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PMI கலாச்சார மதிப்�கள் 
மற்�ம் நடத்ைதகள்



உயர்ேநாக்க 
இலக்� 
நாங்கள் PMI ச�கத்திற்காக, 
மிகச்சிறந்த வ�ைள�கைள 
உ�வாக்கம் ெசய்வதற்கான 
பண�ய�ன�ல், 
உயர்மதிப்ப�லான 
தரம்மிக்கைதேய  நிர்ணயம் 
ெசய்கிேறாம்.

ஆழ்ந்த 
ஆேலாசைனக்�ப்ப�ன் 
��கியகால  ெசயல்திட்ட 
வைரயைரய�ன்  
அ�ப்பைடய�ல் நாங்கள்
வழி நடத்�கிேறாம்.

எங்கள�ன் ஒவ்ெவா�  
ெசயல்பா�கைள�ம் 
��ைமயாக 
அறிந்தி�க்கிேறாம், 
அவற்றிற்கான �� 
உ�ைமைய�ம் அச்சமின்றி  
ஏற்கிேறாம்.

எள�தாக 
அ�கத்தக்க
அைமப்�
நாங்கள்  
ெதாடர்�ெகாள்ள�ம் 
ைகயாள�ம் எள�தானவர்கள்.

ஒன்றினால் ெதாய்�ம்
ச��ம் ஏற்ப�மாய�ன்
அதற்கான சிறந்த மாற்�
வழிய�ைன கண்டறிகிேறாம்.

எந்த  ஒன்றிற்�ம், அதன்
வ�ைள�கள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் 
சிறந்தவற்றிற்ேக 
�ன்��ைம த�கிேறாம் 
மற்�ம் அதற்காக சிறந்த 
ேநர்வழிய�ைனேய  ேதர்� 
ெசய்கிேறாம்.

வரேவற்�ம்
பண்�
�ற ேவ�பா�களால்  
ஒ�வ�க்ெகா�வர்  
அன்ன�யப்ப�தைல ந�க்கி�ம்  
ேநாக்கில், அைனவ�க்�ம்  
சமமான உண்ைமயான 
உடைமகைள 
உ�வாக்�கிேறாம்.

மற்றவர்கள�ன்  
ேதைவகைள மதிக்கிேறாம்-
அைவகைள எங்கள�ன் 
ேதைவகளாகக் க�தி 
அக்கைற  காட்�வேதா�
அைவகள�ன்பால் 
மன�தேநயத்ேதா� 
ெசயல்ப�கிேறாம்.

நாங்கள் நல்ல 
எண்ணங்கைள  எமதாக்கிக் 
ெகாண்�, எதெனான்றின்
ம��ம்  த�ர்ப்ப�ைன 
திண�ப்பைத தவ�ர்த்�
அதைனப் ��ந்� 
ெகாள்ளேவ �யல்கிேறாம்.

ேமேலாங்கிய 
ஆர்வம்
நாங்கள் எப்ெபா��ம் PMI
ச�கத்திற்� சிறந்த 
ேசைவய�ைன 
வழங்�வதற்கான 
வழி�ைறகைள 
நா�வதிேலேய நாட்டம் 
ெகாண்�ள்ேளாம்.

நாங்கள்  எதிர்ெகாள்�ம்  
சவால்கைள, �திய 
உ�வாக்கத்திற்கான  
வாய்ப்�களாக ஏற்�க்
ெகாண்� �ன்ேன�கிேறாம்.

ஒன்ைற  ேநர்த்தி�டன்  
ெப�வதற்காகேவ, 
ேதால்வ�கள் �ட வ�ைரந்� 
��வ�ற்� வ�வதாக 
உணரப்ப�கிற�.

ஒன்றிைணந்� 
சாதிப்ேபாம்
எங்கள� உய�ய 
ேநாக்கத்திற்காக இைணந்� 
பண�யாற்�வதற்�  
உதவ��ம் ெபா�ட்�,  
நாங்கள்  பய�ற்சிய�ன்�லம் 
ஆழமான உற�கைளக் 
கட்டைமக்கிேறாம்.

