി ബന്ധപ്പെണടം.   

നയങ്ങൾ:
 • വ്യക്ിഗത് വിവര സുംരക്ണ നയും 

കമ്പനി ആസ്തികളുന്ട സുംരക്ണവുും ശ്രിയായ ഉപരയാഗവുും
എല്ാ സഹപ്രവർത്തകരുടം Convergint-പറേ ആസ്തികൾ സടംരക്ിക്കുകയുടം 
നിയമാനുസൃത്മായ കമ്പനി ആവശ്യങ്ങൾക്ായി അവയുപെ കാര്യക്മമായ 
ഉെപോയാ�ടം ഉറപ്പുവരുത്തുകയുടം പോവണടം.  Convergint-പറേ ആസ്തികളുപെ പോമാഷണടം, 
അശ്രദ്ധ, ൊഴാക്ൽ എന്നിവ കമ്പനിയുപെ ല്ാ�സാധ്യത്പയ പോനരിട്് ബാധിക്കുന്നു.  
സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ സൂ്പർനവസർ അപല്ങ്ിൽ ററീജണൽ ഹ്യൂമൻ 
റിപോസാഴ് സ് ബിസിനസ് െങ്ാളിക്് വഞ്നപോയാ പോമാഷണപോമാ സടംശയിക്കുന്ന 
ഏപത്ങ്ിലുടം സടം�വങ്ങൾ അപോന്വഷണത്തിനായി ഉെൻ റിപോ്പാർട്് പെയ്യണടം. 

രഹസ്യാത്മകവുും ഉടമസ്ാവകാശ്മുള്ളതുമായ വിവരങ്ങൾ
വിവരങ്ങൾ ഒരു വില്പ്പട് സ്വത്താണ്. Convergint-ന് പുറത്തുള് ആപോരാടുടം 
രഹസ്യാത്മകമായ വിവരങ്ങൾ പവളിപ്പടുത്തരുത്്, കൂൊപത് വിവരടം അറിപോയണ്  
ബിസിനസ് ആവശ്യമില്ാത്ത Convergint സഹപ്രവർത്തകരുമായി അത്് െർച്ച 
പെയ്യരുത്്.  ഒ്പിട് സഹപ്രവർത്തക ഉെമ്പെിയുപെ ആവശ്യകത്കൾ ൊല്ിക്ാൻ 
എല്ാ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം തുെരുന്ന ബാധ്യത്യുണ്്.  Convergint, അത്ിപറേ 
ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ, വിത്രണക്ാർ എന്നിവരുപെ രഹസ്യസ്വ�ാവമുള്തുടം 
ഉെമസ്ാവകാശമുള്തുമായ വിവരങ്ങൾ സടംരക്ിക്ാനുള് ബാധ്യത്, നിയമങ്ങപോളാ 
നിയന്ത്രണങ്ങപോളാ (“രഹസ്യാത്മകവുടം ഉെമസ്ത്യുള്തുമായ വിവരങ്ങൾ”) 
പവളിപ്പടുത്തൽ ആവശ്യപ്പടുന്നിെത്ത് ഒഴിപക ഇത്ിൽ ഉൾപ്പടുന്നു.  പത്ാഴിൽ 
അവസാനിച്ചത്ിനുപോശഷവുടം രഹസ്യസ്വ�ാവമുള്തുടം ഉെമസ്ാവകാശമുള്തുമായ 
വിവരങ്ങൾ സൂക്ിക്ാനുള് ബാധ്യത് തുെരുന്നു.  മറ്റുള്വരുപെ രഹസ്യസ്വ�ാവമുള് 
വിവരങ്ങപള ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുപവന്നുടം മുൻ പത്ാഴിലുെമകളിൽ നിന്ന് Convergint-
പോല്ക്് ഒരു പമറ്ററീരിയലുടം പകാണ്ടുവരുന്നിപല്ന്നുമാണ് ഇത്ിനർത്ഥടം.   

രഹസ്യാത്മകവുും ഉടമസ്ാവകാശ്മുള്ളതുമായ വിവരങ്ങൾ?
ഒരു കമ്പനിയുപെ ബിസിനസ്, ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ, വിത്രണക്ാർ അപല്ങ്ിൽ 
ബിസിനസ് െങ്ാളികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പട് പൊതുജനങ്ങൾക്് പൊതുവായി 
ല്�്യമല്ാത്ത ഏത്് വിവരവുടം പമറ്ററീരിയലുടം.  പവളിപ്പടുത്തിയാൽ, എത്ിരാളികൾക്് 
ഉെപോയാ�പ്രദമാപോയക്ാവുന്നപോത്ാ Convergint-പോനാ അത്ിപറേ ഉെപോ�ാക്ാക്ൾപോക്ാ 
വിത്രണക്ാർപോക്ാ ഹാനികരമാപോയക്ാവുന്ന എല്ാ പൊതുവല്ാത്ത വിവരങ്ങളുടം 
ഇത്ിൽ ഉൾപ്പടുന്നു.  

ഇത്ിൽ ഇനി്പറയുന്നവ ഉൾപ്പടുന്നു എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രടം െരിമിത്പ്പടുന്നില്:   
• രഹസ്യ വിത്രണക്ാരൻ, െങ്ാളി അപല്ങ്ിൽ ഉെപോ�ാക്തൃ വിവരങ്ങൾ
• ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് (വ്യാൊര രഹസ്യങ്ങൾ, പോെറ്റന്റുകൾ, വ്യാൊരമുദ്രകൾ, 

െകർ്പവകാശങ്ങൾ)
• കരാർ നിബന്ധനകൾ അപല്ങ്ിൽ വ്യവസ്കൾ
• വില്നിർണ്ണയടം അപല്ങ്ിൽ ൊർപജറ്റ് മാർജിനുകൾ
• ബിസിനസ്, മാർക്റ്റിടം�്, സർവറീസ് ലൈാനുകൾ
• എഞ്ിനറീയറിടം�് ഡിനസനുകൾ
• ഡാറ്റാപോബസുകൾ, പോരഖകൾ
• ഫിനാൻസ് ഡാറ്റയുടം റിപോ്പാർട്ടുകളുടം

ഒരു ക്ലയറേ്, ബിസിനസ് െങ്ാളി, സനലൈയർ അപല്ങ്ിൽ മറ്റുള്വരിൽ നിന്ന് 
നിങ്ങൾക്് രഹസ്യവുടം ഉെമസ്ാവകാശവുമായ വിവരങ്ങൾ (വ്യക്ി�ത് ഡാറ്റ 
ഉൾപ്പപെ) ല്�ിക്കുപോമ്പാൾ, ഞങ്ങളുപെ നിയമെരവുടം കരാർ, നയെരവുമായ 
ബാധ്യത്കൾ നിങ്ങൾ മനസ്ില്ാക്കുകയുടം അവ െിന്തുെരുകയുടം പെയ്യുന്നുപണ്ന്ന് 
ഉറ്പാക്കുക.  വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമാപോണാ എന്ന് നിങ്ങൾക്് ഉറ്പിപല്ങ്ിൽ, അത്് 
അപോത്െെി െരി�ണിക്കുകയുടം നിയമ വകു്പിപല് അടം�ത്തിൽ നിന്ന് ഉെപോദശടം 
പോത്ടുകയുടം പെയ്യുക.  

