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အခ်ိန္

UTAH FARMWORKER PROGRAM

အလုပ္စတင္ဝင္ျခင္း - ပုံပန္း
အလုပ္ခြင္စမဝင္မီ မည္သည့္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိး
ဤလုပ္ငန္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမည္ကို အစဥ္စုံစမ္းသင့္သည္။
သင္၏အလုပ္ကို လက္ခံလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွာ
ဤကိစၥအတြက္ အသင္႔ဆုံးျဖစ္သည္။
“ဝတ္စုံစည္းကမ္း” ဘယ္လိုခ်မွတ္ထားပါသလဲလို႔ေမးပါ။
စီးပြားလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးအတက္ပညာ
လည္စည္းႏွင့္ ဝတ္စုံဝတ္ဆင္ပါ။ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ
သက္ေမြးအတတ္ပညာသတ္မွတ္အဝတ္အစား ဝတ္ပါ။
ေန႔စဥ္အလုပ္ဆင္းရာ၌ ဤသို႔ဝတ္ဆင္ပါ။
ဤအဆင္႔ေအာက္ျဖစ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ဳိး မဝတ္ပါႏွင့္။
စီးပြားလုပ္ငန္း ထသြားထလာဝတ္ဆင္မွု
ေယာက္်ားမ်ား - ေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္
အရည္အေသြးေကာင္း ရွပ္အကၤ်ႌႏွင့္
အခမ္းအနားဝတ္ရွဴးဖိနပ္မ်ဳိး ဝတ္ဆင္ပါ။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား - အနည္းဆုံး ဒူးဖုံးစကတ္ရွည္ရွည္
သို႔မဟုတ္ ေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္ ထိပ္ပိတ္ရွဴးဖိနပ္၊
ဆြယ္တာအက်ႌ သို႔မဟုတ္ ဘေလာက္ဝတ္ပါ။
ေရွာင္ရန္ - ဂ်င္းေဘာင္းဘီ၊ တီရွပ္၊ ဟာဝိုင္ယီရွပ္၊
ပတၱဴဖိနပ္၊ ေကာင္းဘိြဳင္ဘြတ္ဖိနပ္၊ ႀကိဳးသိုင္းဖိနပ္၊ ဦးထုပ္
စသည့္ အေပါက္မ်ားပါသည့္အရာမ်ဳိး။
ထသြားထလာ အဝတ္အစား
အေရာင္ႏွင့္ ဇင္ေဘာင္းဘီရွည္၊ ရွပ္အက်ႌအသန္႔။
ကုမၸဏီ၏ အဝတ္အစားစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဂ်င္းေဘာင္းဘီအျပာ၊ တီရွပ္ႏွင့္ ႀကိဳးသိုင္းဖိနပ္မ်ားအေပၚ
သေဘာထားကို အလုပ္ရွင္ထံေမးပါ။ အလုပ္ရွင္
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားပုံ ျခားနားတတ္သျဖင့္
ဘယ္လိုစည္းကမ္းထားသည္ကိုေမးၾကည့္ပါ။
တူညီဝတ္စုံ
မည္သည့္ဝတ္စုံမ်ုိး သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ဝတ္ပါ။
မိမိတာဝန္က်သည့္အဆိုင္းၿပီးတိုင္း ဝတ္စုံကိုေလွ်ာ္ပါ
သို႔မဟုတ္ အရန္ဝတ္စုံထားၿပီး အလဲအလွယ္ႏွင့္ဝတ္ပါ။
အလုပ္ရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း တူညီဝတ္စုံသာမက

