றீஜன்ட் பார்க் சமூகத்திற்கான பத ில் அறிக்ககச் சுருக்க ம்: டானியல் ஸ் டுஈ ஸ்ட் ககாண்டமினியம்
க ட்டுமான ஸ்தலத்தில் யூன் 26 2020 அன்று நகடகபற்ற கெறுப்புக் குற்றத்திற்கான பதிலிறுப்பு
உள்ளடக்க எச்சாிக்கக
இந்தச் சுருக்க அறிக்கக மிகவும் குழப்பமுறச்கசய்யும் இனகெறுப்பு மற்றும் இனகெறுப்பு ென்முகற கதாடர்பான
உள்ளடக்கத்கதக் ககாண்டுள்ளது.

பின்புலமும் சந்தர்ப்பசூழ்நிகலயும்
டண்டாஸ் கதரு கிழக்கு மற்றும் சுமக் கதரு மூகலயில் அகமந்துள்ள றீஜ ன்ட் பார்க்கில் டானியல்ஸ் கட்டுமான
ஸ்தலத்தில் யூன் 26, 2020 அன்று ஒரு கதாங்கும் சுருக்குக்கயிறு காணப்பட்டது. இந்த கெறுப்புணர்வுக் குற்றச் சம்பெம்
நடந்தகதத் கதாடர்ந்த அடுத்த ொரத்தில் றீஜ ண்ட் பார்க் அயலலார் அகமப்பு (RPNA) டானியலஸ் நிறுெனத்
தகலெரும் பிரதான நிகறலெற்று அதிகாாியுமான மிச்சல் லகாகன் என்பெகர சம்பெத்திற்கான டா னியல்ஸ்
நிறுெனத்தினது பதிலிறுப்புத் தகெகல லெண்டிக்லகட்டு அணுகியது. லமற்கூறிய இந்த லெண்டுலகாளிற்கான
பதிலிறுப்பாக, டானியல்ஸ் நிறுெனம் ஒரு முழுகமயான அறிக்கககயத் தயாாித்துள்ளது. இந்தப் பத்திரம் அந்த
அறிக்ககயின் சுருக்கமாகும்.

டானியல் ஸ் நிறுெனம் எவ்ொறு அகமப்புமுகறயான இனகெறுப்பிக ன எதிர்ககாள்கிறது
கனடா உட்பட, ெட அகமாிக்காெில் கூறப்படும் கறுப்பினத்திற்ககதிரான இனகெறுப்பின்
சாித்திரத்தினடிப்பகடயில், டுஈஸ்ட் கட்டுமான ஸ்தலத்தில் இடம்கபற்ற கெறுப்புக் குற்றத்திற்கான பதிலிறுப்பு பன்முகத்தன்கமககாண்டதாகவும், ஒருங்கிகணப்புக் ககாண்டதாகவும் மிக முக்கியமாக கதாடர்ந்து நிகலப்பதாகவும்
இருக்கலெண்டும் என்பகத டானியல்ஸ் நிறுெனம் ெிளங்கிக்ககாள்கிறது. யூன் 26, 2020 அன்று நகடகபற்ற
கெறுப்புக் குற்றத்துக்கான நடெடிக்கககய எடுக்கும்கபாருட்டு, டானியல்ஸ் நிறுெனம் சம்பெத்திற்கான லநரடி
நடெடிக்ககயுடன் உள்ளகக் ககாள்கககள் மற்றும் கசயல்முகறகள் பற்றியும் சிந்திப்பதுடன், கட்டுமானத்துகற
பூராவும் சம்பந்தப்பட்ட அகனெருடனும் கலந்துகரயாடலில் ஈடுபட்டும் உள்ளனர் .

