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SELF-  REL IANCE



KINI NGA GRUPO MAKATABANG BA NAKO SA 
PAGPANGITA OG TRABAHO?

Dili sayon ang pagpangita og trabaho, apan kini nga grupo sa self- reliance 
motabang nimo nga makakat-on sa pinakamaayong paagi sa pagpangita og 
trabaho ug magmalampuson. Sa mga miting sa grupo,  mo- commit ka sa 
paghimo og piho nga mga buhatunon, ug ang grupo mohatag nimo og mga 
ideya ug pagdasig. Ang tumong niini nga grupo dili lang ang pagtabang 
nimo nga makakita og trabaho; kini motabang usab nimo nga molihok 
nga mas masulundon ug mas may pagtuo sa Ginoo ug makadawat sa Iyang 
gisaad nga mga panalangin sa temporal ug espiritwal nga self- reliance.

UNSA KINING GRUPO SA SELF- RELIANCE?
Ang grupo sa self- reliance lahi sa kasagaran nga mga klase, mga leksyon ug 
mga workshop sa Simbahan. Walay mga tigtudlo, mga lider, o mga tig-
bansay. Ang mga sakop sa grupo dungan nga magkat- on ug mosuporta ug 
modasig sa usag usa. Tanan kita manubag sa atong mga commitment ug 
magtinambagay kita sa pagsulbad sa mga problema.

UNSAY BUHATON SA MGA SAKOP SA GRUPO?
Atol sa mga miting, ang mga sakop sa grupo mo- commit sa paglihok. Kita 
dili lamang magkat- on apan usab mobuhat sa mga butang nga makapahimo 
nato nga self- reliant. Mohimo kita og mga commitment, magtinabangay 
sa pagtuman niana nga mga commitment, ug mo-report sa atong kalam-
boan. Tungod kay ang grupo naglihok isip usa ka council, importante nga 
motambong sa mga miting kanunay ug moabut sa saktong oras. Dad-a 
kanunay kini nga workbook, ang booklet nga My Path to Self- Reliance, ug 
ang booklet nga My Foundation: Principles, Skills, Habits. Ang kada miting sa 
grupo mokabat og mga duha ka oras. Ang pagbuhat sa atong mga commit-
ment mokabat og usa ngadto sa duha ka oras kada adlaw.

UNSAY BUHATON SA FACILITATOR?
Ang mga facilitator dili mga eksperto sa pagpangita og trabaho o sa pag-
tudlo. Dili sila mangulo o motudlo sa grupo. Igo lang sila nga motabang sa 
grupo nga masunod sa tukma ang mga materyal kon unsay nakasulat niini. 
Ang self- reliance specialist sagad maoy mo-facilitate sa mga miting sa grupo; 
hinoon, ang mga sakop sa grupo mahimong i- assign sa pag- facilitate human 
sa pipila ka semana, kon gikinahanglan. Aron makat- on og dugang, tan- awa 
sa Leader Guide ug sa kauban nga mga video diha sa srs. lds. org.

CERTIFICATE OF COMPLETION
Ang mga sakop sa grupo nga mitambong og mga miting ug mituman sa 
ilang mga commitment mahimong kwalipikado nga makadawat og self- 
reliance certificate gikan sa LDS Business College. Tan- awa sa pahina 29 sa 
My Foundation alang sa mga kinahanglanon.

PASIUNA

“Walay problema sa 
pamilya, ward, o stake 
nga dili masulbad kon 
kita mangita og mga 
solusyon diha sa pama-
agi sa Ginoo pinaagi sa 
pagtinambagay—tinu-
oray nga pagtinamba-
gay—sa usag usa.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4
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ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo kon ikaw adunay makontak 
nga impormasyon nila. Pangutan- a sila kon sila motunga sa miting. 
Dapita sila nga mosayo og 10 minutos sa pag- abut aron makapirma sa 
attendance roll.

• Andama ang mga materyal sa miting:
◦ Pagdala og kopya niining workbook ug booklet sa My Foundation: 

Principles, Skills, Habits para sa kada sakop sa grupo.
◦ Pagdala og lima ka sobrang kopya sa booklet nga My Path to Self- 

Reliance in kaso may mga sakop sa grupo nga wala makadawat og 
kopya.

◦ Pag- andam og paagi sa pagpakita sa mga video, kon mahimo.
◦ Walay mga libro o video? Imo kining makuha online sa srs. lds. org.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
◦ Ang facilitator dili magbarug panahon sa miting ug dili molingkod sa 

may unahan sa lamesa. Ang facilitator dili mao ang sentro sa atensyon 
apan motabang sa mga sakop sa grupo nga mag- focus sa usag usa.

