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အလုပ္မွာၿမဲေစရန္ - အားလပ္ရက္ခြင့္သြားခ်ိန္

ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လစာျဖင့္ အားလပ္ရက္ခြင့္သြားႏုိင္ရန္ ခံစားခြင့္ေပးၾကသည္။ ခြင့္သြားသည့္ 
ရက္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔က လစာေပးသည္မွန္ေသာ္လည္း သင္သိရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္သြားသည့္အခါတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားရွိေနသည္။

၁။ ႀကိဳတင္ၿပီးခြင့္ေတာင္းပါ
ခြင့္သြားမည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္ရွင္ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရမည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ 
အားလပ္ရက္ခြင့္မယူမီ အနည္းဆံုး 
ႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ လုိအပ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕တြင္မူ တစ္လမွ်ႀကိဳတင္အသိေပး
ရန္လုိအပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း 
သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မ်ားအတြင္းသာ 
ခြင့္သြားႏုိင္သည္။ မိမိအလုပ္ရွင္၏ လုိလားခ်က္ 
မည္သုိ႔ရွိသည္ကုိ ေလ့လာၿပီးမွသာ ခြင့္ယူသင့္သည္။

၂။ သင္ခြင့္သြားလုိသည့္ဆႏၵရွိတုိင္း ခြင့္သြားႏုိင္မည္ဟု 
သေဘာမပုိက္ေလႏွင့္
ခြင့္ယူၿပီး ခရီးထြက္ရန္ သြားလာေနထုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 
အတည္တက်မေရးဆြဲမီ သင့္ကုမၸဏီက ခြင့္ျပဳမည္/ 
မျပဳမည္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေမးပါ။ ကုမၸဏီတြင္း 
ဘာေတြျဖစ္ေနသည္ကုိ သင္သိခ်င္မွသိမည္။ 
အားလပ္ရက္ ခြင့္သြားျခင္းမွာ ရပုိင္ခြင့္မဟုတ္၊ 
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ကုိ မေမ့ႏွင့္။

၃။ ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ စာႏွင့္ေပႏွင့္ျဖစ္ဖုိ႔လုိသည္
သင္ခြင့္ေတာင္းျခင္းကုိ စာႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားျခင္း 
ရွိရမည္။ ခြင့္ေတာင္းရာ၌ သတ္မွတ္ပံုစံတြင္ျဖည့္ၿပီး 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းလက္မွတ္ထုိးၿပီးမ
ွ ခြင့္သြားရန္ ခရီးစဥ္ကုိ အတည္တက်ခ်ပါ။ ခြင့္ခံစားခြင့္ျပဳ 
ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးထားသည့္စာ မိတၱဴကုိလည္း 
သိမ္းထားပါ။

၄။ ခြင့္မသြားမီ ေနာက္ဆံုးတစ္နာရီကုန္ဆံုးသည္အထိ 
အလုပ္လုပ္ပါ
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း သင္အလုပ္လုပ္ေစလုိေသာဆႏၵ 
အလုပ္ရွင္တုိ႔တြင္ ရွိၾကသည္။ သင္က ခြင့္သြားၿပီး 
အနားယူရန္ ဖင္တၾကြၾကြျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္ထဲ 
လက္ေၾကာတင္းတင္းလုပ္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲ 
ရွိေကာင္းရွိမည္။ အလုပ္ရွင္က သင္ခြင့္သြားရာ၌ 
သူ႔ဘက္က ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ သင့္ကုိ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးသလုိ သင့္ဘက္ကလည္း 
တာဝန္ေက်ပြန္ပါေစ။
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Vacation and Sick Leave are 
privileges, not rights – don’t 

abuse the privilege.

