
மக்களுடைய வாழவ வின் ஆர�ாக்க கியதடதையும் 
தை�தடதையும் ரமம்்படுதது்க கிறது
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பென்சன ஸ்மித் மின ்லைவர், ்லைவர்

மக்களுடைய வாழவவின் 
ஆர�ாக்க கியதடதையும் தை�தடதையும் 
ரமம்்படுததும் ச கிறப்புவாய்நதை மருததுவக 
்கருவவி்கடை உல்கைவவில் வழங்கும் 
ந கிறுவனம் டைலகிஃப்டலகஸ் ஆகும்.

நாங்்கள் குற கிகர்காைால் உ்நதைப்்படை புதுடம்கடை டசயல்்படுதது்க கிரறாம். 

ரநாயாை ி்களுககும், வழங்குநர்களுககும், சமுதைாயததை கிற்கும் ்பயனைிககும் 

வட்கயவில்பூரததை கி டசயயப்்பைாதை மருததுவ ரதைடவ்கடை இடைவவிைாமல் 

அடையாைம் ்கண்டு ட்காள்்க கிரறாம். நாங்்கள் மாற்றதடதை உருவாககு்க கின்ற 

ஒரு வைர்நது வரும் ந கிறுவனமாகும். 

நாம் குற கிகர்காடைக குற கிததை ஒரு ட்பாதுவான உணரவவினாலும், 

்ப்க கி�ப்்படை ்பண்பு்கைாலும் இடணக்கப்்படடு இருக்க கிரறாம். நமது 

்பணவியாைர்கள் தை கின்நரதைாறும் டசயயும் டசயல்்கள் மற்ற மக்களுடைய 

வாழவவிரல தைாக்கதடதை ஏற்்படுதது்க கின்றது என்்படதை புரி்நது ட்காண்டு 

இைம், ந கிடல, அல்லது ர்பசப்்படும் டமாழகி ஆ்க கிய ்பாகு்பாடு்கள் இல்லாமல் 

ரசர்நது இருக்க கிறார்கள்.  
வைர்சச கி, ்கலா்சசா�ம், மக்கள் மற்றும் டதைாழ கில்வாழகட்க ர்பான்றடவரய 

தை கி டைலகிஃப்டலக்கின் அனுகூலம் (The Teleflex Advantage)

இ்நதை வடீிரயாடவ ்பாரப்்பதை கில் உங்்களுககு ச கி�மம் 
இரு்நதைால், தையவுடசயது இ்நதை இடணப்்ப விற்கு டசல்லவும்: 
https://vimeo.com/248216765/03cc783ef0
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வைர்சச கிரய எங்கள் ்ரபு 
• டசயல்மகிகு உல்க மருததுவத டதைாழகில்துடற
• மருததுவர்கைால் அறகி்நது நம்பு்ககின்ற ம்கததைான ்பவி�ாண்டு்கள்

்கலா்சசா�ம் ெ்க மிரபெட்ட ப்ொலைந�ொக்குப ெொர்லவ, 
்் மிபெபீடு்கள் மூை்ொ்க ப்சழ மிக்்க மிறது
• மக்களுடைய வாழவவின் தை�தடதை ரமம்்படுததுதைல் 
•  நம்்பவிகட்கயும், டதைாழகில்முடனரவாருக்கான உணரடவயும் குதூ்கலதடதையும் 
ரமற்ட்காள்தைல்

மக்கரை �ொங்கள் ப்சய்யும் அலைத் மிலும் ல்ய்ொ்க 
இருக்்க மிறொர்்கள்
• தைகிறடமயான ச்க்பணவியாைர்கள் உயர்நதைரமன்டமக்கா்க அரப்்பணவிததுகட்காண்ைவர்கள்  
•  மருததுவர்களும் மற்றும் அவர்கள் ரசடவ டசய்ககின்ற ரநாயாைி்கைின் நம்்ப்கமான 
கூடைாைி்கள். 