கெறுப்புக் குற்றச் சம்பெத்திற்கான பதிலிறுப்பு



கபாதுசனப் பிரகடனம்: கெறுப்புணர்வுச் சாதனம் கண்டறிந் த சில மணிலநரங்களில், டானியல்ஸ் நிறுெனத்தின்
தகலெரும் பிரதம நிகறலெற்றுப் கபாறுப்பாளருமான மிச்கசல் லகாஹன் ஒரு கபாதுசனப் பிரகடனத்கத
கெளியிட்டார். கபாதுசனப் பிரகடனத்தில், மிச்கசல், சம்பெத்திகன கெறுப்புக் குற்றச்கசயல் எனக் கருதுெதில்
சந்லதகமின்றியிருந்ததுடன், இனத்துலெசம், குலராதம் மற்றும் கெறுப்பிற்கு டானியல்ஸ் நிறுென கட்டுமானத்



ஸ்தலங்களிலும் முழு நிறுெனத்திலும்கூட துளியும் இடமில்கல என உறுதிப்படுத்தியிருந்தார் .
சகல – கதாழிலாளர் சந்திப்பு: கெறுப்புக் குற்றச் சம்பெம் டுஈஸ்ட் ஸ்தலத்தில் நகடகபற்றகதத் கதாடர்ந்து ெந்த
முதல் லெகலநாளிலிருந்து (திங்கள், யூன் 29, 2020) ஒரு கதாடரான சகல -கதாழிலாளர் சந்திப்புககள அதன்
எல்லா கட்டுமான ஸ்தலங்களிலும், லெறு எந்த லெகலயும் கதாடங்குமுன்னர் டானியல்ஸ் நிறுெனம்
முன்கனடுத்தது. இந்தப் லபச்சுகளின் உள்ளடக்கம், டானியல்ஸின் கெறுப்புக் குற்றச்கசயல் நகடகபற்றகம
பற்றிய ெிரக்திகயயும் , இனொதத்துக்லகா கெறுப்புணர்வுக்லகா தமது கட்டுமான ஸ்தலங்களிலலா
நிறுெனத்தினுள்லளலயா துளியும் இடமில்கல என்பகதயும் மீளுறுதி கசய்தது. அத்துடன் இனொதத்துக்கும்
குலராதத்திற்கும் எதிர ான தமது கபாறுப்புணர்கெயும் உறுதிப்படுத்தியது. 900க்கும் லமற்பட்ட கதாழிலாளர்கள்,
இந்த சகல –கதாழிலாளர் சந்திப்புகளில் பங்குபற்றினர்.



ெிசாரகணகள்: டுஈஸ்ட் கட்டுமானத்தலத்தில் கெறுப்புணர்வுச் சாதனம் கண்டறியப்பட்ட உடலனலய,
டானியல்ஸ் நிறுெனம் கராலறான்லரா கபாலிஸ் லசகெகளுடன் ஒரு முகறப்பாட்கடச் கசய்ததுடன்

சுயாதீனமான, லெகலயிடத்தில் ஆலராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு ெிடயங்ளில் நிபுணத்துெம் கபற்ற
கெளிநிபுணர்களின் தகலகமத்துெத்தின்கீழ் கசாந்த உள்ளக-ெிசாரகணகயயும் ஆரம்பித்தது .



சமூக நடெடிக்கககளில் பங்ககடுப்பு: இச் சம்பெம் நடந்ததிலிருந்து, டானியல்ஸ் நிறுெனம் கறுப்பு இன



