
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
ထိုင္းယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ သိေ
ကာင္းစရာအခ်က္မ်ား

ထုိင္းလူမ်ဳးိမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အဘယ္နည္း။ 

ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆုိရာတြင္ မိမိသည္
ဘယ္အရာတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ သနည္း။

ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ ‘၀ုိင္း’ (Wai) ဟုေခၚဆိုေသာ ေခါင္းငံု႔ထားစဥ္ လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဖက္အား ရင္ဘတ္ေနရာတြင္ 
လက္ေခ်ာင္းျခင္းထိ၍ အတူတကြထားေသာ အမူအရာတစ္ခုျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ 
‘၀ုိင္း’ (Wai) ျပဳလုပ္၍ တဆက္တည္း ‘ဆ၀ါဒီ’ ဟု အမ်ားသံုးႏႈတ္ဆက္စကား ဆိုၾကသည္။ 
မိမိထက္ႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ အာဏာ ရာထူးရွေိသာ တစ္ဦးဦးအား လူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာရ ရာထူးေနရာ 
မရွေိသာ သူတို႔မွ စတင္၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအား ေလးစားသမႈ ရွသိည္ဟု ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားက စဥ္စားၾကသည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လူမ် ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ကုိးကြယ္မႈဘာသာမ်ားစြာရွေိသာ ကြ ဲျပားျခားမႈမ်ားရွေိသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထိုေၾကာင့္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ရွလိူမ်ား တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မည္သို႔ႏႈတ္ဆက္သည္ကို ေလ့လာ၍ အတုခိုးျခင္းသည္ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
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နာမည္၏ ေရွ႕တြင္ ‘ခြန္’ (Khun) ဟုထည့္၍ တစ္စုံတစ္ဦးအား ေခၚဆုိျခင္းသည္ အျခားသူတစ္ဦးအား ေလးစားမႈ 
ျပသေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု စဥ္စားပါသည္။ 
သင့္အတြက္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ အကူအညီေပးလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ‘ ေခါခြန္ ’ ဟု ေျပာျခင္းျဖင့္ 
သင့္၏ ေက်းဇူးတင္မႈအားျပသျခင္းကို ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ လူအမ်ားအျမင္သည္လည္း ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 
ရပ္ရြာအတြင္း ႏွစ္ေနရာစလံုး၌ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈ သို႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္မႈ မပါ၀င္ေသာ ပံုမွန္အေျခအေန တြင္ 
ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး အတြက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ-
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သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ရန္မလုိေသာ၊ ေစာ္ကားလိုမႈ 
မရွေိသာ၊ ႏူးညံ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာစကားအား အသံုးျပဳရန္၊
အမွားအား ေထာက္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ေ၀ဖန္ျခင္း ထက္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား အာရံုစိုက္ရန္၊ 
သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ 
ပညာရွင္ဆန္မႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းပါ။ 

o 

o 
o 

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



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

ထုိင္းႏုငိ္ငံတြင္ ဘယ္ ခႏၶာကုိယ္ ဘာသာစကားမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အဆက္အသြယ္ ႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ /
မသင့္ေတာ္ သနည္း။ 

အသက္ႀကီးသူမ်ားေရွ႕မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ဦးေခါင္းအား ေရွ႕သုိ႔အနည္းငယ္ ငုံထားပါ။
အလယ္အလတ္ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၾကည့္မႈအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အျမင္ႏွစ္ခု မတူညီမႈမ်ားအား ေလ့လာပါ။ စကားေျပာသူအား သင့္ စိတ္၀င္စာမႈအား ျပသရန္ 
အခ်ိန္ပုိင္းလိုက္ မ်က္လုံးျခင္းဆုံၾကည့္မႈ ကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ အဆက္မျပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ရွည္လ်ား 
ေသာ အခ်ိန္အပုိင္းအျခား တစ္ခုျဖင့္ စကားေျပာသူအား မ်က္လုံးျဖင့္ ဆက္တုိက္ တည္တည္ 
ၾကည့္ျခင္းအား ေရွာင္းရွားပါ။ ၎သည္ စကားေျပာသူအား စိန္ေခၚသည္ဟု အမ်ားမွ အဓိပၸါယ္ 
ျပန္ၾကသည္။ 
ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းႏွင့္ ေတာ္၀င္ သီခ်င္းသံၾကားရပါက မတ္တပ္ရပ္ပါ။
ထုိင္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုခုကို ၀င္လွ်င္ ဖိိနပ္ခြ်တ္ပါ။
အထူးသျဖင့္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သည့္ေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္လွ်င္ သင္ ပခုံး၊ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ေျခေထာ 
က္အေပၚ ပုိင္းတုိ႔အား  ဖုံးအုပ္ေသာ အ၀တ္မ်ား ၀တ္ဆင္ပါ။ 

သင့္ေတာ္
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•

•
•
•

တစ္ဦးဦး ၏ ေခါင္း၊ ပါး၊ ဆံပင္ အား ထိျခင္း  သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္ဦး၏ အထူးသျဖင့္ 
အသက္ႀကီးသူတစ္ဦးဦး၏ ဦးေခါင္း အေပၚမွေက်ာ္၍  အရာ၀တၱဳတခုခု ျဖတ္ေပးျခင္း၊
အျခားတဦးအား လက္ညိႈးျဖင့္ ထုိးျပျခင္း၊
ေျခေထာက္ႏွင့္ ညႊန္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိျခင္း၊ႏွင့္ စားပဲြ၊ ေခါင္းအုံး သုိ႔မဟုတ္ ဦးေခါင္းနား တြင္ 
ေျခေထာက္ တင္ျခင္း၊
လူအမ်ားေရွ႕တြင္ လက္ကိုင္ထားျခင္းမွလႊ၍ဲ ႏႈတ္ခမ္းျခင္းနမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်န္ိၾကာျမင့္စြာ 
ကိုယ္ခႏၶာျခင္း ထိကပ္ျခင္း ပံုစံျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆဲြေဆာင္ခ်စ္ခင္မႈ ျပသျခင္း၊
အျခား တစ္ဦး ၏ ေျခ သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္ အေပၚေက်ာ္၍ ျဖတ္သြားျခင္း၊
အရာ၀တၳဳမ်ားေပၚတက္ နင္းျခင္း အထူးသျဖင့္ စာအုပ္၊ သတင္းစာ သုိ႔မဟုတ္ မဂၢဇင္း၊ ပုိက္ဆံ

မသင့္ေတာ္ေသာ
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•
•

 ဤထုတ္ကုန္အတြက္
IKEA Supply AG မွ ကူညီေထာက္ပ့ံသည္