எங்கைள நாங்கேள ஒ�  
ச�கமாக 
ஒன்�ப�த்திக்ெகாள்வதற்�ம்  
மற்�ம் எங்கைளச்  சிறந்த 
வ�ைள�கைள 
உ�வாக்�வதற்காக 
�ன்ேநாக்கி பயண�க்கச்
ெசய்வதற்�ம், எங்கள�ன்
தன�த்தன�யான ேநாக்கங்கள் 
எங்க�க்�ள் பகிரப்ப�தைல  
பயன்ப�த்திக்ெகாள்கிேறாம்.

உள்நா�கள�ல் இலக்கிைன
எய்தி�ம் திறத்திேனா�ம், 
அேதேநரத்தில் சர்வேதச
இலக்ேகா�ம் இைணந்ேத
பண�யாற்�கிேறாம்.

PMIகலாச்சார மதிப்�கள்
Aim Higher



எள�தாக அ�கத்தக்க அைமப்� 
நாங்கள்  ெதாடர்�ெகாள்ள�ம் ைகயாள�ம் எள�தானவர்கள்.

ஒன்றினால் ெதாய்�ம்  ச��ம் ஏற்ப�மாய�ன் அதற்கான சிறந்த 
மாற்� வழிய�ைன கண்டறிகிேறாம்.

எந்த  ஒன்றிற்�ம், அதன் வ�ைழ�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல்
சிறந்தவற்றிற்ேக �ன்��ைம த�கிேறாம் மற்�ம் அதற்காக சிறந்த 
ேநர்வழிய�ைனேய  ேதர்� ெசய்கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• நான் ேநர்ைமயாக�ம்  அன்பாக�ம்  ேப�கிேறன், அதனால் சிறந்த வ�ைள�கைள வ�ைரந்� 
ெப�கிேறன்.

• எங்கேளா� ெதாடர்�ைடயவர்கள�ன் ேதைவகேளா� இணங்�கின்றவா� நான் ெதள�வாக�ம், 
ேபா�மான அளவ��ம் மற்�ம் ெவள�ப்பைடத்தன்ைமேயா�ம் வ�ஷயங்கைள 
ெவள�ப்ப�த்�கிேறன்  கலந்�ைரயா�கிேறன்.

• என்னால் இயன்றவைர  சிக்கைலக் �ைறக்கிேறன்  தைடகைளக் கைளகிேறன்.
• ச�யான நபர்கைள ச�யான வழிகள�ல் ஈ�ப�த்�கிேறன்.
• நான் இயன்றவைர வ�ைரந்�  ெசயலாற்�கிேறன், ேதைவயான அளவ�ற்�  தர�கைளத்ேத�ப் 

ெப�கிேறன் மற்�ம் சிறந்த �ள்ள� வ�வரங்கள�ன்  ஆதரேவா� ���கைள எ�க்கத்தக்க 
அ�பவத்ைதப் ெபற்றி�க்கிேறன்.

• சிறந்த ஒன்றிற்காக 'ச�'  என்� ெசால்�ம்  த�திையப் ெபற்றி�ம் ேநாக்கத்திற்காக, 
சிலவற்றிற்� 'இல்ைல' என்�ம் ெசால்கிேறன்.



உயர்ேநாக்க  இலக்� 
நாங்கள்   PMI ச�கத்திற்காக, மிகச்சிறந்த வ�ைழ�கைள
உ�வாக்கம் ெசய்வதற்கான பண�ய�ன�ல், உயர்மதிப்ப�லான 
தரம்மிக்கைதேய  நிர்ணயம் ெசய்கிேறாம்.

ஆழ்ந்த ஆேலாைனக்�ப்ப�ன் ��கியகால  ெசயல்திட்ட 
வைரயைரய�ன்  அ�ப்பைடய�ல் நாங்கள்  வழி நடத்�கிேறாம்.

எங்கள�ன் ஒவ்ெவா�  ெசயல்பா�கைள�ம் ��ைமயாக 
அறிந்தி�க்கிேறாம், அவற்றிற்கான �� உ�ைமைய�ம் அச்சமின்றி  
ஏற்கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• நான்  ெதாடர்ச்சியாக சிறந்த அ�பவங்கைள ெவள�ப்ப�த்�கிேறன் மற்�ம் பண�யாற்�கிேறன். 
ேம�ம் நான் எப்ெபா��ம்  சிறந்தவற்ைற ெசய்வதற்கான வழிகைளத் ேத�த்ேதர்� 
ெசய்கிேறன். 

