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တွဖဲကဝ်န်ထမ်း Job Aid 

ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ် 

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

WORKDAY တငွ ်သငေ်တွA ြမငရ်ေသာအရာအတိ.ငး် အတအိကျ ထငဟ်ပ်Eိ.ငမ်ည်မဟ.တပ်ါ။ 



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

သင$်%စသ်ကေ်သာအမညက်ိ. သတမ်%တြ်ခငး် 

1. ပငမ်စခရငေ်ပC %&ိ Personal Information (ကိ%ယေ်ရးအချကအ်လက)် 

အိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

2. Change (ေြပာငး်မည)် ေဘာကစ်တ်ငွ၊် Preferred Name 

(#9စသ်ကေ်သာအမည)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

3. Use Legal Name As Preferred Name (တရားဝငအ်မညက်ိ% 

#9စသ်ကေ်သာအမညအ်ြဖစသ်ံ%းမည)် ေဘာကစ်က်ိ3 အမ&နြ်ခစြ်ဖEတပ်ါ။ 

4. First Name (အမညအ်စစာလံ%း) 5&င့/်သိ3မ့ဟ3တ ်Last Name 

(အမညေ်နာကဆ်ံ%းစာလံ%း) ေနရာ(များ)ကိ3 ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

 

5. Submit (တငြ်ပမည)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

6. Done (@ပီးပါ@ပီ) ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

အြခားနညး်လမ်း- 

စခရင၏် အေပCဘက ်ညာဘကေ်ထာင့%်&ိ ပ1ိ3ဖိ3ငအ်ိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိIပီးေနာက ်

View Profile (ပCိ% ဖိ%ငက်ိ%Dကည့မ်ည)် ကိ3 ေရွးချယ၍်လညး် 

သင၏်ကိ3ယေ်ရးအချကအ်လကက်ိ3 ြပငဆ်င5်ိ3ငပ်ါသည။် သင၏် 



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

 
အလ3ပ်ရာထNးေအာက%်&ိ Actions (လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား) ကိ35&ပ်ိIပီးေနာက ်

Personal Data (ကိ%ယေ်ရးေဒတာ) ကိ3 ေရွးပါ။  

 

သင၏်တရားဝငအ်မည ်ေြပာငး်လမဲ9 

တရားဝငအ်မည ်အေြပာငး်အလဲများကိ3 ြပနလ်ညသ်ံ3းသပ်ကာ အတညြ်ပEမ,အတကွ ်HR ေအာ်ပေရး%&ငး်ထ ံေပးပိ3ပ့ါလိမ့်မည။် 

1. ပငမ်စခရငေ်ပC %&ိ Personal Information 

(ကိ%ယေ်ရးအချကအ်လက)် အိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

2. Change (ေြပာငး်မည)် ေဘာကစ်တ်ငွ၊် Legal 

Name (တရားဝငအ်မည)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

3. First Name (အမညအ်စစာလံ%း) 5&င့/်သိ3မ့ဟ3တ ်Last Name (အမညေ်နာကဆ်ံ%းစာလံ%း) ေနရာ(များ)ကိ3 

ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

 

4. ကိ3ယေ်ရးအချကအ်လက ်အမျိEးအစားေအာကတ်ငွ ်တရားဝငအ်မည ်ေြပာငး်လဲမ, အေထာကအ်ထား 

(တစန်ညး်အားြဖင့၊် SSN ကတ)် ကိ3 အပ်လ3ဒလ်3ပ်ပါ။ 

 

5. Submit (တငြ်ပမည)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

6. Done (@ပီးပါ@ပီ) ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

 

 

 

အြခားနညး်လမ်း- 

စခရင၏် အေပCဘက ်ညာဘကေ်ထာင့%်&ိ ပ1ိ3ဖိ3ငအ်ိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိIပီးေနာက ်View Profile 

(ပCိ% ဖိ%ငက်ိ%Dကည့မ်ည)် ကိ3 ေရွးချယ၍်လညး် သင၏်ကိ3ယေ်ရးအချကအ်လကက်ိ3 ြပငဆ်င5်ိ3ငပ်ါသည။် သင၏် 

အလ3ပ်ရာထNးေအာက%်&ိ Actions (လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား) ကိ35&ပ်ိIပီးေနာက ်Personal Data 

(ကိ%ယေ်ရးေဒတာ) ကိ3 ေရွးပါ။  



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

သင၏်လပ်ိစာ သိ.မ့ဟ.တ ်ဖ.န်းနံပါတ ်ေြပာငး်လမဲ9 

1. ပငမ်စခရငေ်ပC %&ိ Personal Information 

(ကိ%ယေ်ရးအချကအ်လက)် အိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

2. Change (ေြပာငး်မည)် ေဘာကစ်တ်ငွ၊် Home 

Contact Information 
(အမ်ိသိ%ဆ့ကသ်ယွရ်န်အချကအ်လက)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

