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တွဖဲကဝ်န်ထမ်း Job Aid 

မိ#ဘိ#ငး်အကပ်် 
မ"တခ်ျက်-  WORKDAY သည် ၎ငး်တိ.၏့တ1းလ်များကိ. စ5ဆက်မြပတ ်အပ်ဒတိလ်.ပ်ေနေသာေ=ကာင့၊် ဤ JOB AID သည် 

WORKDAY တငွ ်သငေ်တွA ြမငရ်ေသာအရာအတိ.ငး် အတအိကျ ထငဟ်ပ်Eိ.ငမ်ည်မဟ.တပ်ါ။ 
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မိ#ဘိ#ငး်အကပ််ကိ# ထည့သ်ငွး်ြခငး် 

သင၏် Android စကတ်ငွ ်Workday ကိ. ထည့သ်ငွး်ရန်- 

1. သင၏်စက်မ(ေန၍၊ Google Play Store သိ.သ့ာွးပါ။ 

2. Search (H"ာရန်) ကိ.6(ပ်ိကာ Workday ဟ.8ိ.က်6(ပ်ိပါ။ 

3. Workday အက်ပ်ကိ. ေရွး;ပီးေနာက် Install (ထည့သ်ငွး်မည)် ကိ.6(ပ်ိပါ။ 

4. အက်ပ်ကိ.စတငရ်န ်Open (ဖွင့ပ်ါ) ကိ.6(ပ်ိပါ။ 

5. Log In (ေလာအ့ငဝ်ငရ်န်) ကိ.6(ပ်ိပါ။ 

6. သင၏် အဖဲွ@အစညး်အိ.ငဒ်ကိီ. ေတာငး်ခံသည့အ်ခါ၊ sysco ဟ. 8ိ.က်6(ပ်ိပါ။  

7. အးီေမးလ်လိပ်စာအတွက် တံ. ့ြပနေ်ြပာGကားပါက၊ သင၏် က.မHဏအီးီေမးလ်လိပ်စာကိ. ထည့သ်ငွး်ပါ။ (သင့တွ်င ်က.မHဏအီးီ 

ေမးလ်လိပ်စာမK(ိပါက၊ networkid@sysco.com ဟ. ထည့သ်ငွး်ပါ။ မ(ားယွငး်မMကိ. လက်ခံရK(ိပါက၊ Next (ေနာကထ်ပ်) ကိ. 6(ပ်ိပါ။) 

8. သင၏် Sysco Network ID (Sysco ကွနရ်က်အိ.ငဒ်)ီ 6(င့ ်စကားဝ(က်ကိ. ထည့;်ပီးေနာက်၊ Sign In (ဆိ.ငး်အငဝ်ငမ်ည)် ကိ. 6(ပ်ိပါ။  

သင၏် iPad သိ.မ့ဟ.တ ်iPhone တငွ ်Workday ကိ. ထည့သ်ငွး်ရန်- 

1. သင၏်စက်မ(ေန၍၊ App Store သိ.သ့ာွးပါ။ 

2. K(ာေဖွသည့ေ်နရာတွင ်Workday ဟ. 8ိ.က်6(ပ်ိကာ K(ာေဖွမMရလဒမ်ျားထမံ( Workday အက်ပ်ကိ. ေရွးပါ။ 

3. Get and Install (ရယ1ကာ ထည့သ်ငွး်မည)် ကိ.6(ပ်ိပါ။ 

4. အက်ပ်ကိ. ေဒါငး်လ.ဒလ်.ပ်;ပီးေနာက် Open (ဖွင့မ်ည)် ကိ.6(ပ်ိပါ။ 

5. သင၏် အဖဲွ@အစညး်အိ.ငဒ်ကိီ. ေတာငး်ခံသည့အ်ခါ၊ sysco ဟ. 8ိ.က်6(ပ်ိပါ။ 

6. အးီေမးလ်လိပ်စာအတွက် တံ. ့ြပနေ်ြပာGကားပါက၊ သင၏် က.မHဏအီးီေမးလ်လိပ်စာကိ. ထည့သ်ငွး်ပါ။ (သင့တွ်င ်က.မHဏအီးီေမးလ်လိပ်စာမK(ိပါက၊ networkid@sysco.com ဟ. 

ထည့သ်ငွး်ပါ။ မ(ားယွငး်မMကိ. လက်ခံရK(ိပါက၊ Next (ေနာကထ်ပ်) ကိ. 6(ပ်ိပါ။) 
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7. သင၏် Sysco Network ID (Sysco ကွနရ်က်အိ.ငဒ်)ီ 6(င့ ်စကားဝ(က်ကိ. ထည့;်ပီးေနာက်၊ Sign In (ဆိ.ငး်အငဝ်ငမ်ည)် ကိ. 6(ပ်ိပါ။ 

မ"တခ်ျက်-  

သင၏် အလ'ပ်)*ငအ်မည်ကိ' ေတာငး်ခံသည့အ်ခါ၊ သင၏်အလ'ပ်)*ငက် (Freshpoint သိ'မ့ဟ'တ် Buckhead Meats ကဲသ့ိ'ေ့သာ) မတ:ညီေသာအမည်ကိ' အသံ'းြပ=ထားလ?ငပ်င၊် sysco ဟ'@ိ'က်A*ပ်ိပါ။ 

အေကာင့ဝ်ငေ်ရာက်ရာတွင ်ြပဿနာများA*င့ ်ေတွI Jကံ=ေနရပါက Sysco Service Desk (Sysco ဝနေ်ဆာငမ်Lေနရာ) ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ customer.support@corp.sysco.com သိ' ့ အးီေမးလ်ပိ'ပ့ါ 

