
ဒီီနေ့့ �ပဲဲ လုုပ်ဲနေ့�ာင််လုုုက််ပဲါ။
သင််၏ Sysco Network ID (Sysco 
ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� ရယူူကွာ စကွာ�ဝှှက်ွ

ဖ့ွဲ့�စည််း�ရန် ်ဤလက်ွကွမ််း�စာစောစာင််ရုှှိ 
အိုဆင်််မ်း�ာ�ကုွ� လု�က်ွန်ာပါါ။

Sysco တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�တွဲစ်ဦး�အိုစောန်ဖြဖွဲ့င်််၊ သင််၏ပါလုတ်ွဲဖြပါာ�စောပါ်တွဲင်ွ် (သု� မ်းဟု�တ်ွဲ သင််၏ ကွ�န်တ်ွဲင််ခင််�
ဖြပါာ�မ်း�ာ�စောပါ်တွဲင်ွ် သု� မ်းဟု�တ်ွဲ သင််၏ထရပ်ါကွာ�တွဲင်ွ်) အိုမ်း�ာ�အိုဖြပါာ� ပါါရုှှိပါါသည််း။ Sysco တွဲ�ူလ်မ်း�ာ�
နှှင််် ရင််�ဖြမ်းစ်မ်း�ာ�ကုွ� ရယူူကွာ ခ�တ်ုွဲဆက်ွထာ�နှု�င််ရန်အ်ိုတွဲက်ွွ လယ်ွူကူွစောအိုာင်် ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�ကွ သင်််အိုတွဲက်ွွ 
ဖြပါုလ�ပ်ါစောပါ�ထာ�ပါါသည််း။ ထု�တွဲ�ူလ်မ်း�ာ�နှှင််် ရင််�ဖြမ်းစ်အိုခ��ုသည််း ကွ�မ်းပဏီီ၌ဖြဖွဲ့စ်ပွါာ�စောန်စောသာ ကုွစစရပ်ါ
မ်း�ာ�နှှင်််ပါတ်ွဲသက်ွ၍ အိုခ�နု်နှ်ှင်််တွဲစ်စောဖြပါ�ညီ်း သုစောန်နှု�င််စောစရန် ်စောကွာင််�မွ်းန်စ်ောသာအိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�ကုွ� 
ဖြဖွဲ့ည်််းဆည််း�စောပါ�ပြီးပီါ�၊ သင််၏အိုလ�ပ်ါကုွ� လ�ပ်ါစောဆာင််ရန် ်အိုဖြခာ�အိုရာမ်း�ာ� လု�အိုပ်ါနှု�င််ပါါသည််း သု� မ်းဟု�တ်ွဲ 
လု�အိုပ်ါပါါလုမ်််းမ်းည််း။ အိုစောရ�အိုကြီးကီွ�ဆး��အိုရာမှ်းာ၊ သင််၏ လစာစောဖြပါစာကုွ�ဝှင််ကြကွည်််းရန် ်သင််၏ Sysco 
Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� အိုသး��ဖြပါုရလုမ်််းမ်းည််း ဖြဖွဲ့စ်ပါါသည််း။

သင််၏ Network ID (ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� သုထားး�ခြ�င််�သည် ်

အို�ိတ်ု်အိုဆက်ွမုိမုိ နေန်ထုား�င််ကွး Sysco ရုိှိ သင််၏ဘဝအိုတွ်က်ွ 

အိုလွွန်အ်ိုနေရ�ကြီးကီွ�နေသး စန်စ်မိိး�ကုွ� သုရုိှိထားး�ခြ�င််�၏ အိုနေရ�ကြီးကီွ�

နေသးအိုပုို�င််� ခြ�စ်ပိုါသည်။် အိုလွွယ််တ်ကူွ ကုွ��ကွး�နုို�င််ရန်အ်ိုတွ်က်ွ ဤ

တံ်ဆုပ်ိုကွတ််ခြပိုး�ကုွ� သင််၏ တံ်ဆုပ်ိုခြပိုး�ကွလွစ် သု�မိဟု�တ်် ကြီးကုွ��တွ်င်် 

�ိတ်ု်တွ်�ထားး�ပိုါ။

သင််၏ Sysco 
Network ID (Sysco 
ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ)
သင််၏ Sysco Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွ
အုို�င််ဒီီ) သည််း Workday ကွ�်သု� စောသာ အိုစောရ�ကြီးကီွ�
သည်််း Sysco စန်စ်အိုမ်း�ာ�အိုဖြပါာ�ထး ဝှင််စောရာက်ွခွင်််
စောပါ�ပါါသည််း။ ထု�စန်စ်မ်း�ာ�ထး ဝှင််စောရာက်ွရန်၊် သင််သည််း 
စကွာ�ဝှှက်ွတွဲစ်ခ� သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲထာ�ရန် ်လု�အိုပ်ါပြီးပီါ�၊ ထု�သု�
လ�ပ်ါစောဆာင််ရန် ်သင််၏ Sysco Network ID 
(Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� လု�အိုပ်ါပါါသည််း။ 