சமூகத்தினருடன் ஒன்றிநிற்பகத கெளிப்படுத்துமுகமாகவும் கட்டுமானத்துகறயிலலா அல்லது முழுச்சமூகத்திலலா
உள்ள அகமப்புமுகறயான இனொதம் பற்றிய கெனத்திகன ஈர்க்குமுகமாகவும் சமூக ெதிொளர்கள் ஒழுங்கு
கசய்யும் சமூக நிகழ்வுகளுக்கு ஆதரெளித்திருக்கிறது.
ஸ்தலத்தில் உள்ள அகடயாளங்கள் மற்றும் கதாடர்ந்து எடுக்கப்படும் முயற்சிகள்: டானியல்ஸ் நிறுெனம்
இனொாியான கதாழிலாளர்ககள கட்டுமான ஸ்தலங்களில் பாரபட்சம் லபான்றெற்றிலிருந்து பாதுகாக்க லமலதிக
நடெடிக்ககககள எடுக்கின்றது. எல்லாக் கட்டுமான ஸ்தலங்களிலும் எல்லா கதாழிலாளர்களுக்கும் கதளிொன
கசய்திகள் மற்றும் தமது கசயற்திட்டங்களில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும் தரத்துடன்கூடிய நடத்கதகள் பற்றிய
முன்லனற்றப்பட்ட பயிற்சி என்பனெற்கறயும் இகெ உள்ளடக்குகின்றன. லம லும் , நாம் ‘க்கறம் ஸ்லராப்பர்ஸ்’



என்ற குற்றெியல் தடுப்பு நிறுெனத்தினருடன் ஒன்றிகணந்து டுஈஸ்ட் கெறுப்புக் குற்றச்கசயல் பற்றிய தகெல்
கதாிந்த எெகரயும் அநாமலதயமாக அறிெிப்புத்தரும்படி ஊக்குெிக்கிலறாம்.
ககலெழி சமூக நீதி மற்றும் உள்ளூர்ப் கபாருளாதார அபிெிருத்தி: சமூக நீதிக்கு உறுதுகணயான ஒரு முக்கிய
கருெியாகக் ககல அடிக்கடி உதெியுள்ளது. எமது உள்ளூர் ககலகயப் கபற்றுக்ககாள்ளும் திட்டத்தின் ஒரு
பாகமாக - கறுப்பு, ஆதிொசி, லெறு நிறத்தெர்களிலுள்ள ககலஞர்கள் - ககலத் கதாகுப்புககள றீஜ ன்ட்பார்க்
மற்றும்/அல்லது கிழக்கு கீழ்நகரப்பகுதிகளிலிருந்து கபற்று கெளிப்பகடயாக எல்லலாரும் பார்க்கக்கூடிய டுஈஸ்ட்
அலுெலக ெரலெற்பகற யில் நிரந்தரமாகக் காட்சிப்படுத்த நாம் ஒரு ொய்ப்பிகன ஏற்படுத்தியுள்லளாம் .

அகமப்பு - மட்டத்திலான பத ிலிறுப்பு




பாரபட்சத்திற்ககதிர ான ககாள்கக: லெகலயிடத்தில் ென்முகற மற்றும் கதால்கலப்படுத்தல் ககாள்ககத்திட்டம்
டானியல்ஸ் நிறுெனத்திடம் ஏற்கனலெ உள்ளது எனினும் , குறிப்பாக ென்முகறக்ககதிரான ககாள்ககத்திட்டம்
ஒன்கறயும் உருொக்கியுள்ளது.
உள்ளடக்குதலும் உாிகமயுகட யதாக இருத்தலும் பற்றிய கருத்துக்கணிப்பு: தகெல் லசகாிப்பு என்பது
சமத்துெமான உள்ளகக் ககாள்கககள் மற்றும் கசயல்முகறககள ெிருத்திகசய்ெதில் மிக முக்கியமானகதன
டானியல்ஸ் நிறுெனம் அங்கீகாிக்கின்றது. அதன்பயனாக எமது ‘மக்கள் மற்றும் கலாசாரக் குழு’ டானியல்ஸ்
நிறுெனத்தில் உாிகமயுள்ளதாக இருத்தல்பற்றிய தகெல் லசகாிப்புப் கபறகென ஒரு கருத்துக்கணிப்பிகன
உருொக்கி உள்ளது. இதனால் டானியல்ஸில் அகனெரும் ககாள்கககள், கசயன்முகறகள் மற்றும் பயிற்சி
என்பெற்றுடன் முக்கியமாக பரெலாக்கம், சமத்துெம் மற்றும் உள்ளடக்கம் லபான்றெற்றாலும்