• ஏற்றதாழ்� மிக்க ேபாக்�கைளக்ெகாண்ட ெதாழில் �ைறய�ல், உயர்வான இடத்தில் என்ைன 
நிைலநி�த்திக் ெகாள்கிேறன் மற்�ம் அவ்வைக �ண்ணறிவ�ைனப் பயன்ப�த்தி என� 
ெசயல்பா�கைள இன்�ம் ��தல் சிறப்�ைடயதாக கட்டைமக்கிேறன்.

• ந�ண்டகால நல்வ�ைள�கைள கவனத்தில்  ெகாண்�, அறி�ப்�ர்வமான சவால்கைள  
வ��ம்ப�ேயற்�   வ�ைரவாக�ம் நிைலத்த  தன்ைம�ட�ம் பண�யாற்�கிேறன்.

• நான் �யவ�ழிப்�ணர்ேவா� இ�க்கிேறன் மற்�ம் என� ெசயல்பா�கள�ன் ம�தான ெதாடர்ந்த 
ப�ன்�ட்டத்ைத, என�  தன�ப்பட்ட வளர்ச்சிக்கான பாைதயாகக் க�தி அைவகைள 
வரேவற்கிேறன்.

• ஒ�சார்�த் தன்ைம�டனான என�  ெசயல்பா�க�க்கான வ�ைள�க�க்� நாேன ��ப் 
ெபா�ப்ேபற்கிேறன்.

• நான் எப்ெபா��ம் ஏற்�க்ெகாண்ட உ�திெமாழிகைளப்ப�ன்பற்றி, ெநறி�ைற தவறாம�ம்  
ேநர்ைம�ட�ம் ெசயலாற்�கிேறன், மற்றவர்க�ம் அவ்வாேற ெசயலாற்�வார்கள் என 
நம்�கிேறன். 



வரேவற்�ம்  பண்�
�ற ேவ�பா�களால்  ஒ�வ�க்ெகா�வர்  அன்ன�யப்ப�தைல 
ந�க்கி�ம்  ேநாக்கில், அைனவ�க்�ம்  சமமான உண்ைமயான 
உடைமகைள உ�வாக்�கிேறாம்.

மற்றவர்கள�ன்  ேதைவகைள மதிக்கிேறாம்- அைவகைள எங்கள�ன் 
ேதைவகளாகக் க�தி அக்கைற  காட்�வேதா� அைவகள�ன்பால் 
மன�தேநயத்ேதா� ெசயல்ப�கிேறாம்.

நாங்கள் நல்ல எண்ணங்கைள  எமதாக்கிக் ெகாண்�, எதெனான்றின்  
ம��ம்  த�ர்ப்ப�ைன திண�ப்பைத தவ�ர்த்�  அதைனப் ��ந்� ெகாள்ளேவ 
�யல்கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• அவம�யாைத, ஒ�சார்�த்தன்ைம  அல்ல� பா�பா� ேபான்ற நிகழ்�க�க்காக நான் �ரல்  
ெகா�ப்ேபன்.

• நம� ேதைவக�க்காக நாம் ஒன்றிைணந்� �ரல் ெகா�க்க�ம், நம� ேகா�க்ைககள் 
ெசவ�ம�க்கப்பட�ம், பா�காப்பான, ஆதர�மிக்க மற்�ம் மதிப்�மிக்க �{ழைல உ�வாக்�ேவன்.

• நான் எனக்கான ஒ�சார்�த்தன்ைமைய�ம் அதற்கான ப�ன்�லத்ைத�ம் கவனத்தில் 
ெகாண்�ள்ேளன்.

• நான் ப�ற�ைடய தன�த்தன்ைமவாய்ந்த ப�ன்�லத்ைத�ம், ேதைவகைள�ம், அ�பவங்கைள�ம் 
மற்�ம் அவர்க�ைடய �ன்ென�ப்�கைள�ம் உ�ய காலத்திற்�ள் ��ந்�ெகாள்கிேறன்.

