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ဆက််စပ််နေေနေ�ာ အနေ�း��ားနေ�းခွွေး်��ား

မေး�း-  ဘာာမေး�ေဖြ�စ််မေးေ�ာပါါလဲဲ။

နေ�ေ- Sysco �ည်် တွဲွ�ေက််ဝေထ်�်းတုွဲ�င််းးတွဲင်ွ်း ၎င််းးတုွဲ�၏ Sysco Network ID (Sysco ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ရုိှိထားက်ာ စက်ားဝိက််ကု်� �တ်ွဲ�ိတ်ွဲထားပြီးပီ်း 

Self-Service Password Reset (ကု်�ယ််တုွဲ�င််းလု�ပ််နေဆာင််းနေ�ာ စက်ားဝိက်် �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲ�ု) (SSPR) တွဲင်ွ်း စာရင််းး�ွင််းးထား၍ လုု�အပ််�ည်််

အခွါ ၎င််းးတုွဲ�၏စက်ားဝိက််ကု်� အလုယ်ွ်တွဲကူ် �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲနိုု�င််းနေ�ာ လု�ပ််င်းေး်စဉ်် ရုိှိထားနေ�က်ာင််းး နေ�ခွ�ာနေအာင််း လု�ပ််နေဆာင််းလုှက််ရုိှိပ်ါ�ည််။

မေး�း-  Sysco က ဘာာဖြ�စ််လ့ဲ�  အခုု ဒါါကု့လုဲပ်ါမေးေရ�ာပါါလဲဲ။

နေ�ေ- ဧပြီးပီ်လု 1 ရက််၊ 2022 အရ၊ Workday �ည်် က်ွနို်�ပ််တုွဲ�၏ US လုစာနေပ်းစေစ်အ�စ် �ေစ်လုာနေ�ာနေ�က်ာင်း်် လုစာနေ�ပ်စာ��ားကု်� ဝင််း�က်ည်််ရေ ်

Network IDs (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ��ား) ကု်� လုု�အပ််ပ်ါ�ည််။ ထု� နေ�က်ာင်း််၊ �င်း််တွဲင်ွ်း �င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ရုိှိထားရေ�ိ်ာ အလုေွ်

အနေရးကြီးကီ်းပ်ါ�ည််။ 

မေး�း-  Sysco Network ID (Sysco ကေေရ်က်အု့င််ဒီါ) က ဘာာပါါလဲဲ။

နေ�ေ- Sysco Network ID (Sysco ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) �ည်် �င်း််အတွဲက်ွ် တွဲစ်�ူထူး�ခွားနေ�ာ နေလုာအ်င််း အု�င််းဒီီ�ေစ်က်ာ Workday နိိုင်း်် အေွလု်ု�င််းး 

�င််းယူ်နေလုလ်ုာ�ု တွဲးူလ်ု��ားက်�်�ု� နေ�ာ အဓုိက်က်��ည််် Sysco စေစ်��ားထံ ဝင််းနေရာက််ခွွင်း််နေပ်းပ်ါ�ည််။

မေး�း-  SSPR ဆု့ို�ာ ဘာာပါါလဲဲ။

နေ�ေ- Sysco �ည်် လံု��ခံွ�နေရးစီ�ံခွ�က််အ�ေစ် တွဲွ�ေက််ဝေထ်�်း��ားအားလံု�းကု်� ရက်် 90 �က်ာတုွဲ�င််းး ၎င််းးတုွဲ�၏စက်ားဝိက််��ားအား �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲနေစလုု�

ပ်ါ�ည််။ Self-Service Password Reset (ကု်�ယ််တုွဲ�င််းလု�ပ််နေဆာင််းနေ�ာ စက်ားဝိက်် �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲ�ု) (SSPR) �ည်် အ��ား�ံ�းနေေရာ၊ 

ဒီက််စနေတွဲာ၊် တွဲက််ဘလုက်် �ု� �ဟု�တ်ွဲ စ�တ်ွဲေ�ေး်တုွဲ� �ိနေေ၍ Sysco Service Desk (Sysco ဝေန်ေဆာင််း�ုနေေရာ) ထံ ေ�ေး်နေခွ်စရာ�လုု�အပ််ဘ� 

