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தனிப்பட்ட நபரக்ளின் �கார் 

ஆரஞ்� க�ண்� ெஷரிப் 
�ைற அதன் உறைவ க���ற� ச�கத்�டன் ெப�ம் �க்�யத்�வம் ம
ற்�ம் ெசயல்�றன், ெதா�ல் மற்�ம் நம� பணியாளரக்ளிடம் நடத்ைத 
ெதாடரப்ாக தங்கள் க�த்�க்கைள 
ெதரி�க்�ம் அைனவரின் ஊக்��க்�ற� ேவண்�ம். இந்த இலக்ைக 
ieve ACH, அைத �ைற உ�ப்�னரக்�க்� எ�ராக �ைறகள் 
�ரக்்கப்பட�ல்ைல ேவண்�ம் �ற்��ம் �சாரைண �க்�யம். நாங்கள் 
எங்கள் ேசைவயகத்ைத ேமம்ப�த்�ம் ேபா� ெதரிந்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம் , ேம�ம் ச�கத்�ன் உ�ப்�னரக்�க்� ஒ� வ�ைய 
வழங்க�ம் ேவண்�ம் �ைறசார ்உ�ப்�னரக்�க்� எ�ராக 
ெடமான்ஸ்ட்ேரட்டரக்ள் எங்க�க்� ெதரி�க்க ேவண்�ம். 

�ைறயான �காைர எப்ப�ச ்ெசய்வ� மற்�ம் எங்கள� 
ெசயல்�ைறகைளப் பற்� ெபா�வாக ேகட்கப்ப�ம் �ல ேகள்�க�க்� 
�ைட த�வ� பற்�ய தகவல்கள் �ன்வ�மா�. 

என்ன ப�வத்�ல் நான் என் �கார ்ெசய்�ேறன்? 

�ற்றசச்ாட�்கள் எ�த்�ப்�ரவ்மாக 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப��ன்றன. �காைரச ்ெசய்வ�ல், தய�ெசய்� 
இைணக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளின் �கார ்ப�வத்ைதப் 
பயன்ப�த்த�ம். நீங்கள் எந்த ெஷரிப் நிைலயத்�ற்�ம் ப�வத்ைத 
எ�த்�க் ெகாள்ளலாம் அல்ல� / அல்ல� ப�வத்�ற்� அஞ்சல் 
அ�ப்பலாம்: 

ஆரஞ்� க�ண்� ெஷரிஃப் கேராெனர ்

கவனம்: உள் �சாரைணகள் அல� 

அஞ்சல் ெபட்� 449 

சாண்டா அனா, CA 92703 

என் �காைர யார ்கண்���ப்பாரக்ள்? 

1. �காரக்ள் சரியான �ரி� தளப� அல்ல� நம� உள் �சாரைணகள் 
�ரி� �லம் ைகயாளப்ப�ம். �காரக்ள் வழக்கமான ேவைல ேநரத்�ல் 
ஒ� � எங்கள் நிைலயங்களில் �க�ம் � அவர ்க�ண்� ��வ�ம் 



PROFESSIONAL STANDARDS DIVISION  
 
         Integrity without compromise; Service above self; Professionalism in the performance of duty; Vigilance in safeguarding our community 

அைமந்�ள்ள ேபா� ���ம். இ� நைட�ைறப்ப�த்தப்படா�டட்ால், 
நீங்கள் 714, 834-5548 இல் உள்ள உள் 
�சாரைணயாளர ்அல� ெதாைலேப� �லம் ெதாடர�் ெகாள்ளலாம். 
2. சாதாரண வணிக ேநரங்க�க்�ப் �ற� , ெஷரிப் �ைணக்களத் 
தளப�க்� (71 4) 647-7000 க்� �காரக்ள் வழங்கப்படலாம். �ைணக்களத் 
தளப� சம்மந்தப்பட்ட �காைரப் பற்�ய தகவல்கைளப் ெப�வார ்
மற்�ம் அதற்கான ெபா�த்தமான �ரி�க்� அ�ப்�வார.் 
3. எ�தப்பட்ட �காரக்�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். இைணக்கப்பட்ட 
"பணியாளர ்�கார ்ப�வம்" ஐப் பயன்ப�த்த�ம். எ�த்��ல �காைரப் 
ெப�ைக�ல், ஒ� �லன்�சாரைண அல்ல� �ைணக்களத்�ன் மற்ற 
உ�ப்�னர ்உங்கைள ேநரக்ாணலாம். 

 

என் �கார ்எ�ந்தால், நீ என்ைன ஏன் ேகட்க ��ம்��றாய்? 

அைனத்� ேநரை்மயான �காரக்ைளப் பற்�ய ��ைமயான 
�சாரைணைய �ைணக்களம் ��ம்��ற� . �ைற ஊ�யரக்ள் 
ேநரக்ாணல் ெசய்யப்ப��றாரக்ள், இ� ஒ� �கார ்எ�த்தாளரால் 
எ�தப்பட்ட நிகழ்�களின் மா�பா�க�க்� இட�்ச ்ெசல்�ம். இ� 
தரப்�ன�க்�ம் நியாயம் இ�ப்ப� சம்பந்தப்படட் கட்�க�ம் 
சாட்�க�ம் சத்�யத்ைத உ��ப்ப�த்�வதற்கான �யற்��ல் ேபட்� 
காண ேவண்�ம். சம்பவத்�ன் உண்ைமகைளத் �ரம்ானிப்ப�ல் �ல 
உண்ைமகள், நிைன�கள், அல்ல� �காரளிப்பாளரக்ளால் �த�ல் 
க�தப்படாத சான்�கள் �க்�யம். 

