အလုပ္ရွာေဖြေရး - ၁

အလုပ္ရွာရာဝယ္
မာတိကာ
ေလွ်ာက္လႊာဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ သတိျပဳ
သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ဝတ္စားထားပုံ
အလုပ္သမားအလုိရွိသည့္စာရင္းတင္ရာဌာနမ်ား

UTAH FARMWORKER PROGRAM

အလုပ္ရွာရာဝယ္ ေလွ်ာက္လႊာဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ
ျခစ္ပစ္ျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံအသစ္ျဖည့္ပါ။
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျခစ္ရာမ်ားေၾကာင့္
သင္သည္ေပါ႔ေပါ႔ဆဆႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားၿပီး
ေသသပ္မႈမရွိသည့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးဟု
အထင္ေရာက္ေစသည္။

သင့္ေလွ်ာက္လႊာအရ သင့္ကုိ အကဲျဖတ္ၾကလိမ့္မည္။
သင့္ေလွ်ာက္လႊာက အထင္ေသးစရာျဖစ္ေနလွ်င္
အလုပ္ရဖုိ႔ ေဝးစြ၊ လူေတြ႕စစ္ေမးရန္ အခြင့္အလမ္းပင္
ရမည္မဟုတ္ေခ်။
ေလွ်ာက္လႊာကုိျဖည့္ရာတြင္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းတုိ႔ကုိ
လုိက္နာပါ။
၁။
ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုလုံးကုိ ျဖည့္သြင္းရာတြင္ အျပာ
သုိ႔မဟုတ္ အနက္မင္ေရာင္ျဖင့္ တသမတ္တည္း သုံးပါ။
၂။
ေလွ်ာက္လႊာ(ပုံစံ)ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္ပါ။
ဆုိလုိသည္မွာ သင့္ယခင္အလုပ္ရွင္ အားလုံးကုိ
ေဖာ္ျပပါ၊ သင္ကၽြမ္းက်င္သည့္အရာအားလုံး
ထည့္သြင္းပါ၊ အမွန္၊ အမွားျပရသည့္ ေလးေထာင့္ကြက္
အားလုံး၌ အမွတ္အသားျပပါ၊ အေျဖေရးသြင္းရမည့္
ကြက္လပ္အားလုံးတြင္ တစ္ခုခုေရးသြင္းပါ။ သင္ႏွင့္
သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေမးခြန္း၌ပင္ “မသက္ဆုိင္”
ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ “N/A” ကုိျဖစ္ေစ ေရးသြင္းပါ။
ကြက္လပ္မ်ား က်န္ေနျခင္းက စလုပ္သည့္အလုပ္ကုိ
ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ မလုပ္ဟု ထင္ျမင္သြားႏုိင္သည္။
၃။