பயனகட யக்கூடியதாயுள்ளது.
பணிக்கமர்த்தல் ககாள்கககள்: எந்தகொரு லெகலொய்ப்புக்காயினும் லநர்முகம் காணலுக்காகத்
கதாிவுகசய்யப்படும் இறுதி மூன்று ெிண்ணப்பதாாிகளில் குகறந்தது இருெர் சமொய்ப் பு - நாடும் குழுக்ககளச்
லசர்ந்தெர்களாக இருப்பகத பணிக்கமர்த்தும் முகாகமயாளர்கள் உறுதிகசய்யும் ெககயில் டானியல்ஸ்
நிறுெனத்தின் ‘மக்கள் மற்றும் கலாசாரக் குழு’ ககாள்ககககள உருொக்கி ந கடமுகறப்படுத்தியும் ெருகின்றது.
ெட கறுப்பினத்தெர் முன்கனடுப்பு: கறுப்பினத்தெருக்கான அகமப்புமுகற இனொதத்திற்ககதிரான கலனடிய
அகமப்பினால் தகலகமத்துெம் ெகித்து நடத்தப்படும் ெட கறுப்பினத்தெர் முன்கனடுப்பில் டானியல்ஸ்
நிறுெனம் கககயழுத்திட்டுள்ளது . கூட்டுத்தாபனங்களின் கட்டகமப்பிகன மாற்றியகமக்கும் ெககயில்
கறுப்பினக் கனடியர்களுக்கு எதிரான அகமப்புமுகற இனொதத்திற்ககதிர்ப்பிகனக் ககக்ககாள்ளும் முக்கிய
கதாழில்துகற தகலெர்ககளப் கபாறுப்பாக்கி நடெடிக்கக எடுக்கச் கசய்ெலத இனொத ெட கறுப்பினத்தெர்
முன்கனடுப்பினது லநாக்கமாகும்.
கராகறான்லரா கபருநகர யூகனரட் லெ - உள்ளூர் உள்ளடக்க கபாருளாதார ொய்ப்பு (ILEO) முன்கனடுப்பு:
டானியல்ஸ் நிறுெனம் யுகனரட்லெயினது ILEO சாசனத்திலும் கககயழுத்திட்டுள்ளது. கராகறான்லரா
கபரும்பாகத்தில் (ஜீா ிஏ) கபாருளாதார கசழிப்பில் உள்ள இகடகெளிககளக் குகறப்பதற்கான புதிய ெழிககளக்
கண்டறிந் து அயலிட மட்டத்தில் கபாருளாதார வீாியத்கத நிரந்தரமாக்க தனியார், கபாதுசன, சமூக
நிறுெனங்ககளயும் கதாழிலாளர்ககளயும் ஒருங்கிகணக்கின்றது. ILEO சாசனம் பின்ெருெனெற்றிற்கான
கபாறுப்புணர்கெ ஏற்கிறது. ொழ்ொதார சம்பளம், சமூக முயற்சிெழிப்கபறுதல்கள், கதாழிலாளர் பகட ெிருத்தி
மற்றும் உள்ளடங்கல் ககாண்ட பணிக்கமர்த்தல் நகடமுகறகள். இந்தெிடயங்களில் உள்ள முன்லனற்ற
அறிக்ககககள ெருடாந்தம் சமர்ப்பிக்குமாறு டானியல்ஸ் உட்பட்ட ககச்சாத்திட்ட நிறுெனங்கள்
பணிக்கப்பட்டுள்ளன.