டதைாழ கில் வாழகட்கய வில் ப்டைமிஃபபைக்்ச மில் 
பவகுதூரம் ப்சல்ை முடியும் 
• ஆரவமூடடும் மற்றும் சவாலான ்பணவியவின் மூலம் நீங்்கள் மாற்றடதை ஏற்்படுததைககூடும்
• வை�வும் ரமன்டமயடையவும் வாயப்பு்கள்

்ப்க்்கம ்3
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வைர்சச கிரய எங்கள் ்ரபு

” நம் வாடிகட்கயாைர்கை ின் டதைாழ கில்்பண்புடைய ்க�ங்்கை ில் நம்முடைய தையாரிப்பு்கள் 

ரநாயாை ி்கை ின் சு்காதைா� ்ப�ாமரிப்ட்ப ட்பாருததைவட� டமயயா்கடவ மாற்றதடதை 

ஏற்்படுதது்க கின்றன என்்படதை நான் நீண்ை ்காலததை கிற்கு முன்்பா்கரவ உணர்நதுட்காண்ரைன். 

டைல கிஃப்டலகஸ் தையாரிப்பு்கள் தை கின்நரதைாறும் ஆயவி�க்கணக்கான உயவிர்கடைக ்காக்க 

உதைவு்க கின்றன, அது ம கி்கவும் ்பயனைிக்க கிறது”   – என்ரிகவவி ்க கிர�ண்ரை, ஸ்ட்பய வின்
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வைர்சச கிரய எங்கள் ்ரபு 

�ொங்கள் யொர்
எழுெது ஆண்டு்களுக்கு முனெொ்க ஒரு எை ிடமயான 
ட்பாருளுைன் - – ஒரு மல்டி-ஸ்டர�ண்ட டெலகிக்கல் 
ர்க்ப வில் மற்றும் தைள்ளுதைல்-இழுததைல் அடசவு்கடை சுழற்ச கி 
அடசவு்கைா்க மாற்றும் ஒரு ்க கியர - டைல கிஃப்டலகஸ் 
டதைாைங்்கப்்படைது.
 
வ�லாறுரீதை கியா்க மருததுவம், வான்டவை ி மற்றும் 
டதைாழ கிற்துடற ச்நடதை்கள் என உல்கைாவ விய டசயல்்பாடு்கள் 
ட்காண்ை ஒரு ்பல்வட்கப்்படுததைப்்படை ந கிறுவனம், ்கை்நதை 
இரு்பது ஆண்டு்கை ில் நாங்்கள் எங்்கள் துடறடய 
முழுவதுமா்க மருததுவ டதைாழ கில்நுட்ப ந கிறுவனமா்க 
மாற்ற கிவ விடரைாம்.

ட்கய்கப்்படுததைல் மூலம் எங்்கள் வரததை்கம் வைர்நதுள்ைது 
டதைாைர்சச கியான டதைாழ கில்முடனரவாருக்கான 
உணரவும்,எங்்கள் டவற்ற கிககு உ்நதுதைலா்க உள்ை கூடடுறவும் 
அ்நதை ந கிறுவன்ங்்கை ின் ச கிற்நதை ்பண வியாைர்கள் மற்றும் 
்கருததுக்கை ின் மீது ்ப வி�தை கி்பல கிப்்பதைா்க இரு்நதைது. 

Global Operations facility in Kulim, Malaysia

Teleflex original push-pull cable

4
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வைர்சச கிரய எங்கள் ்ரபு 

இனலறய ப்டைமிஃபபைக்ஸ 
•  � மிலை�ொட்டபெட்ட உை்க ெ ிரொண்டு்களு்டன ்சநல்ய ில் 
முனைணி � மிலை. 