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha ang mga sakop sa grupo inig- abut nila. Ilha ang ilang mga 

pangalan.
• Pagpasa og usa ka piraso sa papel ug hangyoon ang mga sakop sa 

grupo sa pagsulat sa ilang kompletong pangalan, ward o branch, ug 
petsa sa pagkatawo (adlaw ug bulan, walay apil ang tuig ). Human sa 
miting sa grupo, adto sa srs. lds. org/ report ug sunda ang mga instruk-
syon sa pag-register sa tanang mga sakop sa grupo.
◦ Human sa unang miting, paghimo og lista sa pagkontak nga ipakig-

bahin sa grupo.
• Pag- assign og timekeeper [tig- monitor sa oras] aron masunod ang 

es kedyul sa grupo. Hangyoa siya sa pag- set sa timer sumala sa instruk-
syon diha sa libro.
◦ Sama pananglit, imong makita sa instruksyon nga nag- ingon “Oras: 

I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.” Ang 
timekeeper mo- set sa oras diha sa cellphone, relo, o bisan unsang 
anaa nga timer ug mosulti sa grupo kon human na ang oras. Dayon 
ang grupo modesisyon kon magsugod sa sunod nga seksyon o mag-
padayon sa ilang panaghisgot sa pipila pa ka minuto.

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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Sa pagsugod:
• Moingon: “Welcome niining grupo sa self- reliance.”
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Isulti ang mosunod:
◦ “Kini usa ka grupo sa self- reliance nga gitawag og ‘My Job Search.’ 

Kamo bang tanan anaa dinhi sa pagpangita o sa pagpalambo sa 
inyong trabaho?

◦ “Ang pagkadawat sa trabaho kabahin lang sa atong tumong sa self- 
reliance. Kon kita makatrabaho, kita magpadayon sa paglambo. 
Mopadayon ba mo nga motambong sa atong mga miting, bisan 
kon kamo aduna nay trabaho?

◦ “Kita magkita og 12 ka higayon. Ang kada miting molungtad og 
mga duha ka oras. Mogahin usab kita og mga usa hangtud duha 
ka oras kada adlaw aron pagtuman sa atong mga commitment nga 
makatabang nato nga makakita og trabaho. Inyo bang buhaton kini 
nga commitment sa panahon?”

• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Isulti ang mosunod:
◦ “Kada higayon nga kita mag- miting, atong sugdan og usa ka hilis-

gutan gikan sa booklet nga My Foundation: Principles, Skills, Habits. 
Kini nga booklet makatabang kanato sa pagkat- on ug pagsunod 
sa mga baruganan, mga kahanas [skill], ug mga gawi [habit] nga 
mosangput ngadto sa espiritwal ug temporal nga self- reliance.”

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Basaha ang pasiuna nga sulat sa Unang Kapangulohan diha sa pa-

hina 2 sa My Foundation. Dayon kompletuha ang baruganan 1 niana 
nga booklet ug balik niining workbook.

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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UNSAY ATONG BUHATON DINHI SA GRUPO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.
 Basaha: Aron masabtan ang katuyoan niining grupo sa self- reliance, paklia 

ang sulod sa atubangang hapin niining workbook ug basaha ang 
pasiuna.
Kita anaa dinhi aron sa pagtinabangay sa usag usa aron makakita 
og bag- ong trabaho o mas maayo nga trabaho. Kita usab adunay 
mas dakong tumong: mahimong self- reliant aron kita makaser-
bisyo sa uban.

 Praktisa: Kadtong mo- apply sa mga baruganan nga atong nakat- 
unan kasagaran dali nga makakita og trabaho. Busa 
angay lang gyud kini! Paklia ang Job Search Success 
Map diha sa katapusang pahina niining workbook ug 
pagpuli- puli og basa niini.

