
  

TE: Puwede mong palitan ang iyong larawan anumang oras sa pamamagitan ng pag-type ng Change My Photo (Palitan ang Aking Larawan) sa search bar. 

  

  

 

 

 
 

Tulong sa Trabaho para sa Associate 

PAG-EDIT NG PERSONAL 
NA IMPORMASYON 

TANDAAN:  PATULOY NA INA-UPDATE NG WORKDAY ANG KANILANG  
MGA TOOL, KAYA POSIBLENG HINDI IPINAPAKITA SA JOB AID 

NA ITO ANG EKSAKTONG NAKIKITA MO SA WORKDAY. 



Pag-edit ng Personal na Impormasyon  

ITAKDA ANG IYONG GUSTONG PANGALAN 

1. I-click ang icon na Personal Information (Personal na 
Impormasyon) sa home screen. 

 

2. Sa box na Change (Baguhin), i-click ang Preferred Name 
(Gustong Pangalan). 

 

3. Alisin ang check sa box na Use Legal Name As Preferred 
Name (Gamitin ang Legal na Pangalan bilang Gustong 
Pangalan). 

 

4. I-edit ang (mga) field ng First Name (Pangalan) at/o Last Name 
(Apelyido). 

 

5. I-click ang Submit (Isumite). 

 

6. I-click ang Done (Tapos na).  

 

ALTERNATIBONG PARAAN: 

Mae-edit mo rin ang iyong personal na impormasyon sa 
pamamagitan ng pag-click sa icon ng profile sa kanang sulok sa 
itaas ng screen, at pagpili sa View Profile (Tingnan ang Profile). I-
click ang button na Actions (Mga Aksyon) sa ilalim ng iyong 
katungkulan sa trabaho, at pagkatapos ay piliin ang Personal Data 
(Personal na Data).  



Pag-edit ng Personal na Impormasyon  

PALITAN ANG IYONG LEGAL NA PANGALAN 
Ipapadala sa HR Operations ang mga pagbabago sa legal na pangalan para sa pagsusuri at pag-apruba. 

1. I-click ang icon na Personal Information 
(Personal na Impormasyon)  
sa home screen. 

 

2. Sa box na Change (Baguhin), i-click  
ang Legal Name (Legal na Pangalan). 

 

3. I-edit ang (mga) field ng First Name (Pangalan) at/o Last Name (Apelyido). 

 

4. Mag-upload ng patunay ng pagpapalit ng legal na pangalan (ibig sabihin, ang SSN 
Card) sa ilalim ng kategoryang Personal Information (Personal na Impormasyon). 

 

5. I-click ang Submit (Isumite). 

 

6. I-click ang Done (Tapos na).  

 

ALTERNATIBONG PARAAN: 

Mae-edit mo rin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-click sa 
icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng screen, at pagpili sa View Profile (Tingnan 
ang Profile). I-click ang button na Actions (Mga Aksyon) sa ilalim ng iyong katungkulan 
sa trabaho, at pagkatapos ay piliin ang Personal Data (Personal na Data).  



Pag-edit ng Personal na Impormasyon  

BAGUHIN ANG IYONG ADDRESS O NUMERO NG TELEPONO 

1. I-click ang icon na Personal Information 
(Personal na Impormasyon) sa home screen. 

 

2. Sa box na Change (Baguhin), i-click ang 
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa 
Bahay. 

 

3. I-click ang button na Edit (I-edit). 

 

4. I-click ang icon na Edit (I-edit) (mukhang lapis) sa tabi ng impormasyong gusto 
mong baguhin. 

 

5. Gawin ang iyong mga pagbabago. 

6. I-click ang Submit (Isumite). 

 

7. I-click ang Done (Tapos na).  

 

ALTERNATIBONG PARAAN: 

Mae-edit mo rin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-click sa 
icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng screen, at pagpili sa View Profile (Tingnan 
ang Profile). I-click ang button na Actions (Mga Aksyon) sa ilalim ng iyong katungkulan 
sa trabaho, at pagkatapos ay piliin ang Personal Data (Personal na Data).  

TANDAAN: Para baguhin ang iyong address sa mobile app, i-click ang iyong larawan sa 
profile, at pagkatapos ay View Profile (Tingnan ang Profile), More (Higit pa), at Contact 
Information (Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan).  



Pag-edit ng Personal na Impormasyon  

BAGUHIN ANG IYONG CONTACT PARA SA EMERGENCY 

1. I-click ang icon na Personal Information 
(Personal na Impormasyon) sa home screen. 

 

2. Sa box na Change (Baguhin), i-click ang 
Emergency Contacts (Mga Contact para sa 
Emergency). 

 

 

3. I-click ang button na Add (Magdagdag) para idagdag ang iyong unang contact 
para sa emergency o i-click ang button na Edit (I-edit) kung mayroon ka nang 
nakalistang contact.  

 

4. Magdagdag ng o baguhin ang pangalan, ugnayan, at numero ng telepono ng 
iyong contact. Opsyonal ang iba pang field, tulad ng address. 

5. I-click ang Submit (Isumite). 

 

6. I-click ang Done (Tapos na).  

 

ALTERNATIBONG PARAAN: 

Mae-edit mo rin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-click sa 
icon ng profile sa kanang sulok sa itaas ng screen, at pagpili sa View Profile (Tingnan 
ang Profile). I-click ang button na Actions (Mga Aksyon) sa ilalim ng iyong katungkulan 
sa trabaho, at pagkatapos ay piliin ang Personal Data (Personal na Data).  

TANDAAN: Para baguhin ang iyong mga contact para sa emergency sa mobile app, i-
click ang iyong larawan sa profile, at pagkatapos ay View Profile (Tingnan ang Profile), 
More (Higit pa), at Contact Information (Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan). 

 