အလုပ္မွာၿမဲေစရန္ - နာမက်န္းခြင့္ယူခ်ိန္

နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခါ အလုပ္ရွင္မ်ားက ခြင့္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။  သင့္အလုပ္ရွင္က သင္နာမက်န္းျဖစ္၍ ခြင့္သြားခ်ိန္ကုိ 
လုပ္ခ ခံစားခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါ လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပါ-

၁။ တတ္နုိင္သမ်ွ အေစာဆံုး သင့္အထက္လူႀကီးကုိ 
ဖုန္းဆက္ၿပီး အသိေပးပါ။
လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီးသည္ေနာက္မွ 
ဖုန္းမဆက္ပါနွင့္။ သင္အလုပ္ဝင္ရမည့္အဆုိင္းအတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္မတုိင္မီ အမ်ားအားျဖင့္ ၄ နာရီႀကိဳတင္၍ 
အသိေပးရမည္။ သင္လုပ္ရသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား နွင့္ 
ရွိသည့္အလုပ္သမားဦးေရအရ အတုိးအေလွ်ာ့ရွိမည္။

၂။ သင့္ကုိယ္စား ဝင္ေပးမည့္သူကုိ ရွာၿပီး တင္ျပပါ။
နာမက်န္းျဖစ္၍ အလုပ္ဝင္နုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
အလုပ္ရွင္ကုိ အသိေပးရံုျဖင့္ ကိစၥမၿပီးေသးပါ။ လုပ္ငန္း 
အဆင္ေျပေျပ ဆက္လက္လည္ပတ္နုိင္ေအာင္လည္း 
ႀကိဳးပမ္းေပးဖုိ႔လုိသည္။ ဤသုိ႔စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
သင့္ အထက္လူႀကီးက သင္ယီးတီးယားတား 
လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္မွန္း၊ ကူညီရုိင္းပင္းလုိေသာစိတ္ရွိမွန္း 
သိမည္။

၃။ အိမ္မွာေန
နာမက်န္းခြင့္ယူၿပီး အျခားကိစၥေလွ်ာက္လုပ္ေနသူမ်ား
လည္းရွိမည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ သြားသြားလာလာ 
လုပ္နုိင္သည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္ခြင္ဝင္နုိင္ရန္ 
က်န္းမာေရးအေျခအေန ရွိသည္ဟုပင္ တြက္ရေပမည္။ 
ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေတြ႔သည္မွအပ ဘယ္ကုိမွ်မသြားပါနွင့္။ 
ရုပ္ရွင္လည္းသြားမၾကည့္ႏွင့္၊ ေဈးဝယ္လည္းမထြက္နွင့္၊ 
ဘယ္ကုိ မွ်မသြားပါနွင့္။ သင့္အထက္လူႀကီးက သင္အိ
မ္မွာမရွိေၾကာင္းသိသြားလွ်င္ သင့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ၊ 
ေလးစားမႈ မထားေတာ့ဘဲ သင့္အလုပ္ကုိ ထိခုိက္ေစသည္။

နာမက်န္းခြင့္အတြက္ လက္ခံႏုိင္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား
• အဖ်ားရွိသည္၊ ကုိယ္ပူသည္။
• အန္ျခင္း။
• ဝမ္းေလ်ွာျခင္း။
• ဆုိးဆုိးရြားရြား ဒဏ္ရာရသည္၊ 

ဆရာဝန္ႏွင့္ကုသရန္လုိအပ္သည္။
• မ်က္စိကူးစက္နာျဖစ္၍ ဆရာဝန္ႏွင့္မကုသရေသးမီ။
• ကူးစက္ေရာဂါ- စၾတက္ပ္တုိေကာ့ကတ္(ကြင္းဆက္ပံု) 

ေရာဂါပုိးေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္၊ နာ 
စသည္။ လုပ္ခြင္ျပန္ဝင္ႏုိင္ရန္ ဆရာဝန္၏ 
ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လုိမည္။

• သင့္ကုိ အလုပ္မဆင္းရန္ ဆရာဝန္က 

ညႊန္ၾကားေသာအခါ။
• သင့္ကေလးငယ္၊ ေမြးကင္းစကေလးဖ်ားေန၍ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ကေလးကုိ 
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ အျခားမည္သူမ်ွမရွိလွ်င္။
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Make sure you are really sick when you are calling in sick!