အခွ�က််နေရအေည််းင်းယ််နိိုပ်ု်ရံုံ� �ေင်း်် ၎င််းးတုွဲ�၏ Sysco ကွ်ေရ်က်် စက်ားဝိက််��ားကု်� �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲခွွင်း််နေပ်းပ်ါ�ည််။ 

မေး�း-  SSPR အ�ေက် စ်ာရင််းသွေင််းဖြခုင််းကု့ မေးရေ းခုျယ််ခုေင်််ရ့ိှိပါါသွလဲား။

နေ�ေ- �င််း�ည်် SSPR အတွဲက်ွ် စာရင််းး�ွင််းးရေနိ်ိုင်း်် �င််း၏ကွ်ေရ်က််စက်ားဝိက််ကု်� �တ်ွဲ�ိတ်ွဲထားရေ ်လုု�အပ််ပ်ါ�ည််။

မေး�း-  SSPR အ�ေက် စ်ာရင််းသွေင််းရေ ်ကွနု််ုပ်ါ၏ ဆဲိုလ်ဲ�ုေး်ေပံါါ�်နိ်ုင််် �စ််ကု့ယ််မေးရသုံွးအီးမေး�းလ်ဲလ့ဲပ်ါစ်ာကု့ အသုံွးဖြပါုရပါါ�ည်လ်ဲား။

နေ�ေ- �င််း၏ကု်�ယ််နေရးအခွ�က််အလုက််��ား (ဆ�လ်ုေ�ေး်ေပံ်ါတ်ွဲနိိုင်း်် အီးနေ�းလ်ုလုုပ််စာ) ကု်� တွဲင််း�ပ်�ခွင််းး�ည်် SSPR စာရင််းး�ွင််းး လု�ပ််င်းေး်စဉ််ကု်� ပြီးပီ်းစီး

နေအာင််းလု�ပ််ရေနိ်ိုင်း်် �င််း၏စက်ားဝိက််ကု်� ထုေး်�ု�်းထားရေ ်အနေက်ာင််းးဆံ�းေည််းလု�်း �ေစ်ပ်ါ�ည််။ �င််းက် ဤအခွ�က််အလုက််��ားကု်� တွဲင််း�ပ်လုု�

�ခွင််းး�ရုိှိပ်ါက်၊ လု�ပ််င်းေး်စဉ််ပြီးပီ်းစီးရေ ်ကု်�ယ််နေရးကု်�ယ််တွဲာ လံု��ခံွ�နေရးနေ�းခွွေး်��ားကု်� �တ်ွဲ�ိတ်ွဲထားနိုု�င််းနေ�ာ်လုည််း ထပ််နေဆာင််းး စာရင််းး�ွင််းး�ု

အဆင်း််��ားကု်� လုု�က််ောရေ ်လုု�အပ််လုု�််�ည််�ေစ်က်ာ �င်း််လု�ပ််င်းေး်ခွွင််းရုိှိ အ��ား�ံ�းနေေရာကု်� အ�ံ�း�ပ်��ခွင််းး�ေင်း်် SSPR အတွဲက်ွ် စာရင််းး�ွင််းးရေ ်

လုု�အပ််ပ်ါလုု�််�ည််။

မေး�း-  UPN/အသုံွးဖြပါုသူွအ�ည်ဆု့်ို�ာ ဘာာလဲဲ။

နေ�ေ- ၎င််းး�ည်် �င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) နိိုင်း်် �တွဲညီူ်ဘ� SSPR ကု်� �တ်ွဲ�ိတ်ွဲ�ည်််အခွါ �ု� �ဟု�တ်ွဲ စက်ားဝိက််တွဲစ်ခွ� �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲ

�ည်််အခွါ လုု�အပ််နိုု�င််းနေ�ာ ထူး�ခွား�ည််် ခွွ��ခွား�တ်ွဲ�ိတ်ွဲခွ�က်် �ေစ်ပ်ါ�ည််။ ၎င််းးကု်� အီးနေ�းလ်ုလုုပ််စာက်�်�ု�  ပံ်�စံထ�တ်ွဲထားနေ�ာ်လုည််း  