႐ွဴးဖိနပ္ပုံစံႏွင့္ အေရာင္သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။
႐ွဴးဖိနပ္စည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလုပ္ရွင္ကို
သေဘာထားေမးၾကည့္ပါ။ ဝတ္စုံစည္းကမ္းမည္သို႔ပင္ရွိေစ
ေန႔စဥ္ အလုပ္ခြင္သို႔ မထြက္ခြာမီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ
ထြက္ခြာပါ။
• သင္ဝတ္မည့္ အဝတ္အစားမ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္သန္႔စင္ၿပီး၊
မီးပူထိုးၿပီး။
• ေရခ်ဳိးၿပီး၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး။
• အနံ႔အသက္ ေပ်ာက္ေဆးသုံးပါ။
• သြားတိုက္ၿပီး သင္ႏွင့္အတူ အာနံ႔သင္းပူရွိမ္းသၾကားလုံး
ယူေဆာင္ပါ။
• ေခါင္းၿဖီးရာ၌ ဆံပင္ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ၿဖီးပါ။
• မွန္ထဲၾကည့္ၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ျပင္ဆင္မြမ္းမံပါ။
• ေယာက္်ားမ်ား မုတ္ဆိတ္ႏႈတ္ခမ္းေမြးရိတ္ပါ။
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အလုပ္စဝင္ျခင္း - စိတ္ေနသေဘာထား
လုပ္ရပ္တို႔တြင္ လူတစ္ဦး၏စိတ္ေနသေဘာထားထင္
ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ ’သေဘာေကာင္းသူ’
တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို
အစဥ္အၿမဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္။
ေဖာ္ေ႐ြပါ
ျပဳံးျပဳံးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ အားလုံးအေပၚ က႐ုဏတရားထားပါ။
ဤသို႔ဆိုရာတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သင့္အထက္
လူႀကီးႏွင့္ ဝယ္ယူအားေပးသူတို႔ကိုဆိုလိုသည္။
လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာရွိပါ
ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ေပးလာသည့္ မည္သို႔ေသာ
တာဝန္မဆိုလုပ္ေပးပါ။ ဘာပဲခိုင္းခိုင္း ေခါင္းညိတ္ပါ။ သင္
အလုပ္ လုပ္ေပး၍ လုပ္ခရျခင္းျဖစ္ရာ။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္/
ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မွာမပါ’’ ဟု
ေပးလာေသာ တာဝန္ကို မျငင္းေကာင္းပါ။
အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ
ေကာင္းေသာအားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ၊
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စကားေျပာစရာဘာမွ် မရွိလွ်င္
ဆိတ္ဆိတ္ေနပါ။ သင့္ႏႈတ္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္
သင့္အလုပ္တာဝန္၊ သင္အလုပ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ
လုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူပံ့ပိုးမွု အသုံးအေဆာင္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အေကာင္းျမင္သည့္ စကားမ်ဳိးဆိုပါ။
အလုပ္ႏွင့္လက္မျပတ္ဇယ္စက္သလို
လုပ္စရာလုပ္ၿပီးလွ်င္ ဘာမ်ားထပ္လုပ္ႏိုင္ဦးမလဲေတြးၾက
ည့္ပါ။ သန္႔ရွင္းေရး စနစ္တက် စီကာစဥ္ကာထားျခင္းမွ
ဘာမ်ားလုပ္ေပးလို႔ရနိုင္မလဲ ေမးသည္အထိ ျဖစ္နိုင္သည္။
ဘာမွ်မလုပ္ဘဲ ထိုင္ေနျခင္းမ်ဳိးေရွာင္ပါ။
စိတ္ရွည္ပါ
သင့္ကိုသင္၊ သင့္အလုပ္ႏွင့္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
ေဖာက္သည္ဝယ္ယူအားေပးသူတို႔ႏွင့္ စိတ္ရွည္ဖို႔ လိုသည္။
အလုပ္တစ္ခုတြင္ ေနသားတက် ျဖစ္ရန္အနည္းဆုံး
ႏွစ္ပတ္ေလာက္လိုသည္။ ထိုထက္အခ်ိန္

ပိုေပးရတာမ်ဳိးလည္းရွိမည္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္ကိုသင္
စိတ္ရွည္ရွည္ထားႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အခြင့္အလမ္း
ပိုရွိမည္။ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ
ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား ႏွင့္ျဖစ္ေစ ျပႆနာရွိလာလွ်င္
သူတို႔လည္းလူသားေပပဲကိုးဟု သေဘာထားပါ။
မွန္ကန္သည့္စိတ္ေနသေဘာထားေမြးတတ္ရ
န္မွာ အေရးႀကီးဆုံးေသာအတတ္ပင္ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တို႔ကို သင္အလုပ္စဝင္သည္မွ
လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္လွ်င္ ‘‘သေဘာေကာင္းသူ’’ဟု
နာမည္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈအေကာင္းဆုံး
မဟုတ္ေသာ္လည္း စိတ္သေဘာထားေကာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္
မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပါရမီခံရွိၿပီး
အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း စိတ္ထားညံ့သူ
အလုပ္သမားတို႔ကို ယွဥ္လိုက္လွ်င္ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုက
ပထမအလုပ္သမားမ်ဳိးကိုသာ ရလိုၾကသည္။
သင္အထက္လူႀကီးက တစ္ခုခုခိုင္းလွ်င္ ဟုတ္ကဲ့သာ
အျမဲဆိုပါ၊ မၿငီးမျငဴဘဲ လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