•  வளர்நதுவரும் உை்க சு்கொ்ொரெரொ்ரிபபு ்சநல்்கலள ்சொ்்க்ொ்க 
ெயனெடுத் மி �னகு � மிலைெடுத்பெடடு இருக்்க மிறது

• � மிறுவை ்லைல்ய்கம்: நவய்ன, பென்ச மில்நவை ியொ
• உைப்கஙகும் 11,000 நெருக்கு ந்ல்
•  70 -கும் ந்டெட்ட ்ற்றும் ்யொரிபபு வ்ச் மி்கலளக் 
ப்கொண்டிருக்்க மிறது

•  150 �ொடு்கள ில் சு்கொ்ொரெரொ்ரிபபு வழஙகுெவர்்கலள 
ஆ்ரிக்்க மிறது
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” நாங்்கள் டசயயும் ்காரியங்்கை ில் டதைாழ கில்முடனரவாருக்கான உணரவு 
்பதை கி்நதுள்ைது. எங்்கள் ்ப வி�ாண்டு்கடை ந கிருவவிய மருததுவர்கள் 100 
ஆண்டு்கைா்க ந கிடலததை கிருககும் ட்பாருட்கடை உருவாக்க கிய விருக்க கிறார்கள் – 
அவர்கை ிைம் அ்நதை டதைாழ கில்முடனரவாருக்கான உணரவு இரு்நதைது.”  
         – ர�ாரஜ் ட்பர�ஸ், யுஎஸ்எ

்கலா்சசா�ம் ெ்க மிரபெட்ட ப்ொலைந�ொக்குப ெொர்லவ, 
்் மிபெபீடு்கள் மூை்ொ்க ப்சழ மிக்்க மிறது 

Teleflex Global Operations facility in Salt Lake City, UT:  
From Left: Zung Bui, Phuong Cao, Lucy Dinh
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“இததைால கிய வில் இருககும் எங்்கள் 
அணவி வ விற்்படன, லா� கிஸ்டிகஸ், தை� 

உறுதை கி, ந கிரவா்கம் மற்றும் மன ிதைவைம் 
என ம கி்கவும் ்பலவட்கப்்படைதைா்க 
இருக்க கிறது, நான் அங்கு என்ன 

்கவனிதரதைன் என்றால் மக்கை ிைம் 
ஒததுடழப்ட்பக ர்கடகும் ஒவடவாரு 
சமயமும் நீங்்கள் நம்்ப விகட்கரயாடு 
இருக்கலாம். அவர்கள் உங்்களுககு 
உதைவ விடசயய எப்ர்பாதுரம தையா�ா்க 

இருக்க கிறார்கள், ஏடனன்றால் நாங்்கள் 
அடனவரும் ஒர� இலகட்க ரநாக்க கி 

்பண விடசய்க கிரறாம். 
– டசர்க கிரயா டைல் ரூரசா, இததைால கி

ப்டைமிஃபபைக்ஸ ப்ொலைந�ொக்குப ெொர்லவ
மருததுவததை கிற்குப் ட்பாருததைமான மருததுவ 
்கருவவி்கடை புதுடமயான, ம கி்கவும் நம்்பப்்படும் 
உல்கைாவ விய ந கிறுவனமா்க ஆவது.

டைல கிஃப்டலகஸ் ஊழகியர்கள் உயர்நதைரமன்டமக்கா்க 
அரப்்பண விததுகட்காண்ைவர்கள். மருததுவர்களுககும், நாங்்கள் ரசடவ 
டசயயும் ரநாயாை ி்களுககும் நாங்்கரை நம்்ப்கமான கூடைாை ி்கள்.
கூடைன ியா்க டசயல்்படும் எங்்கை ின் ஒவடவாருவரின் ்பங்கும் 
டவற்ற கிககு இன்ற கியடமயாதைது.