(ဥပ်�ာ၊ Batman123@Sysco.com) အီးနေ�းလ်ုလုုပ််စာက်�်�ု�  အလု�ပ််လု�ပ််နေဆာင််း�ခွင််းး�ရုိှိပ်ါ။ ထု�အနေ�ခွအနေေ��ားတွဲင်ွ်း ၎င််းးကု်� ထပ််နေဆာင််းး 

ခွွ��ခွား�တ်ွဲ�ိတ်ွဲ�ည်််အရာအ�ေစ် အ�ံ�း�ပ်�ပ်ါ�ည််။ �င််း၏ UPN �ု� �ဟု�တ်ွဲ အ�ံ�း�ပ်��ူအ�ည််အတွဲက်ွ် နေတွဲာင််းးဆု��ည်််အခွါ�ိ�ာ ၎င််းးကု်� 

အ�ံ�း�ပ်�ရပ်ါလုု�််�ည််။

မေး�း-  ကွနု််ုပ်ါ၏ UPN/အသုံွးဖြပါုသူွအ�ည် ်မေးပါျာက်သွေားပါါသွည်။် အဲဒါါကု့ ဘာယ််လု့ဲ�ျ ့ု း ရယူ်နု့်ုင််ပါါသွလဲဲ။

နေ�ေ- Sysco Service Desk (Sysco ဝေန်ေဆာင််း�ုနေေရာ) ထံ 866-981-1190 �ု�  ဆက််�ွယ််ပ်ါ။ ေ�ေး်နေခွ်ဆု��ည်််အခွါ �င််း၏ Network 

ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ကု်� နေ�ပ်ာ�ပ်ရေ ်လုု�အပ််ပ်ါလုု�််�ည််။

(နေောက််စာ��က််နိိုာတွဲင်ွ်း ဆက််ရေရုိ်ှိ�ည််)
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မေး�း-  ကွနု််ုပ်ါ၏ Network ID (ကေေရ်က်အု့င််ဒီါ) မေးပါျာက်သွေားပါါသွည်။် အဲဒါါကု့ ဘာယ််လု့ဲ�ျ ့ု း ရယူ်နု့်ုင််ပါါသွလဲဲ။

နေ�ေ- �င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ကု်� နေေရာနိိုစ်ခွ�တွဲင်ွ်း ထည်််�ွင််းးက်ာ �င်း််ကု်� နေပ်းထားပ်ါ�ည််-

•    �င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ကု်� ပံ်�နိိုပ်ု်နေပ်းထားနေ�ာ တံွဲဆုပ််ပ်ါဝင််း�ည််် တွဲစ်ကု်�ယ််နေရ လုက််က်�်းစာနေစာင််း

•    �င််း၏ Sysco Network ID (Sysco ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) နိိုင်း်် ယ်ာယီ်စက်ားဝိက််ပ်ါရုိှိနေ�ာ �င်း််ထံနေပ်းထား�ည််် အီးနေ�းလ်ု

�င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ကု်� နေေရာ�ိားထား�ုပ်ါက်၊ �င်း်ကု််� ပ်ံ်ပု်�းကူ်ညီ်နေပ်းနိုု�င််းနေ�ာ �င််း၏ နေဒီ�တွဲင်ွ်းး HRBP နိိုင်း် ်စက်ားနေ�ပ်ာဆု�ပ်ါ။

မေး�း-  ကွနု််ုပ်ါ၏ ယ်ာယီ်စ်ကားဝိှက် မေးပါျာက်သွေားပါါသွည်။် အဲဒါါကု့ ဘာယ််လု့ဲ�ျ ့ု း ရယူ်နု့်ုင််ပါါသွလဲဲ။

နေ�ေ- ယ်ာယီ်စက်ားဝိက််အ�စ်ကု်� နေတွဲာင််းးခံွရေ ်Sysco Service Desk (Sysco ဝေန်ေဆာင််း�ုနေေရာ) ထံ 866-981-1190 �ု�  ဆက််�ွယ််ပ်ါ။ 

