ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း
မာတိကာ
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္မိတ္ဆက္
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေရးရာတြင္စည္းမ်ဥ္း
စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စု
အျခားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စု
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ရာ၌ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ပုံစံခ်ကာေရးသြင္းျခင္း
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း အရည္အေသြး အကဲခတ္သုံးသတ္ျခင္း
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ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္မိတ္ဆက္
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူတုိ႔အနက္ မည္သူ႔ကုိ လူေတြ႕ေမးျမန္းမည္ကုိ ေရြးရာတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ လုပ္နည္းမတူၾကေပ။
ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က သီးသန္႔ျပဳစုထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ သုံးသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ အလုပ္သမားအင္အားဝန္ေဆာင္မႈဌာနက
သုံးသည့္ ဘက္စုံသုံးေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ိဳးကုိ သုံးသည္။ အခ်ဳိ႕က ေလွ်ာက္လႊာအစား ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ လက္ခံၾကသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းေပၚမူတည္သည္။
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းဆုိသည္မွာ ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ အသုံးက်သည္ကုိ စာရြက္တစ္မ်က္ႏွာစာ ေရးသြင္းသည့္ေၾကာ္ျငာလုိ႔သာ ဆုိပါစုိ႔။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ကာလက လုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ ပုိင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္၊ ပညာေရးႏွင့္ အထူးေလ့က်င့္မႈ
သင္တန္းမ်ား၊ ေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္ သင့္ကုိဘယ္လုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္တုိ႔ကုိ ရာဇ်ဴေမ၌ ေဖာ္ျပရသည္။
ဤက႑တြင္ သင္၏ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းမည္သုိ႔ျပဳစုရမည္ကုိ ေျပာျပမည္။

သင္အလုပ္ေျပာင္းလုပ္သည့္အခါတုိင္း အရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုခုကုိ
ေနာက္ထပ္ရရွိ တတ္ေျမာက္သြားသည့္အခါတုိင္း၌ လက္မွတ္၊ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
စသည္ရတုိင္း သင္က
့ ုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင္ ထပ္ျဖည့္၍ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညႇိေပးပါ
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ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေရးရာတြင္စည္းမ်ဥ္း

မည္သူမဆုိ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေရးရာ၌ အခက္အခဲေတြ႔ႏုိင္ေသာ္လည္း အေကာင္းဆုံးေရးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမည္။
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင္ ပါရမည့္အခ်က္မွာ၁။
စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆုံးတြင္ သင့္နာမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္
ဖုန္းနံပါတ္ကုိေရးပါ။ သုိ႔မွသာ အလုပ္ရွင္က
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္။ မေရးထားလွ်င္ အလုပ္ရွင္က
သင့္ကုိမည္သုိ႔မွ် မေခၚတတ္၍ သင္အလုပ္ရမည္
မဟုတ္။
၂။
သင့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တစ္မ်က္ႏွာအတြင္း
ဝင္ေအာင္ေရးပါ။ ထုိထက္ပုိလွ်င္ အလုပ္ရွင္က
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဖတ္မည္မဟုတ္၊ သင့္ကုိ
အလုပ္ခန္႔ခ်င္ေစမည့္ အခ်က္တုိ႔သာ လုိရင္းတုိရွင္းေရးပါ။
၃။
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ ပုိ႔ရာ၌ အေပၚစာျဖင့္သာ
တြဲပုိ႔ပါ။ အေပၚစာျဖင့္ပုိ႔ေပးရန္ မေတာင္းဆုိသည့္တုိင္
ဤနည္းျဖင့္ သင့္ကုိသင္ မိတ္ဆက္ႏုိင္ၿပီး
သင္ေလွ်ာက္သည့္အလုပ္အတြက္ အံကုိက္ျဖစ္သည္ကုိ
ျပႏုိင္မည္။