If your boss asks you to do something – Always say yes,
and do it without complaining.
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အလုပ္စဝင္ျခင္း - အခ်ိန္
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑တြင္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတြင္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားအနက္ အေရးႀကီးဆုံး သယံဇာတပင္
ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုက သင့္ကိုနာရီျဖင့္ လုပ္ခကို တြက္၍ေပးသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီကို
တစ္မိနစ္မက်န္ သင္ကအလုပ္လုပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အလုပ္ရွင္၏ ႐ွုေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ သင္က သတ္မွတ္သည့္
လုပ္ချဖင့္လုပ္ရန္ သင္ကလက္ခံလိုက္ေသာအခါ - မည္သည့္တာဝန္ကိုမဆို ေပးလာလွ်င္ လုပ္မည္။ လုပ္ရာတြင္လည္း
ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေပးမည္၊ စိတ္သေဘာထားမွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ လုပ္ေပးမည္ဟု နားလည္ထားသည္။
အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းမ်ားကို
မပ်က္မကြက္လိုက္နာပါ။
ေန႔စဥ္အလုပ္ဆင္းပါ
အလုပ္စဝင္သည္မွ တစ္လအတြင္း အလုပ္ပ်က္ကြက္ရန္
လက္ခံႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟူ၍မရွိ။
စဝင္သည့္ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း နာမက်န္းျဖစ္၍
ခြင့္ေတာင္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေၾကာင့္
ေခတၱနားရန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚကိစၥျဖစ္မွသာ
ခြင့္ေတာင္းပါ။
ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ လုပ္ခ်ိန္ထက္ ေစာၿပီး အလုပ္ခြင္ဝင္ပါ
၁၀မိနစ္အနည္းဆုံး ေစာၿပီးဝင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ပါ။
တစ္မိနစ္ေနာက္က်ၿပီးဝင္လွ်င္ပင္ ေနာက္က်လြန္းလွသည္
ဟုမွတ္ပါ။
သင့္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးက မေျပာဘဲႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ်
အလုပ္ခြင္က ေစာၿပီးမျပန္ပါႏွင့္
ေစာၿပီးျပန္ခြင့္ဘယ္ေတာ့မွ မေတာင္းပါႏွင့္။ အထူးသျဖင့္
စိတ္ဆႏၵအေလွ်ာက္ လုပ္အားေပးမ်ားေခၚသည့္အခါတြင္မွ
ေစာေစာျပန္ခ်င္သည္ မလုပ္ပါႏွင့္။ အနည္းဆုံး
အလုပ္ႏွစ္လ ဝင္ၿပီးမွသာ ဤအခြင့္မ်ဳိးေတာင္းသင့္ၿပီး
မၾကာခဏ အခြင့္ေတာင္းျခင္းကိုလည္း မလုပ္ပါႏွင့္။

ေအာက္ပါတို႔ကိုခံစားရာ၌ တာဝန္ေက်ပြန္ေရး
အသိစိတ္ဓာတ္ထားပါ။
ေခတၱနားခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္
သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္အခ်ိန္သာယူ
ပါ။ တစ္မိနစ္မွ်မပိုေစႏွင့္။ နားခ်ိန္မေစ့မီ
အလုပ္ျပန္ဝင္ရန္ေခၚလွ်င္လည္း မၿငီးမျငဴ ျပန္ဝင္ပါ။
နာမက်န္းခြင့္
နာမက်န္းခြင့္ျဖင့္ေနခ်ိန္ကို မွတ္ထားပါ။
ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္းအတာထက္
နာမက်န္းခြင့္မပိုေစႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္မွသာ
ဤခြင့္မ်ဳိးေတာင္းပါ။ သင္လိမ္ေတာင္းတာေပၚလွ်င္
သတိေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္
ျဖဳတ္သည့္အထိေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းခံရမည္။
မည္သို႔မွ် အေရးမယူသည့္တိုင္ေအာင္ အလုပ္ရွင္က
မွတ္ထားၿပီး သင့္ကိုယုံေတာ့မည္မဟုတ္။
အားလပ္ရက္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခြင့္ယူျခင္း
ဤခြင့္ရက္ယူၿပီးသည္ကို မွတ္ထားၿပီး
ခြင့္ျပဳထားသည္ထက္ ခြင့္ရမွယူပါ။ အားလပ္ရက္ခြင့္မယူမီ
ႀကိဳတင္ၿပီး အလုပ္ရွင္ကိုအသိေပးၿပီးမွ အစီအစဥ္ဆဲြပါ။
အလုပ္သမားမ်ား သာမန္အားျဖင့္ အားလပ္ရက္မယူမီ
အနည္းဆုံး ႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍အလုပ္ရွင္ႏွင့္ညႇိပါ။
အဆိုင္းလုိက္ဝင္ရေသာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
အစားထိုးဝင္ရျခင္းမ်ား ရွိမည္ျဖစ္၍ ၎ထက္အခ်ိန္ပို
လိုေကာင္းလိုလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလပ္ရက္ယူျခင္းႏွင့္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ခြင့္ယူေရးကိစၥမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္
မည္သို႔စိစဥ္သင့္သည္ကိုညႇိပါ။
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