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ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမာာမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိေရာက္ေသာဆက္
သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား

သင္အလုပ္ လုပ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ သိရွရိန္ အခ်နိ္ယူပါ- 

အလုပ္ခြင္တြင္ အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ အျပဳအမူမ်ားမွာ တန္ဖုိးမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ မည္သုိ႔ 
သက္ေရာက္မႈရွသိည္ကုိ  နားလည္ပါ။  ၎တို႔တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတုိ႔ 
အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းရလွ်င္ တန္းစီ စနစ္ကုိ လုိက္နာျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စားေသာက္ခန္းမ ႏွင့္/သုိ႔ အမ်ားသုံး အိမ္သာ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ခြင္ အသုံးအေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္၍ ေကာင္းမြန္သည့္ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ လုိက္နာျခင္းတုိ္႔ပါ၀င္သည္။

ဆက္စပ္အေျခအေနကုိ နားလည္ပါ -

ဘာသာေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ေလးစားမႈရွပိါ။ ႏုငိ္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ သတိထားပါ။ နန္းတြင္းေတာ္၀ 
င္အဖဲြ႔အစည္းအား အေသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ မွ ၁၅ ႏွစ္အ 
ၾကား အျပစ္ေပးႏုိင္္ေသာ ရာဇာ၀တ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။ ယုံၾကည္ရသည့္ ထုိင္းသူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ 
ရပ္ရြာလူထု တုိ႔ကုိ  ေလးစားမႈရွေိသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။  
ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈနည္းလမ္းျဖင့္  ယူဆထားသည့္ ကြ ဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို  ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ထုိင္းယဥ္ေက်းမႈ 
အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာႏုငိ္သလုိ သင့္ယဥ္ေက်းမႈအခ်ဳ႕ိကုိလဲ ဖလွယ္ႏုငိ္သည့္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ ေပၚလာ 
ႏုငိ္ပါသည္။ 

အေထာက္အကူေပးပါ -

ကေလးသူငယ္၊ အသက္ႀကီးသူ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳးိသမီး စသည့္ အင္အားနည္း ေသာ သူအား သင့္ ထုိင္ခုံေနရာေ 
ပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္  ေလးလံေသာ ပစၥည္မ်ားအား သယ္ယူေပးရန္ ကူညီျခင္း ကဲ့သုိ႔ အေသးစား အျပဳအမူမ်ားသည္ 
ထုိင္းအပါအ၀င္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအမ်ားအျပားမွ  ႀကဳဆိုိျမတ္ႏုးိၾကပါသည္။ 

ေလးစားမႈကုိ ျပသပါ -

ထုိင္းလူမ်ဳးိမ်ားသည္ ေဖာ္ေရြခင္မင္တတ္ပါသည္။ ေဖာ္ေရြၿပီး အေကာင္းျမင္ေသာ စိတ္သေဘာထားအား ထားရွႏုိငိ္ျခင္း 
ျဖင့္ ထုိင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳပါ။ 

ဤစာတမ္းအား ‘ လူကုန္ကူးမႈ ႏွင့္ ကၽြန္ျပဳစနစ္ပေပ်ာက္ေ ရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CREST) ႏွင့္ CREST Fashion စီမ့ကိန္း 
တို႔၏ မူေဘာင္အတြင္းမွထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်သိည္



ပါ၀င္မႈရွပိါ -

သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီး လိင္၊ လူမ်ဳးိႏြယ္စု ႏွင့္ ဘာသာေရးေနာက္ခံ၊ 
ႏုငိ္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္အတန္း မတူညီေသာ လူအားလုံးႏွင့္ ေလးေလးစားစား ထိေတြ႔ဆက္ဆံပါ။ သင္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိ 
င္ဖက္ႏွင့္ သင့္အလုပ္ရွင္တုိ႔အၾကား သတင္း အခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ တုိးတတ္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းအစည္း 
အေ၀း သို႔မဟုတ္ စစ္တမ္းမ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ စိတ္၀င္ စားပါ။

အတည္ျပဳထားသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ကုိ ရွာေဖြၿပီး
သက္ေသအေထာက္အထားအေပၚ ယုံၾကည္ပါ -

ဥပမာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား တင္ျပရာတြင္ ကဲ့သုိ႔ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္စဥ္ အေထာက္အထား မ်ားကုိ 
သင္တတ္ႏုငိ္သမွ်စုေဆာင္းပါ။ ၎တြင္ မည္သည့္အရာသည္ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္အခ်နိ္ တြင္ မည္သည့္အ 
တြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မည္သူပါ၀င္ပတ္သက္ပါသည္ ကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ဆုိလုိ္ပါသည္။ သင့္စကားကုိ အေထာက္ 
အကူျပဳရန္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္သက္ေသထြက္မႈ တစ္ခုခုကုိ တင္ျပႏုငိ္ ျခင္းမွာ 
အၿမဲတုိင္း ေကာင္းေသာ အႀကံဥာဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ လစာ ေငြေပးျဖတ္ပုိင္း 
မ်ားသည္ သင့္လစာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလုိလွ်င္ အသုံး၀င္ပါသည္။ စကားေျပာ ဆုိရာတြင္ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ သင့္ 
ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဘာသာျပန္မႈ၊ ေကာလာဟလ သုိ႔မဟုတ္ အတင္း အဖ်င္းမ်ား အၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ခဲြျခားႏုငိ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
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ဘာသာစကားအား အထိအခုိက္မရွေိစပဲ အသုံးျပဳပါ -

သူမ်ားအား ေစာ္ကားသလုိျဖစ္မႈအား ေရွာင္ရွားႏုငိ္ ရန္အတြက္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ သတိထား၍ 
သုံးပါ။ သင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွ အသိ အမွတ္ျပဳေသာ ႏႈတ္ႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္မဟုတ္ေသာ အမူအယာမ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါ။ အႏၱရာယ္မရွေိသာ (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ 
ထုတ္ခံရမႈ မရွေိသာ ေန႔စဥ္အေျခအေနမ်ားတြင္ အျခားလူတစ္ဦး အထူးသျဖင့္ မိမိထက္ႀကီးေသာ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာရွေိသာလူအား စိတ္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထား၍  စကားကုိ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာပါ။

IOM Thailand, ၁၈ လႊာ၊ ရတ္က်နာကန္ အေဆာက္အဦး၊ ဆာထြန္ေတာင္ပုိင္း ၃ လမ္း၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ စာတုိက္အမွတ္ ၁ဝ၁၂ဝ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ။
ဖုန္း (+၆၆) ၂ ၃၄၃ ၉၃ဝဝ (႐ုံးခ်ဳပ္) | အီးေမးလ္း   crestthailand@iom.int 

 ဤထုတ္ကုန္အတြက္
IKEA Supply AG မွ ကူညီေထာက္ပ့ံသည္