மனிதெளங்கள் கதாகுதி லமம்படுத்தல்: தரவுககளக் கண்டறிதல் மற்றும் முகாகமத்துெத்கத லமம்படுத்தும் ஒரு
புதிய மனிதெளங்கள் கதாகுதிமுகறகமயில் டானியல்ஸ் நிறுெனம் முதலீடு கசய்கிறது. குறிப்பாக, இந்தப் புதிய
முகறகமயானது குடிப்பரம்பல் தகெல்கள், முன்லனற்றங்கள் சார் தரவுககளக் கண்டறியக்கூடிய திறன்



ககாண்டதாயிருக்கும்.
பரெலாக்கம், சமத்துெம், உள்ளடக்கப் பயிற்சிகள்: உணர்வுபூர்ெமற்ற குகற மற்றும் பயிற்சிகய நிகறலெற்றுக்



குழு உறுப்பினர் உட்பட எல்லா டானியல்ஸ் கதாழிலாளர்களுக்கும் கட்டாயமாக ெழங்க ஆரம்பித்துள்ளது.
லெறு பரெலாக்கம், சமத்துெம், உள்ளடக்க முன்கனடுப்புகள்: பரெலாக்கம், சமத்துெம், உள்ளடக்கப் (DEI)
பயிற்சி என்பெற்றுக்கும் லமலாக டானியல்ஸ் நிறுெனத்தின் ‘மக்கள் மற்றும் கலாசாரக் குழு’ லெறு DEI
முன்கனடுப்புககள, ஒரு DEI சகப மற்றும் DEI கூட்ட நிகழ்வுகள் உட்பட , கதாழிலாளர்களுக்கு உள்ளக
கலந்துகரயாடலுக்கு இடமளிக்குமுகமாக ஆரம்பித்துள்ளது.

துகறசார்ந்த சகபாடிகளுடனும் லநரடி ஈடுபாடுககாண்டெர்களுடனுமான கலந்துகரயாடலும்
ஒருங்க ிகணப்புகளும்


ஒன்ராறிலயா ெதிெிட கட்டுமான சகப (RESCON) யினது இனொதத்திற்ககதிர ான முன்கனடுப்புகள்:
இனொதத்துக்ககதிரான ெட்டலமகச மாநாடு, எங்கும் இனொதத்திற்ககதிரான கட்டகமப்புப் (CARE) பிரசாரம்



உட்பட RESCON இனது இனொதத்திற்ககதிர ான முன்கனடுப்புகளில் டானியல்ஸ் நிறுெனம் துடிப்புடன்
பங்குபற்றுகிறது.
கராலறான்லரா சமூக நலன்கள் ெகலயகம ப்பு (TCBN): டானியல்ஸ் நிறுெனம் , TCBN உடனான சமத்துெம் லகாரும்
குழுக்ககளச் லசர்ந்த தனிநபர் லெகலொய்ப்புககள உருொக்கும் சிறந்த நகடமுகறகள் பற்றிய
கலந்துகரயாடல்கள் உட்பட, முகறசார் இனொத முன்கனடுப்புகளில் பங்குபற்றுகிறது.



கட்டடத் துகற மற்றும் நில அபிெிருத்தி அகமப்பு (BILD) முன்கனடுப்புகள்: கராகறான்லரா கபரும்பாகக்
கட்டடத்துகற, நில அபிெிருத்தித் துகறகளின் குரலான BILD முன்கனடுப்புகளின் கலந்துகரயாடல்களில்
டானியல்ஸ் நிறுெனம் துடிப்புடன் பங்குபற்றுகின்றது. இந்தப் பங்குபற்றலின் முக்கிய பயன் என்பது
பரெலாக்கம், சமத்துெம், உள்ளடக்க சகபயினது உருொக்கமாகும்.

ஆங்கிலத்தில் கிகடக்கப்கபறும் முழு அறிக்ககயின் பிரதிகயான்கறப் கபற, டானியல்ஸ் கூட்டுத்தாபன சமூக
பங்காளிகள் முகாகம யாளர், ஃபற்றிமா சாயா அெர்களுக்கு பின்ெரும் மின்முகொியில் மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்:
fsa ya @daniels corp.com