အမွားေရးမိလွ်င္ ၾကက္ေျခခတ္ျခင္း၊

၄။
မိမိကုိေထာက္ခံမည့္သူေနရာတြင္
ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သည့္ အနည္းဆုံး ပုဂၢဳိလ္သုံးဦးတုိ႔၏
အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ
ေရးမွတ္ထားပါ။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံအမ်ားစုတြင္
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းရန္ ကြက္လပ္ပါတတ္၍
ဤသုိ႔ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေလွ်ာက္လႊာအမ်ားစုတြင္
ေထာက္ခံခ်က္ ေပးမည့္သူအျဖစ္ မိသားစုဝင္မ်ားအမည္
မေဖာ္ျပရန္ အတိအက်သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ သင္က
မိသားစုဝင္မ်ားစာရင္းေပးခဲ့ေသာ္ ညႊန္ၾကားခ်က္လုိက္နာမႈ
မရွိသူအျဖစ္ အလုပ္ရွင္က မခန္႔အပ္ဘဲ ထားတတ္သည္။
ယင္းကြက္လပ္ကုိ ျဖည့္သြင္းျခင္း မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊
“N/A” ေရးသြင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္ အမ်ားစုက
ေထာက္ခံေပးမည့္သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိၾကသည္ျဖစ္၍
ဤကဲ့သုိ႔ေတြ႕ရလွ်င္ အလုပ္မေပးလုိ ၾကေပ။
သင့္ကုိေထာက္ခံေပးမည့္ သူတုိ႔က သင္ႏွင့္သင့္အလုပ္ကုိ
တန္ဖုိးထားေအာင္ေနျပလုပ္ျပပါ။ သူတုိ႔
ေပးမည့္ေထာက္ခံခ်က္က သင္အလုပ္ရေရး၊ မရေရးကုိ
အဆုံးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။
၅။
သင့္တြင္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္
အေတြ႕အၾကံဳမွတ္တမ္းအက်ဥ္းရွိက ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္
ပူးတြဲေပးပုိ႔ပါ။
၆။
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ သြားသည့္အခါ
သင့္သက္ေမြးပညာရပ္ႏွင့္ အမ်ားဆုံးထင္ဟပ္ေအာင္
ဝတ္စားသြား၍ ေဖာ္ေရြစြာျပံဳးၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္
လူေတြ႕စစ္ေမးမည့္ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္ကုိေ
မး၍ ထုိပုဂၢဳိလ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။
သင္ေလွ်ာက္လႊာေပးအပ္သည့္အခါ အျပဳသေဘာဆန္ဆန္
ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖာ္ေရြတတ္ေၾကာင္းႏွင့္
ပညာရွင္ပီသသည့္သေဘာျပလုိက္ပါ။ ဤသုိ႔ျဖင့္
တစ္ဖက္သားက ခ်က္ခ်င္းပင္ သင့္ကုိအလုပ္ခန္႔ခ်င္ေအာင္၊
အနည္းဆုံးအလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စစ္ေဆးရာမွာ
လူေတြ႕ခ်ိန္းသည့္အခါ သင့္ကုိ အမွတ္ရမိပါေစ။

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ်
အေဖာ္ေခၚမသြားပါႏွင့္။
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အလုပ္အကုိင္ရွာရာတြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ သတိျပဳ

သင့္႐ုပ္သြင္ေပၚမူတည္၍ လူအမ်ားက သင့္ကုိအကဲျဖတ္ၾကလိမ့္မည္။ သင့္ဝတ္ပုံစားပုံ မြဲေတႏုံခ်ာလွ်င္
အလုပ္သမားေကာင္း တစ္ေယာက္ မဟုတ္ႏုိင္ဟု အမ်ားကထင္မွတ္ၾကလိမ့္မည္။ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္စြာ
ဝတ္စားဆင္ယင္လာလွ်င္ ေတာ္ေကာင္းေတာ္ေပမည္ဟု သံသယအက်ဳိးကုိ သင္ခံစားခြင့္ ေပးလုိၾကေပမည္။
အလုပ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ လူေတြ႕စစ္ေမးမႈအတြက္ သြားသည့္အခါ ေအာက္ပါလုိက္နာရန္အခ်က္ တုိ႔ကုိ
၁။
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးကိစၥတုိ
င္းတြင္ ဝတ္ေကာင္းစားလွ ဝတ္ဆင္ပါ။
သင္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာသြားတင္ရာ၌
လက္ခံသူမွအစ လူေတြ႕စစ္ေမးသည္အထိ
သင့္ကုိအကဲျဖတ္ေနၾကလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္
အနာဂတ္တြင္ သင့္အလုပ္ရွင္ ျဖစ္ႏုိင္သူႏွင့္ေတြ႕သ
ည့္အခါတုိင္း သူ႔အျမင္တြင္ သင့္ကုိ သူ၏လုပ္ေဖာ္
ကုိင္ဖက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ဖုိ႔လုိသည္။ေယာက္်ားမ်ားအ
တြက္ လည္စည္း (နက္တုိင္) ပါမွ သင့္ေတာ္မည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ခန္႔ထားရန္ ရွိ၊ မရွိ
သြားေရာက္ စုံစမ္းသည့္အခါမ်ဳိး၌ပင္ စကတ္ဝတ္သြားလွ်င္
ပုိၿပီးသင့္မည္။
၂။
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အေရးပါသကဲ့သုိ႔
ပင္ကုိယ္ခႏၶာသြင္ျပင္ကလည္း အေရးႀကီးသည္။ အဖုိးတန္
ဝတ္ေကာင္းစားလွ ေၾကာ့ေမာ့ေအာင္ ဆင္ျမန္းထားလည္း
ကုိယ္ခႏၶာက ညစ္ပတ္ေနၿပီး၊ ဆံပင္ကလည္း
ဖ႐ုိဖရဲႏွင့္ နံေစာ္ေနလွ်င္ သင့္ကုိအလုပ္ေပးဖုိ႔
ထည့္စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေပ။ အျမဲေရခ်ဳိး၊
ေခါင္းေလွ်ာ္၊ တစ္ကုိယ္လုံးသန္႔စင္ၿပီး မုတ္ဆိတ္ရိတ္၊
အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေဆးသုံးပါ။ ဆံပင္ကုိလည္း
အလုပ္ရွာရာ၊ အလုပ္ဆင္းရာသုိ႔မသြားမီ ၿဖီးပါ။

