
தலைலைச ்சசயை் 

அலுவைரின் கடிதை் 
  

சைை்ை நிலையாக 

அதிகரித்த  

உற்பத்திக்கு 

திருை்புகிறறாை் 

    7/22/2021 வெளியிடப்பட்டது 

எங்களது பல பிராந்தியங்களில் ொனிலல வெப்பமலடந்து ெருகிறது, 

ஆனால் வ ாடரச்ச்ியான லமக்ரராசிப் பற்றாக்குலற காரணமாக 

ொடிக்லகயாளர ்வெளியீடுகளில் முன்னர ்கணிக்கப்பட்ட அளவுக்கு 

விலரொக ொகன  ்வ ாழிலில் உற்ப ்தி ர லெ அதிகரிக்கவில்லல. 

ஜூலல ர லெ ஜூன் மா  ்ல  விட சற்ரற குலறொக இருந் து, 

இருப்பினும் மூன்றாம் காலாண்டின் பிற்பகுதியிலும், நான்காெது 

காலாண்டிலும் விநிரயாக சொல்கள் தீரக்்கப்பட்டு ரமம்படு ் ப்படும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுெ ால், நாங்கள் திட்டமிட்ட உயரந்்  

வெளியீடுகலள எட்டுரொம் என்று எதிரர்நாக்குகிரறாம். எங்கள் 

உற்ப ்தி குழுக்கள் அதிக ர லெக்காக  யாராகி ெரும் அர  

ரநர த்ில், பிராஜக்டுகள் குலறந்து ரெலல அதிகமில்லா  ால், 

பயிற்சி மற்றும் “எரிசக்தி ரெட்லட” ரபான்ற வ ாடரச்ச்ியான 

ரமம்பாட்டு ொய்ப்புகளுக்காக இந்  ரநர ல்  பயன்படு ்தி ஆற்றல் 

ரசமிப்புகலள  ்ர டுகின்றனர.்  

  

துரதிரஷ்்டெசமாக, ஜூன் மா  த்ில் பாதுகாப்பு சம்பெங்கள் 

அதிகரி  ்ல க் கண்ரடாம். நிறுெனம் இன்னும் எங்கள் உலக ் ரம் 

ொய்ந்  இலக்லக  ாண்டிரய வசயல்படுகிறது, ஆனால் பாதுகாப்பில் 

எங்கள் கெனம் ஒருரபாதும் அலசயாமல் அல  எங்கள் 

முன்னுரிலமயாக லெ த்ிருப்பது முக்கியம். வபரும்பாலான 

பிராந்தியங்களில் COVID ெழக்குகள் வ ாடரந்்து குலறெல யும், 

அதிகரி  ்  டுப்பூசி விகி ங்கலளயும் காண்பது ஊக்கமளிக்கிறது. 

ஜூலல 9ஆம் ர தி நிலெரப்படி, நிறுென த்ில் COVID-19-ஆல் 

பாதிக்கப்பட்ட ஊழியரக்ள் வமா ் ம் 30 ரபர ்இருந் னர.் இது ஆகஸ்ட் 

2020 இல் ெழக்குகலள கண்காணிக்க ் வ ாடங்கியதிலிருந்து நாங்கள் 

கண்ட மிகக் குலறந்  நிலல.   

  

நான் முன்னிலலப்படு ்  விரும்பும் மூன்று சமீப ்திய 

முன்ரனற்றங்கள் உள்ளன. மு லாெ ாக, எங்கள் ெணிக ்திலும், 

எங்கள் பங்கு ாரரக்ளிடமும் நிலல ் ன்லம வ ாடரந்்து அதிக 

முக்கிய ்துெ ்ல ப் வபறுெ ால், நிறுெனம் இதில் வசய்யப்படும் 

நடெடிக்லககலள வ ாடரந்்து உயர ்்துெ ற்காக உலகளாவிய 

நிலல  ்ன்லமக் குழுலெ சமீப ்தில் நிறுவியது. Cooper Standard 

எப்ரபாதும் ஒரு வநறிமுலறயான மற்றும் வபாறுப்பான ெழியில் 

ெணிகம் வசய்ெ ற்கு அதிக முன்னுரிலம வகாடு ்துள்ளது. இந்  

கவுன்சில் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் நிரெ்ாக  லலப்புகலளச ்சுற்றி 

விரிொன உ த்ிலய உருொக்குெதில் கெனம் வசலு த்ி, Cooper Standard 

பல ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நிலலயான ெணிகமாக நீடிப்பல  

உறுதிவசய்ய உ வும். 