ഞങ്ങളുപെ വിവര സുരക്ാ അെകെസാധ്യത് കുറയ്ക്കുന്നത്ിന് ഞങ്ങൾ വ്യക്ി�ത്മായുടം 
ഒരുമിച്ചടം ബാധ്യസ്രാണ് - അത്ിൽ െരിരക്ിക്കുന്ന ഉെകരണങ്ങളുടം ഡാറ്റയുടം 
വിവരങ്ങളുടം ഉൾപ്പടുന്നു.  ഒരു പ്രപോത്്യക പ്രവർത്തനടം ഒരു വിവര സുരക്ാ 
അെകെസാധ്യത് ഉണ്ാക്കുന്നുപോണ്ാ എന്ന് നിങ്ങൾക്് അറിയിപല്ങ്ിൽ, അത്് 
പെയ്യുന്നത്ിന് മുമ്പ് മാർഗ്ഗനിർപോദേശത്തിനായി ബന്ധപ്പടുക.  നിങ്ങളുപെ ല്ാെ് പോൊ്പ്, 
പോഫാൺ അപല്ങ്ിൽ രഹസ്യസ്വ�ാവമുള്തുടം ഉെമസ്ത്യിലുള്തുമായ വിവരങ്ങൾ 
അെങ്ങിയ പ്രമാണങ്ങൾ സുരക്ിത്മാക്കുക.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് രഹസ്യസ്വ�ാവമുള്തുടം ഉെമസ്ാവകാശമുള്തുമായ വിവരങ്ങൾ 
നഷ് െപ്പട്ാൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, പോഫാണിപോല്ാ ല്ാെ് പോൊ്പിപോല്ാ അത്് സടം�രിച്ചിരിക്കുന്ന 
സാഹെര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പപെ), വിവര സാപോങ്ത്ിക വിദ്യ ഉൾപ്പട്ിട്ടുപണ്ങ്ിൽ അത്തരടം 
നഷ്ടം അവർ ഉെൻ ത്പന്ന അവരുപെ സൂ്പർനവസറിലുടം ഐെി പഹൽ്പ് പഡസ് കിലുടം 
റിപോ്പാർട്് പെയ്യണടം.  രഹസ്യസ്വ�ാവമുള്തുടം ഉെമസ്ാവകാശമുള്തുമായ വിവരങ്ങളുപെ 
അനധികൃത് ഉെപോയാ�ടം അപല്ങ്ിൽ  വിത്രണടം കമ്പനി നയത്തിപറേ ല്ടംഘനമാണ്, ഇത്് 
പോജാല്ി അവസാനി്പിക്ൽ ഉൾപ്പപെയുള് അച്ചെക് നെെെികൾക്് ഇെയാക്ിപോയക്ാടം.  
പോ്ലാഗുകൾ, പനറ്റ് വർക്ിടം�് നസറ്റുകൾ അപല്ങ്ിൽ െർച്ചാ പോഫാറങ്ങൾ പോൊലുള് 
ഏപത്ങ്ിലുടം ത്രത്തിലുള് പോസാഷ്യൽ മറീഡിയയിലൂപെ രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങൾ 
അനധികൃത്മായി പവളിപ്പടുത്തുന്നത്് ഇത്ിൽ ഉൾപ്പടുന്നു.

വിവരങ്ങളുും നിങ്ങളുന്ട പ്രരത്്യക ഉത്രവാദിത്ങ്ങളുും എങ്ങന്ന സുംരക്ിക്ാും 
എന്ത്ിന്നക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്ദമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, കാണുക

• വസബർ സുരക്ാ നയും
• ഡാറ്റ വകകാര്യും ന്ചയ്യൽ നയും
• ആസ്തി വകകാര്യും ന്ചയ്യൽ നയും
• ഉപര�ാക്തൃ ന്നറ്റക് വർക്ക് ആകക് സസക് നയും
• വസബർ സുരക്ാ നയും
• രസാഷ്യൽ മീഡിയ നയും

 

ന്റരക്ാർഡക് സൂക്ിക്ൽ, സാമ്പത്ിക നിയന്ത്രണങ്ങളുും 
ന്വെിന്പെടുത്ലുകളുും
ഉത്തരവാദിത്തമുള് ബിസിനസ് ത്റീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്ിന് കമ്പനിക്് 
സത്്യസന്ധവുടം കൃത്്യത്യുള്തുടം സമയബന്ധിത്വുമായ പറപോക്ാർഡിടംഗുടം വിവരങ്ങളുപെ 
റിപോ്പാർട്ിടംഗുടം ആവശ്യമാണ്.  എല്ാ ബിസിനസ് പെല്വ് അക്ൗണ്ടുകളുടം നെടം 
ഷറീറ്റുകളുടം കൃത്്യസമയത്ത് കൃത്്യമായി പോഡാകയുപമറേ് പെയ്യുകയുടം പോരഖപ്പടുത്തുകയുടം 
പോവണടം.  ഒരു നിശ്ചിത് പെല്വ് നിയമാനുസൃത്മാപോണാ എന്ന് ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് 
ഉറ്പിപല്ങ്ിൽ, അവരുപെ സൂ്പർനവസറുപെ ഉെപോദശടം പോത്െണടം.  Convergint-പറേ 
െറീഫ് അക്ൗണ്ിടം�് ഓഫറീസർ അപല്ങ്ിൽ നിപോയാ�ിക്പ്പട് ഫിനാൻഷ്യൽ 
ല്റീഡറിൽ നിന്ന് നയ മാർഗ്ഗനിർപോദേശങ്ങൾ ല്�്യമാണ്.  പത്റ്റായ, കൃത്്യത്യില്ാത്ത 
അപല്ങ്ിൽ വഞ്നാെരമായ പെല്വുകൾ, നെടം ഷറീറ്റുകൾ, പോഡാക്ടറുപെ കുറിപ്പുകൾ, 
ആപോരാ�്യ പോഡാകയുപമപോറേഷൻ അപല്ങ്ിൽ മറ്റ് ബിസിനസ് പോരഖകൾ എന്നിവ 
സമർ്പിക്കുന്നത്് കമ്പനി നയത്തിപറേ ഗുരുത്രമായ ല്ടംഘനമാണ്, ഇത്് പോജാല്ി 
അവസാനി്പിക്ൽ ഉൾപ്പപെയുള് അച്ചെക് നെെെിക്് കാരണമാപോയക്ാടം.  

സഹപ്രവർത്തകർക്് പോജാല്ി പെയ് മുഴുവൻ സമയത്തിനുടം ശരിയായ പ്രത്ിഫല്ടം 

നൽകുകയുടം, ഒരു സഹപ്രവർത്തകപറേ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അനുെിത്മായ കിഴിവ് 
നെത്തുന്നിപല്ന്ന് ഉറ്പാക്കുകയുടം പെയ്യുക എന്നത്് ഞങ്ങളുപെ നയവുടം രറീത്ിയുമാണ്. 
അത്ിനായി, ഏപത്ങ്ിലുടം െിശകുകപോളാ പൊരുത്തപോക്ടുകപോളാ ത്ിരിച്ചറിയാനുടം 
റിപോ്പാർട്് പെയ്യാനുടം സഹപ്രവർത്തകർ ഓപോരാ പോെപെക്കുടം െരിപോശാധിക്ണടം.  
ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർക്് കൃത്്യമായി ശമ്പളടം ല്�ിക്കുന്നുപണ്ന്ന് ഉറ്പാക്ാൻ 
ഞങ്ങൾ എല്ാ ശ്രമങ്ങളുടം നെത്തുന്നു.  െിഴവുകൾ സടം�വിക്കുകയുടം ഞങ്ങളുപെ 
ശ്രദ്ധയിൽപ്പടുത്തുകയുടം പെയ്യുപോമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഉെൻ അപോന്വഷണടം നെത്തുകയുടം 
ആവശ്യമായ ത്ിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയുടം പെയ്യുടം.

കമ്പനിയുപെ എല്ാ ബുക്കുകളുടം പോരഖകളുടം അക്ൗണ്ടുകളുടം സാമ്പത്തിക 
പോസ്ററ്റ്പമന്റുകളുടം ന്യായമായ രറീത്ിയിൽ വിശദാടംശങ്ങപോളാപെ സൂക്ിക്ണടം, 
കമ്പനിയുപെ ഇെൊടുകൾ ഉെിത്മായി പ്രത്ിഫല്ി്പിക്ണടം, ബാധകമായ ഏപത്ങ്ിലുടം 
നിയമങ്ങൾ അപല്ങ്ിൽ െട്ങ്ങൾക്നുസൃത്മായി ഉെനെി പവളിപ്പടുത്തുകയുടം 
ബാധകമായ നിയമെരമായ ആവശ്യകത്കൾക്കുടം കമ്പനിയുപെ നിബന്ധനകൾക്കുടം, 
കൂൊപത് ആന്രിക നിയന്ത്രണങ്ങളുപെ സടംവിധാനത്തിനുടം അനുസൃത്മായിരിക്ണടം.  
കമ്പനിയുപെ പറപോക്ാർഡ് നില്നിർത്തൽ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറപോക്ാർഡുകൾ 
നില്നിർത്തുകപോയാ നശി്പിക്കുകപോയാ പെയ്യണടം.

സാമ്പത്ിക റിരപൊർട്ിുംഗക്
കമ്പനിയുപെ ഫയല്ിടംഗുകളുടം ബാധകമായ നികുത്ി അധികാരികളുപോെതുൾപ്പപെ 
നിയമെരമായി നിർബന്ധമുള് മറ്റ് റിപോ്പാർട്ടുകളുടം കൃത്്യവുടം 
സമയബന്ധിത്വുമാപോകണ്ത്് പ്രധാനപ്പട് കാര്യമാണ്.  സഹപ്രവർത്തകർ ഈ 
ഉത്തരവാദിത്തടം വളപര �ൗരവമായി എടുക്കുപമന്നുടം കമ്പനിയുപെ പവളിപ്പടുത്തൽ 
ആവശ്യകത്കളുമായി ബന്ധപ്പട് അപോന്വഷണങ്ങൾക്് പോവ�ത്തിലുള്തുടം കൃത്്യവുമായ 
ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുപമന്നുടം കമ്പനി പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.