Sysco သည််း တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�အိုာ�လး��ကုွ� ရက်ွ 
90 ကြကွာတုွဲ�င််� ၎င််�တုွဲ�၏စကွာ�ဝှှက်ွမ်း�ာ�အိုာ� ဖြပါန််
သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲစောစလု�ပါါသည််း။ Self-Service 
Password Reset (ကုွ�ယ်ူတုွဲ�င််လ�ပ်ါစောဆာင််စောသာ 
စကွာ�ဝှှက်ွ ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲမု်း) (SSPR) သည််း အိုမ်း�ာ�
သး��စောန်ရာ၊ ဒီက်ွစစောတွဲာ၊် တွဲက်ွဘလက်ွ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ စ
မ်းတ်ွဲဖွဲ့�န်�်တုွဲ� မှ်းစောန်၍ Service Desk (ဝှန်စ်ောဆာင််မု်း
စောန်ရာ) ထး ဖွဲ့�န်�်စောခ်စရာမ်းလု�အိုပ်ါဘ� အိုခ�က်ွစောရ
အိုန်ည််း�င်ယ်ူနှှပ်ုါရုံး� ဖြဖွဲ့င််် သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန််
သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲခွင်််စောပါ�ပါါသည််း။ သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွနှှင််် 
SSPR ကုွ� သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲသည်််းန်ည််း�လမ််း�အိုတွဲက်ွွ 
ညွှနှ်က်ြကွာ�ခ�က်ွမ်း�ာ�ကုွ� လက်ွကွမ််း�စာစောစာင််၏ 
တွဲစ်ဖွဲ့က်ွဖြခမ််း�တွဲင်ွ် ကြကွည်််းပါါ။

Quinyx   (USBL နှှင််် Canadian Warehouse and Transportation တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�နှှင််် သက်ွဆု�င််သည််း) 

Quinyx ကုွ� အိုခ�နု်နှ်ှင်််အိုမ်းှ အိုဖ့ွဲ့�အိုစည််း�အိုန့ှးတွဲင်ွ် စတွဲင််လ�ပ်ါစောဆာင််လ�က်ွရုှှိပါါသည််း။ Quinyx သည််း သင််
၏စမ်းတ်ွဲဖွဲ့�န်�်၊ ကွွန်ပ်ါ�ူတွဲာ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ တွဲက်ွဘလက်ွမှ်းစောန်၍ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ သင််၏ဆု�က်ွရုှှိ အိုမ်း�ာ�သး��စောန်ရာမှ်းစောန်၍ 
သင််၏အိုခ�နု်ဇ်ယူာ�ကုွ� ဝှင််စောရာက်ွကြကွည်််းရုုံရန် ်လယ်ွူကူွစောအိုာင်် ဖြပါုလ�ပ်ါစောပါ�ပါါသည််း။ စောကြကွာ်ဖြင်ာစာဘ�တ်ွဲဖြပါာ�
မ်း�ာ�ကုွ� စစ်စောဆ�ကြကွည်း််ရုုံရဖြခင််� သု� မ်းဟု�တ်ွဲ ဉာာဉ့်််န်က်ွခ�နု်က်ွ�မှ်း စာသာ�မ်း�ာ� သု� မ်းဟု�တ်ွဲ ဖွဲ့�န်�်စောခ်ဆု�မု်းမ်း�ာ� ရရုှှိ
ဖြခင််�မ်း� ုု � မ်းရုှှိစောတွဲာပ်ါါ။ တွဲစ်ခ�က်ွနှှပ်ုါရုံး� ဖြဖွဲ့င်််၊ သင််၏အိုခ�နု်ဇ်ယူာ�ကုွ� ကြကွည်််းရုုံနှု�င််ပါါလုမ်််းမ်းည််း။ Quinyx နှှင်််
ပါတ်ွဲသက်ွ၍ စောမ်း�ဖြမ်းန်�်လု�သည််းမ်း�ာ�အိုတွဲက်ွွ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ သင််၏တွဲည််းစောန်ရာနှှင််် သက်ွဆု�င််လာသည်််းအိုခါ ရှှိာစောဖွွဲ့
ရန်၊် သင််၏မ်းန်စ်ောန်ဂျာ�ာ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ HRBP နှှင််် စကွာ�စောဖြပါာဆု�ပါါ။

Workday   (U.S. တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�အိုာ�လး��နှှင််် သက်ွဆု�င််သည််း) 