�ப்ப��ம் ஊ�ய�க்� என்ன நடக்�ம்? 

அந்த ஊ�யர ்தவ� ெசய்தைத (ஏதாவ� இ�ந்தால்) 
நம்���ப்பார ். நடவ�க்ைககள் �ரி�னல் என்றால், ஊ�யர ்ேவ� எந்த 
��மக�ம் ேபால உண்பார ். நடத்ைத �ைறயற்ற, ஆனால் �ற்ற�யல் 
மட�்ம் இல்லாமல் இ�ந்��ந்தால், ஊ�யர ்தனிப்படட் நிைலைம 
உத்தரவாதத்�டன் அள�ற்� ெஷரீஃப் �லம் ஒ�க்கமாக 
இ�க்கலாம். Disciplines நி�த்தப்ப�வதன் �லம் நி�த்தங்கள் �லம் 
நி�த்தப்படலாம். 

�லன்�சாரணனின் எ�ரக்ாலத்ைதப் பற்� நான் ெதரி�க்கப்ப�மா? 

ஆம்; நீங்கள் வழக்�ன் நிைலப்பாட்�ன் 30 
நாட்க�க்�ள் �ைற���ந்� எ�தப்பட்ட க�தத்ைத ெப��ரக்ள் (CPC 
832.7). 
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தனிப்பட்ட நபரின் �கார் ப�வம் 
  

�காரி�ன் 

ெபயர்: ______________________________________________________________________ 

ேத� 

அ�க்ைக: ________________________________________________________________________ 

ADDRESS: ____________________________________________________________________________ 

ெதாைலேப�: ____________________________________________________________________

_____ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

DATE / வ�த்தப்பட்ட 

ேநரத்�ல்: ___________________________________________________________ 

அடக்��ைற 

இடம்: ____________________________________________________________________ 

அைடயாளம் காணப்பட்ட EMPLOYEE (S) இன் 

ெபயர்: ____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________________ 

சாட்� ெபயர் / �கவரிைய / இ�க்�ம் ெதாைலேப� 

எண் ( ஈ எஸ்): ______________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________________ 

�கார் 

��: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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�காைரச ்��க்கமாக 
(ெதாடர)்: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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க�ஃேபாரன்ியா �ற்ற�யல் சட்டத்�ன் ப�: 

எந்தெவா� ேமம்பட்ட ெபா�ஸ் மாநகரத்�ற்கான ெபா�ஸ் 
அ�காரிக்� எ�ராக ஒ� �காைர நீங்கள் 
ெசய்�ரக்ள். க�ஃேபாரன்ிய சட்டம் இந்த நி�வனத்ைத ��மக்கள் 
'�கார் பற்� �சாரைண ெசய்ய ஒ� நைட�ைற ேவண்�ம் என்� 
���ற�. இந்த ெசயல்�ைற�ன் �வரிப்�க்� சரியான உரிைம 
உங்க�க்� உள்ள�. இந்த ஏெஜன்� உங்கள் �காரில் உத்தரவாத 
நடவ�க்ைகக்� ஆதார�ல்ைலெயன்ப� �சாரைணையத் 
ெதாடர்ந்� காணலாம். வழக்� என்றால், நீங்கள் �கார் ெசய்ய 
உரிைம மற்�ம் நீங்கள் ஒ� அ�காரி நம்���ரக்ேள அைத 
நம்���ரக்ேளா, அைத நீங்கள் ேசாதைன�ட ேவண்�ம். ��ல் 
உரிைமயாளரக்ளிட��ந்�ம், எந்த�தமான 
அ�க்ைக�டல்கைளேயா அல்ல� கண்���ப்�கள் சம்பந்தமான 
ஆதாரங்கேளா �ைறவாக ஐந்� ஆண்�களாக இந்த நி�வனம் �லம் 
�ட்ெட�க்கப்பட ேவண்�ம். 

அல்பானியம், ஆர�்னியன், கம்ேபா�யன், �னன், டச�், தார,் பார�, 
�ரஞ்�, �ப்�, �ந்�, ஹங்ேகரியம், இேலாேகானா, இந்ேதாேன�யன், 
இத்தா�யன், ஜப்பான், லாேவா, ெகாரிய, ேபாலந்�, பஞ்சா�, ரஷ்யன் , 
ஸ்பானிஷ், ஸ்��ஷ், தகலாக், த�ழ், தாய், உ�� மற்�ம் �யட்நாம். 

தய�ெசய்� இந்த �கார ்ப�வத்ைத (அல்ல� அதன் �ற ெமா�ச ்சமமான) 
ைகெயாப்ப�ட�், ேத�க்�த் ��ப்� அைத எங்க�க்�த் ��ப்�த் 
தர�ம், எனேவ �சாரைணைய ெதாடரலாம். 

இந்த ப�வத்�ல்  ைகெயாப்ப��வதன்  �லம், அ�ல்  உள்ள 
அ�க்ைககள்  என�  அ���ம், நம்�க்ைக��ம் �கச  ்�றந்தைவ  
மற்�ம் உண்ைம என நான்  சான்றளிக்�ேறன் . 

  

  

___________________________________________  ________________________ 

ைகெயாப்பம்                                                                          ேத� 

  

  

___________________________________________  

ெபயர ்(தய�ெசய்� அச�்ட)  
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