കമ്പനിക്് ബാധകമായ എല്ാ സാമ്പത്തിക റിപോ്പാർട്ിടംഗുടം അക്ൗണ്ിടം�് 
നിയന്ത്രണങ്ങളുടം Convergint ൊല്ിക്കുന്നു. കമ്പനിയുപെ അക്ൗണ്ിടം�് അപല്ങ്ിൽ 
ഓഡിറ്റിടം�് കാര്യങ്ങളിൽ ഏപത്ങ്ിലുടം സഹപ്രവർത്തകന് ആശങ്കപോളാ െരാത്ികപോളാ 
ഉപണ്ങ്ിൽ, ആ ആശങ്കൾ കമ്പനിയുപെ പ്രസിഡറേിന് അപല്ങ്ിൽ റിപോ്പാർട്ിടം�് 
വി�ാ�ത്തിൽ വിശദമാക്ിയിട്ടുള്  ആശയവിനിമയ മാർ�ങ്ങളിലൂപെ സമർ്പിക്ാൻ 
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു.

രാഷ്ടീയ സും�ാവനകൾ
സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ ൊരിറ്റിപയയുടം ആളുകപളയുടം െിന്തുണയ്കാൻ ത്ങ്ങളുപെ 
വ്യക്ിെരമായ െണവുടം സമയവുടം ഉെപോയാ�ിപോച്ചക്ാടം, എന്നാൽ സിഇഒ മുൻകൂറായി 
അടം�റീകരിച്ചിപല്ങ്ിൽ Convergint-പറേ വി�വങ്ങപോളാ പോെപോരാ ഉെപോയാ�ിക്ാൻ കഴിയില്.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുപെ 
ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെ 
ഏറ്റവുടം മികച്ച 
രസവന 
ദാത്ാവാകുന്മന്ക് 
പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു
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ഞങ്ങൾ ഏത്ക് ബിസിനസക് ന്ചയ്യുന്നു എന്നത്് പ്രശ്നമല്.
ഞങ്ങളുപെ ബിസിനസ്ിപറേ എല്ാ പോമഖല്കളിലുടം, ഞങ്ങളുപെ ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെ 
മികച്ച പോസവന ദാത്ാവാകുപമന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  നിയമാനുസൃത്വുടം 
ന്യായവുടം സത്്യസന്ധവുമായ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പടുക എന്നത്ാണ് 
ഞങ്ങളുപെ പ്രകെനത്തിപറേ ഒരു കാത്ല്ായ ഘെകടം.

ന്യായവുും സത്്യസന്ധവുമായ മത്രും
വിെണിയിൽ, Convergint അത്ിപറേ മത്രപത്ത ന്യായമായ രറീത്ിയിലുടം 
സത്്യസന്ധമായുടം മറികെക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.  ഒരിക്ലുടം അധാർമെികപോമാ 
നിയമവിരുദ്ധപോമാ ആയ ബിസിനസ് രറീത്ികളിലൂപെയല്, മറിച്ച് മികവുറ്റ 
പ്രകെനത്തിലൂപെ കമ്പനി മത്രത്തിപറേ പോനട്ങ്ങൾ ആരായുന്നു.  ഓപോരാ 
സഹപ്രവർത്തകനുടം കമ്പനിയുപെ ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ, വിത്രണക്ാർ, എത്ിരാളികൾ 
എന്നിവരുപെ അവകാശങ്ങപള മാനിക്കുകയുടം ന്യായമായ രറീത്ിയിൽ നകകാര്യടം 
പെയ്യുകയുടം പോവണടം.  ഉെജാെടം, ഒളിച്ചപവക്ൽ, വിപോശഷപ്പട് വിവരങ്ങൾ 
ദുരുെപോയാ�ടം പെയ്യുക, �ൗത്ികമായ വസ് തുത്കപള പത്റ്റായി പ്രത്ിനിധറീകരിക്കുക, 
അപല്ങ്ിൽ മപോറ്റപത്ങ്ിലുടം നിയമവിരുദ്ധമായ വ്യാൊര സമ്പ്രദായടം എന്നിവയിലൂപെ 
ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുടം ആപരയുടം അന്യായമായി ഉെപോയാ�പ്പടുത്തരുത്്.  

Convergint ബാധകമായ എല്ാ മത്ര നിയമങ്ങളുടം ൊല്ിക്കുന്നു (യുഎസിൽ 
ആറേിരേസ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പടുന്നു).  സാധാരണയായി, ഈ നിയമങ്ങൾ 
വ്യാൊരടം ത്െപോഞ്ക്ാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ എത്ിരാളികളുമായി െർച്ച പെയ്യുന്നത്് 
നിപോരാധിക്കുന്നു.  അതുപ്രകാരടം ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുടം എത്ിരാളികളുമായി 
അത്തരടം െർച്ചകൾ നെത്താപോനാ അപല്ങ്ിൽ വില് നിശ്ചയിക്ൽ, ബിഡ് 
റിഗ്ഗിടം�്, വിെണികൾ അപല്ങ്ിൽ ഉെപോ�ാക്ാക്പള അനുവദിക്ൽ, അപല്ങ്ിൽ 
സമാനമായ നിയമവിരുദ്ധമായ മത്ര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
ഏർപ്പൊൻ അനുവദിക്ില്.  മത്രപത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂന്നാടം കക്ികളുമായുള് 
അനൗെൊരികപോമാ ഔെൊരികപോമാ ആയ കരാറുകളുടം മത്ര നിയമങ്ങൾ 
നിപോരാധിക്കുന്നു.  നിപോരാധിക്പ്പട് കരാറുകളുപെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പുനർവിൽ്പന 
വില് നിശ്ചയിക്ൽ, വിെണികൾ, ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ അപല്ങ്ിൽ പ്രപോദശങ്ങൾ 
അനുവദിക്ൽ, നിർദേിഷ് കക്ികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാപോനാ വിൽക്ാപോനാ 
വിസമെത്ിക്കുക, അപല്ങ്ിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ബഹിഷ്കരണപത്ത െിന്തുണയ്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെൽ എന്നിവ ഉൾപ്പടുന്നു.  മൂന്നാടം കക്ികളുമായി ഇത്തരത്തിലുള് 
കരാറുകളിൽ ഏർപ്പൊൻ (അപല്ങ്ിൽ െർച്ചപെയ്യാൻ) ഒരു സഹപ്രവർത്തകപനയുടം 
അനുവദിക്ില്.  കരാറുകൾ നിയമവിരുദ്ധമാകുന്നത്ിന് കരാറുകളിൽ 
ഒ്പിപോെണ്ത്ിപല്ന്ന് ഓർമെിക്കുക.

നിങ്ങളുടം ഒരു എത്ിരാളിയുടം ത്മെിലുള് ഒരു അനൗെൊരിക ധാരണ, അപല്ങ്ിൽ 
ഒരു ധാരണപയ സൂെി്പിക്കുന്ന ഒരു സടം�ാഷണടം പോൊലുടം ഒരു പ്രശ്നമാകാവുന്നത്ാണ്. 
നിങ്ങൾ ഒരു എത്ിരാളിയുമായി സടംസാരിക്കുപോമ്പാൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എപന്ങ്ിലുടം 
കെന്നു വന്നാൽ, ഉെൻ സടം�ാഷണടം അവസാനി്പിച്ച് നിയമ വകു്പിപന അറിയിക്കുക.

അഴിമത്ി വിരുദ്ത്യുും വകക്കൂലി വിരുദ്ത്യുും
നിയമടം ല്ളിത്മാണ്:  ഒരു കാരണവശാലുടം ആർക്കുടം, ഒരു സമയത്തുടം നകക്കൂല്ി 
പകാടുക്രുത്്.  Convergint-നുള് നിങ്ങളുപെ പോജാല്ിയുമായി ബന്ധപ്പട്് നകക്കൂല്ി 
പോൊദിക്കുകപോയാ സ്വറീകരിക്കുകപോയാ പെയ്യരുത്്.  

ഞങ്ങൾ എവിപെയാണ് ബിസിനസ് പെയ്യുന്നപത്ങ്ിലുടം, ബിസിനസ് വിജയിക്ാപോനാ 
അന്യായമായ പോനട്ടം സ്വന്മാക്ാപോനാ നകക്കൂല്ി, അനുെിത്മായ പ്രത്ിഫല്ങ്ങൾ 
അപല്ങ്ിൽ വില്െിെിപ്പുള് വസ്തുക്ൾ എന്നിവ വാഗ്ാനടം പെയ്യുന്നത്ിപോനാ 
നൽകുന്നത്ിപോനാ കമ്പനിക്് സഹിഷ്ണുത്യില്. Convergint-ന് പോവണ്ിയുള് അവരുപെ 
പോജാല്ിയുമായി ബന്ധപ്പട്് (ഉദാ. വിത്രണക്ാരിൽ നിന്നുള് നകക്കൂല്ി) അത്തരടം 
അനുെിത്മായ പോെയ് പമറേ് അ�്യർത്ഥിക്കുന്നപോത്ാ സ്വറീകരിക്കുന്നപോത്ാ ആയ ഒരു 
സഹപ്രവർത്തകപോനാടുടം കമ്പനി ക്മിക്ില്. 