 Basaha: Kada adlaw, atong mapalambo ang atong pagpangita 
og trabaho. Sugod karon, mag- focus kita sa pagtubag 
sa unom ka pangutana diha sa Job Search Success Map 
alang sa atong kaugalingon. Kita mohimo og mga com-
mitment, molihok, ug dayon mo- report sa grupo. Kita 
dungan nga molampus!
Bisan nakakita na kita og trabaho, kita mopadayon sa 
pagtambong sa mga miting sa grupo aron sa pagkat- on 
ug pagpraktis sa mga baruganan sa Foundation.  Kita 
makapadayon sa pagtabang sa atong mga kauban sa 
grupo ug makakuha og tabang gikan sa grupo sa mga 
hagit sa pagpangita og trabaho.
Ania ang mga pangutana ug buhatunon karong semanaha.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako sa pagpangita sa sak-
tong mga oportunidad sa trabaho?
BUHATUNON SA SEMANA—Pag- andam ug pagpraktis sa 
pamahayag sa “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 
segundo” ug ipakigbahin kini sa tanan nga akong mahimo. 
Ikonsiderar sa pagbuhat sa Pagpadali sa Pagpangita og Tra-
baho (opsyonal nga kalihokan).

Ang nahabiling panahon sa miting makatabang nato sa pagtubag 
niining pangutana ug mobuhat niining mga buhatunon.

 Praktisa: Atong himoon ang atong unang buhatunon isip grupo. Mogahin 
ta og lima ka minuto ug modesisyon unsay itawag sa atong grupo.
Isulat ang ngalan sa grupo sa ubos:

 

JOB SEARCH SUCCESS MAP
Kada Adlaw: Pag- focus sa imong mga paningkamot, pagpadali sa 

imong pagpangita og trabaho, gamita ang imong network

Unsaon nako sa pagpangita 
sa saktong mga oportunidad 

sa trabaho?
•  Masayud sa unsay akong matampo sa 

mga employer.
•  Gamiton ang “pagpresentar sa akong 

kaugalingon sa 30 segundo” sa 
daghang tawo kutob sa mahimo.

Unsaon nako sa pag- access 
ang “hidden” job market?

•  Pangitaon ang “hidden” jobs pinaagi 
sa networking.

•  Gamiton ang mga power statement 
aron ipakita akong bili ngadto sa 
akong network.

•  Tabangan ang akong network nga 
motabang nako.

Unsaon nako 
pagpadali ang akong 

pagpangita og trabaho?
•  Magbuhat sa Pagpadali sa 

Pagpangita og Trabaho kada adlaw.
•  Magsubay sa akong kalamboan sa 

pagpangita og trabaho.

Unsaon nako 
pagpresentar ang 

akong kaugalingon 
aron makakombinser?

•  Masayud unsaon nako 
pagkab- ut sa mga resulta 
nga importante sa employer.

•  Gamiton ang mga power 
statement aron ipakita 
akong bili ngadto sa mga 
employer.

Unsaon nako pagpakita sa 
employer nga ako gyud ang 

angay pilion?
•  Mangandam og maayo para sa kada 

interbyu.
•  Magkat- on sa mga kahanas aron 

molampus sa kada interbyu.
•  Magkat- on sa pagsulat sa mga job 

application.

Unsaon nako 
nga molampus sa 

trabaho ug padayon nga 
magmalampuson?

•   Mahimong proactive ug likayan nga 
magkaproblema sa akong trabaho.

•  Magkat- on sa mga balaod ug 
ekspektasyon sa trabahoan.

•  Maghatag sa employer og mas 
dakong bili kay sa akong 
sweldo.

•  Angkunon ang 
responsibilidad sa akong 
career.

KADA ADLAW NGA PAGLAMBO
• Padayon sa pagpangutana niining mga 

pangutanaha.
• Pangita og mga tubag ug mga ideya.
• Pagkat- on, paglambo, ug balik- balika.

1

2

3

4
5

6

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?

MAGKAT- ON
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UNSAY AKONG MATANYAG?
 Hisguti: Naulaw ka ba sa pagsulti sa mga tawo nga nagkinahanglan ka og 

trabaho?
 Basaha: Dili kita angay nga mabalaka! Ang tanan dunay panahon nga 

nagkinahanglan og trabaho. Kitang tanan adunay mga talento ug 
mga kasinatian. Dugang pa, kita mga anak sa Dios. Mahimo kitang 
magmalampuson! Kinahanglan natong sultian ang tanan nga kita 
nangita og maayong trabaho ug kita kwalipikado niini!

 Praktisa: Bahina ngadto sa gagmay nga mga grupo nga may tagtulo ka tawo. 
Ibalhin ang inyong mga lingkuranan aron kamo mag- atubangay, 
ug buhata ang mosunod nga mga kalihokan.
 1. Usa kaninyo ang mosulti sa uban kabahin sa usa ka nakab- ut 

[accomplishment]. Muboa lang! Makasulti ka: “Ako gihatagan 
sa ganti sa ‘pinakamaayong moserbisyo’ sa trabaho,” o “Naka-
serbisyo ko og misyon” (o uban pang calling sa Simbahan), o 
“Ako usa ka inahan.”