• நான் மற்றவர்கள�ன் நிைலய�லி�ந்ேத அவர்கள�ன் உள்ளடக்கத்தில் உள்ள நல்லைவகைளக் 
காண்கிேறன் மற்�ம் �ட்டாண்ைமய�ல் ெவற்றி காண்பதற்காக நமக்கான நல்வாய்ப்�கைளத் 
ேத�க்காண்கிேறன்.

• நான் என� உடல் நலத்திற்�ம் மன வளத்திற்�ம் �ன்��ைம அள�க்கிேறன், மற்றவர்க�ம் 
அவ்வாேற ெசய்வதற்� உ�யவா� இடமள�க்கிேறன்.



ேமேலாங்கிய  ஆர்வம் 
நாங்கள் எப்ெபா��ம் PMI ச�கத்திற்� சிறந்த ேசைவய�ைன 
வழங்�வதற்கான வழி�ைறகைள நா�வதிேலேய நாட்டம் 
ெகாண்�ள்ேளாம்.

நாங்கள்  எதிர்ெகாள்�ம்  சவால்கைள, �திய உ�வாக்கத்திற்கான  
வாய்ப்�களாக ஏற்�க் ெகாண்� �ன்ேன�கிேறாம்.

ஒன்ைற  ேநர்த்தி�டன்  ெப�வதற்காகேவ, ேதால்வ�கள் �ட 
வ�ைரந்� ��வ�ற்� வ�வதாக உணரப்ப�கிற�.

நடத்ைதகள்:

• நான் யாெதான்ைறப்பற்றி�ம் வ�மர்சனக் கண்ேணாட்டத்�டன் சிந்தித்�, PMI ச�கத்தின் 
ேதைவகைள சிறந்த �ைறய�ல் �ர்த்தி ெசய்வதற்கான த�ர்�கைள ப�ந்�ைர  ெசய்கிேறன்.

• PMI-க்கான மதிப்ப�ைன உ�வாக்க�ம் மற்�ம் ேமம்ப�த்த�ம் �திய வழிகைளக் 
கண்டறிவதற்காக PMI என்ற கட்டைமப்ப�ற்� அப்பா�ம் என� பார்ைவையச் ெச�த்�கிேறன். 

• நான் எதிர் ெகாள்�ம் சிக்கல்கைள த�ர்ப்பதற்கான ெபா�ப்ப�ைன ஏற்பேதா�  அதற்கான �ன் 
�யற்சிைய�ம் நான் எ�க்கிேறன்.

• நான்  திறந்த மன�ட�ம்  ஆர்வ�ட�ம் மாற்றங்க�க்கான வாய்ப்�கைள
ஏற்�க்ெகாள்கிேறன்.

• �ன்ேன�வதற்கான பாைதயாகக் க�தி யாெதான்ைற�ம் ப�ேசாதிப்பதற்�ம்  மற்�ம் 
தவ�கைள ஒ�வ�க்ெகா�வர் ப�மாறிக்ெகாள்வதற்�ம் ஒ� பாகாப்பான �ழைல நான் 
உ�வாக்�கிேறன்.

• நான்  ெதாடர்ச்சியாக ப�ற�டம் இ�ந்� கற்�க்ெகாண்��க்கிேறன் மற்�ம் �ன்ேன�வதற்� 
சிறந்த சாத்திய�ள்ள  வழி�ைறகள் ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்டைவகள் உள்ளன என்ற 
ேகாட்பாட�ைன  அங்கீக�க்கிேறன்.



ஒன்றிைணந்�  சாதிப்ேபாம்
எங்கள� உய�ய ேநாக்கத்திற்காக இைணந்� பண�யாற்�வதற்�  
உதவ��ம் ெபா�ட்�,  நாங்கள்  பய�ற்சிய�ன்�லம் ஆழமான 
உற�கைளக் கட்டைமக்கிேறாம்.