3. Edit (ြပငဆ်ငရ်န်) ခလ3တက်ိ3 5&ပ်ိပါ။ 

4. သငေ်ြပာငး်လဲလိ3ေသာ အချကအ်လကေ်ဘး%&ိ Edit (ြပငဆ်ငရ်န်) အိ3ငက်နွ ်(ခတဲ5ံ&င့တ်Nေသာပံ3စ)ံ ကိ3 

5&ပ်ိပါ။ 

 

5. သင၏်ေြပာငး်လဲမ,များကိ3 ြပEလ3ပ်ပါ။ 

6. Submit (တငြ်ပမည)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

7. Done (@ပီးပါ@ပီ) ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

အြခားနညး်လမ်း- 

စခရင၏် အေပCဘက ်ညာဘကေ်ထာင့%်&ိ ပ1ိ3ဖိ3ငအ်ိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိIပီးေနာက ်View Profile 

(ပCိ% ဖိ%ငက်ိ%Dကည့မ်ည)် ကိ3 ေရွးချယ၍်လညး် သင၏်ကိ3ယေ်ရးအချကအ်လကက်ိ3 ြပငဆ်င5်ိ3ငပ်ါသည။် 

သင၏် အလ3ပ်ရာထNးေအာက%်&ိ Actions (လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား) ကိ35&ပ်ိIပီးေနာက ်Personal Data 

(ကိ%ယေ်ရးေဒတာ) ကိ3 ေရွးပါ။  



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

 

မ"တခ်ျက-် မိ#ဘိ#ငး်အက်ပ်+,ိ သင၏်လိပ်စာကိ# ေြပာငး်လဲရန၊် သင၏်ပ8ိ#ဖိ#ငပံ်#၊ ထိ#ေ့နာက် View Profile 

(ပHိ. ဖိ.ငက်ိ.=ကည့မ်ည)်၊ ထိ#ေ့နာက် More (ပိ.၍)၊ ထိ#ေ့နာက် Contact Information 

(ဆကသ်ယွရ်န်အချကအ်လက)် ကိ# =,ပ်ိပါ။  



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

သင၏် အေရးေပ@အဆကအ်သယွက်ိ. ေြပာငး်လမဲ9 

1. ပငမ်စခရငေ်ပC %&ိ Personal Information 

(ကိ%ယေ်ရးအချကအ်လက)် အိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

2. Change (ေြပာငး်မည)် ေဘာကစ်တ်ငွ၊် 

Emergency Contacts (အေရးေပH 

အဆကအ်သယွမ်ျား) ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

3. သင၏် ပထမဆံ3း အေရးေပCအဆကအ်သယွက်ိ3 ထည့ရ်န ်Add (ထည့ရ်န်) ခလ3တက်ိ3 5&ပ်ိပါ 

သိ3မ့ဟ3တ ်သင့တ်ငွ ်ေရးသားထားေသာ အဆကအ်သယွ%်&ိထားIပီးြဖစပ်ါက Edit (ြပငဆ်ငရ်န်) 

ခလ3တက်ိ3 5&ပ်ိပါ။  

 

4. သင့အ်ဆကအ်သယွ၏် အမည၊် ေတာ်စပ်ပံ35&င့ ်ဖ3နး်နပံါတတ်ိ3က့ိ3 ထည့ပ်ါ သိ3မ့ဟ3တ ်ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

လိပ်စာကဲသ့ိ3ေ့သာ အြခားေနရာများကိ3 ချနလ်&ပ်ထား5ိ3ငပ်ါသည။် 

5. Submit (တငြ်ပမည)် ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

6. Done (@ပီးပါ@ပီ) ကိ3 5&ပ်ိပါ။ 

 

အြခားနညး်လမ်း- 

စခရင၏် အေပCဘက ်ညာဘကေ်ထာင့%်&ိ ပ1ိ3ဖိ3ငအ်ိ3ငက်နွက်ိ3 5&ပ်ိIပီးေနာက ်View Profile 

(ပCိ% ဖိ%ငက်ိ%Dကည့မ်ည)် ကိ3 ေရွးချယ၍်လညး် သင၏်ကိ3ယေ်ရးအချကအ်လကက်ိ3 ြပငဆ်င5်ိ3ငပ်ါသည။် 

သင၏် အလ3ပ်ရာထNးေအာက%်&ိ Actions (လ%ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား) ကိ35&ပ်ိIပီးေနာက ်Personal Data 

(ကိ%ယေ်ရးေဒတာ) ကိ3 ေရွးပါ။  



ကိ#ယေ်ရးအချကအ်လက ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

 

မ"တခ်ျက-် မိ#ဘိ#ငး်အက်ပ်+,ိ သင၏်အေရးေပ@အဆက်အသယ်ွကိ# ေြပာငး်လဲရန၊် သင၏်ပ8ိ#ဖိ#ငပံ်#၊ ထိ#ေ့နာက် 

View Profile (ပHိ. ဖိ.ငက်ိ.=ကည့မ်ည)်၊ ထိ#ေ့နာက် More (ပိ.၍)၊ ထိ#ေ့နာက် Contact Information 

(ဆကသ်ယွရ်န်အချကအ်လက)် ကိ# =,ပ်ိပါ။ 

 