നകക്കൂല്ി വാഗ്ാനടം പെയ്യുകപോയാ നൽകുകപോയാ സ്വറീകരിക്കുകപോയാ 
അ�്യർത്ഥിക്കുകപോയാ പെയ്യുന്നത്് യുഎസ് പോഫാറിൻ കറെ്റ്റ് പ്രാക്ടറീസ് ആക് റ്റ്, 
യുപക നകക്കൂല്ി നിയമടം എന്നിവയുൾപ്പപെ ആപോ�ാളത്ല്ത്തിൽ വർദ്ധിച്ചവരുന്ന 
അഴിമത്ി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ല്ടംഘിക്കുകയുടം കമ്പനിക്്  കടുത്ത െിഴകൾക്കുടം 
�ാവിയിപല് കരാറുകളുപെ നഷ്ത്തിനുടം വിപോധയമാക്കുടം.  ഇവ ക്ിമിനൽ കുറ്റങ്ങളാണ്, 
അത്തരടം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പടുന്നവർക്് െിഴപോയാ ജയിൽ ശിക്പോയാ 
ല്�ിപോച്ചക്ാടം.  അഴിമത്ി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ അത്ത്് രാജ്യങ്ങളുപെ അത്ിർത്തിക്് 
പുറത്തുള് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുടം, കമ്പനി ബിസിനസ് പെയ്യുന്ന എവിപെയുടം എപോ്പാഴുടം 
ബാധകമാണ്. 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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മൂന്നാടം കക്ികളുമായുള് ഇെപെെൽ
ഞങ്ങളുപെ എല്ാ സഹപ്രവർത്തകരുടം കമ്പനിക്് പോവണ്ി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്ിൽ 
ഏർപ്പട്ിരിക്കുന്ന മറ്റുള്വരുടം (സടംയുക് സടംരടം�വുടം മറ്റ് ബിസിനസ്് െങ്ാളികളുടം 
വിത്രണക്ാർ, ഏജന്റുമാർ, വിത്രണക്ാർ, കൺസൾട്ന്റുമാർ എന്നിവരുൾപ്പപെ, 
എന്നാൽ ഇവരിൽ െരിമിത്പ്പൊപത്), സത്്യസന്ധത്പോയാപെയുടം, നകക്കൂല്ിയുടം 
അഴിമത്ിയുടം ഇല്ാപത്യുടം, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്് അനുസൃത്മായുടം 
എല്ായ് പോ്പാഴുടം ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ നെത്തുപമന്ന് Convergint പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.  
തുെക്ത്തിൽ ത്പന്ന ഇെൊെിപല് അഴിമത്ിയുപെ അെകെസാധ്യത് 
വില്യിരുത്താപത്യുടം, ബിസിനസ് െങ്ാളിയിൽ ഉെിത്മായ ജാഗ്രത് പുല്ർത്താപത്യുടം 
ഏപത്ങ്ിലുടം ബിസിനസ്് െങ്ാളിയുമായി (കമ്പനിക്് അപല്ങ്ിൽ കമ്പനിയുപെ 
പോെരിൽ െരക്കുകളുടം പോസവനങ്ങളുടം നൽകുന്നു) ക്മറീകരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെരുത്് 
എന്നാണ് ഇത്ിപറേ അർത്ഥടം.  ഒരിക്ൽ ഏർപ്പട്ടു കഴിഞ്ാൽ, ബിസിനസ് 
െങ്ാളികൾ ധാർമെികമായുടം അനുസരണപോയാപെയുടം പ്രവർത്തിക്കുന്നുപവന്ന് 
ഉറ്പാക്ാൻ അവപര നിരറീക്ിക്ണടം.  ഏത്് ആെത്് സൂെനകൾപക്ത്ിപരയുടം 
ജാഗ്രത് ൊല്ിക്കുക.  ഞങ്ങളുപെ അറിവില്ാപത് പോൊലുടം കമ്പനിയുപെ പോെരിൽ 
നകക്കൂല്ി നൽകിയാൽ ബിസിനസ് െങ്ാളികളുപെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് Convergint 
ഉത്തരവാദിയാകുടം എന്നത്ിനാൽ ഇത്് നിർണായകമാണ്.   

ഈ നിയമാവല്ി അപല്ങ്ിൽ ഏപത്ങ്ിലുടം കമ്പനി നയപോമാ നെെെിക്മപോമാ 
നിപോരാധിക്കുന്ന എന്ിപല്ങ്ിലുടം ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഏർപ്പടുകയാപണങ്ിൽ, 
ഒരു ബിസിനസ് െങ്ാളി ഒരിക്ലുടം ഇെപെടുകപോയാ ആവശ്യപ്പടുകപോയാ പെയ്യാൻ 
അനുവദിക്കുകപോയാ പെയ്യരുത്്.  

പൊതു ഉപോദ്യാ�സ്രുമായുള് ഇെപെൽ 
ഏപത്ാരു ബിസിനസ് ഇെൊെിലുടം (വാണിജ്യ കൗണ്ർൊർട്ികൾക്ിെയിലുള്വ 
ഉൾപ്പപെ) അഴിമത്ി സടം�വിക്ാടം, നിയമവിരുദ്ധമാപണങ്ിലുടം, സർക്ാർ 
സ്ാെനങ്ങളുമായുടം പൊതു ഉപോദ്യാ�സ്രുമായുടം (സർക്ാർ ഉെമസ്ത്യിലുള് 
കമ്പനികളിപല് ജറീവനക്ാർ ഉൾപ്പപെ) ഇെപെടുപോമ്പാൾ അഴിമത്ിക്കുള് സാധ്യത് 
കൂടുത്ല്ാണ്.  പൊതു ഉപോദ്യാ�സ്ർക്് നകക്കൂല്ി നൽകുന്നത്് എല്ാ രാജ്യങ്ങളിലുടം 
നിയമ വിരുദ്ധമാണ് കൂൊപത് ജറീവനക്ാരനുടം കമ്പനിക്കുടം ക്ിമിനൽ ശിക് 
ചുമത്തുകയുടം പെയ്യുന്നു.

അഴിമത്ി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പൊതുപവ ഒരു പൊതു ഉപോദ്യാ�സ്ന് അപല്ങ്ിൽ 
കമ്പനി ബിസിനസ് നെത്തുന്ന മപറ്റാരു വ്യക്ിക്് പത്റ്റായ മാർഗ്ഗത്തിൽ ബിസിനസ് 
പോനടുന്നത്ിപോനാ നില്നിർത്തുന്നത്ിപോനാ വഴിത്ിരിച്ചവിടുന്നത്ിപോനാ പോവണ്ി 

വില്െിെിപ്പുള് എന്ന്തങ്കിലുും നൽകുന്നപോത്ാ വാഗ്ാനടം പെയ്യുന്നപോത്ാ നിപോരാധിക്കുന്നു.  
ഉദാഹരണത്തിന്, പത്റ്റായി ഒരു വിസ, നല്സൻസ് അപല്ങ്ിൽ പെർമിറ്റ് 
എന്നിവ പോനടുന്നത്ിനായി നെത്തിയ പോെയ് പമന്റുകളുടം വിൽ്പനയുടം കരാറുകളുടം 
സുരക്ിത്മാക്കുന്നത്ിന് നെത്തിയ പത്റ്റായ പോെയ് പമന്റുകളുടം ഇത്ിൽ ഉൾപ്പടുന്നു.  

"വില്െിെിപ്പുള് എന്തുടം" എന്നത്് വളപര വിശാല്മായി വ്യാഖ്യാനിക്പ്പടുന്നു, കൂൊപത് 
വിപോനാദടം, �ക്ണടം, യാത്ര, സമൊനങ്ങൾ എന്നിവയുടം ആനുകൂല്്യങ്ങളുടം പത്ാഴിൽ 
വാഗ്ാനങ്ങളുടം സ്വറീകർത്താവിന് മൂല്്യപോമാ പോനട്പോമാ ഉള് മപറ്റന്തുടം ഉൾപ്പൊടം.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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സമൊനങ്ങൾ, ആത്ിഥ്യമര്യാദ, വിപോനാദടം, യാത്ര
മുകളിൽ വിവരിച്ച അന്യായമായ ഉപോദേശ്യങ്ങൾക്ായി വിപോനാദടം, �ക്ണടം, യാത്ര, 
സമൊനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് െണടം നൽകുന്നത്് നിപോരാധിക്കുന്നത്് കമ്പനിയുപെ 
നയമാണ്.  