၄။

၅။
၆။

ေထာက္ခံေပးမည့္သူစာရင္းေတာင္းမွ
အမည္စာရင္းေပးပါ။ သင့္ကုိယုံစား အထင္ႀကီးမည့္သူ
ျဖစ္ေစရမည္။ ေတာင္းမွေပးပါ။ မေတာင္းလွ်င္ “လုိ
အပ္ကေထာက္ခံေပးမည့္သူစာရင္းတင္ျပပါမည္”
“References Available Upon Request” ဟူ၍သာ
စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါ။
ျပ႐ုပ္ေကာင္းပါေစ။ အဆင္အျပင္ သန္႔ရွင္း
ေသသပ္ရန္ ပဓာနျဖစ္သည္။ ေပေရတြန္႔ေၾကေနလွ်င္
မပုိ႔ဘဲထားတာက ေကာင္းဦးမည္။
စာစီစာ႐ုိက္ မလုပ္မီ အၾကမ္းေရးပါ။
ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ၿပီးမွ ဘာေရးရင္ေကာင္းမလဲ
စဥ္းစားမည့္အစား ႀကိဳတင္ေတးမွတ္ထားၿပီးမွ
႐ုိက္သြင္းသည္က ပုိထိေရာက္မည္။ ဤ႑တြင္လည္း
ထည့္သင့္သည့္အခ်က္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းျပဳစုရန္ အခ်ိန္ယူအားထုတ္ရေသာ္လည္း
လုပ္ရက်ဳိးနပ္လွသည္။
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စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စု
ညႊန္ၾကားခ်က္ - သင့္စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ လုပ္ပုံကုိင္ပုံတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ဟူသမွ်ထည့္ရန္။
အလုပ္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ရွိေစလုိေသာ အရည္အေသြးမ်ားကုိ
သိရသမွ်ေဖာ္ျပထားသည္။
လူမႈဆက္ဆံေရး
အသင္းအဖ ြဲ႔ႏွင့္လုပ္ကုိင္တတ္သူ
ရန္မလုိတတ္
ပဋိပကၡေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးတတ္သည္။
အားထားရသည္။
စိတ္ခ်ရသည္။
႐ုိးသားသည္။
ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာသည္။
သစၥာရွိသည္။
ၾသဇာကိတၱမရွိသည္။
ေဖာ္ေရ ြသည္။
ခင္မင္တတ္သည္။
လုပ္ေဖာ္မ်ားႏွင့္အဆင္ေျပသည္။
ဝယ္ယူအားေပးသူတုိ႔ႏွင့္အဆင္ေျပသည္။
မိမိကုိႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပသည္။
စိတ္ေနစိတ္ထား
ေပးသည့္တာဝန္မျငင္းတတ္။
ဆင္ေျခမေပးဘ ဲ ေျပလည္သ ြားေစသည္။
မၿငီးမျငဴ အလုပ္လုပ္သည္။
အလုပ္တန္ဖုိးထားသည္။
သင္ယူလုိစိတ္ရွိသည္။
သင္ယူရန္စိတ္အားသန္သည္။
ႀကီးပ ြားတုိးတက္လုိသည္။
စိတ္ထားမွန္သည္။
အျပဳသေဘာေဆာင္သည္။
ေျပာင္းလ ြယ္ျပင္လ ြယ္ရွိသည္။
အလုပ္ကုိေလးစားသည္။
ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည္။
ပညာရွင္ပီသည္။
ကုိယ္ထူကုိယ္ထလုပ္ငန္း။
အားႀကဳိးမာန္တက္လုပ္တတ္သည္။
တက္ၾက ြသည္။
အလုပ္တ ြင္ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားသည္။
အၾကမ္းပတမ္းလုပ္ႏုိင္သည္။
စ ြမ္းရည္
ႏႈတ္ျဖင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိလုိက္နာသည္။
စာျဖင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိလုိက္နာသည္။
ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈကုိမျဖံဳဘ ဲ အလုပ္လုပ္သည္။
အေလးအပင္မႏုိင္သည္။
မထုိင္စတမ္းရပ္လ်က္______ နာရီလုပ္ႏုိင္သည္။
တတ္လ ြယ္သည္။
(အစ ြမ္းကုန္) ______ အေလးမႏုိင္သည္။
______ (အေလးခ်ိန္) ကုိပင့္ထားႏုိင္သည္။
______ နာရီမနားတမ္းလုပ္ႏုိင္သည္။
ႀကီးၾကပ္မႈေပးႏုိင္သည္။
ဝယ္ယူအားေပးသူအတ ြက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည္။
ေလ့က်င့္သင္တန္းတက္ႏုိင္သည္။

ခရီးသ ြားႏုိင္သည္။
တစ္ပတ္လွ်င္______ ေန႔/ ည ခရီးသ ြားႏုိင္သည္။
မ်ဥ္းေျဖာင့္အတုိင္းျဖတ္ႏုိင္သည္။
ေျမပုံဖတ္ႏုိင္သည္။
(အေဆာက္အအုံ၊ စက္စသည္) တည္ေဆာက္ပုံ
အျပာေရာင္စာရ ြက္ေပၚဓာတ္ပုံ(ဘလူးပရင့္) ကုိ
ဖတ္တတ္သည္။
လက္ရာအရည္အေသ ြး
အေသးစိတ္ဂ႐ုစုိက္သည္။
အလုပ္ကုိေနာက္ကလုိက္ျပင္ရန္မလုိသေလာက္
ေသခ်ာသည္။
အလုပ္တစ္ခုကုိေဗ ြေဆာ္ဦးလုပ္ရလွ်င္ပင္ျဖစ္ေျမာက္သ
ည္။
ပညာေရးႏွင့္ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္မႈ
အဂ ၤလိပ္စာဖတ္ႏုိင္သည္။
အဂ ၤလိပ္လုိေရးႏုိင္သည္။
အဂ ၤလိပ္လုိေျပာႏုိင္သည္။
အဂ ၤလိပ္လုိနားလည္သည္။
ဖတ္တတ္ေသာ အျခားဘာသာစကား(မ်ား) ______
ေရးတတ္ေသာ အျခားဘာသာစကား(မ်ား) ______
ေျပာတတ္ေသာ အျခားဘာသာစကား(မ်ား) ______
နားလည္ေသာ အျခားဘာသာစကား(မ်ား) ______
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးတတ္ေျမာက္သည္။
စကားျပန္ျခင္း/ဘာသာျပန္ျခင္း။
သခ ၤ်ာကၽ ြမ္းက်င္မႈ- သင့္/ေကာင္း/ကၽ ြမ္းက်င္
က ြန္ပ်ဴတာကၽ ြမ္းက်င္မႈ- သင့္/ေကာင္း/ကၽ ြမ္းက်င္
ေပႀကိဳးသုံးႏုိင္/ဖတ္ႏုိင္သည္။
အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးလက္မွတ္။
အေထ ြေထ ြပညာေရးဒီပလုိမာ
ပထမဘ ြဲ႕(ဝိဇၨာဘ ြဲ႔/ သိပၸံဘ ြဲ႔)
ႏွစ္ႏွစ္သင္ေကာလိပ္ဘ ြဲ႔
ေအာင္လက္မွတ္(မ်ား) ______
အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာလုိပ္စင္(မ်ား) ______
အျခားပညာေရးသင္တန္း ______
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စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စု