எங்கைள நாங்கேள ஒ�  ச�கமாக ஒன்�ப�த்திக்ெகாள்வதற்�ம்  
மற்�ம் எங்கைளச்  சிறந்த வ�ைள�கைள உ�வாக்�வதற்காக 
�ன்ேநாக்கி பயண�க்கச் ெசய்வதற்�ம், எங்கள�ன்  தன�த்தன�யான 
ேநாக்கங்கள் எங்க�க்�ள் பகிரப்ப�தைல  
பயன்ப�த்திக்ெகாள்கிேறாம்.

உள்நா�கள�ல் இலக்கிைன எய்தி�ம் திறத்திேனா�ம், அேதேநரத்தில் 
சர்வேதச இலக்ேகா�ம் இைணந்ேத  பண�யாற்�கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• நான், சாதாரணமாக இைணதல் என்ற நிைலய�ல் இ�ந்� உயர்ந்�, ந�ண்�  நிைலத்தி�க்�ம் 
தன�ப்பட்ட உற�கைளக் கட்டைமக்கிேறன்.

• நான்  கவன�த்�ப் ��ந்� ெகாண்�, த�ர்�க�க்� இைசவான வழி�ைறகைளக் கண்டறிகிேறன்.
• நான்  ெவற்றிகைள�ம்  கற்�க்ெகாள்வைத�ம் ெகாண்டா�கிேறன். அதனால் நாம் 

வளர்கிேறாம்  மற்�ம் வ�ைரந்� �ன்ேன�கிேறாம்.
• நம் அைனவ�ன் ெவற்றிேய என�  ெவற்றியாக அைமகிற� என்பைத உணர்ந்�

ெகாண்டதால், என்ைனச் �ற்றிய��ப்பவர்க�க்� ஆதரவாக இ�க்கிேறன்.
• அர்த்த�ள்ளதான அதிகாரம் அள�ப்பதன்  �லம், நான்  ெதள�வான வைரயைறக்� உட்பட்ட 

�தந்திரத்ைத வழங்�கிேறன்.
• PMI ச�கத்தின் அைனத்� உ�ப்ப�னர்கள�ன் ம�தான என� ெசயல்பா�கள�ன் தாக்கத்ைத 

க�த்தில் ெகாண்�, நம� உய�ய ேநாக்கத்திற்கான ஒட்� ெமாத்த பண�கள�ல் உயர்வான 
வ�ைள�கைள உண்டாக்�ம் வைகய�ல் ெசயலாற்�கிேறன்.



எங்கள� உய�ய ேநாக்கத்திற்காக 
இைணந்� பண�யாற்�வதற்�  
உதவ��ம் ெபா�ட்�,  நாங்கள்
பய�ற்சிய�ன்�லம் ஆழமான 
உற�கைளக் கட்டைமக்கிேறாம்.

எங்கைள நாங்கேள ஒ�  ச�கமாக 
ஒன்�ப�த்திக்ெகாள்வதற்�ம் மற்�ம் 
எங்கைளச்  சிறந்த வ�ைள�கைள
உ�வாக்�வதற்காக �ன்ேநாக்கி 
பயண�க்கச் ெசய்வதற்�ம், எங்கள�ன்  
தன�த்தன�யான ேநாக்கங்கள் 
எங்க�க்�ள் பகிரப்ப�தைல  
பயன்ப�த்திக்ெகாள்கிேறாம்.

உள்நா�கள�ல் இலக்கிைன எய்தி�ம் 
திறத்திேனா�ம், அேதேநரத்தில்
சர்வேதச இலக்ேகா�ம் இைணந்ேத
பண�யாற்�கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• நான், சாதாரணமாக இைணதல் என்ற
நிைலய�ல் இ�ந்� உயர்ந்�, ந�ண்�  
நிைலத்தி�க்�ம் தன�ப்பட்ட உற�கைளக் 
கட்டைமக்கிேறன்.

• நான்  கவன�த்�ப் ��ந்� ெகாண்�, 
த�ர்�க�க்� இைசவான 
வழி�ைறகைளக் கண்டறிகிேறன்.

• நான்  ெவற்றிகைள�ம்  
கற்�க்ெகாள்வைத�ம் ெகாண்டா�கிேறன். 
அதனால் நாம் வளர்கிேறாம்  மற்�ம் 
வ�ைரந்� �ன்ேன�கிேறாம்.