လု�ပ််င်းေး်စဉ််ကု်�စတွဲင််းရေ ်�င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ကု်� လုု�အပ််ပ်ါလုု�််�ည််။ ယ်ာယီ်စက်ားဝိက််ကု်� ေေတီ်ွဲးလုု�က််�ည််နိိုင်း််၊ Service 

Desk (ဝေန်ေဆာင််း�ုနေေရာ) ကု်�ယ််စားလိုယ််�ည်် �င််း၏�ေန်ေေဂျာ�ာ �ု� �ဟု�တ်ွဲ HRBP ထံ ၎င််းးကု်� နေော်�ပ်နေပ်းပ်ါလုု�််�ည််။ ထု� နေောက်် �င််း၏

�ေန်ေေဂျာ�ာ �ု� �ဟု�တ်ွဲ HRBP က် ၎င််းးကု်� �င်း််ထံ နေပ်းပ်ါလုု�််�ည််။ 

မေး�း-  ကွနု််ုပ်ါ�ေင်် ကွနု််ုပ်ါ၏ Sysco Network ID (Sysco ကေေရ်က်အု့င််ဒီါ) ရ့ိှိထားားပြီးပီါးဖြ�စ််ကာ စ်ကားဝိှက် သွ�်�ိ�်ပြီးပီါး ဖြ�စ််ပါါသွည်။် စ်ကားဝိှက်

ကု့ ထားပ်ါ�ံသွ�်�ိ�်ရေ ်လု့ဲအပ်ါပါါသွလဲား။ 

နေ�ေ- �လုု�အပ််ပ်ါ။ �င်း််တွဲင်ွ်း Sysco Network ID (Sysco ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) ရုိှိထားပြီးပီ်း�ေစ်က်ာ စက်ားဝိက်် �တ်ွဲ�ိတ်ွဲထားပြီးပီ်း�ေစ်ပ်ါက်၊ ဘာကု်��ှ

လု�ပ််နေဆာင််းရေ ်�လုု�အပ််ပ်ါ။ �ု� ရာတွဲင်ွ်း၊ �င််း�ည်် SSPR ကု်� �တ်ွဲ�ိတ်ွဲထားနေ�က်ာင််းး နေ�ခွ�ာနေအာင််း လု�ပ််�င်း််ပ်ါ�ည််။ Sysco စက်ားဝိက််

��ားက် ရက်် 90 �က်ာတုွဲ�င််းး �က််တွဲ�်းက်�ေန်ေ�ာနေ�က်ာင်း်် ယ်ခွ�အခွ�ေု�်ည်် ထု��ု� လု�ပ််နေဆာင််းရေ ်အခွ�ေုန်ေက်ာင််းး�ေစ်ပ်ါ�ည််။ �င််း�ည်် SSPR 

�တ်ွဲ�ိတ်ွဲ�ခွင််းးအတွဲက်ွ် ညွှေှ�်က်ားခွ�က််��ားကု်� SyscoBenefits.com/SSPR တွဲင်ွ်း ရိှိာနေတွဲန့ိုု�င််းပ်ါ�ည််။

မေး�း-  Sysco နိ်ုင်််ပါ�်သွက်မေးသွာ�ု့င််�ေင်် ကွနု််ုပ်ါ၏အ့�်လ့ဲပ်ါစ်ာကု့ ဖြပါေသုံ်ွးသွပ်ါရေ ်�ည်သ်ွည််အ်�ေက်မေး�ကာင််် မေးဖြပါာ�ကားရဖြခုင််းဖြ�စ််ပါါသွေည်း်။

နေ�ေ- �င််း၏ တွဲစ်ကု်�ယ််နေရ လုက််က်�်းစာနေစာင််းတွဲင်ွ်း ရုုံ�က််နိိုပ်ု်ထားနေ�ာ အု�်လုုပ််စာ�ည်် Sysco နိိုင်း်ပ််တ်ွဲ�က််နေ�ာ ေု�င််းနေပ််ရုိှိ �င််း၏အခွ�က််အလုက််

��ားက် အခွ�ေုနိ်ိုင်း်တ်ွဲစ်နေ�ပ်းညီ် �ေစ်နေေ�ခွင််းး ရုိှိ �ရုိှိကု်� နေက်ာင််းး�ွေန်ေ�ာညွှေှ�်ပ်�ည်််အရာ �ေစ်ပ်ါ�ည််။ �င််း၏အု�်လုုပ််စာ �ိားယွ်င််းးနေေပ်ါက်၊ 