		
		
		
		
		
		
		

အလုပ္လုပ္ပုံ
ႀကီးၾကပ္ရန္မလိုဘ ဲ အလုပ္လုပ္သည္။
ႀကီးၾကပ္မႈအနည္းငယ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္သည္။
သီးျခားလ ြတ္လပ္စ ြာလုပ္သည္။

အျခားသူတုိ႔ႏွင့္အဆင္ေျပေျပအလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္။
လုိသလုိအခ်ိန္ေျပာင္းလ ဲလုပ္ႏုိင္သည္။
အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အညီလုိက္၍လုပ္သည္။
သတ္မွတ္ခ်ိန္အတ ြင္း အလုပ္ၿပီးေအာင္လုပ္သည္။
ေန႔စဥ္အလုပ္ခ ြင္ေစာေစာဝင္သည္။
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္အခ်ိန္မီအလုပ္ဝင္သည္။
ေအာက္ပါေမးခ ြန္းကုိ“၃ႏွင့္အထက္”ဟု ေျဖရမည္ဆုိက
အမွတ္အသားမျပဳႏွင့္။
ယခင္ႏွစ္အတ ြင္း အလုပ္ဝင္ခ်ိန္ ေနာက္က်ဝင္ရာ ၁
မိနစ္ ျဖစ္လွ်င္ပင္ေဖာ္ျပရမည့္ရက္ေပါင္း
မည္မွ်ရွိသည္။______
အလုပ္ဝင္ရန္ပ်က္က ြက္ျခင္းမရွိ။
ေအာက္ပါေမးခ ြန္းမ်ားတ ြင္၄
ႏွင့္အထက္အေျဖေပးရန္ရွိက
အမွတ္အသားမျပဳႏွင့္။
• ၿပီးခ ဲ့သည့္ႏွစ္အတ ြင္း နာမက်န္းခ ြ
င့္ဖုန္းဆက္ေတာင္းခ ဲ့
သည့္ေန႔ေပါင္း ______
• ၿပီးခ ဲ့သည့္ႏွစ္အတ ြင္း ႀကိဳတင္ခ ြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ပ်က္က ြ
က္ ခ ဲ့ေသာေန႔ေပါင္း ______
• ၿပီးခ ဲ့သည့္ႏွစ္အတ ြင္းက သင့္အလုပ္ဆုိင္းတ
ြင္အျခားသူ တစ္ေယာက္လူစားဝင္ခ
ဲ့ရသည့္အႀကိမ္ေပါင္း ______
အလုပ္ကုိလ်င္ျမန္စ ြာၿပီးေအာင္လုပ္ႏုိင္သူ။
တည္တည္မွန္မွန္အလုပ္လုပ္သူ။
လက္ေၾကာတင္းတင္း အလုပ္လုပ္သူ။
ေကာင္းစ ြာအခ်ိန္ကုိစီမံခန္႔ခ ြဲတတ္သူ။
အလုပ္ႏွင့္လက္မျပတ္အလုပ္လုပ္သူ။
ေဘးကင္းေအာင္အလုပ္လုပ္သူ။အျခား
ျပစ္မႈက်ဴးလ ြန္သည့္ရာဇဝင္မရွိ။
ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းသည္။
ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္တြင္ျ
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အျခားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စ

ေဒသ/ရပ္ရြာ ဝန္ေဆာင္မႈသမုိင္း
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ခဲ့သမွ်ကုိ ေဖာ္ျပပါ။

ကုမၸဏီ / အစုိးရဌာန / အဖြဲ႕အစည္းအမည္
လိပ္စာ
ႀကီးၾကပ္သူအမည္

ဖုန္းနံပါတ္

အလုပ္အမည္
(သက္ဆုိင္ပါက) ပြဲ / ျဖစ္ရပ္အမည္
စသည့္ရက္

ၿပီးဆုံးသည့္ရက္

ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ပြဲ/ျဖစ္စဥ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္
 ဟုတ္သည္။  မဟုတ္ပါ။

ဟုတ္သည္ဟုေျဖလွ်င္ မိမိေစတနာ့
ဝန္ထမ္းထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား။

တာဝန္မ်ား
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ခဲ့သမွ်ကုိ ေဖာ္ျပပါ။
ကုမၸဏီ / အစုိးရဌာန / အဖြဲ႕အစည္းအမည္
လိပ္စာ
ႀကီးၾကပ္သူအမည္

ဖုန္းနံပါတ္

အလုပ္အမည္
(သက္ဆုိင္ပါက) ပြဲ / ျဖစ္ရပ္အမည္
စသည့္ရက္

ၿပီးဆုံးသည့္ရက္

ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ပြဲ/ျဖစ္စဥ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္
 ဟုတ္သည္။  မဟုတ္ပါ။

ဟုတ္သည္ဟုေျဖလွ်င္ မိမိေစတနာ့
ဝန္ထမ္းထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား။

တာဝန္မ်ား
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အျခားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း အလုပ္မွတ္စုသမုိင္း

ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္မႈသမုိင္း
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းက သင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕အားလုံးကုိေဖာ္ျပပါ။ မိဘ၊ ဘာသာေရး၊
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားအားလုံးထည့္သြင္းပါ။
အဖြဲ႕အမည္
လိပ္စာ
ဖုန္းနံပါတ္
စတင္သည့္ရက္

ၿပီးဆုံးသည့္ရက္

အဖြဲ႕တြင္အဆင့္ -  အဖြဲ႕ဝင္  ဥကၠ႒  ေကာ္မတီဝင္  အျခား
တာဝန္မ်ား
အဖြဲ႕အမည္
လိပ္စာ
ဖုန္းနံပါတ္
စတင္သည့္ရက္

ၿပီးဆုံးသည့္ရက္

အဖြဲ႕တြင္အဆင့္ -  အဖြဲ႕ဝင္  ဥကၠ႒  ေကာ္မတီဝင္  အျခား
တာဝန္မ်ား
အဖြဲ႕အမည္
လိပ္စာ
ဖုန္းနံပါတ္
စတင္သည့္ရက္

ၿပီးဆုံးသည့္ရက္

အဖြဲ႕တြင္အဆင့္ -  အဖြဲ႕ဝင္  ဥကၠ႒  ေကာ္မတီဝင္  အျခား
တာဝန္မ်ား
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အျခားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စု

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
မည္သည့္ေနရာဌာနတြင္မဆုိ သင့္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ ဆုလာဘ္၊ ဂုဏ္ျပဳရန္ အမည္တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံျခင္းရွိပါက
ရွိသမွ်ကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပရန္
ေအာင္ျမင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအမည္

ရက္စြဲ

အမ်ဳိးအစား -  ဆုလာဘ္  အမည္တင္သြင္းျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈ  ပုဂၢဳိလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ  အျခား
ေအာင္ျမင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအမည္

ရက္စြဲ

အမ်ဳိးအစား -  ဆုလာဘ္  အမည္တင္သြင္းျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈ  ပုဂၢဳိလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ  အျခား
ေအာင္ျမင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအမည္

ရက္စြဲ

အမ်ဳိးအစား -  ဆုလာဘ္  အမည္တင္သြင္းျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈ  ပုဂၢဳိလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ  အျခား
ေအာင္ျမင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအမည္

ရက္စြဲ

အမ်ဳိးအစား -  ဆုလာဘ္  အမည္တင္သြင္းျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈ  ပုဂၢဳိလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ  အျခား
ေအာင္ျမင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအမည္

ရက္စြဲ

အမ်ဳိးအစား -  ဆုလာဘ္  အမည္တင္သြင္းျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈ  ပုဂၢဳိလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ  အျခား
ေအာင္ျမင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအမည္

ရက္စြဲ

အမ်ဳိးအစား -  ဆုလာဘ္  အမည္တင္သြင္းျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈ  ပုဂၢဳိလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈ  အျခား
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ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ရာ၌ စစ္ရန္စာရင္း
သင့္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ စမ႐ုိက္မီ ဤစာရင္းပါအခ်က္အားလုံးျပည့္စုံၿပီလား စစ္ေဆးပါ။ အကဲျဖတ္ခ်က္၊
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေလ့က်င့္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈပုံေလာင္းမွတ္စုႏွင့္ အျခားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းပုံေလာင္းမွတ္စုမ်ားလုိမ
ည္။




သင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္
အမည္ _________________________________
လက္ကုိင္ဖုန္း ____________________________
အိမ္ဖုန္း ________________________________
မွာၾကားလုိရာမွာႏုိင္သည့္ဖုန္း__________________
လိပ္စာ _________________________________
အီးေမးလ္လိပ္စာ___________________________
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းက႑မ်ား
 ၁၀ ႏွစ္ကာလအလုပ္အကုိင္းသမုိင္း
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေလ့က်င္မႈမွ အခ်က္အလက္ မ်ားယူပါ။
ကုမၸဏီအမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အလုပ္ဝင္ရက္၊
အလုပ္အမည္ႏွင့္တာဝန္မ်ား။
 ၁၀ ႏွစ္ကာလေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈ သမုိင္း
ဤက႑အတြက္ အျခားေသာကုိယ္ေရးအက်ဥ္းပုံၾကမ္း
ေလာင္းမွတ္စုမ်ားကုိ သုံးပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း
သင္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ သမွ်ကုိ ေဖာ္ျပရန္။
ကုမၸဏီအမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ စရက္၊ ၿပီးရက္မ်ား၊
အလုပ္အမည္ႏွင့္တာဝန္မ်ား။
 ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အျခားေသာကုိယ္ေရးအက်ဥ္းပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စုမ်ား
ကုိ ဤက႑အတြက္သုံးပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္အတြင္း
သင္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ၊ ပါဝင္ဆဲျဖစ္ေသာ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအားလုံးကုိ ေဖာ္ျပပါ။ မိဘတစ္ဦး
အျဖစ္၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအရ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား
ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ စသျဖင့္
ပါဝင္ခဲ့သည့္ အသင္းအဖြဲ႕အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊
စရက္ ၿပီးရက္မ်ား၊ (အဖြဲ႔ဝင္၊ ဥကၠဌ၊ ေကာ္မတီဝင္စသျဖင့္)
အသင္းတာဝန္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား။
 ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းရည္
ဤက႑အတြက္အခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ခ်က္၊
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စုမွ