 2. Karon, kutob sa pinakapaspas nga ilang mahimo, ang laing 
duha mosulti kanimo unsay mga kahanas ug abilidad ang 
gikinahanglan aron makab- ut kana. Kon ikaw mosulti, “Naka-
serbisyo ko og misyon,” ang uban mahimong mosulti dayon og, 
“Ikaw isug, maayo nga estudyante, kugihan, lider, social worker, 
tigmugna og tumong, maayo sa katawhan, magtutudlo, maa-
yong tigplano, ug makahimo sa lisud nga mga butang.”

 3. Balika kining proseso sa kada tawo diha sa inyong grupo.
 Hisguti: Unsay imong gibati samtang ang uban naghisgot kabahin sa 

imong mga talento ug kahanas?
 Basaha: Niini nga box, lingini ang imong mga nakab- ut ug sulati pa og 

dugang. Ayaw kaulaw. Dayon lingini ang imong mga abilidad, 
kahanas, ug kinaiya ug sulati pa og dugang. Tan- awa ang imong 
kaugalingon sama sa pagtan- aw sa Langitnong Amahan kanimo!

MGA ACCOMPLISHMENT  
(Lingini ug sulati pa og dugang)

Calling sa Simbahan
Misyon
Ginikanan
Mga ganti sa trabahoan
Edukasyon
Pagpangulo
Mga ganti sa pagserbisyo
Midumala sa mga miting
Nakabaligya og usa ka butang
Nakamugna og usa ka butang
Mihatag og pakigpulong

w

MGA ABILIDAD, MGA KAHANAS, MGA KINAIYA  
(Lingini ug sulati pa og dugang)

Matinuoron Kugihan
Kahanas sa pagbaligya Maayo nga tigpaminaw
Masaligan Mabination
Kahanas sa Pagpanglimpyo Mekanikal
Komunikasyon Tigmugna og tumong
Magtutudlo Mapaagihon
Intelihente Pagmentinar
Konstruksyon Mapailubon
Mamugnaon Buotan
Daling makat- on Tiglig- on sa grupo
Tigplano Positibo

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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UNSAON NAKO PAGSULTI SA UBAN KABAHIN SA AKONG 
KAUGALINGON?
 Basaha: Karon nasayud na ka nga daghan ka og matanyag! Aron makakuha 

og maayong trabaho, kinahanglan nimong sultian ang mga tawo 
kon unsaon nimo paggamit ang imong mga kahanas sa pagtabang 
nila—ug kinahanglan nimong sultian sila sa paspas ug epektibo 
nga paagi. Uban sa tibuok grupo, pagpuli- puli og basa sa “Pagpaila 
ni Sofia.”

PAGPAILA NI SOFIA
Hello! 1  Akong ngalan kay Sofia Gonzalez, ug 2  gusto ko og trabaho nga mag-
tudlo sa pribadong eskwelahan. 3  Ako adunay lima ka tuig nga kasinatian sa pag-
tudlo ug sertipiko sa edukasyon. Ang akong mga estudyante nakakuha og dagkong 
eskor sa test. 4  Ako makalingaw nga magtutudlo, ug ang mga estudyante mopa-
kita sa ilang labing maayong paningkamot kanako.

1  Pangalan 2  Tumong 3  Mga Kwalipikasyon 4  Mga Kinaiya

 Praktisa: Karon, paghimo og pagpaila sa imong kaugalingon gamit niining 
upat ka bahin. Isulat sa linya sa ubos. Paggahin og 2–3 ka minutos. 
Ilakip ang:

 1. Imong pangalan  
 2. Ang trabaho nga imong gusto (tumong) 
 3. Nganong angay ka nianang trabahoa (mga kwalipikasyon)

  

 

 4. Pipila sa mga kinaiya o kahanas nga makatabang kanimo nga 
magmalampuson niana nga trabaho

  

 

Kini nga matang sa pagpaila gitawag og pamahayag sa “pagpre-
sentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo”. Tagsa- tagsa, barug ug 
ipaila ang inyong kaugalingon gamit ang “pagpresentar sa akong 
kaugalingon sa 30 segundo.” Himoa kini sulod sa 30 segundo. Kita 
mamakpak ug magdasigay sa usag usa!