• நம் அைனவ�ன் ெவற்றிேய என�  
ெவற்றியாக அைமகிற� என்பைத 
உணர்ந்�  ெகாண்டதால், என்ைனச்
�ற்றிய��ப்பவர்க�க்� ஆதரவாக 
இ�க்கிேறன்.

• அர்த்த�ள்ளதான அதிகாரம் அள�ப்பதன்  
�லம், நான்  ெதள�வான வைரயைறக்� 
உட்பட்ட �தந்திரத்ைத வழங்�கிேறன்.

• PMI ச�கத்தின் அைனத்� 
உ�ப்ப�னர்கள�ன் ம�தான என� 
ெசயல்பா�கள�ன் தாக்கத்ைத க�த்தில் 
ெகாண்�, நம� உய�ய ேநாக்கத்திற்கான 
ஒட்� ெமாத்த பண�கள�ல் உயர்வான
வ�ைள�கைள உண்டாக்�ம் வைகய�ல் 
ெசயலாற்�கிேறன்.

நாங்கள் எப்ெபா��ம் PMI ச�கத்திற்� 
சிறந்த ேசைவய�ைன வழங்�வதற்கான 
வழி�ைறகைள நா�வதிேலேய
நாட்டம் ெகாண்�ள்ேளாம்.

நாங்கள்  எதிர்ெகாள்�ம்  சவால்கைள, 
�திய உ�வாக்கத்திற்கான  
வாய்ப்�களாக ஏற்�க் ெகாண்�
�ன்ேன�கிேறாம்.

ஒன்ைற  ேநர்த்தி�டன்  
ெப�வதற்காகேவ, ேதால்வ�கள் �ட 
வ�ைரந்� ��வ�ற்� வ�வதாக
உணரப்ப�கிற�.

நடத்ைதகள்:

• நான் யாெதான்ைறப்பற்றி�ம் வ�மர்சனக் 
கண்ேணாட்டத்�டன் சிந்தித்�, PMI
ச�கத்தின் ேதைவகைள சிறந்த 
�ைறய�ல் �ர்த்தி ெசய்வதற்கான 
த�ர்�கைள ப�ந்�ைர  ெசய்கிேறன்.

• PMI-க்கான மதிப்ப�ைன உ�வாக்க�ம் 
மற்�ம் ேமம்ப�த்த�ம் �திய வழிகைளக் 
கண்டறிவதற்காக PMI என்ற 
கட்டைமப்ப�ற்� அப்பா�ம் என�
பார்ைவையச் ெச�த்�கிேறன்.

• நான் எதிர் ெகாள்�ம் சிக்கல்கைள
த�ர்ப்பதற்கான ெபா�ப்ப�ைன ஏற்பேதா�  
அதற்கான �ன் �யற்சிைய�ம் நான் 
எ�க்கிேறன்.

• நான்  திறந்த மன�ட�ம்  
ஆர்வ�ட�ம் மாற்றங்க�க்கான
வாய்ப்�கைள ஏற்�க்ெகாள்கிேறன்.

• �ன்ேன�வதற்கான பாைதயாகக் க�தி 
யாெதான்ைற�ம் ப�ேசாதிப்பதற்�ம்  
மற்�ம் தவ�கைள ஒ�வ�க்ெகா�வர் 
ப�மாறிக்ெகாள்வதற்�ம் ஒ� பாகாப்பான 
�ழைல நான் உ�வாக்�கிேறன்.

• நான்  ெதாடர்ச்சியாக ப�ற�டம் இ�ந்� 
கற்�க்ெகாண்��க்கிேறன் மற்�ம் 
�ன்ேன�வதற்� சிறந்த சாத்திய�ள்ள  
வழி�ைறகள் ஒன்�க்�ம் 
ேமற்பட்டைவகள் உள்ளன என்ற 
ேகாட்பாட�ைன  அங்கீக�க்கிேறன்.

�ற ேவ�பா�களால்  
ஒ�வ�க்ெகா�வர்  அன்ன�யப்ப�தைல 
ந�க்கி�ம்  ேநாக்கில், அைனவ�க்�ம்  
சமமான உண்ைமயான உடைமகைள
உ�வாக்�கிேறாம்.