အက်��ုးခံွစားခွွင်း်�်�ားက်��ု်� နေ�ာ ပ်င််းကု်�ယ််စရုုံ�က််နိိုင်း်ညီ််နေအာင််းလု�ပ််ထားနေ�ာ အခွ�က််အလုက််��ား �ု� �ဟု�တ်ွဲ အခွွေနိ်ိုင်း်ဆ်က််စပ််နေေ�ည််် 

အခွ�က််အလုက််��ားက် �င်း်ထံ် နေရာက််ရုိှိနိုု�င််း�ခွင််းး�ရုိှိပ်ါဟု� ဆု�လုု�ပ်ါ�ည််။ �င််း၏ ကု်�ယ််နေရးအခွ�က််အလုက််��ားက် အခွ�ေုနိ်ိုင်း်တ်ွဲစ်နေ�ပ်းညီ် �ိေက််ေ်

နေ�က်ာင််းး နေ�ခွ�ာနေအာင််းလု�ပ််ရေ ်�င််း၏ Network ID (ကွ်ေရ်က််အု�င််းဒီီ) နိိုင်း် ်စက်ားဝိက််ကု်��ံ�းက်ာ Workday ထံ နေလုာအ်င််းဝင််းပ်ါ။

မေး�း-  ကွနု််ုပ်ါရဲ� ယ်ာယီ်စ်ကားဝိှက်ကု့ ဘာယ််လု့ဲ�ျ ့ု း ဖြပါေသ်ွ�်�ိ�်ရ�ိာပါါလဲဲ။

နေ�ေ- ယ်ာယီ်စက်ားဝိက်် �ပ်ေ�်တ်ွဲ�ိတ်ွဲ�ခွင််းးအတွဲက်ွ် ညွှေှ�်က်ားခွ�က််��ားကု်� SyscoBenefits.com/SSPR တွဲင်ွ်း နေတွဲန့ိုု�င််းပ်ါ�ည််။

မေး�း-  စ်ကားဝိှက်�ျား သ့ွ��ဟုု�် SSPR နိ်ုင်််ပါ�်သွက်သွည်် ်ပု့ါ�ု့မေးသွာအခုျက်အလဲက်�ျားကု့ �ည်သ်ွည််မ်ေးေရာ�ေင်် ရိှိာမေး�နု့့်ုင််ပါါသွလဲဲ သ့ွ��ဟုု�် 

အကူအည်ကု့ီ �ည်သ်ွည််မ်ေးေရာ�ေင်် ရယူ်နု့်ုင််ပါါသွလဲဲ။

နေ�ေ- SyscoBenefits.com/SSPR တွဲင်ွ်း အလု�ပ််အကူ်အညီ်��ား၊ နေလုာအ်င််း ညွှေှ�်က်ားခွ�က််��ားနိိုင်း်် ပု်��ု�နေ�ာအရာ��ား ရုိှိပ်ါ�ည််။ Sysco 

Service Desk (Sysco ဝေန်ေဆာင််း�ုနေေရာ) ထံ 866-981-1190 �ု� လုည််း ေ�ေး်နေခွ်ဆု�နိုု�င််းပ်ါ�ည််။

မေး�း-  ကွနု််ုပ်ါ၏စ်ကားဝိှက်၊ ဝှင််မေးရာက်ဖြခုင််း သ့ွ��ဟုု�် SSPR အ�ေက် စ်ာရင််းသွေင််းဖြခုင််းနိ်ုင်််ပါ�်သွက်၍ အကူအည်လု့ီဲအပ်ါပါါက �ည်သ်ွည််မ်ေးေရာသ့ွ�  

သွေားသွင်််ပါါသွလဲဲ။

နေ�ေ- Sysco Service Desk (Sysco ဝေန်ေဆာင််း�ုနေေရာ) ထံ 866-981-1190 �ု�  ဆက််�ွယ််ပ်ါ။ 

http://SyscoBenefits.com/SSPR
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