Workday သည််း တွဲစ်သမ်းတ်ွဲတွဲည််း� လပ်ုါရှှိာ�စောန်စောသာ တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�အိုတွဲက်ွွ လး��ဝှပြီးပီါ�ဖြပါည်််းစး�ပါါသည််း
။ ၎င််�ကုွ� သင််၏ကွွန်ပ်ါ�ူတွဲာမှ်းစောန်၍ (အုိုမ််းတွဲင်ွ် သု� မ်းဟု�တ်ွဲ အိုလ�ပ်ါရုှှိ အိုမ်း�ာ�သး��စောန်ရာမှ်း) သု� မ်းဟု�တ်ွဲ 
Workday အိုက်ွပ်ါရုှှိစောသာ စမ်းတ်ွဲဖွဲ့�န်�် သု� မ်းဟု�တ်ွဲ တွဲက်ွဘလက်ွမှ်း အိုသး��ဖြပါုနှု�င််ပါါသည််း။ သင််၏ 
ကုွ�ယ်ူစောရ�ကုွ�ယ်ူတွဲာ ဆက်ွသွယ်ူရန်အ်ိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�ကုွ� အိုပ်ါဒုီတ်ွဲလ�ပ်ါကွာ သင််၏ တုွဲ�က်ွရုုံ�က်ွ အိုပ်ါနှှးစောင်ွ
ကွ�်သု� စောသာ လစာနှှင်််ဆက်ွစပ်ါစောန်သည်််း အိုစောသ�စုတ်ွဲအိုခ�က်ွအိုလက်ွအိုခ��ုကုွ� စီမ်းးနှု�င််ရန် ်Workday ကုွ� 
အိုသး��ဖြပါုရပါါလုမ်််းမ်းည််း။ အိုခ��ုစောသာ လစာနှှင်််ဆက်ွစပ်ါစောန်သည်််း လှ�စောဖြပါာင််�မု်းအိုခ��ုကုွ� မု်း�ဘု�င််�အိုက်ွပ်ါမှ်းစောန်၍ 
လ�ပ်ါစောဆာင််၍မ်းရနှု�င််စောကြကွာင််�ကုွ� မှ်းတ်ွဲထာ�စောပါ�ပါါ၊ ကွွန်ပ်ါ�ူတွဲာမှ်း စောလာအ်ိုင််ဝှင််ရပါါမ်းည််း။ 
SyscoWorkday.com သု� သွာ�ကွာ လုစောမ််းာ်စောရာင်် Join Workday (Workday နှှင််် ပူါ�စောပါါင််�ရန်)် 
ခလ�တ်ွဲကုွ� နှှပ်ုါပါါ၊ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ Workday အိုက်ွပ်ါကုွ� စောဒီါင််�လ�ဒ်ီလ�ပ်ါပါါ။

Sysco To Go   (တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�အိုာ�လး��နှှင််် သက်ွဆု�င််သည််း) 

Sysco To Go ဖြဖွဲ့င်််၊ သင််သည််း အိုနွ်လု်�င််� အိုသု�က်ွအိုဝှန်�်မ်း�ာ�တွဲင်ွ် ပါါဝှင််ကွာ သင်် စုတ်ွဲပါါဝှင််စာ�စောသာ 
စောခါင််�စဉ့််မ်း�ာ�နှှင်််ပါတ်ွဲသက်ွသည်််း စောဆွ�စောနှ�ွမု်းမ်း�ာ�တွဲင်ွ် ပူါ�စောပါါင််�ဖြခင််�ဖြဖွဲ့င််် အိုဖြခာ�စောသာ Sysco တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�
မ်း�ာ�နှှင််် ခ�တ်ုွဲဆက်ွနှု�င််ပါါသည််း။ Sysco To Go အိုက်ွပ်ါ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ ဝှဘ်မှ်း ဝှင််စောရာက်ွမု်းကွ လယ်ွူကူွပါါသည််း။ 
အိုက်ွပ်ါကုွ� စောဒီါင််�လ�ဒ်ီလ�ပ်ါဖြခင််� နှှင််် Sysco To Go ထး ဝှင််ကြကွည်််းဖြခင််�အိုတွဲက်ွွ ညွှနှ်က်ြကွာ�ခ�က်ွမ်း�ာ�ကုွ� 
http://syscotogo.com/ တွဲင်ွ် ရှှိာစောတွဲန့ှု�င််ပါါသည််း။

Thrive   (တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�အိုာ�လး��နှှင််် သက်ွဆု�င််သည််း) 

ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�သည််း သင်််အိုာ� ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�၏ ကွမ်းာာတွဲစ်ဝှှမ််း� သင််ယူူစောလလ်ာမု်း အိုစောတွဲအ့ိုကြကွးုသစ်ဖြဖွဲ့စ်စောသာ 
Thrive ကုွ� စမ််း�သး��ကြကွည်််းစောစလု�ပြီးပီါ ဖြဖွဲ့စ်ပါါသည််း။ ၎င််�ကွ သး��ရလယ်ွူကူွပါါသည််း၊ သင််၏ စုတ်ွဲပါါဝှင််စာ�မု်းမ်း�ာ�
နှှင််် စောဒီသခး ဘာသာစကွာ�တုွဲ� ဖြဖွဲ့င််် ၎င််�ကုွ� စုတ်ွဲကြီးကုွုက်ွလ�ပ်ါစောဆာင််နှု�င််ပါါသည််း။ ထု� အိုဖြပါင််၊ သင််၏
လ�ပ်ါစောဖွဲ့ာ်ကုွ�င််ဖွဲ့က်ွမ်း�ာ�နှှင်််အိုတွဲ ူအိုစောဖွဲ့ာ်သဟု�ဖြပါုနှု�င််ပါါသည််း။ လု�က်ွခ်လ�ပ်ါဖြခင််�၊ မ်းှစောဝှဖြခင််� သု� မ်းဟု�တ်ွဲ 
အိုစောကြကွာင််�အိုရာကုွ� ပါင််လ�ပ်ါဖြခင််�။ တွဲွ�ဖွဲ့က်ွဝှန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�၏ အိုလ�ပ်ါအိုကုွ�င််မ်း�ာ� တုွဲ��တွဲက်ွလာစောစရန်အ်ိုတွဲက်ွွ 
Thrive ကုွ� ပါး�စးထ�တ်ွဲထာ�ပါါသည််း။

သင်�်ရဲဲ့�လုုပ်ဲစာာက် မှှ့ရဲ်ဲ့�လုာ�။
ဒီီလက်ွကွမ််း�စာစောစာင််ကွ သင်််ရ�်အုိုမ််းလုပ်ါစာကုွ� သတုွဲထာ�မု်းပါါသလာ�။ ၎င််� မှ်းာ�ယွူင််�စောန်ပါါကွ၊ 
အိုကွ� ုု�ခးစာ�ခွင်််မ်း�ာ�ကွ�်သု� စောသာ ပါင််ကုွ�ယ်ူစရုုံ�က်ွနှှင်််ညီ်းစောအိုာင််လ�ပ်ါထာ�စောသာ အိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ� 
သု� မ်းဟု�တ်ွဲ အိုခွန်နှ်ှင်််ဆက်ွစပ်ါစောန်သည်််း အိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�ကွ သင်််ထး စောရာက်ွရုှှိနှု�င််ဖြခင််�မ်းရုှှိပါါဟု� 
ဆု�လု�ပါါသည််း။ သင််၏ ကုွ�ယ်ူစောရ�အိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�အိုာ�လး��ကွ အိုခ�နု်နှ်ှင်််တွဲစ်စောဖြပါ�ညီ်း မှ်းန်က်ွန််
စောကြကွာင််� စောသခ�ာစောအိုာင််လ�ပ်ါရန် ်ဒီီစောန်ပ်ါ� Workday မှ်းာ စောလာအ်ိုင််ဝှင််ပါါ။ ¿Hablas español? Vaya a SyscoBenefits.com/SSPR instrucciones en español.

BBNHGEN

http://SyscoWorkday.com
http://syscotogo.com/
http://SyscoBenefits.com/SSPR


ကွွန်ို�ပ်ိုတု်�၏ ဒီစ်ဂျိစ်တ်ယ်် သွင််ခြပိုင််
ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�၏ ထရပ်ါကွာ�မ်း�ာ�နှှင််် ကွ�န်စ်ောလှာင််ရုံး�မ်း�ာ�တွဲင်ွ်၊ ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�၏အိုလ�ပ်ါကုွ� ပြီးပီါ�စီ�စောအိုာင််လ�ပ်ါစောဆာင််

ရန် ်လက်ွကုွ�င််စက်ွပါစစည််း�မ်း�ာ�ကုွ� အိုသး��ဖြပါုပါါသည််း။ ပုါ� စောဆာင််စောရ� ပါါတွဲန်ာမ်း�ာ�သည််း ကွာစတွဲန်မ််းာတွဲစ်

ဦး�မှ်း အိုဖြခာ�တွဲစ်ဦး�ထးသု�  စောရာက်ွရုှှိရန် ်GPS ကုွ� အိုသး��ဖြပါုပါါသည််း။ ကွာစတွဲန်မ််းာမ်း�ာ�သည််း စောအိုာ်ဒီါမ်း�ာ�

တွဲင််ကွာ ကွ�န်ပု်ါ� လာှမ်း�ာ�ကုွ� အိုနွ်လု်�င််�တွဲင်ွ် ဖြပါန်လ်ည််း ဆန်�်စစ်ပါါသည််း။ ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�၏ ထရပ်ါကွာ�မ်း�ာ�၊ 

ကွ�န်စ်ောလှာင််ရုံး�မ်း�ာ�နှှင််် ကွာစတွဲန်မ််းာ တွဲ�ူလ်မ်း�ာ�ကွ ပုါ�၍ ဒီစ်ဂျာ�စ်တွဲယ်ူဆန်လ်ာသည််းနှှင်််၊ ကွွနှ်�ပ်ါတုွဲ�သည််း 