டைல கிஃப்டலகஸ் தைடலவர்கள் சுறுசுறுப்்பா்கவும் ்பண விய விைததை கில் 
்காணககூடியவர்கைா்கவும் இருக்க கிறார்கள். அவர்கள் டவை ிப்்படையான 
தை்கவல்்பரிமாற்றதடதையும் கூடைணவிடயயும் ஆதைரிக்க கிறார்கள், அதைன் 
மூலம் ச கிற்நதை ்கருததுக்கள் அடனவருடைய ்பயன்்பாடடுக்கா்கவும் 
்ப்க கிர்நதுட்காள்ைமுடியும். 

எங்்கள் ்பண விடய ட்பற்றுகட்காள்ளும் இைததை கில் ஒரு ரநாயாை ி 
இருக்க கிறார என்்படதை அடனததுப் ்ப விரிவு்கள், ்ப வி�ா்நதை கியங்்கள் மற்றும் 
டசயல்்பாடு்கை ில் உள்ை ச்க்பண வியாைர்கள் மறப்்பரதை இல்டல, அது 
தைவ வி� அ்நதை ஞானம் நாங்்கள் நைவடிகட்க எடுப்்பதைற்கு எங்்களுககு 
ஊக்கமை ிக்க கிறது. 

7
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்கலா்சசா�ம் ெ்க மிரபெட்ட ப்ொலைந�ொக்குப ெொர்லவ,  
்் மிபெபீடு்கள் மூை்ொ்க ப்சழ மிக்்க மிறது 

அடிபெல்ட ்் மிபெபீடு்கள் 
மக்கடை டமயமா்க டவதது டசயல்்படும் 
நாங்்கள் அவர்கை ிைம் ்ப்க கி�ப்்படை ்பண்பு்கை ில் 
டசழ கிதரதைாங்கு்க கின்ரறாம். அது தைவ வி�, 
இடண்நது ்பண விடசயயும்ர்பாது, இ்நதை 
்பண்பு்கள் எங்்கடை தைன ி்சச கிறப்புவாய்நதை 
ட்பாருட்கடையும் ரசடவ்கடையும் உருவாக்க 
அனுமதை கிக்க கிறது, இடவ உலட்கங்கும் உள்ை 
மக்கை ின் வாழவ விரல உண்டமயவிரலரய 
மாற்றதடதை ஏற்்படுதது்க கின்றன.

இல் குதூ்கை்ொக்குங்கள்

•  உைனுடழப்்பவ�ா்கவும் நட்பா்கவும் 
இருங்்கள்

•  ்பா�ாடடுதைடல சகிற்நதை 

•  உங்்கள் ்பணவியவிைதடதை சகிற்நதை இைமா்க 
மாற்றுங்்கள்

�ம்ெ ிக்ல்கலய வளர்த்ல்

•  ரநரடமயா்கவும் உண்டமயா்கவும் 
இருங்்கள்

•  டதைரிவவிக்கவும், ர்கட்கவும் மற்றும் 
்கவனிக்கவும்

•  ஆதை�வா்கவும் நம்்பககூடியவ�ா்கவும் 
இருங்்கள் 

ப்ொழ மில்முலைநவொருக்்கொை உணர்வு

•  ்படைப்புததைகிறரனாடு இருங்்கள், இைர்பாைான 
டசயல்்கைில் ஈடு்படுங்்கள் மற்றும் முயற்சகி 
எடுங்்கள்

•  மாற்றதடதையும் புதுடமடயயும் 
டதைாைங்்ககிடவயுங்்கள்

•  உரிடமடய எடுததுக ட்காள்வதுைன் 
ட்பாறுப்புள்ைவ�ா்கவும் இருங்்கள்
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”மக்கள் நடர்பாடு இருக்க கிறார்கள்…புதை கிதைா்க வ்நதைர்பாது நான் 
வ�ரவற்்கப்்படைவ�ா்கவும் நன்கு உ்பசரிக்கப்்படைவ�ா்கவும் உணர்நரதைன்…
அற கிடவ ்ப்க கிர்நதுட்காள்ளுதைலகில் ச்க்பண வியாைர்கள் தைா�ாைமா்க இருக்க கிறார்கள். 
ஒருவர ஒரு குற கிப்்ப விடை தை கிடைததை கில் தை கிறடமயானவ�ா்க இருப்்பதைால், நாங்்கள் 
ஒருவருகட்காருவர உதைவ முன்வரு்பவர்கைா்க இருக்க கிரறாம்.”  
          – ்க கிற கிசன் ச கிம், ச கிங்்கப்பூர