၃။
သင့္ရလုိသည့္အလုပ္ႏွင့္
လုိက္ဖက္ေအာင္ဝတ္ပါ၊ လက္ရွိအလုပ္ဆင္းသည့္ပုံမ်ဳိး
မျဖစ္သင့္။ လုပ္ငန္းအလုိက္ ပညာရွင္မ်ား
ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံကုိ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူၿပီး
႐ုပ္သံျမင္ကြင္းကုိ ေလ့လာပါ။ သူတုိ႔ဘယ္လုိ
အဝတ္အစားမ်ဳိးဝတ္ၿပီး ဆံပင္ပုံစံဘယ္လုိထားသလဲ၊
လုပ္လုိတဲ့အလုပ္မွာ ဘယ္လုိအဝတ္အစားမ်ဳိးႏွင့္သင့္မ
ည္နည္း။ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ေနပုံရသူတုိ႔ကုိ ေလ့လာၿပီး
သူတုိ႔လုိ ဝတ္ဆင္ပါ။
၄။
မွန္ေရွ႕ရပ္ၿပီး ကုိယ့္ဘာသာေမးၾကည့္ပါ။
“မွန္သားျပင္က ႐ုပ္ရည္မ်ဳိး ငါသာဆုိရင္
အလုပ္ခန္႔မလားလုိ႔ ေမးပါ။” သင္ဘယ္ပဲသြားသြား
ေသေသခ်ာခ်ာ မွန္ထဲၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္ဘာသာ
ေမးခြန္းထုတ္ပါ။ သင္လုပ္လုိတဲ့အလုပ္အတြက္ အသင့္ဆုံး
႐ုပ္ရည္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ျမင္ရင္ ဆံပင္ပုံစံ၊ မိတ္ကပ္တုိ႔ကို
ေျပာင္းပစ္လုိက္ပါ။ ရိတ္သင့္တဲ့ အေမြးအမွ်င္ေတြရိတ္ၿပီး
သန္႔ရွင္းသစ္လြင္တဲ့ ဝတ္ေကာင္းစားလွဝတ္ၿပီး
လုိအပ္ေနတာေတြ ျပဳျပင္လုိက္ပါ။ အလုပ္ရွာမထြက္မီ
ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္ပါေစ။
၅။
သင့္႐ုပ္ရည္႐ူပကာတြင္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ
အျပံဳးပင္ျဖစ္၍ အျမဲသာေဆာင္ပါေလ။