ഇത്് അഴിമത്ി വിരുദ്ധ, നകക്കൂല്ി വിരുദ്ധ നയത്തിൽ പ്രത്ിൊദിച്ചിരിക്കുന്ന 
മിത്മായ മൂല്്യമാപണങ്ിൽ, ല്ളിത്മായ പൊതു മര്യാദ പ്രാപോദശിക ആൊരത്തിപറേ 
കാര്യമാപണങ്ിൽ, നിയമാനുസൃത്വുടം സത്്യസന്ധവുമായ ബിസിനസ് െർച്ചകൾ, 
കമ്പനിയുപെ പോസവനങ്ങളുപെ പ്രപോമാഷൻ എന്നിവയാപണങ്ിൽ, കൂൊപത് ഒരു 
അനുെിത്മായ ഉപോദേശ്യപോത്താപെയപല്ങ്ിൽ പൊതു ഉപോദ്യാ�സ്ർക്കുടം സ്വകാര്യ 
വ്യക്ികൾക്കുടം വിപോനാദത്തിനുടം �ക്ണത്തിനുടം യാത്രയ് പോക്ാ സമൊനടം 
നൽകുന്നത്ിപോനാ െണടം നൽകുന്നത്് അനുവദനറീയമാണ്.  അത്തരടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ആ നയങ്ങളിൽ വ്യക്മാക്ിയിട്ടുള് അധിക അടം�റീകാരങ്ങൾക്് വിപോധയമാപോയക്ാടം 
കൂൊപത് കമ്പനിയുപെ ബിസിനസ്, സാമ്പത്തിക പോരഖകളിൽ കൃത്്യമായി 
പോരഖപ്പടുത്തിയിരിക്ണടം.  

പോമൽ്പറഞ് മാർഗ്ഗനിർപോദേശപത്ത സടംബന്ധിച്ച എപന്ങ്ിലുടം പോൊദ്യങ്ങൾ നിയമ 
വകു്പിപന ഇനി്പറയുന്ന വില്ാസത്തിൽ അറിയിപോക്ണ്ത്ാണ് compliance@
convergint.com.

കൃത്്യമായ പറപോക്ാർഡ് സൂക്ിക്ൽ
സഹപ്രവർത്തകരുടം കമ്പനിയുടം എല്ാ പെല്വുകളുടം ശരിയായി പോരഖപ്പടുത്തുകയുടം 
െിന്തുണയ്ക്കുകയുടം പെയ്യുന്ന കൃത്്യമായ സാമ്പത്തിക, ബിസിനസ് പറപോക്ാർഡുകളുടം, 
കമ്പനിയുപെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇെൊടുകളുടം സൃഷ്ിക്കുകയുടം െരിൊല്ിക്കുകയുടം, 
പെയ്യുന്നുപണ്ന്ന് ഉറ്പാക്കുകയാണ് നകക്കൂല്ിയുപെയുടം അഴിമത്ിയുപെയുടം 
അെകെസാധ്യത്കളിൽ നിന്ന് െരിരക്ിക്കുന്നത്ിനുടം അൊയ സൂെനകൾ 
കപണ്ത്തുന്നത്ിനുടം നിങ്ങൾക്് പെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവുടം പ്രധാനപ്പട് 
കാര്യങ്ങളിപല്ാന്ന്.  കൂൊപത്, െില് നിയമങ്ങൾ കമ്പനിയുപെ ബുക്കുകളുടം 
പോരഖകളുടം ന്യായമായുടം കൃത്്യമായുടം പൂർണ്ണമായുടം ഞങ്ങളുപെ ഇെൊടുകപളയുടം 
പ്രവർത്തനങ്ങപളയുടം, ഇെൊെിപറേ അപല്ങ്ിൽ പ്രവർത്തനത്തിപറേ സ്വ�ാവവുടം 
ഉപോദേശ്യവുടം ഉൾപ്പപെ പ്രത്ിഫല്ി്പിക്ണപമന്ന് ആവശ്യപ്പടുന്നു.

നയങ്ങൾ:
 • ആരഗാെ അഴിമത്ി വിരുദ്, വകക്കൂലി വിരുദ് നയും
 • ജീവനക്ാരുന്ട വകപ്പുസ്തകും

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ഞങ്ങൾ 
ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു
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ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ

കാലയെവക് 
ഞങ്ങളുപെ ബിസിനസ്ിപറേ എല്ാ വശങ്ങളിലുടം, ഞങ്ങൾ ഫല്ങ്ങൾ 
നൽകുന്നു.  നവവിധ്യമാർന്ന പവർട്ിക്ലുകൾക്കുടം വ്യവസായങ്ങൾക്കുമായി 
ഞങ്ങൾ സടംപോയാജി്പിച്ച ഇല്പോട്ാണിക് സുരക്ാ െരിഹാരങ്ങൾ 
രൂെകൽ്പന പെയ്യുകയുടം സ്ാെിക്കുകയുടം പോസവനടം നൽകുകയുടം 
പെയ്യുന്നു.  ഞങ്ങളുപെ ഉെപോ�ാക്ാക്ൾ മികച്ച ഫല്ങ്ങൾ പോനടുന്നത്ിനുടം 
ഞങ്ങളുപെ പൊതുവായ ത്ാൽ്പര്യങ്ങൾ മുപോന്നാട്് പകാണ്ടുപോൊകുന്നത്ിനുടം 
ഞങ്ങൾ കരാറുകാരുമായുടം നില്വിലുള്തുടം വരാനിരിക്കുന്നതുമായ 
െങ്ാളികളുമായുടം വിത്രണക്ാരുമായുടം പോെർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഞങ്ങളുപെ 
ഉെപോ�ാക്ാക്ൾക്് മാതൃകാെരമായ പോസവനടം നൽകുക എന്നത്ാണ് 
ഞങ്ങളുപെ പ്രാഥമിക ല്ക്്യടം.  Convergint-പറേ പോസവന മികവിപറേ 
�ാ�മായി, ഞങ്ങളുപെ പോസവനങ്ങളിപല് ഗുണനില്വാരവുടം സുരക്യുടം 
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നത്ിനായി രൂെകൽ്പന പെയ് ത്ിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടം 
നിയന്ത്രണങ്ങളുടം ആന്രിക നെെെിക്മങ്ങളുടം നയങ്ങളുടം ഉൾപ്പപെ, 
സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ പത്ാഴിൽ ചുമത്ല്കൾക്് ബാധകമായ എല്ാ 
മാനദണ്ഡങ്ങളുടം ൊല്ിക്ണടം.  സഹപ്രവർത്തകർ എല്ാ സമയത്തുടം 
കരാറിപല് വസ്തുത്കൾ െിന്തുെരുപമന്ന് പ്രത്റീക്ിക്പ്പടുന്നു.  ഓപോരാ 
ത്വണയുടം ഗുണനില്വാരത്തിനുടം വിശ്വാസ്യത്യ്ക്കുടം പോവണ്ി ഞങ്ങളുപെ 
ഉെപോ�ാക്ാക്ളുപെ പ്രത്റീക്കൾക്് അപ്പുറടം പോൊകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
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ഞങ്ങൾ 
സമതുലിത്മായ 
ജീവിത്ത്ിൽ 
വിശ്വസിക്കുന്നു
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കുടുുംബും. ബിസിനസക്. കമ്യൂണിറ്റി.
കുടുടംബത്തിനുടം ബിസിനസ്ിനുടം കമെ്യൂണിറ്റിക്കുമായുള് സമതുല്ിത്മായ ജറീവിത്ത്തിൽ 
Convergint വിശ്വസിക്കുന്നു.  

ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം അവരുപെ കുടുടംബങ്ങൾക്കുടം പോവണ്ി:
Convergint അത്ിപറേ പത്ാഴില്ാളികൾക്് ന്യായമായ പോവത്നടം നൽകുകയുടം 
ബാധകമായ എല്ാ പത്ാഴിൽ, പോവത്ന, പ്രവർത്തി സമയ നിയമങ്ങളുടം ൊല്ിക്കുകയുടം 
പെയ്യുന്നു.  ഞങ്ങൾ തുല്്യ പോവത്ന ത്ത്്വങ്ങൾ ൊല്ിക്കുകയുടം ല്ിടം�പോ�ദടം അപല്ങ്ിൽ 
മപോറ്റപത്ങ്ിലുടം െരിരക്ിത് വി�ാ�പത്ത അെിസ്ാനമാക്ിയുള് വിപോവെനടം 
കർശനമായി നിപോരാധിക്കുകയുടം പെയ്യുന്നു.   ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർക്കുടം 
അവരുപെ കുടുടംബങ്ങൾക്കുടം ആപോരാ�്യകരവുടം സന്തുല്ിത്വുമായ ജറീവിത്ടം 
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നത്ിന് നവവിധ്യമാർന്ന പബനിഫിറ്റ് പോപ്രാഗ്രാമുകളുടം അവധി 
നയങ്ങളുടം വാഗ്ാനടം പെയ്യുന്നത്ിൽ Convergint അ�ിമാനിക്കുന്നു.        