மக்கரை �ொங்கள் ப்சய்யும் அலைத் மிலும் 
ல்ய்ொ்க இருக்்க மிறொர்்கள்
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மக்கரை �ொங்கள் ப்சய்யும் அலைத் மிலும் 
ல்ய்ொ்க இருக்்க மிறொர்்கள்
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“ டதைாழ கில்வாழகட்க ்கண்ரணாடைததை கில் ்பாரததைால் அடுதது வ�ககூடிய 
மூன்று முதைல் ஐ்நது ஆண்டு்கை ில் நமககு இருககும் வாயப்பு்கள் 
ம கி்கப்ட்பரியது. என்னுடைய ந கிடலயவில் இருப்்பதைற்கு நான் 
ஆச கிரவதை கிக்கப்்படைவன் ஏடனன்றால் என்னால் மாற்றதடதை ஏற்்படுததை 
முடியும் என்று நான் ந கிடனக்க கிரறன்.”  – உப்வான் ந�ங், யுஎஸ்ஏ

டதைாழ கில் வாழகட்கய வில் ப்டைமிஃபபைக்்ச மில் 

பவகுதூரம் ப்சல்ை முடியும்



12

நுர் அடலீைொ ெ ிண்டி அபதுல்ைொ, 
ப்சயல்ெொடடு ந்ைொளர், குைமிம், ்நை்ச மியொ 
25 ஆண்டு்களுககு ரமலா்க மருததுவ ்கருவ வி 
ந கிறுவனததை கில் ்பண விப்புரி்நதைது மடடுமல்லாது 
எல் எம் எ டைல கிஃப்டலகச கில் ஒரு ்பகுதை கியா்க 
ஆவதைற்கு முன்்பா்கடவ அங்கு மூன்று 
ஆண்டு்கள் ்பண விபுரி்நது இருக்க கிறார. 

ஆ�ம்்பததை கில் ஊதை கியம் மற்றும் தை கிடைம கிைல கில் 
்பங்குவ்க கிததை ்ப விறகு அவர தை்கவல்டதைாைரபுககு 
்ப விரிவுககு்ச டசன்றார, ்ப வின்னர 
டசயல்்பாடு்களுககு்ச டசன்றார, அதைன் ்ப வின் 
தையாரிப்பு தை கிடைம கிைல், லா� கிஸ்டிகஸ் மற்றும் 
வாடிகட்கயாைர ரசடவ ர்பான்ற ்பதைவ வி்கை ில்  
்பண விபுரி்நதைார, டதைாழ கில்வாழகட்க 
சவால்்கை ினால் சகதை கிட்பற்ற

நுர அடல கினா டதைாைர்நது தைனது ஆற்றடல 
வ விரிவு ்படுததை கிக ட்காண்ைார. இ்நதை ஆண்டு 
தைனது எம்்ப விஏடவ ந கிடறவுடசயதுவ விடடு 
புதை கிய வாயப்பு்களுக்கா்க தை கிற்நதைமனரதைாடு 
்காததுகட்காண்டு இருக்க கிறார. 

”’இ்நதை ்பதைவ வி தைான் என் டதைாழ கில்வாழகட்க’ 
என்று நான் ந கிடனததைரதை இல்டல… புதை கிதைா்க 
ஏதைா்க கிலும் வாயப்பு ட்காடுக்கப்்படைால், நான் 
அடதை ரநாக்க கி்ச டசல்ரவன்,” என்று அவர 
கூற கினார. 
 