www.futuresthroughtraining.org

အလုပ္ရွာထြက္ရာတြင္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ဝတ္စားထားပုံ
သင္အလုပ္ရွာထြက္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက သင့္ကုိဆက္ဆံပုံမွာ သင္ဝတ္စားပုံေပၚ မူတည္ေနလိမ့္မည္။
သင္ဝတ္ေနက်ပုံစံ မဟုတ္သျဖင့္ ႐ိႈးတုိးရွန္႔တန္႔ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑မွလြဲ၍ အလုပ္ရွင္ အမ်ားက
ဤသုိ႔ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးကုိ မ်က္စိယဥ္ေန၍ ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္ျဖစ္ရာ သင္လုပ္ရမည့္ အဆင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္
ဝတ္စားရန္ အမွန္တကယ္ပင္ လုိအပ္သည္။ သင္ကေလ်ာ္ညီေအာင္ ဝတ္စားရန္ ဝတ္စားရန္ ဝန္ေလးေနလွ်င္
အလုပ္ရွင္အမ်ားစုကလည္း သူတုိ႔ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးရန္ လက္ရြံ႕ေကာင္း ရြံ႕ၾကေပလိမ့္မည္။
သင္အလုပ္ရွာထြက္သည့္အခါ ဝတ္ဆင္သင့္ေသာ ပုံစံမ်ဳိးမ်ား
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အလုပ္ရွာစဥ္ အလုပ္သမားအလုိရွိသည့္စာရင္းတင္ရာဌာနမ်ား
အလုပ္ရွာသည့္အခါ ဝင္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ေနရာအမ်ားရွိသည္။ ေနရာဌာနအမ်ဳိးစုံ၌ နည္းမ်ဳိးစုံတိုး၍ရွာပါ။
သာဓကအခ်ဳိ႕ကုိျပရလွ်င္ပုံႏွိပ္စာနယ္ဇင္း္
• တနလၤာနံနက္တုိင္းထုတ္ေဝသည့္ အပတ္စဥ္
အလုပ္သမားအလုိရွိသည့္စာရင္း
- Futures Through Training
• Standard Examiner
• Box Elder News Journal
• Salt Lake Tribune
• Logan Herald
• Provo Herald
• ေဒသခံသတင္းစာ တစ္ေစာင္ေစာင္
ေနာက္ေန႔သြားၾကည့္ပါ၊
• သင္အျပင္ထြက္သည့္အခါတုိင္း စတုိးဆုိင္၊
ဓာတ္ဆီဆုိင္ အေရာင္းစာေရးမ်ားထံမွ
အလုပ္ရႏုိင္မည့္သတင္း ေမးၾကည့္ပါ။
အြန္လုိင္း
• statejobs.utah.gov
• www.utahjobfinder.com

• jobs.utah.gov - Job Seeker ေအာက္မွ
“Electronic Job Board” ကုိ ဝင္ရန္။
• www.ihc.com/jobs/index.jsp “Search & Apply for Jobs” ကုိ ဝင္ၾကည့္ပါ။
လူကုိယ္တုိင
• Workforce ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန
• Job Searching Day - ေဒသခံအလုပ္ရွင္မ်ား
အားလုံးထံသြားၿပီးေလွ်ာက္လႊာ
လမ္းညႊန္မ်ား
• အလုပ္ခန္႔သည့္သတင္းကုိ မိသားစုဝင္မ်ား၊
မိတ္ေဆြမ်ားထံမွယူၿပီး ေန႔ခ်င္း သုိ႔မဟုတ္
ေနာက္ေန႔သြားၾကည့္ပါ၊
• သင္အျပင္ထြက္သည့္အခါတုိင္း စတုိးဆုိင္၊ ဓာတ္ဆီဆုိင္
အေရာင္းစာေရးမ်ားထံမွ အလုပ္ရႏုိင္မည့္သတင္း
ေမးၾကည့္ပါ။
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