ഞങ്ങളുപെ ബിസിനസ്ിന് പോവണ്ി:
നിയമാവല്ിയിപല് െല് വ്യവസ്കളുടം മറ്റ് കമ്പനി നയങ്ങളുടം ഞങ്ങളുപെ കമ്പനിയുപെ 
വിജയത്തിപോല്ക്് സടം�ാവന നൽകുന്നു.  ഞങ്ങളുപെ ത്്വരിത്�ത്ിയിലുള് വളർച്ചയിൽ 
ഞങ്ങൾ അ�ിമാനിക്കുകയുടം �ാവിയിപല് ബിസിനസ് അവസരങ്ങളിൽ ആപോവശടം 
പകാള്ളുകയുടം പെയ്യുന്നു. 

നമ്മുപെ കമെ്യൂണിറ്റിക്് പോവണ്ി:  
Convergint-ൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സടംസ് കാരടം സൃഷ് െിച്ച, ഒരു സ്ാെനപമന്ന 
നില്യിൽ ഞങ്ങളുപെ വിജയത്തിപറേ പോകന്ദ്രമാപണന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 
സടംസ്ാരടം.  വർഷടം മുഴുവനുടം ഞങ്ങളുപെ പ്രാപോദശിക കമെ്യൂണിറ്റികൾക്് ഞങ്ങൾ 
നൽകുന്നത്് മാത്രമല്, ഞങ്ങളുപെ വാർഷിക Convergint സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത 
ദിനത്തിൽ ആരടം�ിച്ച് നിർദേിഷ് സടംരടം�ങ്ങളിലൂപെ ഞങ്ങൾ അത്ിപന അടുത്ത 
ഘട്ത്തിപോല്ക്് പകാണ്ടുപോൊകുകയുടം പെയ്യുന്നു.      

Convergint സാമൂഹിക ഉത്രവാദിത് ദിനും
ഓപോരാ ജൂൺ മാസത്തിലുടം Convergint സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത ദിനപത്ത 
െിന്തുണച്ച് Convergint അത്ിപറേ വാർഷികടം ആപോഘാഷിക്കുന്നു.  ഈ ദിവസടം, 
കമ്പനി അത്ിപറേ എല്ാ സ്ല്ങ്ങളുടം അെച്ചിടുകയുടം സഹപ്രവർത്തകർ അവരുപെ 
കമെ്യൂണിറ്റികളിൽ സന്നദ്ധപോസവനടം പെയ്യുകയുടം ആവശ്യക്ാരായവർക്് സടം�ാവന 
നൽകുകയുടം പെയ്യുന്നു.  

െിന്തുണയ് പോക്ണ് സടംഘെനകളുപെപോയാ ൊരിറ്റികളുപെപോയാ എപന്ങ്ിലുടം 
നിർപോദേശങ്ങൾ അവരുപെ സിെിസി ല്റീഡർക്് സമർ്പിക്ാൻ സഹപ്രവർത്തകപര 
സ്വാ�ത്ടം പെയ്യുന്നു.  പ്രാപോദശിക ഫുഡ് ബാങ്കുകൾ, ൊർക്് വൃത്തിയാൽ, 
വറീെില്ാത്തവർക്കുള് അ�യപോകന്ദ്രങ്ങൾ, ഹാബിറ്റാറ്റ് പോഫാർ ഹ്യൂമാനിറ്റി, പ്രാപോദശിക 
സ്കൂൾ ഡിസ്ടിക്റ്റുകൾ എന്നിവയുടം മറ്റുള്വയുമാണ് മുമ്പപത്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ.  
Convergint ഒരു "പോെ ഇറ്റ് പോഫാർപോവഡ് " മപോനാ�ാവപത്ത പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു.

സവപ്ലയർ വഡരവഴ്ിറ്റി രപ്രാഗ്ാും
Convergint ഞങ്ങളുപെ പത്ാഴിൽ പോസനയിൽ മാത്രമല്, ഞങ്ങളുപെ വിത്രണക്ാരിലുടം 
നവവിധ്യത്തിന് പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്.  ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമെ്യൂണിറ്റികളിൽ 
പ്രാപോദശിക ഉെമസ്ത്യിലുള് ബിസിനസുകളുമായി പോെർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്ിപറേ 
പോനട്ടം കമ്പനി അനു�വിച്ചറിഞ്ിട്ടുണ്്.  Convergint-പറേ കാഴ്ച്പാെിൽ, ഇത്് 
ഒരു വിജയമാണ് - ഞങ്ങളുപെ വിത്രണക്ാരുപെ ബിസിനസിനുടം ഞങ്ങളുപെ 
ബിസിനസിനുടം ഞങ്ങൾ �ാ�മായ എല്ാ കമെ്യൂണിറ്റികൾക്കുടം. 

പെറുകിെ ബിസിനസുകൾ വല്ിയ സ്ാെനങ്ങൾക്കുള്ിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്നത്് 
എത്രപോത്താളടം ബുദ്ധിമുട്ാപണന്ന് Convergint മനസ്ില്ാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുപെ വെപോക് 
അപോമരിക്ൻ ഓഫറീസ് പല്ാപോക്ഷനുകളുമായി സമ്പർക്ടം പുല്ർത്തുന്നത്് 
നവവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസുകൾക്് എളു്പമാക്കുന്നത്ിനാണ് Convergint-പറേ 
സനലൈയർ നഡപോവഴ്ിറ്റി പോപ്രാഗ്രാടം രൂെകൽ്പന പെയ്ിരിക്കുന്നത്്.

ബന്ധപ്പടുന്ന എല്ാ കമ്പനികളുമായുടം Convergint-ന് ബിസിനസ് പെയ്യാൻ 
കഴിയുന്നിപല്ങ്ിലുടം, ഞങ്ങൾ ത്ാമസിക്കുന്നതുടം പോജാല്ി പെയ്യുന്നതുടം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ കമെ്യൂണിറ്റികളിപല് ഉയർന്ന നില്വാരമുള്, നവവിധ്യമാർന്ന 
സനലൈയർമാരുമായുടം പോസവന ദാത്ാക്ളുമായുടം ശക്മായ, പ്രപോയാജനകരവുമായ 
ബന്ധടം പകട്ി്പടുക്ാനുള് അവസരപത്ത കമ്പനി സ്വാ�ത്ടം പെയ്യുന്നു.  കൂടുത്ൽ 
വിവരങ്ങൾക്് ത്ാൽ്പര്യമുള് കക്ികൾ കമ്പനിയുപെ പവബ്നസറ്റ് പോനാക്കുക.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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പരിസ്ിത്ി സുംരക്ണവുും സുസ്ിരത്യുും 
ഉെിത്മായ വി�വങ്ങളിലൂപെയുടം മാല്ിന്യ സടംസ്രണത്തിലൂപെയുടം നമ്മുപെ 
െരിസ്ിത്ിയുപെ സടംരക്ണടം നമ്മുപോെത്് ഉൾപ്പപെ, എല്ാവരുപെയുടം 
ഉത്തരവാദിത്തമാപണന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.  ബിസിനസിപറേ ൊരിസ്ിത്ിക 
ആഘാത്ടം കുറയ്കാനുടം സാധ്യമാകുപോമ്പാപഴല്ാടം വി�വങ്ങൾ സടംരക്ിക്ാനുടം ഞങ്ങൾ 
െരിശ്രമിക്കുന്നു.  ഉെപോ�ാ�ടം കുറയ്ക്കുന്നത്ിന് ഊർജ് സടംരക്ണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
പ്രപോയാ�ിക്കുന്നതുടം മാല്ിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്ിപോനാ പുനരുെപോയാ�ിക്കുന്നത്ിപോനാ 
െരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതുടം ഇത്ിൽ ഉൾപ്പടുന്നു.  ഞങ്ങളുപെ സഹപ്രവർത്തകർ 
ഞങ്ങളുപെ ഉൽ്പന്നങ്ങളുപെ സുരക്ിത്വുടം കാര്യക്മവുമായ നകകാര്യടം പെയ്യൽ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, ഞങ്ങളുപെ ഉപോൊൽ്പന്നങ്ങൾ പുനരുെപോയാ�ിക്കുകയുടം ഞങ്ങളുപെ 
മാല്ിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയുടം പെയ്യുന്നു.  ഇന്ധനടം, നവദയുപോത്ാർജ്ടം, പവള്ടം, പോെ്പർ, 
മാല്ിന്യങ്ങൾ എന്നിവയുപെ ഉെപോയാ�ടം Convergint  നിരറീക്ിക്കുന്നു.  Convergint 
സഹപ്രവർത്തകർ നെത്തുന്ന എല്ാ പോത്ാഴിൽ സ്ല്ങ്ങളുപെ വില്യിരുത്തലുകളിലുടം 
ചുറ്റുമുള് ആവാസ വ്യവസ്കളുപെ െരി�ണന ഉൾപ്പടുന്നു.  