လက်ွစောတွဲာပ််ါ၊ ဒီက်ွစစောတွဲာကွ်ွန်ပ်ါ�ူတွဲာ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ မု်း�ဘု�င််�စက်ွပါစစည််း�ထးမှ်း အိုစောရ�ကြီးကီွ�စောသာ Sysco တွဲ�ူ

လ်မ်း�ာ�နှှင််် ရင််�ဖြမ်းစ်မ်း�ာ�ကုွ� ဝှင််ကြကွည်််းရန် ်သင်််အိုတွဲက်ွွ လယ်ွူကူွစောအိုာင်် ဖြပါုလ�ပ်ါစောပါ�ထာ�ပါါသည််း။  

သင််၏ Sysco Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) သည််း သင််လစာရရုှှိရန်၊် ဆက်ွသွယ်ူရန််

အိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�ကုွ� အိုပ်ါဒုီတ်ွဲလ�ပ်ါရန်နှ်ှင််် သင််၏အိုခ�နု်ဇ်ယူာ�ကုွ� ကြကွည်််းရုုံရန် ်ကူွညီ်းစောပါ�စောသာ အိုဓုိကွကွ�

သည်််း Sysco စန်စ်မ်း�ာ�ကုွ� စောစ်စောဆာ်စောပါ�ပါါသည််း။ သင််ကွ Self-Service Password Reset  

(ကုွ�ယ်ူတုွဲ�င််လ�ပ်ါစောဆာင််စောသာ စကွာ�ဝှှက်ွ ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲမု်း) (SSPR) ကုွ� သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲထာ�သည်််းအိုခါ၊ သင််၏

စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲဖြခင််�ကွ လယ်ွူကူွစောသာစောကြကွာင််် သင်််အိုစောန်ဖြဖွဲ့င််် အိုခ�တ်ုွဲအိုဆက်ွမု်းစောန်နှု�င််ပြီးပီါ�၊ သင််

လု�အိုပ်ါစောသာ အိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�ကုွ� ရရုှှိနှု�င််သလု�၊ လု�အိုပ်ါသည်််းအိုခါ အိုစောရ�ယူူလ�ပ်ါစောဆာင််နှု�င််ပါါသည််း။

နေ့မှ�မြမှ့�်လုုုသည်မ်ှ�ာ� ရုှှိပဲါသလုာ�။  
အကူ်အည်လုုီုအပ်ဲပဲါသလုာ�။

သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ Sysco Network ID 
(Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) နှှင်််ပါတ်ွဲသက်ွ၍ အိုကူွအိုညီ်း

လု�အိုပ်ါပါါကွ၊ Sysco Service Desk (Sysco 

ဝှန်စ်ောဆာင််မု်းစောန်ရာ) ထး 1-866-981-1190 သု�  ဆက်ွ

သွယ်ူပါါ။ သင််သည််း SyscoBenefits.com/SSPR 

တွဲင်ွ် ထပ်ါစောဆာင််�ရင််�ဖြမ်းစ်မ်း�ာ�ကုွ� ရှှိာစောတွဲန့ှု�င််ပါါသည််း။

အခုု သင်် အခု�တ်ု်အ�က််မုှသးာ�ပဲါပြီပီဲ
အိုပုါ�င််� 1 (သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲဖြခင််�) နှှင််် အိုပုါ�င််� 2 (SSPR အိုတွဲက်ွွ စာရင််�သွင််�ဖြခင််�) ကုွ� ပြီးပီါ�စီ�သွာ�

သည််းနှှင်််၊ သင်် အိုခ�တ်ုွဲအိုဆက်ွမု်းသွာ�ပြီးပီါ ဖြဖွဲ့စ်ပါါသည််း။ အိုခ� သင််၏အိုလ�ပ်ါကုွ� ပြီးပီါ�စောအိုာင််လ�ပ်ါရန်အ်ိုတွဲက်ွွ၊ Sysco 

သတွဲင််�မ်း�ာ�၏ ထုပ်ါဆး��တွဲင်ွ် ရုှှိစောန်နှု�င််ရန်အ်ိုတွဲက်ွွ၊ သင််၏လစာကုွ� စီမ်းးရန်အ်ိုတွဲက်ွွ Sysco ကွ ပုါ�မု်း�လယ်ွူကူွစောအိုာင််

ဖြပါုလ�ပ်ါစောပါ�စောသာ လ�င််ဖြမ်းန်က်ွာ အိုဆင််စောဖြပါသည်််း တွဲ�ူလ်မ်း�ာ�ကုွ� စတွဲင််ကွာ ဝှင််စောရာက်ွအိုသး��ဖြပါုနှု�င််ပြီးပီါ ဖြဖွဲ့စ်ပါါသည််း။