 
 

� மிந்கொ நவொல்்கொரொ்க மிஸ, �ொடடு ந்ைொளர், 
பெபைபைக்ஸ, ப்சக் குடியரசு ்ற்றும் 
ஸநைொவொ்க மியொ 1999 ஆம் ஆண்டு 
டைல கிஃப்டலகச கில் இடண்நதைார. இடன்நதைார 
அவருடைய ்கற்கும் முடனப்புககும் 
தைன ிப்்படை முயற்ச கிககும் அவருடைய 
டதைாழ கில்வாழகட்க ஒரு சான்று.

இவருடைய ஆ�ம்்ப ்பதைவ வியான 
ட்காள்முதைல கில் இரு்நது, வ விற்்படன மற்றும் 
மாரட்கடடிங்்க கிற்கு டசன்றார, ட்படனடலகஸ் 
்பகுதை கிய வில் வ விற்்படன மற்றும் மாரட்கடடிங் 
தைடலவ�ா்க முன்ரனற கினார.
அப்்படிரய, அவர தைனது மாரட்கடடிங் 
்படை்படிப்ட்ப டைல கிஃப்டலக்கின் உதைவ வியுைன் 
ட்பற்றார.

புதை கிய ்பதைவ வி்கடை முயற்ச கிக்க ஆயததைமா்க 
இருககும் ச்க்பண வியாைர்கை ிைம் ந கிர்கா இரதை 
ர்பான்ற டதைாழ கில்வாழகட்க வைர்சச கிடய 
்பாரததை கிருக்க கிறார.

”டைல கிஃப்டலகஸ் உங்்களுககு வாயப்ட்ப 
ட்காடுக்க கிறது, ஆனால் இறுதை கிய வில், அது 
நைககும்்படி டசயவது உங்்கை ிைம் இருக்க கிறது,” 
என்று அவர கூற கினார.

 

 
 

ஃெ ிரொன்ச மிஸந்கொ ்கொ்சந்சொ, பெொற மிய ியல் 
ந்ைொளர், � மியூநவொ ைொநரந்டொ, ப்க்்ச மிந்கொ 
டதைாழ கிற்கூைததை கில் 2004 ஆம் ஆண்டு 
்பண வியமரததைப்்படை முதைல் டதைாழ கிலாை ி்கை ில் 
இவரும் ஒருவர. ்பல ஆண்டு்கை ில், 
இவருடைய ்பதைவ விய வின் டசயற்்ப�ப்பு 
அதை கி்கரிததுள்ைதுைன்இன்று டதைாழ கிற்கூைததை கில் 
உள்ை ஒடடுடமாததை ட்பாற கிய வியல் 
துடறடயயும் இவர ந கிரவ்க கிக்க கிறார. 

“என்னுடைய புதை கிய ட்பாறுப்பு்கடை 
்கற்றுகட்காள்வதை கிலும், ்பய விற்ச கிய விலும் 
என்னுடைய ரமலதை கி்காரி்கரை ்பல 
ஆண்டு்கைா்க முக்க கிய ்கா�ணங்்கைா்க 
இரு்நது வ்நதைனர. ்பய விற்ச கிய வில் குற கிப்்பா்க 
ச கிகஸ் ச கிகமா ்ப விைாக ட்பல்ட கூை 
முக்க கியமானதைா்கரவ இரு்நதைது,” என்றார அவர.

ந கிதை கிததுடறய வில் எம்்ப விஏ ்படிததுவரும் 
ஃ்ப வி�ான்ச கிஸ்ர்கா டைல கிஃப்டலகச கில் 
டதைாைர்நது தைனது தை கிறன்்கடை ்பங்்கை ிக்க 
நம்்ப விகட்கரயாடு இருக்க கிறார.