സഹപ്രവർത്തകർ ബാധകമായ എല്ാ െരിസ്ിത്ി നിയമങ്ങളുടം നിയന്ത്രണങ്ങളുടം 
സടംരക്ണ നെെെികളുമായി ബന്ധപ്പട് കമ്പനി നയങ്ങളുടം ൊല്ിക്കുപമന്ന് 
പ്രത്റീക്ിക്കുന്നു.

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ഞങ്ങൾ സുരക്ിത്വുടം 
ഉൾപക്ാള്ളുന്നതുടം 
അനുകൂലവുമായ അന്തരീക്ും 
സൃഷ്ിക്കുന്നു
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ഓപോരാ സഹപ്രവർത്തകനുടം ഒരു വ്യത്്യാസും 
സൃഷ്ിക്കുന്നു.
എല്ാ സഹപ്രവർത്തകപരയുടം ഉൾപക്ാള്ളുന്നതുടം സുരക്ിത്വുടം ആദരണറീയവുമായ ഒരു 
മികച്ച പത്ാഴിൽ അന്രറീക്ടം സൃഷ്ിക്കുന്നത്ിനുടം നില്നിർത്തുന്നത്ിനുടം Convergint 
െരിശ്രമിക്കുന്നു.  ഞങ്ങളുപെ മൂല്്യങ്ങൾക്കുടം വിശ്വാസങ്ങൾക്കുടം അനുസൃത്മായി, 
മനുഷ്യാവകാശങ്ങപള മാനിക്കുന്നത്ിനുള് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറപോവറ്റാൻ 
Convergint-ഉടം അത്ിപറേ അനുബന്ധ സ്ാെനങ്ങളുടം പ്രത്ിജ്ാബദ്ധരാണ്.  
മനുഷ്യാവകാശങ്ങപോളാടുള് പ്രത്ിബദ്ധത്യുപെ വ്യത്്യസ് ത് വശങ്ങപളയുടം ഞങ്ങളുപെ 
സഹപ്രവർത്തകരുപെയുടം  മറ്റുള്വരുമായി ഇെെഴകുന്നവരുപെയുടം ന്യായവുടം 
തുല്്യവുമായ പെരുമാറ്റവുടം അ�ിസടംപോബാധന പെയ്യുന്ന  നവവിധ്യമാർന്ന നയങ്ങൾ 
കമ്പനി സ്വറീകരിച്ചിട്ടുണ്്.   

സടംസ്ാന നിയമപ്രകാരടം സടംരക്ിത്മായ സഹപ്രവർത്തകരുമായി 
പോവത്നവുടം പത്ാഴിൽ സാഹെര്യങ്ങളുടം െർച്ച പെയ്യാനുള് ജറീവനക്ാരപറേ 
അവകാശപത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത്ിപോനാ നാഷണൽ പോല്ബർ റിപോല്ഷൻസ് 
ആക്റിന് കറീഴിലുള് ഒരു സഹപ്രവർത്തകപറേ അവകാശങ്ങൾ ഏപത്ങ്ിലുടം 
വിധത്തിൽ െരിമിത്പ്പടുത്തുന്നത്ിപോനാ ഈ നിയമാവല്ിയിലുള് ഒന്നുടം 
ഉപോദേശിച്ചിട്ില്.  Convergint സഹപ്രവർത്തകർക്് അത്തരടം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
ഏർപ്പൊപോനാ അത്ിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്ാപോനാ അവകാശമുണ്്.  ഈ നിയമാവല്ി 
വിസിൽപോ്ലാവർമാപര സടംബന്ധിച്ച ബാധകമായ ഏപത്ങ്ിലുടം നിയമത്തിന് 
കറീഴിലുള് ഒരു സഹപ്രവർത്തകപറേ അവകാശങ്ങൾ െരിമിത്പ്പടുത്താൻ 
ഉപോദേശിച്ചള്ത്ല്.

വിരവചനും, ഉപദ്രവും അന്ല്ങ്കിൽ പ്രത്ികാരും എന്ിവയുന്ട 
നിരരാധനും
എല്ാ വ്യക്ികപോളാടുടം മാന്യത്പോയാടുടം ബഹുമാനപോത്താടുടം കൂെി പെരുമാറണപമന്നുടം 
ഉെദ്രവവുടം �റീഷണിയുടം വിപോവെനവുടം ഇല്ാത്ത ഒരു അന്രറീക്ത്തിൽ പോജാല്ി 
പെയ്യണപമന്നുടം Convergint  വിശ്വസിക്കുന്നു. 

വടംശടം, നിറടം, മത്ടം, മത്വിശ്വാസടം, പോദശറീയത്, ൌരത്്വ നില്, വടംശെരമ്പര, 
പ്രായടം, ല്ിടം�ടം, നല്ടം�ിക ആ�ിമുഖ്യടം, ല്ിടം�പോ�ദടം, ല്ിടം� വ്യക്ിത്്വടം അപല്ങ്ിൽ 

ആവിഷ് കാരടം, രോൻസ് പജൻഡർ നില്, �ർ�ധാരണടം, പ്രസവടം അപല്ങ്ിൽ 
ബന്ധപ്പട് പോരാ�ാവസ്കൾ, നവവാഹിക നില്, സടംരക്ണ നില്, നവകല്്യടം 
(ശാരറീരികവുടം മാനസികവുടം), ജനിത്ക വിവരങ്ങൾ, ഒപോരാപോൊപല്യുള് പോസവന 
അടം�ത്തിപറേ നില്, പവറ്ററൻ െദവി, രാഷ്ടറീയ ബന്ധടം അപല്ങ്ിൽ നിയമപ്രകാരടം 
െരിരക്ിച്ചിരിക്കുന്ന മപോറ്റപത്ങ്ിലുടം അെിസ്ാനടം എന്നിവ െരി�ണിക്ാപത് 
പോയാ�്യത്യുള് എല്ാ അപോെക്കർക്കുടം ജറീവനക്ാർക്കുടം തുല്്യ പത്ാഴില്വസരങ്ങൾ 
നൽകാൻ Convergint പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്.  ഇവപോയപോയാ മപോറ്റപത്ങ്ിലുടം 
സ്വ�ാവപത്തപോയാ അെിസ്ാനമാക്ിയുള് വിപോവെനടം, ഉെദ്രവടം (നല്ടം�ിക െറീഡനടം 
ഉൾപ്പപെ), പ്രത്ികാരടം എന്നിവ Convergint കർശനമായി നിപോരാധിക്കുന്നു.  നിയമനടം, 
സ്ാനക്യറ്റടം, സ്ല്ടംമാറ്റടം, അച്ചെക്ടം, െിരിച്ചവിെൽ, അവസാനി്പിക്ൽ, 
പ്രത്ിഫല്ടം, സൗകര്യങ്ങളുപെ ഉെപോയാ�ടം, െരിശറീല്നത്തിപോനാ അനുബന്ധ 
പോപ്രാഗ്രാമുകൾപോക്ാ പോവണ്ിയുള് ത്ിരപഞ്ടു്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പപെ പത്ാഴിൽ 
ബന്ധത്തിപറേ എല്ാ ഘട്ങ്ങൾക്കുടം ഇത്് ബാധകമാണ്.  

പിന്തുണയ്ക്കുന് നയങ്ങൾ:
• ഉപദ്രവും, വിരവചനും, പ്രത്ികാരും ത്ടയൽ & അരന്വഷണ നയും

പ്രത്ിഫലത്ിന്ല സുത്ാര്യത്
സഹപ്രവർത്തകപോരാ അപോെക്കപോരാ അവരുപെ സ്വന്ടം ശമ്പളപത്തക്കുറിപോച്ചാ മപറ്റാരു 
സഹപ്രവർത്തകപോനാ അപോെക്കപോനാ പവളിപ്പടുത്തിയ ശമ്പളപത്തക്കുറിപോച്ചാ 
അപോന്വഷിക്കുകപോയാ െർച്ച പെയ്യുകപോയാ പവളിപ്പടുത്തുകപോയാ പെയ് ത്ത്ിന് Convergint 
അവപര പോജാല്ിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകപോയാ മപോറ്റപത്ങ്ിലുടം ത്രത്തിൽ വിപോവെനടം 
കാണിക്കുകപോയാ പെയ്യില്.  