ထုတ္သုံးပါ၊ အျခားအခ်က္မ်ားကုိ သင္ေတြ႕လွ်င္လည္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။
 ပညာေရး
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္တုိ႔မွ
အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိထုတ္သုံးပါ။ က်န္ေနေသးသည့္
အခ်က္ရွိလွ်င္လည္းထည့္ႏုိင္သည္။ တက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း
(လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ စရက္ ၿပီးရက္တုိ႔ပါ ေဖာ္ျပ၍)
လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ရခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ လက္မွတ္ စသည္။
 ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ဆုလာဘ္၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ဤက႑အတြက္အျခားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း
ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စုမ်ားကုိ သုံးႏုိင္သည္။
သင့္ကုိခ်ီးျမႇင့္သည့္ဆု၊ အမည္တင္သြင္းျခင္းမ်ား၊
ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား အားလုံးကုိ ေဖာ္ျပရန္။
 စိတ္ဝင္စားမႈ
ဝါသနာပါရာစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ေျဖရာလုပ္ေလ့
ရွိသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါ။
 ေထာက္ခံခ်က္
သင့္ကုိေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ား၊ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ
ေလ့က်င့္မႈမ်ားအခ်က္တုိ႔ကုိ ဤက႑အတြက္သုံးႏုိင္ သည္။
အနည္းဆုံးပုဂၢဳိလ္ ၃ဦး၏အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္
လိပ္စာ၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ သင္သိကၽြမ္းခဲ့ေသာကာလ၊
ေတာ္စပ္ပုံတုိ႔ကို ေဖာ္ျပပါ။
 အျခားသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (သင္က အေရးႀကီးသည္
ဟုယူဆသည္မ်ား)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း - ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ပုံစံခ်ကာ ေရးသြင္းျခင္း

သင့္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ ျပဳစုရာတြင္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ အထင္ႀကီးေလာက္စရာ
အေကာင္းဆုံးအခ်က္တုိ႔ကုိ မ႑ဳိင္ျပဳ၍ ေရးဖြဲ႔ဖုိ႔လုိသည္။ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ ကြန္ပ်ဴတာအစီအစဥ္ျဖင့္ ပုံေသကားက် ေရးဆြဲ
ထားေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာစီစာ႐ုိက္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးျဖင့္ သင့္အတြက္ပုံစံခ်ထားဖုိ႔လုိသည္။
၁။ သင့္အလုပ္အကုိင္သမုိင္းကုိ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပလုိသည္ကုိ
ဆုံးျဖတ္ပါ။
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းတုိင္းတြင္ အလုပ္အကုိင္မွတ္တမ္းက႑
ပါဝင္ရသည္။ ေနာက္ဆုံးလုပ္ခဲ့သည့္အလုပ္ကုိ ပထမ
ေဖာ္ျပ၍ ထုိ႔ထက္အရင္က်သည့္ အလုပ္အစဥ္အတုိင္း
အဆင္သင့္ေဖာ္ျပၿပီး သင္လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္က
လုပ္ခဲ့ေသာအလုပ္ျဖင့္ အဆုံးသတ္ရသည္။
သုိ႔ေသာ္သင့္အလုပ္အကုိင္အပုိင္းတြင္ ပုိ၍အသာေပး
လုိသည့္အပုိင္းကုိ အသာေပး၍ မွိန္ပစ္လုိသည့္အပုိင္း
မွိန္ပစ္တာမ်ဳိးလည္းရွိႏုိင္သည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းသည့္
အဆင့္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူပံ့မည့္အခ်က္လား၊
ဟန္႔တားမည့္အခ်က္လား၊ ခြဲျခား
အလုပ္အကုိင္က႑တြင္ အသာေပးသင့္သည္ဟု

အထင္ႀကီးေလာက္စရာ အေကာင္းဆုံး
က႑ျဖင့္ သင့္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ
အစပ်ဳိးလုိက္ပါ

စဥ္းစားႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား
•
လက္ရွိအလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ခဲ့သည့္
အလုပ္တြင္ ၁၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္လုပ္ခဲ့ျခင္း။
•

သင့္အဓိကက်ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားထံတြင္ တစ္ဦးစီ၌
၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္လုပ္ခဲ့ျခင္း။

•

သင္ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ အထင္ေရာက္ေစမည့္
အလုပ္အမည္မ်ား ေဖာ္ျပရမည္။ သာဓက
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ထြန္စက္ေမာင္း၊ စက္ယႏၲရား
ေမာင္းသူ၊ မီးျပင္းဂေဟဆက္သမား၊ ႐ုံးအုပ္၊
သင္တန္းဆရာစသည္။

ဤက႑ကုိ အသားေပးေဖာ္ျပလုိလွ်င္ ပုံႏွိပ္စာလုံး
ႀကီးႀကီးသုံးျခင္း၊ စာလုံးမည္းသုံးျခင္း၊ ေအာက္တြင္
မ်ဥ္းသားေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အျမင္တြင္ ၾကြားၾကြားရြားရြား
ျဖစ္လာေစႏုိင္သည္။ အလုပ္တစ္ခုတြင္ အသုံးခ်ရေသာ
ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာ အမည္မ်ားမ်ား ထည့္ေပးျခင္း၊
မိမိ၏ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဖာ္ျပျခင္း ျဖင့္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္
ဤက႑ကုိပုိ၍ ေနရာယူေစျခင္းျဖင့္လည္း
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမည္။
အလုပ္အကုိင္က႑တြင္ မွိန္ပစ္သင့္သည္ဟု စဥ္းစားႏုိင္မည့္
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ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း - ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ပုံစံခ်ကာေရးသြင္းျခင္း
အခ်က္မ်ား။
•
သင္သည္ အလုပ္တစ္ခုတြင္ ၃ ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ပင္
လုပ္ေလ့မရွိသည့္ပုံစံေပၚေနျခင္း။
•