”நான் எடதை டசய்க கிரறரனா அதை கில் 
ம்க கிழ்சச கியா்க இருப்்பதுைன் டதைாைர்நது 
வைரவதை கில் நம்்ப விகட்கரயாடு இருக்க கிரறன்,” 
என்றார அவர.
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நேரீ ்க மிரீன, ்ீக அக்்கவுண்ட ந்நைஜர், 
ரொநை, யுஎஸஎ தைனது ஆறு ஆண்டு்கள் 
டைல கிஃப்டலகஸ் டதைாழ கில் வாழகட்கய வில் 
்பல ்பதைவ வி்கடை வ்க கிததுள்ைதுைன் 
ச கிறப்பு ்பண வி்களுக்கா்க டதைாைர்நது அவர 
ரதைர்நடதைடுக்கப்்படடுள்ைார.

வாடிகட்கயாைர ரசடவ முதைல் குததைட்க, 
அதை கில கிரு்நது அவருடைய சமீ்பததை கிய 
்பதைவ வியா்க கிய முக்க கிய வ விந கிரயா்கஸ்தைர்களுைன் 
உறடவ ரமலாண்டம டசயவது வட� 
ரெரீ டதைாழ கில் குற கிதது அதை கி்கமா்க 
்கற்றுகட்காண்ைதுைன் அடதை தைன்னுடைய 
ஒவடவாரு புதை கிய ்பதைவ விய விலும் டசயல்்படுததை கி 
இருக்க கிறார. 

”டைல கிஃப்டலக்கில் எனககு ்பல்ரவறு 
வ விதைமான அனு்பவங்்கள் இருக்க கின்றன, 
அதுரவ என்னுடைய டவற்ற கிய வில் ட்பரும் 
்பங்கு வ்க கிக்க கின்றன,” என்று அவர கூற கினார. 
அ்நதை அனு்பவங்்கள் நான் வைரவதைற்கு 
உதைவ வியா்க இரு்நதைது ர்பாற்றுவதைற்குரியது. 
 
 
 

 
 

எரிக் புர்புபைஸ, மூத் ்கணக்்கர், 
நவய்ன, யுஎஸஎ புததைம் புதை கிய ்பண வியாைர 
்கண்ரணாடைதடதை அவருடைய குழுவுககு 
ட்காண்டு வரு்க கிறார. இ்நதை ஆண்டு அவர 
ந கிதை கி குழுவவில் ரசர்நதைர்பாது, அவர, 
“நான் வைரவதைற்கு உதைவககூடிய ட்பரிய 
ந கிறுவனமா்கவும், உங்்களுடைய தை கினசரி 
்பங்்கை ிப்ட்ப ்பாரக்கககூடிய அைவவிற்கு 
ச கிற கியதைா்கவும் டைல கிஃப்டலகஸ் ந கிறுவனம் 
இருப்்படதைப் ்கண்ரைன்.” 

புதை கிய ்கணக்க கிடும் டமன்ட்பாருள் அடமப்ட்ப 
டசயல்்படுததும் அணவிய வின் ஒரு ்பகுதை கியா்க 
டதைாைங்்க கியதை கில் இரு்நது எரிக தைனது புதை கிய 
்பண விய விைததை கில் மாற்றதடதை ஏற்்படுததை கியுள்ைார 

ந கிறுவனததை கின் தைடலடமய்கததை கில், 
“குதூ்கலமாககும்” ந கி்கழ்சச கிககும் ்பங்்கை ிப்பு 
ட்காடுதது, சமூ்க முயற்ச கி்கள் மற்றும் சமுதைாய 
ந கி்கழவு்களுககு தை கிடைம கிடும் டதைாழ கிலாைர 
டசயல்்பாடடு குழுடவ உருவாக்க கி 
வழ கிநைததை கினார. 
 