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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മനുഷ്യാവകാശ്ങ്ങൾ
ആളുകൾക്് നദനടംദിന അെിസ്ാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ാക്ാൻ കഴിയുപമന്ന് Convergint 
വിശ്വസിക്കുന്നു.  സമഗ്രത്പോയാപെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത്് Convergint-പറേ മൂല്്യങ്ങളുപെയുടം 
വിശ്വാസങ്ങളുപെയുടം കാത്ല്ായ �ാ�മാണ്.  ഞങ്ങളുപെ മൂല്്യങ്ങൾക്കുടം വിശ്വാസങ്ങളുമായി 
പൊരുത്തപ്പട്്, Convergint-ഉടം അത്ിപറേ പോല്ാകപമമ്പാടുമുള് അനുബന്ധ സ്ാെനങ്ങളുടം 
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നത്ിനുടം ബഹുമാനിക്കുന്നത്ിനുമായി ത്ങ്ങളുപെ 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറപോവറ്റാൻ പ്രത്ിജ്ാബദ്ധരാണ്.  ഞങ്ങൾക്് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഉള് എല്ാ സ്ല്ങ്ങളിലുടം നിയമങ്ങളുടം െട്ങ്ങളുടം ൊല്ിക്കുന്നത്ിലൂപെയുടം 
ഞങ്ങളുപെ നയങ്ങളിലൂപെയുടം സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂപെയുടം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ 
സാക്ാത്്കരിക്കുന്നത്ിന് Convergint സടം�ാവന പെയ്യുന്നു.  

Convergint-പറേ സഹപ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങളുപെ ഏറ്റവുടം വല്ിയ സമ്പത്ത്.  ഞങ്ങൾ 
തുല്്യവുടം സുരക്ിത്വുടം െിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഒരു പത്ാഴില്ിെടം ല്�്യമാക്കുന്നു.  
ഞങ്ങളുപെ പോ്ലാബൽ െറീമിപറേ അതുല്്യമായ സടം�ാവനകപള ഞങ്ങൾ വില്മത്ിക്കുന്നു, 
Convergint-പറേ ല്ക്്യങ്ങപള െിന്തുണയ്ക്കുന്നവപര അവരുപെ സ്വന്ടം കഴിവുകൾ പോനൊൻ 
പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ഉെദ്രവടം, �റീഷണിപ്പടുത്തലുടം വിപോവെനവുടം, കുട്ികപള ഉെപോയാ�ിക്ൽ, 
നിർബന്ധിത്പോമാ ബല്ടം പ്രപോയാ�ിച്ചള്പോത്ാ ആയ പത്ാഴിൽ, വ്യക്ികപള 
കെത്തിപക്ാണ്ടുപോൊകൽ, ആധുനിക കാല്പത്ത അെിമത്തവുമായി ബന്ധപ്പട് ഏപത്ാരു 
ആവശ്യത്തിനുടം പോവണ്ിയുള് പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ നിപോരാധിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ബാധകമായ എല്ാ പോവത്നടം, മണിക്കൂർ നിയമങ്ങളുടം നിയന്ത്രണങ്ങളുടം 
ൊല്ിക്കുകയുടം നിയമെരമായി നിർബന്ധിത്മായ ആനുകൂല്്യങ്ങൾ നൽകുകയുടം 
പെയ്യുന്നു.  ജറീവനക്ാരുപെ സ്വത്ന്ത്രമായ കൂട്ായ്മക്കുള് അവകാശടം 
വിനിപോയാ�ിക്ാനുടം കൂട്ായ വില്പോെശൽ പ്രാത്ിനിധ്യടം ത്ിരപഞ്ടുക്ാനുടം 
ത്ിരപഞ്ടുക്ാത്ിരിക്ാനുമുള് അവകാശപത്ത ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു.

പിന്തുണയ്ക്കുന് നയങ്ങൾ:
• മനുഷ്യാവകാശ് നയും
• വിത്രണക്ാരുന്ട ന്പരുമാറ്റച്ചട്ും 
• ഉപദ്രവും, വിരവചനും, പ്രത്ികാരും ത്ടയൽ & അരന്വഷണ നയും
• ഉൾന്പെടുത്ലുും വവവിധ്യ നയവുും 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ  
വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച  
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും  
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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ത്മാശയുടം ചിരിയുും  
പോപ്രാത്ാഹി്പിക്കുന്നു
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2001 മുത്ൽ വിരനാദത്ിനക്പ്രത്ിജ്ാബദ്ധമാണ്
ഞങ്ങളുപെ ഓഫറീസുകളിലുടം പോജാല്ിസ്ല്ങ്ങളിലുടം ദിവസവുടം വിപോനാദവുടം െിരിയുടം 
ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്ിൽ Convergint വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത്് ഞങ്ങളുപെ  
ഏപത്ങ്ിലുടം സഹപ്രവർത്തകരുപെ പെല്വിൽ അല്.  പ്രായടം, വടംശടം, നിറടം, മത്ടം, 
ല്ിടം�പോ�ദടം (�ർ�ധാരണവുടം ല്ിടം� വ്യക്ിത്്വവുടം ഉൾപ്പപെ), പോദശറീയ ഉത്ഭവടം, രാഷ്ടറീയ 
ബന്ധടം, നല്ടം�ിക ആ�ിമുഖ്യടം, നവവാഹിക നില് അപല്ങ്ിൽ നവകല്്യടം എന്നിവ 
െരി�ണിക്ാപത് എല്ാ സഹപ്രവർത്തകപരയുടം ബഹുമാനിക്കുന്നത്ിൽ ഞങ്ങൾ 
വിശ്വസിക്കുന്നു.  ഒരു സഹപ്രവർത്തകപറേ വിപോനാദവുടം കൂൊപത്/അപല്ങ്ിൽ െിരിയുടം 
ഒരിക്ലുടം മറ്റുള്വരുപെ പെല്വിൽ ആവരുത്്. 

ഞാൻ Convergint 
ആണക്

തുടർച്ചയായ 
 വികസനും

എനിക്ക് 
സത്്യസന്ധത്യുണ്ക്

ഞാൻ എല്ാവരരയുും 
വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുന്നു

ഞാൻ 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള 

ത്ീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നു

മികച്ച 
രസവനദാത്ാവക്

ഞങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ 
നൽകുന്നു

സന്തുലിത്മാക്ിയ 
ജീവിത്ും

അനുകൂലമായ 
ന്ത്ാഴിൽ അന്തരീക്ും

വിരനാദവുും 
ചിരിയുും

ആശ്ങ്കകൾ റിരപൊർട്ക് 
ന്ചയ്യൽ
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അുംഗീകാരും
(Hris HRIS അപല്ങ്ിൽ ഐപോല്ണിടം�് വഴി ക്യാെ്െർ 
പെയ്ത്്.
ചുവപെ ഒ്പിടുന്നത്് വഴി, പെരുമാറ്റച്ചട്ത്തിപറേ ഒരു െകർ്പ് നിങ്ങൾക്് ല്�ിച്ചപവന്ന് നിങ്ങൾ 
അടം�റീകരിക്കുകയുടം, ഇവിപെ ഉൾപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന നയങ്ങളുടം അത്ിൽ വരുത്തിയിട്ടുള് 
ഏപത്ങ്ിലുടം െരിഷ്കാരങ്ങളുടം വായിക്കുകയുടം അനുസരിക്കുകയുടം പെപോയ്യണ്ത്് നിങ്ങളുപെ 
ഉത്തരവാദിത്തമാപണന്ന് മനസ്ില്ാക്കുകയുടം പെയ്യുന്നു.  ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഞങ്ങളുപെ 
സഹപ്രവർത്തകർക്കുള് നകപ്പുസ്തകടം, ഏപത്ങ്ിലുടം സടംസ്ാന അനുബന്ധടം, മപോറ്റപത്ങ്ിലുടം 
കമ്പനി നയങ്ങൾ അപല്ങ്ിൽ നെെെിക്മങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പോെർത്ത് വായിക്ണടം.  
കൂൊപത്, നിങ്ങൾ "ഇഷ്പ്രകാരടം" ആണ് പോജാല്ി പെയ്യുന്നപത്ന്നുടം ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഒരു 
പത്ാഴിൽ കരാറപല്ന്നുടം നിങ്ങൾ അടം�റീകരിക്കുന്നു.  ഈ നിയമാവല്ി െരിഷ് ക്രിക്കുന്നത്ിനുടം 
മാറ്റടം വരുത്തുന്നത്ിനുടം കൂൊപത്/അപല്ങ്ിൽ പോ�ദ�ത്ി പെയ്യുന്നത്ിനുമുള് ഏകെക്റീയമായ 
അവകാശടം Convergint-ൽ നിക്ിപ്തമാണ്.  

ത്ീയത്ി: _____________________________________________

~ഒപെിട്ത്ക്: ____________________________________________

34