သင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ အလုပ္တုိ႔တြင္ အလုပ္ရွင္က
ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ခ်က္နည္းသည္ဟု ထင္ျမင္ေစမည့္
အလုပ္အမည္ အမ်ားအျပားပါေနျခင္း။ သာဓကအစိတ္အပုိင္းဆင္သူ အလုပ္သမား၊ စုိက္ပ်ဳိး-ေမြးျမဴေရး
လုပ္သား၊ ယာယီအလုပ္သမား။

•

သင္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္ကာလ အပုိင္းအျခား
မ်ားစြာရွိသည္။
သင့္အလုပ္အကုိင္သမုိင္းကုိ မွိန္ထားလုိလွ်င္
စာသားကုိ အေရးမပါလွသည့္ ပုံေပါက္ေစရန္
အလုပ္အကုိင္တစ္ခုခ်င္းကုိ စာတစ္ေၾကာင္းမွ်သာ ေရးၿပီး
စာလုံးမည္း၊ ေအာက္မ်ဥ္းသားျခင္းစသည္ မျပဳဘဲထားပါ။
အလုပ္၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္၊
ကၽြမ္းက်င္မႈေဖာ္ျပျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၂။ အစဥ္တစ္ခုမွတ္ပါ
ပုံၾကမ္းေလာင္းမွတ္စုပါကဏ႑မ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္အကုိင္
သမုိင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ပညာေရးစသည္ကုိ သုံးသပ္ၿပီးေနာက္
သင့္ကုိအထင္တႀကီးျဖစ္ေစမည့္ က႑ကုိ ေရြးထုတ္ၿပီး
အဆုိပါက႑ျဖင့္ အစပ်ဳိးလုိက္ပါ။ ဒုတိယေနရာတြင္
ဤေပတံျဖင့္တုိင္းလွ်င္ ဒုတိယျဖစ္မည့္က႑စသည္ကုိ
ေရြးခ်ယ္၍ အမွတ္စဥ္ထုိး ထားပါ။ စာ႐ုိက္သည့္အခါတြင္
အမွတ္စဥ္ ၁ မွစၿပီး အမွတ္စဥ္ထုိးထားသည့္
အစဥ္အတုိင္း႐ုိက္သြင္းပါ။
၃။ စာ႐ုိက္ပါ
စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆုံး၌ သင့္အမည္ႏွင့္ သင့္ကုိ
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းစသည္႐ုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ က႑အလုိက္
အမွတ္စဥ္ထုိးထားသည့္အတုိင္း႐ုိက္ပါ။ ဆုံးလွ်င္ေထာက္ခံစာမ်ား
လုိအပ္ကေပးပါမည္။ (References Available Upon Request)
စာေၾကာင္းျဖင့္ပိတ္ပါ။
၄။ အံဝင္ခြင္က်ေအာင္ညႇိပါ
စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း၊ စာတုိင္ဖြဲ႔ပုံ၊ ေဘးမ်ဥ္းစသည္
သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈၿပီး လုိအပ္လွ်င္ အေရးမပါဟုယူဆရ သည့္
အခ်က္မ်ား ႏုတ္ပယ္ျခင္း၊ စာလုံးအရြယ္အစား ကစားျခင္းျဖင့္
သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးပါဆုံး အခ်က္တုိ႔ကို
တစ္မ်က္ႏွာအတြင္းဝင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္း ခ်က္ထားၿပီး ညႇိေပးပါ။
၅။ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ပါေစ
စာမ်က္ႏွာတြင္ သင့္အမည္စာလုံးသည္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္ေနပါေစ၊
က႑အလုိက္ ေခါင္းစဥ္မ်ားထင္းေနၿပီး တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ပါေစ၊
စာလုံးအရြယ္အစား၊ အထူ အပါး မ်ဥ္းသားျခင္း၊ ပုိင္းကန္႔ျခားမ်ား
ထည့္သြင္းျခင္းတုိ႔ကုိလည္း အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္စသည္။
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ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း - ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း အရည္အေသြး အကဲခတ္သုံးသတ္ျခင္း
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးထံ သင့္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို မပို႔မီ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ မြမ္းမံပါဦး။ သင့္စာ၏
အရည္အေသြးကို ျပန္စစ္ၿပီး အမွားပါလွ်င္ျပင္ပါ။
၁။ စာလံုးေပါင္း
စာစီစာရိုက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ စာလံုးေပါင္းျပင္ေပးသည့္
အဂၤါရပ္ထည့္ေပးထားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ စာလံုးေပါင္း၊ စာ
တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး အစိပ္အက်ဲသဒၵါမွန္ေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏
အကူအညီရယူ၍ ျပင္စရာရွိသည္မ်ားကုိ ျပင္ပါ။
၂။ အျမင္သစ္ႏွင့္ ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္
သင့္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ျပဳစုခ်ိန္ၾကာေညာင္းလာသည့္အခါ
အမွား မျမင္ဘဲ ရွိတတ္သည္။ ၾကာလာလွ်င္ ေခတၱ အနားေပး
ေနာက္တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ၾကာမွ ျပန္ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါ
လြတ္သြားသည့္အမွား၊ အားနည္းခ်က္တို႔ကို ဒိုးခနဲ ဒက္ခနဲ
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျမင္လာလိမ့္မည္။