ரஷீத அஞ்சும், அறுலவ ்ச மி்க மிசல்ச 
வ ிற்ெலை்கள், யுஎஸ எ ்பா்க கிஸ்தைானில் 
இரு்நது யுஎஸ்ச கிற்கு 1994ஆம் ஆண்டு 
குடிட்பயர்நதைார. ‘�ா’ டமாழ கிடயயும் 
்கலா்சசா�தடதையும் ்கற்றுகட்காண்ரை ஒரு 
எரிவாயு டமயததை கில் ்பணவிபுரி்நதைார. இ�ண்டு 
்பணவி்கள் டசயது ட்காண்ரை தைனது ்கல்லூரியவில் 
்படைம் ட்பற்றரதைாடு தைனது டதைாழ கில்வாழகட்க 
்கண்ரணாடைதடதை மருததுவ ்கருவவி 
டதைாழ கிற்துடற மீது டவததை கிரு்நதைார.

2009 இல் அறுடவ ச கி்க கி்சடச வவிற்்படன 
்ப வி�தை கிந கிதை கியா்க டைலகிஃப்டலக்கில் ரசர்நததை கில் 
இரு்நரதை, �ா வ விட�வான டவற்ற கிடய ்கண்ைார, 
்பல்ரவறு வவிற்்படன வவிருது்கடையும் அடை்நது  
உயர்நதை ்பதைவவி்களுககு முன்ரனறகி இருக்க கிறார, 
டதைாைர்நது உயர்நது டசல்ல ர்ப�ாரவததுைன் 
இருக்க கிறார. 

”அவச�ததைன்டம, வாடிகட்கயாைர 
மரியாடதை, டவற்ற கிட்பறுவதைற்்கான 
ஆரவம், ்கற்றுகட்காள்வதைற்்கான ஆரவம் 
மற்றும் டதைாழ கில்தைரம்ம் ஆ்க கியடவ இன்று 
நான் இருககும் ந கிடலககு  என்டன 
மாற்ற கிய விருக்க கிறது,” என்றார அவர. “இ்நதை 
ந கிறுவனம் எங்கு டசல்்க கின்றது என்்படதைக 
குற கிததை டதைை ிவான டதைாடலரநாககுப் ்பாரடவ 
எனககு இருக்க கிறது, டைலகிஃப்டலக்கில் எனககு 
ரவடலடய வவிை ரமலானது ஒன்று இருக்க கிறது 
என்்பது மகிகு்நதை தை கிருப்தை கி அை ிக்க கிறது, எனககு 
இங்கு டதைாழ கில்வாழகட்க இருக்க கிறது.”
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இந் அற மிக்ல்கக்கு ்ங்கள் ்கருததுக்்கலள 
ெ்க மிர்நதுக் ப்கொண்்ட ெணியொளர்்களுக்கும் 
(்ற்றும் ெைருக்கும்) �னற மி 

Amanda Webb 
Regulatory Affairs, USA

Charlotte Norwood 
Marketing, UK

Bill Schaal
Sales, USA

Dunte’e Silver 
Sales Operations, USA

Brian Beardsley
Marketing, USA

Alice Fan  
Marketing, USA

Cynthia Neill  
Accounts Payable, USA

Backjoon Sung 
Sales and Marketing, South Korea
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”எங்்கள் தையாரிப்பு்கள் உண்டமயவிரலரய மாற்றதடதை 
ஏற்்படுதது்க கின்றன. அடவ உய விர்கடை ்காப்்பதுைன் ஒரு 
ந கிறுவனமா்க, ஒவடவாரு டதைாழ கிலாை ியும் மாற்றதடதை 
ஏற்்படுதது்க கின்றார. டைல கிஃப்டலக்கின் வல கிடம 
அதை கில் ்பண விபுரிவர்கை ின் வைர்சச கிரயாடு ரந�டியா்க 
இடண்நதை கிருக்க கிறது.”  
 – ர்கம் ெகிகஸ், துடணத தைடலவர, உல்க மன ிதை வைம்

Teleflex | 550 E. Swedesford Road | Wayne, PA 19087 | USA  
www.teleflex.com

Teleflex is a registered trademark of Teleflex Incorporated or its affiliates. 
Teleflex Incorporated. All rights reserved.
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