மற்றவர்கள�ன்  ேதைவகைள 
மதிக்கிேறாம்- அைவகைள எங்கள�ன் 
ேதைவகளாகக் க�தி அக்கைற  
காட்�வேதா� அைவகள�ன்பால்
மன�தேநயத்ேதா� ெசயல்ப�கிேறாம்.

நாங்கள் நல்ல எண்ணங்கைள  
எமதாக்கிக் ெகாண்�, எதெனான்றின்  
ம��ம்  த�ர்ப்ப�ைன திண�ப்பைத தவ�ர்த்�  
அதைனப் ��ந்� ெகாள்ளேவ 
�யல்கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• அவம�யாைத, ஒ�சார்�த்தன்ைம  
அல்ல� பா�பா� ேபான்ற 
நிகழ்�க�க்காக நான் �ரல்  
ெகா�ப்ேபன்.

• நம� ேதைவக�க்காக நாம் 
ஒன்றிைணந்� �ரல் ெகா�க்க�ம், நம� 
ேகா�க்ைககள் ெசவ�ம�க்கப்பட�ம், 
பா�காப்பான, ஆதர�மிக்க மற்�ம் 
மதிப்�மிக்க �ழைல உ�வாக்�ேவன்.

• நான் எனக்கான ஒ�சார்�த்தன்ைமைய�ம் 
அதற்கான ப�ன்�லத்ைத�ம் கவனத்தில் 
ெகாண்�ள்ேளன்.

• நான் ப�ற�ைடய தன�த்தன்ைமவாய்ந்த 
ப�ன்�லத்ைத�ம், ேதைவகைள�ம், 
அ�பவங்கைள�ம் மற்�ம் 
அவர்க�ைடய �ன்ென�ப்�கைள�ம் 
உ�ய காலத்திற்�ள் ��ந்�ெகாள்கிேறன்.

• நான் மற்றவர்கள�ன் நிைலய�லி�ந்ேத 
அவர்கள�ன் உள்ளடக்கத்தில் உள்ள 
நல்லைவகைளக் காண்கிேறன் மற்�ம் 
�ட்டாண்ைமய�ல் ெவற்றி காண்பதற்காக 
நமக்கான நல்வாய்ப்�கைளத் 
ேத�க்காண்கிேறன்.

• நான் என� உடல் நலத்திற்�ம் மன
வளத்திற்�ம் �ன்��ைம அள�க்கிேறன், 
மற்றவர்க�ம் அவ்வாேற ெசய்வதற்� 
உ�யவா� இடமள�க்கிேறன்.

நாங்கள்   PMI ச�கத்திற்காக, 
மிகச்சிறந்த வ�ைழ�கைள உ�வாக்கம் 
ெசய்வதற்கான பண�ய�ன�ல், 
உயர்மதிப்ப�லான தரம்மிக்கைதேய
நிர்ணயம் ெசய்கிேறாம்.

ஆழ்ந்த ஆேலாைனக்�ப்ப�ன் ��கியகால  
ெசயல்திட்ட வைரயைரய�ன்  
அ�ப்பைடய�ல் நாங்கள்  வழி 
நடத்�கிேறாம்.

எங்கள�ன் ஒவ்ெவா�  
ெசயல்பா�கைள�ம் ��ைமயாக 
அறிந்தி�க்கிேறாம், அவற்றிற்கான �� 
உ�ைமைய�ம் அச்சமின்றி  ஏற்கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• நான்  ெதாடர்ச்சியாக சிறந்த 
அ�பவங்கைள ெவள�ப்ப�த்�கிேறன் 
மற்�ம் பண�யாற்�கிேறன். ேம�ம் நான் 
எப்ெபா��ம்  சிறந்தவற்ைற ெசய்வதற்கான 
வழிகைளத் ேத�த்ேதர்� ெசய்கிேறன். 

• ஏற்றதாழ்� மிக்க ேபாக்�கைளக்ெகாண்ட 
ெதாழில் �ைறய�ல், உயர்வான இடத்தில் 
என்ைன நிைலநி�த்திக் ெகாள்கிேறன் 
மற்�ம் அவ்வைக �ண்ணறிவ�ைனப்
பயன்ப�த்தி என� ெசயல்பா�கைள
இன்�ம் ��தல் சிறப்�ைடயதாக 
கட்டைமக்கிேறன்.