အလုပ္အကိုင္သမိုင္း၊ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံ၊
ပညာေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္းမ်ားစေသာ
အပိုင္းမ်ားကို အလြဝ္တကူရွာ၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္။



ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းက ရပ္ေရးရြာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုး ထည့္ၿပီး၊
မၿပီး။



လုပ္ဖူးခဲ့ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးလုပ္
ကိုင္ခဲ့သည့္အလုပ္ကို ပထမထား၍ ဦးဆံုးဝင္ခဲ့သည့္
အလုပ္ကို ေနာက္ဆံုးထားသည့္ ကာလအစဥ္ျဖင့္ စဥ္ထား၊
မထား။



အမ်ားဆံုး အထင္ကရျဖစ္ေစမည့္ အသံုးဝင္ဆံုး
ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးေနရာမွ
ေဖာ္ျပထားပါရဲ႕လား။



ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည့္ အျခားေသာကၽြန္ေတာ္၏
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား က်န္ေနေသးသလား။



ထည့္ရန္က်န္ေနေသးေသာ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ တက္ၿပီး
သင္တန္းမ်ား၊ ရၿပီးသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္၊
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိေသးသလား။



ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်ာင္းအမည္မ်ား မွန္ကန္စြာ စာလံုးေပါင္း
ထားရဲ႕လား။

၃။ အျခားသူတို႔ကို ေပးမျမင္ခင္ သင့္ကိုယ္သင္ ေအာက္ပါ
ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကည့္ပါ


ၾကည့္ေပ်ာ္ရႈေပ်ာ္ရွိရဲ႔လား။



တစ္မ်က္ႏွာတည္းျဖစ္ရဲ႕လား။



စာမ်က္ႏွာတြင္ မိမိအမည္စာလံုးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ရဲ႕လား။



အမည္စာလံုးရွင္းလင္းၿပီး ဖတ္ရလြယ္ရဲ႕လား။



ဖုန္းနံပါတ္ပါၿပီလား။



က႑ေခါင္းစဥ္မ်ား ညီတူညာတူရွိရဲ႕လား၊ အရြယ္တူ၊
စာလံုးပံုစံတူ၊ မ်ဥ္းသားမသား စာလံုးမည္းပံုတူရဲ႕လား။



ေလ့က်င့္သင္တန္းအမည္မ်ား မွန္ကန္စြာ စာလံုးေပါင္း
ထားရဲ႕လား။



ပထမဆံုးအပိုင္းဖတ္ၾကည့္လွ်င္ မိမိကုိယ္အထင္ႀကီးစရာ
အေကာင္းဆံုးအပိုင္းျဖစ္မျဖစ္။



က်န္စာလံုးမ်ားအားလံုး မွန္ကန္စြာ စာလံုးေပါင္းထားရဲ႕လား။



အတိုေကာက္ မသံုးဘဲ အျပည့္အစံုေရးပါ။



မိမိဖုန္းနံပါတ္ေပးထားတာမွန္ရဲ႕လား။



ေပးထားေသာလိပ္စာမွန္ရဲ႕လား။



ေပးထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွန္ရဲ႕လား။



“Refereucas Arailabla Urpon Reguset” ကို
စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆံုးတြင္ ထည့္ၿပီးမၿပီး။



မိမိျပဳစုထားေသာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း သားနားပါရဲ႕လား။

(“Sept” အစား “September” “W” အစား “West”
“WPS” အစား “Worker Protection Standards Pesticide
Freceing” “ESL”အစား “English as a Second Language” “UT” အစား “Utah” ဟူ၍ အျပည့္ေရးပါ။)


ေနရာမေလာက္၍ အတိုေကာက္သံုးရလွ်င္ သာမန္
အားျဖင့္ နားလည္ႏိုင္မည့္ ေန႔စြဲ၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဆိုင္ရာ
သိသာႏိုင္သည္တို႔သာ ဟုတ္ရဲ႕လား။
(သာမန္အားျဖင့္ သိႏိုင္သည္မ်ားသာ ခ်ဳံ႕ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ
အသိအမွတ္ျပဳ “WPS” သင္တန္းဆိုင္ရာ “Basic Comp.”
ကုမၸဏီအမည္”PTT”စသည္ျဖင့္အတိုေကာက္မ်ဳိး မသံုးႏွင့္)