  

இரண்டாெ ாக, எங்கள் மணிரநர உற்ப ்தி சகாக்கள் உட்பட 

அலன ்து ஊழியரக்ளுக்கும் புதிய டிஜிட்டல்  கெல்வ ாடரப்ு 

கருவியான CS கவனக்டின் அறிமுகம் குறி ்து வ ரிவிப்பதில் நான் 

மிகவும் மகிழ்சச்ியலடகிரறன். ெரலாற்று ரீதியாக, எங்கள் நிறுெனம் 

மா -சம்பள பணியாளரக்ளுடன் மின்னஞ்சல் ரபான்ற மின்னணு 

கருவிகள் மூலம் எளிதில் வ ாடரப்ு வகாண்டிருக்கிறது. 

மு ன்முலறயாக, அலன ்து ஊழியரக்ளுக்கும் இப்ரபாது வமாலபல் 

அல்லது வடஸ்க்டாப் பயன்பாடு மூலம்  கெல்வ ாடரப்ுகளுக்கான 

அணுகல் கிலடக்கும். ஊழியரக்ள் Cooper Standard வசய்திகள் மற்றும் 

அெரக்ளின் இருப்பிடம் மற்றும் ஆரெ்ம் வ ாடரப்ாக உள்ள 

முக்கியமான ஆ ாரங்கலள ரநரடியாக அணுக CS கவனக்ட் 

அனுமதிக்கும். ெரவிருக்கும் ொரங்களில் உங்கள் ெசதியில் 

வசய்யப்படும் கூடு ல் புதுப்பிப்புகலள வ ாடரந்்து பாருங்கள். 

  

இறுதியாக, எங்கள் ொடிக்லகயாளரக்ள் சிறந்   ர த்ிற்காக 

எங்கலள வ ாடரந்்து அங்கீகரிக்கிறாரக்ள் என்பல  பகிரந்்து 

வகாள்ெதில் மகிழ்சச்ியலடகிரறன். சமீப ்தில், GM ெழங்கும் 

 ர த்ிற்கான விருது எங்களது 20 இடங்களுக்கு கிலட ் து, மற்றும் 

CJLR (வசரி ஜாகுொர ்ரலண்ட் ரராெர)் நிறுெனம் ெழங்கும் 

 ர த்ிற்கான விருல  எங்களது குன்ஷன் 1 ஆலல வபற்றது. 

கூடு லாக, ஜூன் மா  ்தில், எங்கள் IpB-க்கான (ஒரு பில்லியனில் 

உள்ள  ரமான சம்பெங்கள்) முழு ஆண்டு இலக்லகயும் வென்ரறாம். 

எங்கள் அணியின் சிறப்பான அரப்்பணிப்புக்கு இது ஒரு சிறப்பான 

எடு ்துக்காட்டு.  

  

உங்களுலடய வ ாடரச்ச்ியான ஊக்குவிப்பிற்கும் கடின 

உலழப்பிற்கும் நன்றி! 

  

செஃப் எட்வார்ட்ஸ் 

 லலெர ்மற்றும்  லலலமச ்வசயல் அலுெலர ்

  

  

விலரவிை் வருகிறது! 

CS கவனக்ட் என்பது Cooper Standard புதிய 

டிஜிட்டல் பணியாளர ் கெல் வ ாடரப்ு கருவி. 