အပုုဲင််� 2- SSPR အတ်းက်် စာာရဲ့င််�သးင််�ပဲါ
သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲသည်််းအိုခါတုွဲ�င််�တွဲင်ွ်၊ စကွာ�ဝှှက်ွ ဖြပါန််
သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲဖြခင််�ကုွ� လး�ဖြခးုစွာ လ�ပ်ါစောဆာင််နှု�င််ရန်အ်ိုတွဲက်ွွ သင််မ်းည််းသူဖြဖွဲ့စ်စောကြကွာင််� 
တွဲရာ�ဝှင််အိုတွဲည််းဖြပါုရန် ်သင်််ကုွ� စောတွဲာင််�ဆု�ပါါလုမ်််းမ်းည််း။ စကွာ�ဝှှက်ွ ဖြပါန််
သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲဖြခင််�မ်း�ာ�အိုတွဲက်ွွ သင််၏ အိုစောထာက်ွအိုထာ�ကုွ� သက်ွစောသဖြပါရာတွဲင်ွ် 
SSPR အိုတွဲက်ွွ စာရင််�သွင််�ထာ�ရန် ်လု�အိုပ်ါပါါသည််း။ 

1. Sysco Password Manager (Sysco စကွာ�ဝှှက်ွမ်းန်စ်ောန်ဂျာ�ာ) ထး 
https://passwordreset.sysco.com သု�  သွာ�ပါါ။

2. Registration (စာရင််�သွင််�မု်း) စောရွ�ခ�ယ်ူခွင်််ကုွ�  စောရွ�ခ�ယ်ူပါါ။

3. ထပ်ါစောဆာင််�အိုဆင်််အိုခ��ုကုွ� လု�က်ွန်ာရန် ်သင်််ကုွ� စောတွဲာင််�ဆု� နုုိုင််ပဲါသည်-်

▪ သင််၏အီို�စောမ်း�လ်ကုွ� ထည်််းသွင််�ရန် ်စောတွဲာင််�ဆု�ပါါကွ၊ သင််၏ 
Sysco Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) တွဲင်ွ် @sysco.com ကုွ� ထပ်ါထည်််းကွာ ထည်််းသွင််�
ပါါ။ သင််၏ Sysco Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� ထည်််းသွင််�၍မ်းရနှု�င််ပါါ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ မ်း
တွဲညီူ်းစောသာ အီို�စောမ်း�လ်လုပ်ါစာကုွ� ထည်််းသွင််�၍မ်းရနှု�င််ပါါ။ ဥပါမ်းာ၊ သင််၏ Sysco Network ID 
(Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) သည််း Batman123 ဖြဖွဲ့စ်ပါါကွ၊ Batman123@sysco.com ကုွ�
ထည်််းသွင််�ပါါ။ 

▪ သင််၏ User ID (အိုသး��ဖြပါုသူအုို�င််ဒီီ) ကုွ� စောတွဲာင််�ခးပါါကွ၊ @Sysco မ်းပါါဘ� သင််၏ Sysco 
Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� ထည်််းသွင််�ပါါ။

▪ သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ�ထည်််းသွင််�ရန် ်စောတွဲာင််�ဆု�ပါါကွ၊ အိုပုါ�င််� 1 တွဲင်ွ် သင််သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲထာ�စောသာ 
စကွာ�ဝှှက်ွအိုသစ်ကုွ� ထည်််းသွင််�ပါါ။ 

 ထု� ထပ်ါစောဆာင််�အိုဆင်််မ်း�ာ�ကုွ�လ�ပ်ါစောဆာင််ရန် ်သင်််ကုွ� စောတွဲာင််�ဆု�ဖြခင််� မှရုှှိပါါကွ၊ သင််သည််း #4 ထး တုွဲ�က်ွရုုံ�က်ွ 
စောရာက်ွရုှှိသွာ�ပါါလုမ်််းမ်းည််း။

4. သင််သည််း Security Info (လး�ဖြခးုစောရ�အိုခ�က်ွအိုလက်ွ) ဟု�စောဖြပါာထာ�စောသာ စာမ်း�က်ွနှှာထး စောရာက်ွရုှှိသွာ�ပါါ
လုမ်််းမ်းည််း။ +Add Method (+န်ည််း�လမ််း� ထပ်ါထည်််းရန်)် ကုွ�နှှပ်ုါပါါ။

5. ဆွ�ခ�မီ်းနှ�ူ�မှ်းစောန်၍၊ သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန် ်လု�အိုပ်ါသည်််းအိုခါ သင််အိုသး��ဖြပါုလု�စောသာန်ည််း�လမ််း�
ကုွ� စောရွ�ပါါ။ 

▪ �နိုဒရုှှိနေ့သာအရဲ့ာ- ဖွဲ့�န်�်န်ည််း�လမ််း�ကွ အိုလယ်ွူကူွဆး��ဖြဖွဲ့စ်စောသာစောကြကွာင််် ထု�န်ည််း�လမ််း�ကုွ�သး��ပါါ။ သင််၏စ
မ်းတ်ွဲဖွဲ့�န်�်ထး ကွ�ဒ်ီတွဲစ်ခ�ကုွ� စောပါ�ပုါ� ပါါလုမ်််းမ်းည််း၊ သင််သည််း သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန် ်ဤကွ�ဒ်ီ
ကုွ� ထည်််းသွင််�ရပါါလုမ်််းမ်းည််း။