www.futuresthroughtraining.org

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း - ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း အရည္အေသြး သုံးသပ္အကဲခတ္ျခင္း
၄။ သင့္ျပဳစုထားၿပီး ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကို အနည္းဆံုးလူ
(ဘယ္---ဦးက သံုးစပ္ၿပီးအၾကံျပဳေစရန္
အလုပ္တစ္ခုကို အနီးကပ္စူးစိုက္ၿပီးလုပ္သည့္အခါ အခ်ဳိ႕
ေသာအရာတို႔၌ မ်က္စိလွ်မ္းသြားတတ္သည္။ အျခားသူ
တစ္ေယာက္ကို ဖတ္ရႈေစသည့္အခါ အလုပ္ရွင္တစ္ဦး
လက္ထဲ မေရာက္မီ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ မြမ္းမံသင့္သည့္ အခ်
က္မ်ားေတြ႕ေကာင္းေတြ႕ေပလိမ့္မည္။ လူ႔အလႊာ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ
လူအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင့္.အလုပ္ကုိ ျပသႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၍
လူ႔အလႊာအသီးသီးမွ လူေပါင္းစံုကို ေရြးသင့္သည္။
ဆယ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္ႏွင့္သိကၽြမ္းၿပီးသူ မိတ္သဂၤဟ
ေဆြမ်ဳိးမ်ားမွ
သင့္အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ သိၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး
ေျပာစရာရွိလွ်င္မကြယ္မဝွက္ ေျပာမည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။
သင့္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သူ ေက်ာင္းဆရာ ေက်ာင္း
ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆရာ ဆရာမမ်ား
စာကိုတည္းျဖတ္ရာ၌ အေတြ႕အၾကဳံရွိသကဲ့သို႔ စာလံုး
ေပါင္းႏွင့္သဒၵါအမွားမ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပ ေပးႏိုင္သူ
မ်ားျဖစ္မည္။ သင့္ပညာကိုလည္း သူတစ္ပါးအျမင္၌
ေတာက္ေျပာင္ေအာင္ အေရာင္တင္ေပးႏိုင္မည့္ သူမ်ား
လည္းျဖစ္သည္။
သင့္အလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား
သင္ဘယ္လုိအလုပ္သမားမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို ေျပာျပႏိုင္သူ
မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္က
သင့္မွာရွိခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိး ေဖာ္ျပရန္က်န္ေန
ခဲ့လွ်င္ သတိေပးႏိုင္သလုိ သင့္တကယ္လုပ္ခဲ့သည္ထက္
အၾကြားပိုမိခဲ့လွ်င္လည္း ေထာက္ျပမည့္သူတို႔ ျဖစ္သည္။

လုပ္နည္းမ်ား အၾကံျပဳႏိုင္သည္။ အၾကဳိက္ မေတြ႕သည့္
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ဳိးကိုလည္း ၾကဳံဖူး သူမ်ားျဖစ္၍
ျပဳေလ့ျပဳထရွိသည့္ အမွားမ်ား ေရွာင္ႏိုင္ရန္လည္း
အၾကံျပဳႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ သင့္
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကို သူမ်ားတကာထက္သာေအာင္
မြမ္းမံႏိုင္ပါမည္။
သူစိမ္းမ်ား
သင့္အေၾကာင္းသိသူမ်ားမဟုတ္၍ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းစာသား
သက္သက္ေပၚေဝဖန္အၾကံျပဳေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။
သင္ျပဳစုထားေသာ မူေကာင္း မေကာင္းႏွင့္ျဖည့္ရန္လို
ေနသည့္အခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ေျပာျပႏိုင္သူမ်ားျဖစ္၏။
သင့္စာမူကို ၾကည့္ေပးႏိုင္သူမ်ားအနက္ ဘာကိုၾကည့္ရမည္၊
ဘာကိုကူညီႏိုင္မည္ကို မသိသူမ်ားလည္းရွိမည္။
ထုိကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိး၌ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစရန္
ေလ့လာသံုးသပ္ေပးသူမ်ားကို သင္က ေအာက္ပါအတိုင္း
ေမးခြန္း ထုတ္ႏိုင္သည္။
•

အမွားေတြ ေတြ႕မိပါသလား၊

•

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ေမ့က်န္ခဲ့တာမ်ား သတိထား
မိပါသလား။

•

ဘယ္လိုျပဳျပင္မြမ္းမံသင့္ပါသလဲ။

•

ဒါကို ဖတ္လုိက္ရင္ အလုပ္ရွင္မွာ ကၽြန္ေတာ္/
ကၽြန္မကို ခန္႔အပ္လိုတဲ့စိတ္ျဖစ္ေပၚေစပါသလား။
မဟုတ္ရင္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိျပင္သင့္ပါသလဲ။

•

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မရဲ႕ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ဘယ္ဟာ အၾကဳိက္ဆံုးပါလဲ။

ယခင္သင့္အလုပ္ရွင္မ်ား
အလုပ္ရွင္ရႈေထာင့္မွေန၍ သင့္လုပ္ပုံကိုင္မႈ၊ နာယူ
တတ္မႈႏွင့္ သင့္စိတ္ေနသေဘာထားကို ေလ့လာမိ
ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားတန္ဖိုးထားတတ္သည့္
အရည္အေသြးမ်ား သင့္တြင္ရွိေနလွ်င္ ျဖည့္ၿပီး ေဖာ္ျပ
ေစမည့္သူမ်ားျဖစ္၏။
အလုပ္ခန္႔ထားေရးကိုင္သူမ်ား
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကိစၥတြင္ အေတြ႕အၾကဳံ
အမ်ားဆံုးရွိသူမ်ားပင္။ ေရးသား ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိး
အခင္းအက်င္းမ်ဳိးစံု ၾကဳံခဲ့ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္၍
မ်က္စိက်သြားေအာင္ အမွတ္ထင္ထင္ျဖစ္ ေအာင္

www.futuresthroughtraining.org

မွတ္စု-
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