உங்கள் இட ்தில் வ ாடங்கப்படுெல  பற்றிய 

கூடு ல் விெரங்களுக்காக வ ாடரந்்து 

பாருங்கள். 
  
தடுப்பூசிகள் ஊக்குவிக்கப்படட்ன 

COVID-19 ரநாயால் பாதிக்கப்பட்ட சிலர ்

லெரஸிலிருந்து மீண்டு ெந்  நீண்ட 

கால ்திற்குப் பிறகும் ரசாரவ்ு மற்றும் 

ொசலன மற்றும் சுலெ இழப்பு ரபான்ற 

அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்படலாம் என்று 

ஆய்வுகள் வ ரிவிக்கின்றன.  டுப்பூசி 

ரபாடுெது லெரலஸ  ் டுக்க உ வுெது 

மடட்ுமல்லாமல், நீங்கள்  ப்பி  ் ெறி 

அ னால் பாதிக்கப்பட்டாலும், அது 

நீடி ்  அறிகுறிகளுடன் உங்கலள 

விடட்ுசவ்சல்லும் தீவிரமான ெழக்காக 

மாறாமல்  டுக்கும். நீண்ட-காலமாக 

COVID-19-இன் நீடி  ் அறிகுறிகலளக் 

வகாண்ட சில  டுப்பூசி வபறா  

ரநாயாளிகளுக்கு,  டுப்பூசிக்குப் பிறகு 

அறிகுறிகளில் நிொரணம் 

கிலட ்திருப்ப ாக அறிக்லககள் 

உள்ளன.  

பின்வருை் நிலைகளிை் உங்கள் உள்ளூர் 

HR துலறலயத் சதாடர்புசகாள்ளவுை் 

ைற்றுை் பணிக்கு வராதீரக்ள்: 
• ஜூரம் (100.4 °F / 38 °C அல்லது அ ற்கு 
ரமல் இருந் ால்) அல்லது 
சளிக்காய்சச்ல் 
ரபான்ற அறிகுறிகள் இருந் ால் 

• உங்கள் உள்ளூர ்சுகா ார  ்துலற 

அல்லது சுகா ார ெழங்குநரால் 

சுய- னிப்படு ் ல் அல்லது சுய-

 னிலமப்படு ் லில் இருக்குமாறு 

அறிவுறு ் ப் பட்டிருக்கிறீரக்ள் 

• கடந்  14 நாட்களில் COVID-19 

ரசா லனயில் ரநரம்லற முடிவு 

ெந்திருக்கும் அல்லது அ ற்காக 

ரசாதிக்கப்படும் எெருடனும் 

வநருங்கிய வ ாடரப்ில் 

இருந்திருகக்ிறீரக்ள்  

  
சநறிமுலற சதாடரப்ான அறிக்லக 

அளிக்குை் ஆதார அலைப்புகள் 
• உங்களுலடய ரமற்பாரல்ெயாளர ்

அல்லது ரமலாளர ்

• மனி ெளக் குழுவின் எந்  

உறுப்பினரும் 

• சட்ட  ்துலற அல்லது 

வநறிமுலறகள் மற்றும் இணக்க 

அலுெலகம் 

(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• உலகளாவிய வநறிமுலறகள் 

மற்றும் இணக்கக் குழுவின் 

எந் வொரு உறுப்பினரும் 

• விரும்பினால் 

அநாமர யமாக*  

www.csintegrityline.com இல் 

Cooper Standard 

இன்வடக்ரிடிலலலன 

அணுகவும் 

*நாங்கள் வசயல்படும் ஒரு சில நாடுகள் 

அநாமர ய அறிக்லகயிடலல 

அனுமதிப்பதில்லல 

என்பல  குறி ்துக் வகாள்ளவும். 

  

 

mailto:ethicsandcompliance@cooperstandard.com
https://comms.cooperstandard.com/PoliteMail/default.aspx?page=sRMIWqbjE06hQKGGgSI6Kw&ref_id=GOVmJhvf6k2Zkl2Xh17_YQ