▪ သင််ကွ "security questions (လး�ဖြခးုစောရ�စောမ်း�ခွန်�်မ်း�ာ�)" စောရွ�ခ�ယ်ူခွင်််ကုွ� စောရွ�ပါါကွ၊ ထပ်ါစောဆာင််�
အိုဆင်််မ်း�ာ�ကုွ� လု�က်ွန်ာရလုမ်််းမ်းည််းဖြဖွဲ့စ်ကွာ သင််၏ဆု�က်ွရုှှိ အိုမ်း�ာ�သး��စောန်ရာကုွ� အိုသး��ဖြပါုသည်််း SSPR 
အိုတွဲက်ွွ စာရင််�သွင််�ရန် ်လု�အိုပ်ါပါါလုမ်််းမ်းည််း။

6. သင််၏န်ည််း�လမ််း�ကုွ� သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန် ်ညွှနှ်က်ြကွာ�ခ�က်ွမ်း�ာ�ကုွ� လု�က်ွန်ာပါါ။

သင််၏ UPN / Username (အသးု�မြပဲုသူအမှည်)်

သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� မ်းမှ်းတ်ွဲမု်းဘ� သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန် ်လု�အိုပ်ါပါါကွ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ သင််၏အို
စောကွာင်််မှ်း စောလာစ်ောအိုာက်ွထွက်ွထာ�ပါါကွ၊ သင််၏အိုစောကွာင်််ထး ဝှင််စောရာက်ွရန် ်သင််၏ UPN / Username (
အိုသး��ဖြပါုသူအိုမ်းည််း) ကုွ� အိုသး��ဖြပါုရပါါလုမ်််းမ်းည််း။ လယ်ွူကူွစွာကုွ��ကွာ�နှု�င််ရန်အ်ိုတွဲက်ွွ ၎င််�ကုွ� သင််၏တွဲးဆုပ်ါ
စောပါ်တွဲင်ွ် ရုုံ�က်ွနှှပ်ုါထာ�ပါါသည််း။ 

အပုုဲင််� 1- သင််၏ ယာာယီာစာက်ာ�ဝှှက််ကုု် မြပဲ့သ်တ််မှှတ််ပဲါ
သင််၏ကြီးကီွ�ကြကွပ်ါသူ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ မ်းန်စ်ောန်ဂျာ�ာသည််း သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ဖြပါန်သ်တ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန်အ်ိုတွဲက်ွွ လု�အိုပ်ါစောသာ 
အိုခ�က်ွအိုလက်ွနှှစ်ခ�ပါါဝှင််သည်််း စာတွဲစ်စောစာင််ကုွ� သင်််အိုာ� စောပါ�ထာ�ပါါသည််း။

• သင််၏ Sysco Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ)

• သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွအိုသစ်ကုွ� သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန်အ်ိုတွဲက်ွွ ပါထမ်းဆး��အိုကြီးကုွမ််း စောလာအ်ိုင််ဝှင််ရန်သ်ာ အိုသး��ဖြပါုရမ်းည်််း 
သင််၏ ယူာယီူစကွာ�ဝှှက်ွ။

ဤအိုခ�က်ွအိုလက်ွဖြဖွဲ့င်််၊ သင်် စတွဲင််နှု�င််ပါါသည််း။ အိုပုါ�င််� 1 နှှင််် အိုပုါ�င််� 2 အိုတွဲက်ွွ အိုဆင်််မ်း�ာ�အိုာ�လး��ကုွ� ပြီးပီါ�စီ�
စောအိုာင််လ�ပ်ါစောဆာင််ဖြခင််�သည််း မု်းန်စ် 20 ခန် ် ်ကြကွာဖြမ်းင်််လုမ်််းမ်းည််းဖြဖွဲ့စ်စောသာစောကြကွာင််် အိုခ�နု်အ်ိုန်ည််း�င်ယ်ူ ခ�န်ထ်ာ�စောပါ�ပါါ။ 
သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� သတ်ွဲမှ်းတ်ွဲရန် ်ထု�အိုဆင်််မ်း�ာ�ကုွ� လု�က်ွန်ာကွာ အိုစောရ�ကြီးကီွ�စောသာ Sysco စန်စ်မ်း�ာ�ထး ဝှင််
စောရာက်ွခွင်််ကုွ� ရယူူပါါ။ 

1. Sysco.workspaceoneaccess.com သု� သွာ�ပါါ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ 
သင််၏စမ်းတ်ွဲဖွဲ့�န်�်မှ်း စောအိုာက်ွပါါ QR ကွ�ဒ်ီကုွ� စကွန်ဖ်ွဲ့တ်ွဲပါါ။