အလုပ္မွာၿမဲေစရန္ - နာမက်န္းခြင့္ယူခ်ိန္

ေအာက္ပါကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ နာမက်န္းခြင့္ကုိ 
ဖုန္းဆက္၍ ဘယ္ေတာ့မွ် မေတာင္းပါႏွင့္

• ခြင့္တစ္ရက္ယူလုိ၍
• စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေန၍
• အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိ၍
• စိတ္ဖိစီးမႈ ခံေနရ၍
• ေခါင္းကုိက္ေန၍
• ေက်ာေအာင့္ေန၍
• (ေအာ့အန္ျခင္းမရွိဘဲ) ဗုိက္နာ၍
• အေၾကာအျခင္ကုိက္၍
• အဆစ္အျမစ္ကုိက္၍
• ရာသီလာခ်ိန္ နာက်င္ကုိက္ခဲျခင္း
• မ်က္စိနာ၍ (ဆရာ၀န္က ေဆးကုသၿပီးမွ)
• လည္ေခ်ာင္းနာစသည့္ ကူးစက္ေရာဂါ 

(ဆရာ၀န္ကၾကည့္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ဆင္းႏုိင္သည္ဟု 
မွတ္ခ်က္ေပးသည္)

• အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ဖ်ားနာေန၍

• (ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရသည့္) ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ 
သြားဘက္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းရွိ၍

• ပုိ႔ေပးမည့္ယာဥ္မရွိသျဖင့္
• ကေလးထိန္းေပးမည့္သူ မရွိ၍
• ဖ်ားနာေနေသာခင္ပြန္းဇနီးကုိ အိမ္တြင္ျပဳစုရန္
• ဖ်ားနာေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးကုိ 

ျပဳစုရန္ (ေသမည္ရွင္မည္ အသက္လုေနေသာ 
အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ ေဆးရုံတင္ရမည္ျဖစ္သည္၊ 
ဆရာဝန္က လူနာကုိ ၂၄ နာရီျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
လုိမည္ဟုဆုိမွ)

• အရက္နာက်ေန၍
• မိသားစု၊ မိတ္ေဆြတုိ႔ထံ သြားလည္ရန္ (၎တုိ႔ဖ်ားနာ၊ 

မ်က္ႏွာျမင္၊ ပြဲလမ္းအခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ 
အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုခု ရွိသည္ဟု 
ဆုိသည့္တုိင္)

• လက္တုိလက္ေတာင္းလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေန၍
• အျခားေသာ အလုပ္တစ္ခုခုရွာရန္
• အျခားအလုပ္တစ္ခုခုအတြက္ လူေတြ႕ခ်ိန္းထား၍
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အလုပ္မွာၿမဲေစရန္ - ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအရာ

အလုပ္ခြင္၌ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ မသင့္သည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာရွိသည္။

သင္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေသာကိစၥအခ်ိဳ႕မွာ-

• ဘာသာေရး
• နုိင္ငံေရး
• လူမ်ိဳးေရး/တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု/တစ္ခုခုနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေဝဖန္ေျပာဆုိျခင္း။
• အလုပ္နွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိးျမင္ေျပာဆုိျခင္း။
• လိင္ကိစၥ။
• မူးယစ္ေဆး။
• လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ေဝဖန္တိကျပဳျခင္း။
• ေဖာက္သည္ဝယ္သူတုိ႔ကုိ အဆုိးျမင္ေျပာဆုိျခင္း။
• ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား။
• လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အတင္းအဖ်င္း။
• အိပ္၊ စား၊ ကာမနွင့္ ဆီးသြား၊ ဝမ္းသြား စသည္ 

ခႏၶာကုိယ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
• ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

ေဆြးေႏြးရန္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္နုိင္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား-

• လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား။
• အားကစား။
• ဖက္ရွင္။
• အိမ္ေမြးတိရစၧာန္။
• မိသားစု။
• လုပ္ငန္းခြင္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား။
• အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖအနားယူျခင္း။
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အလုပ္မွာၿမဲေစရန္ - ျပႆနာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပႆနာနွင့္ႀကံဳရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း 
သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သင္ မည္သည့္ 
အလုပ္မ်ိဳးလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ျပႆနာႀကံဳရမည္မွာမလြဲေပ။ 
ေပၚေပါက္လာေသာျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ 
အသင့္ျပင္ထားျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ 
ေတြ႔ႀကံဳနုိင္ေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္တုိ႔ကုိ 
ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ -
 
၁။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဝိေရာဓိ
• သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္နွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။
• သနားကရုဏာထားပါ။
• အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ကုိ ေရွာင္ရွားပါ။
• ပဋိပကၡျဖစ္ပြားနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးေရွာင္ပါ။
• အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ 

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ သတင္းပုိ႔ပါ။

၂။ အတင္းအဖ်င္းေျပာဆုိျခင္း
• ဂရုမစုိက္နွင့္။
• သင့္အေၾကာင္း အတင္းႏွံ႔ေနၾကလ်ွင္ သူတုိ႔ေျပာသမွ်ကုိ 

ရယ္ပစ္လုိက္ပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကာကြယ္မေျပာနွင့္။
• အတင္းအဖ်င္းစကားဝုိင္းကုိ ေရွာင္ပါ။ ဝင္မေရာနွင့္၊ 

နားမေထာင္နွင့္။
• သင့္ကုိ ဘယ္လုိအတင္းေျပာေျပာ သင္က 

ေဖာ္ေရြခင္မင္မပ်က္ေနပါ။

၃။ လိင္ကိစၥ ျမွဴဆြယ္ေနွာင့္ယွက္ျခင္း
• ျမွဴဆြယ္လာသူကုိ မလုိလား၍ ရပ္တန္းက 

ရပ္ရန္ေျပာပါ။
• လိင္ကိစၥေဆြးေႏြးရာ၌ ဝင္မေရာမိေစႏွင့္၊ 

ဤကိစၥဖန္တီးနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကုိေရွာင္ပါ။
• ထိကပါးရိကပါးလာလုပ္လွ်င္ လက္မခံနွင့္။
• အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျပဳအမူကုိ 

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ သတင္းပုိ႔ပါ။

၄။  အလုပ္အခ်ိန္ဇယားဆြဲ၍ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းျခင္း
• အခ်ိန္ဇယားျပင္ဆင္နုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ 

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။
• အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အညီ အလုပ္ဆင္းပါ။
• အလုပ္လုပ္သည့္နာရီေပၚမူတည္၍ လုပ္ခရသည္ကုိ 

မေမ့ႏွင့္။ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ရသည္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါ။
• အလုပ္လုပ္ရသည့္အခ်ိန္ကုိ မ႑ိဳင္ျပဳ၍ 

သင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိ ျပန္စီစဥ္ပါ။

၅။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္နွင့္ဆက္ဆံရာ၌ အခက္အခဲ
• သနားကရုဏာထားပါ။
• ဆက္ဆံရခက္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ကုိ တတ္နုိင္လွ်င္ 

ေရွာင္ပါ။
• ျပႆနာေပၚႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးေရွာင္ပါ။
• ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ၿပီး ပါးစပ္ပိတ္ထားပါ။

၆။ အထက္လူႀကီးႏွင့္ဆက္ဆံရာ၌ အခက္အခဲ
• အထက္လူႀကီးကုိေလးစားပါ။
• ေပးသည့္တာဝန္ကုိ မၿငီးမျငဴလုပ္ေဆာင္ပါ။
• ရင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ မထူးလွ်င္လည္း 

အလုပ္သာဆက္လုပ္ပါ။
• ျပႆနာေပၚႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးေရွာင္ပါ။

သင္ႀကံဳရဖြယ္ရာ အျခားေသာျပႆနာ 
မည္သုိ႔မည္ပံုရွိမည္နည္း
၄င္းတုိ႔ကုိ သင္ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္န
ည္း