သိ'မ့ဟ'တ် 281-584-1190 သိ' ့ ဖ'နး်ေခOဆိ'ပါ။ 
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WORKDAY အကပ်် လ#ပ်ေဆာင6်ိ#ငမ်7များ 

တွဖဲကဝ်န်ထမ်းများက လ.ပ်Eိ.ငသ်ညမ်"ာ- 

• ၎ငး်တိ'၏့ ေဖာ်ြပပါတိ'ကိ့' Jကည့A်ိ'ငသ်ည်- 

- အလ'ပ်ပ@ိ'ဖိ'င ်(ေနရာ၊ ရာထ:း၊ အချိနအ်မျိ=းအစား  

ကဲသ့ိ'ေ့သာ အလ'ပ်အေသးစတ်ိအချက်များအားလံ'း)  

- မနေ်နဂျာမ*တ်တမ်း 

- စမံီအ'ပ်ချ=ပ်မLကွငး်ဆက် 

- ေလျာ်ေJကးေပးမL 

- လစာေြပာငး်လဲမLမ*တ်တမ်း 

- လစာစာရွက်  

- အလ'ပ်သမားမ*တ်တမ်း 

• ၎ငး်တိ'၏့ ကိ'ယ်ေရးေဒတာကိ' ေြပာငး်လဲAိ'ငသ်ည်- 

- အမ်ိသိ'ဆ့က်သွယ်ရန ်အချက်အလက် 

- ကိ'ယ်ေရးဓာတ်ပံ' 

- အေရးေပOအဆက်အသွယ်များ 

- တရားဝငA်*င့ ်A*စသ်က်ေသာအမည်များ  

- စစမ်Lထမ်းေဟာငး် ေဖာ်ြပချက် 

• Sysco အA*ံ)့*ိ အဖဲွIအစည်း ဇယားများ/တဲွဖက်ဝနထ်မ်းများကိ' Jကည့A်ိ'ငသ်ည် 

• အလ'ပ်ခွငဝ်ငေ်ရးအဆင့အ်ချိ=Iကိ' Vပီးေအာငလ်'ပ်Aိ'ငသ်ည် (ဖက်ဒရယ် အခွနအ်ခ ေရွးချယ်မL၊ 

ေငေွပးေချမL ေရွးချယ်မLများ၊ မ:ဝါဒများ မပါဝငပ်ါ) 

• အဝငစ်ာပံ'း/စ'စည်းသမ်ိးဆည်းမLA*င့ ်အသေိပးချက်များကိ' Jကည့A်ိ'ငသ်ည် 

မန်ေနဂျာများက လ.ပ်Eိ.ငသ်ညမ်"ာ- 

• တဲွဖက်ဝနထ်မ်းများ လ'ပ်Aိ'ငသ်ည့အ်ရာများအားလံ'းကိ' လ'ပ်Aိ'ငသ်ည် 

• ၎ငး်တိ'၏့ တိ'က်@ိ'က်အစရီငခံ်စာများအတွက် ဤအချက်အလက်များကိ' 

Jကည့@်LAိ'ငသ်ည်- 

- အလ'ပ်ပ@ိ'ဖိ'င ်

- ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက် 

- ေနရာ 

- အေရးေပOအဆက်အသွယ်များ 

- နားချိန ်လက်ကျန ်

- ေလျာ်ေJကးေပးမL မ*တ်တမ်း 

- အလ'ပ်မ*တ်တမ်း 

- စမံီအ'ပ်ချ=ပ်မLကွငး်ဆက် 

• နားချိနကိ်' အတည်ြပ=/ြငငး်ပယ်Aိ'ငသ်ည် (မ*တ်ချက်များကိ' မြမငေ်တွI Aိ'ငပ်ါ) 

• ထပ်ေဆာငး်ဒက်)*်ဘ'တ်များကိ' ြမငေ်တွI Aိ'ငသ်ည် 

• အဝငစ်ာပံ'းအမျိ=းအမည်များကိ' အတည်ြပ=Aိ'ငသ်ည် (လ'ပ်ငနး် လ'ပ်ေဆာငမ်Lများ) 

• လ'ပ်ငနး် လ'ပ်ေဆာငမ်L သိ'မ့ဟ'တ် လ'ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ' စတငA်ိ'ငသ်ည်- 

- အဆံ'းသတ်မL 

- အလ'ပ်အေြပာငး်အလဲ 

- ေလျာ်ေJကးေပးမLအေြပာငး်အလဲ 
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• နားချိနေ်တာငး်Aိ'ငသ်ည် (လစာေပးထားေသာ တဲွဖက်ဝနထ်မ်းများသာ) 

• Worklets/အက်ပ်များကိ' ြပနစ်စီYAိ'ငသ်ည် 

မ*တ်ချက်- အက:အညီစာသား၊ မ*တ်ချက်များ၊ ဖက်ဒရယ် အခွနအ်ခ ေရွးချယ်မLများ၊ 

ေငေွပးေချမL ေရွးချယ်မLများ၊ မ:ဝါဒများA*င့ ်အချိ=Iေသာ အြခားလ'ပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

(တစန်ည်းအားြဖင့၊် A*စသ်က်သည့အ်ရာများ) ကိ' မိ'ဘိ'ငး်အက်ပ်တွင ်မရ)*ိAိ'ငပ်ါ။ 

- ေနရာဖနတီ်းမL 

မ*တ်ချက်- လ'ပ်ငနး်လ'ပ်ေဆာငမ်L သိ'မ့ဟ'တ် အလ'ပ်ကိ' စတငရ်န၊် 

ပငမ်စာမျက်A*ာေပO )*ိ My Team Management (က()်*ပ်၏ အဖဲွ1 စမံီခန ့်ခဲွမ7) 

အိ'ငကွ်နကိ်' A*ပ်ိပါ။ 

 