2. သင််၏ Sysco Network ID (Sysco ကွွန်ရ်က်ွအုို�င််ဒီီ) ကုွ� ထည်််း
ပြီးပီါ�စောန်ာက်ွ Next (စောန်ာက်ွထပ်ါ) ကုွ� နှှပ်ုါပါါ။

3. စောန်ာက်ွလာမ်းည်််း စခရင််စောပါ်တွဲင်ွ်၊ Password (စကွာ�ဝှှက်ွ) စောန်ရာ၌ 
သင််၏ ယူာယီူစကွာ�ဝှှက်ွ (ဤလက်ွကွမ််း�စာစောစာင််နှှင်််အိုတွဲ ူသင်််
အိုတွဲက်ွွ စောပါ�ထာ�သည်််းစာမှ်း) ကုွ� ထည်််းသွင််�ပါါ။ 

4. Old Password (စကွာ�ဝှှက်ွအိုစောဟုာင််�) စောန်ရာတွဲင်ွ် သင််၏ ယူာယီူ
စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ထပ်ါထည်််းပြီးပီါ�စောန်ာက်ွ Sign in (ဆု�င််�အိုင််ဝှင််မ်းည််း) ကုွ� 
နှှပ်ုါပါါ။ ၎င််�စောန်ာက်ွတွဲင်ွ်၊ သင််သည််း သင််၏ယူာယီူစကွာ�ဝှှက်ွကုွ� ထပ်ါမ်းး
အိုသး��ဖြပါုရစောတွဲာမ််းည််း မ်းဟု�တ်ွဲပါါ။

5. New Password (စကွာ�ဝှှက်ွအိုသစ်) စောန်ရာတွဲင်ွ်၊ စကွာ�ဝှှက်ွအိုသစ်
ကုွ� ထည်််းသွင််�ပါါ-

▪ စကွာ�ဝှှက်ွမ်း�ာ�သည််း အိုန်ည််း�ဆး�� အိုကွခရာဆယ်ူလး�� ဖြဖွဲ့စ်ရမ်းည််းဖြဖွဲ့စ်ကွာ အိုန်ည််း�ဆး�� စောဖွဲ့ာ်ဖြပါပါါသး��ခ� 
ပါါဝှင််ရပါါမ်းည််း- စာလး��အိုကြီးကီွ�တွဲစ်လး��၊ စာလး��အိုစောသ�တွဲစ်လး��၊ န်းပါါတ်ွဲတွဲစ်ခ�နှှင််် ထု� အိုထူ�အိုကွခရာမ်း�ာ�
ထ�မှ်းတွဲစ်ခ�- @၊ %၊ $ သု� မ်းဟု�တ်ွဲ _။

▪ သင််သည််း အိုဖြခာ�စောသာ အိုထူ�အိုကွခရာမ်း�ာ�ကုွ� အိုသး��ဖြပါု၍မ်းရနှု�င််ပါါ။

▪ စကွာ�ဝှှက်ွအိုသစ်မ်း�ာ�သည််း သင််၏ ယူခင််စကွာ�ဝှှက်ွစောဖြခာက်ွခ�ထ�မှ်းတွဲစ်ခ� ဖြဖွဲ့စ်၍မ်းရပါါ။

6. Re-type Password (စကွာ�ဝှှက်ွ ဖြပါန်ရု်ုံ�က်ွထည်််းပါါ) စောန်ရာတွဲင်ွ် သင််၏ စကွာ�ဝှှက်ွအိုသစ်ကုွ� ဖြပါန််
ထည်််းသွင််�ပါါ။

7. သင််၏စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� စောဖြပါာင််�လ�ရန် ်Sign-in (ဆု�င််�အိုင််ဝှင််မ်းည််း) ကုွ� နှှပ်ုါပါါ။ သင်််စကွာ�ဝှှက်ွကုွ� စောဖြပါာင််�ပြီးပီါ�
သွာ�သည််းနှှင်််၊ ဘစောရာင််ဆာဝှင််�ဒုီ��ကုွ� ပုါတ်ွဲပါါ။

သင််၏စမ်းတ်ွဲဖွဲ့�န်�်မှ်းစောန်၍ 

အိုပုါ�င််� 1 ကုွ� ဖြဖွဲ့ည်််းစွက်ွရန်၊် 

ဤ QR ကွ�ဒ်ီကုွ�  

စကွန်ဖ်ွဲ့တ်ွဲပါါ။

SSPR နှှင်််ပါတ်ွဲသက်ွ
သည်််း ထပ်ါစောဆာင််�

အိုခ�က်ွအိုလက်ွမ်း�ာ�
အိုတွဲက်ွွ၊ ဤ QR ကွ�ဒ်ီ

ကုွ� စကွန်ဖ်ွဲ့တ်ွဲပါါ။

http://SyscoBenefits.com/SSPR
https://passwordreset.sysco.com
http://Sysco.workspaceoneaccess.com
http://Sysco.workspaceoneaccess.com
https://passwordreset.sysco.com