• ந�ண்டகால நல்வ�ைள�கைள கவனத்தில்  
ெகாண்�, அறி�ப்�ர்வமான சவால்கைள  
வ��ம்ப�ேயற்�   வ�ைரவாக�ம் நிைலத்த  
தன்ைம�ட�ம் பண�யாற்�கிேறன்.

• நான் �யவ�ழிப்�ணர்ேவா� இ�க்கிேறன் 
மற்�ம் என� ெசயல்பா�கள�ன் ம�தான 
ெதாடர்ந்த ப�ன்�ட்டத்ைத, என�  
தன�ப்பட்ட வளர்ச்சிக்கான பாைதயாகக் 
க�தி அைவகைள வரேவற்கிேறன்.

• ஒ�சார்�த் தன்ைம�டனான என�
ெசயல்பா�க�க்கான வ�ைள�க�க்� 
நாேன ��ப் ெபா�ப்ேபற்கிேறன்.

• நான் எப்ெபா��ம் ஏற்�க்ெகாண்ட 
உ�திெமாழிகைளப்ப�ன்பற்றி, ெநறி�ைற 
தவறாம�ம்  ேநர்ைம�ட�ம் 
ெசயலாற்�கிேறன், மற்றவர்க�ம் 
அவ்வாேற ெசயலாற்�வார்கள் என
நம்�கிேறன்.

நாங்கள்  ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்
ைகயாள�ம் எள�தானவர்கள்.

ஒன்றினால் ெதாய்�ம்  ச��ம் 
ஏற்ப�மாய�ன் அதற்கான சிறந்த
மாற்� வழிய�ைன கண்டறிகிேறாம்.

எந்த  ஒன்றிற்�ம், அதன் 
வ�ைழ�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல்
சிறந்தவற்றிற்ேக �ன்��ைம
த�கிேறாம் மற்�ம் அதற்காக சிறந்த 
ேநர்வழிய�ைனேய  ேதர்� 
ெசய்கிேறாம்.

நடத்ைதகள்:

• நான் ேநர்ைமயாக�ம்  அன்பாக�ம்  
ேப�கிேறன், அதனால் சிறந்த 
வ�ைள�கைள வ�ைரந்� ெப�கிேறன்.

• எங்கேளா� ெதாடர்�ைடயவர்கள�ன் 
ேதைவகேளா� இணங்�கின்றவா� நான் 
ெதள�வாக�ம், ேபா�மான அளவ��ம் 
மற்�ம் ெவள�ப்பைடத்தன்ைமேயா�ம் 
வ�ஷயங்கைள ெவள�ப்ப�த்�கிேறன்  
கலந்�ைரயா�கிேறன்.

• என்னால் இயன்றவைர  சிக்கைலக்
�ைறக்கிேறன்  தைடகைளக் 
கைளகிேறன்.

• ச�யான நபர்கைள ச�யான வழிகள�ல் 
ஈ�ப�த்�கிேறன்.

• நான் இயன்றவைர வ�ைரந்�  
ெசயலாற்�கிேறன், ேதைவயான 
அளவ�ற்�  தர�கைளத்ேத�ப் 
ெப�கிேறன் மற்�ம் சிறந்த �ள்ள� 
வ�வரங்கள�ன்  ஆதரேவா� ���கைள  
எ�க்கத்தக்க அ�பவத்ைதப் 
ெபற்றி�க்கிேறன்.

• சிறந்த ஒன்றிற்காக 'ச�'  என்� 
ெசால்�ம்  த�திையப் ெபற்றி�ம் 
ேநாக்கத்திற்காக, சிலவற்றிற்� 'இல்ைல' 
என்�ம் ெசால்கிேறன்.

எள�தாக அ�கத்தக்க
அைமப்� உயர்ேநாக்க  இலக்� வரேவற்�ம்  பண்� ேமேலாங்கிய  ஆர்வம் ஒன்றிைணந்� சாதிப்ேபாம்

PMIகலாச்சார மதிப்�கள் மற்�ம் நடத்ைதகள்


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