“Pagpresentar sa 
Akong Kaugalingon sa 
30 segundo” Pahi-
numdom: Muboa 
lang! Ang mga tawo 
maminaw lang sulod 
sa pipila ka segundo.

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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 Basaha: Ang “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” talag-
saong paagi sa pagpaila sa atong kaugalingon, ilabi na kon kini 
detalyado. Kini mas epektibo kon kita modugang og pangutana 
sa katapusan nga direkta ngadto sa tawo nga atong gikaistorya. 
Si Sofia nag- praktis og dugang mga pangutana sa iyang pagpaila, 
mag- agad sa tawo nga iyang nahimamat:
Higala, pamilya: Kinsa nga mga magtutudlo o tag- iya sa eskwela-
han ang inyong kaila?
Sekretarya: Imo ba kong mapaila- ila ni Mrs. Gomez, ang tag- iya?
Empleyado: Sa unsang paagi ang akong kasinatian makatabang nimo?
Kinahanglan natong ipaila- ila ang atong kaugalingon sa daghang 
tawo kutob sa mahimo aron sila masayud nga kita nangita og 
trabaho.

 Praktisa: Paggahin og pipila ka minuto sa pagsulat sa “pagpresentar sa 
akong kaugalingon sa 30 segundo” pag- usab. Paninduta kini. Du-
gangi og partikular nga mga kwalipikasyon ug kinaiya. Dugangi og 
pangutana nga imong magamit kon makig- istorya sa employer.

  

  

  

 

Pangutana:  

 Praktisa: Isip grupo, buhata ang mosunod nga kalihokan. Dili gyud kini 
mosobra og lima ngadto sa unom ka minuto.
 1. Tanan mobarug ug mobalhin sa hawan nga lugar. Ang matag 

usa kinahanglang mag- atubang og laing tawo.
 2. Isulti ang “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” 

ngadto sa imong paris.
 3. Dayon ang imong paris mosulti sa iyang “pagpresentar sa akong 

kaugalingon sa 30 segundo” nganha nimo.
 4. Dayon ihatag kining feedback sa usag usa:

• Anaa ba ang tanang upat ka bahin?  
(ngalan, tumong, kwalipikasyon, kinaiya)

• Kini gitapos ba og pangutana?
• Kini ba tinuoray ug mapasaligon? Kini ba makamugna og 

pagsalig?
• Ang tawo ba mipahiyom?
• Gusto ba nimong i- refer kining tawhana o hatagan siya og 

trabaho?
 5. Dayon mag- ilis og paris ug buhaton kini pag- usab. Ug usab!
 6. Ayaw paglangan hangtud ang tanan makasulay niini sulod sa 

lima ka higayon.

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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 Basaha: Sukad karon, dili na ta maulaw sa pagsulti sa mga tawo nga kita 
nangita og trabaho. Kita mobuka sa atong ba-ba ug mosulti sa 
tanan nga kita andam motrabaho ug unsa kita ka kwalipikado!
Andam na ba ta nga mogawas ug mosulti sa “pagpresentar sa akong 
kaugalingon sa 30 segundo” sa tanan nga atong mahimamat sa dili 
pa ta magkita sa sunod nga miting? Ato ba kining buhaton?

OPSYONAL NGA KALIHOKAN:  
PAGPADALI SA PAGPANGITA OG TRABAHO

(AYAW KINI BUHATA PANAHON SA MITING.)
Sa atong ikalima nga miting, kita magkat- on og paagi sa pagpadali sa atong pagpangita 
og trabaho. Apan, kon gusto nimo nga mapadali ang imong pagpangita og trabaho 
karon, mahimo na nimong buhaton kining sobra nga kahilokan sa wala pa ang miting. 
Mahimong imo kining buhaton nga ikaw lang o dungan sa uban.
Aron mas daling molampus, mahimo nimong tun- an ang “Pagpadali sa Pagpangita og 
Trabaho” sa seksyon sa Mga Kapanguhaan, mga pahina 15–20. Hisguti ug pagkat- on uban 
sa imong pamilya, sakop sa grupo, o sa ubang higala. Lakaw ug buhata kini—pagpangita 
og kapanguhaan, paghimo og mga kontak, ug pakigsabut og mga miting sa daghang tawo 
kutob sa imong mahimo. Kini morag molungtad og mga duha ngadto sa upat ka oras sa usa 
ka adlaw.
Ang pagpangita og trabaho usa ka trabaho! Kon ang mga tawo mosunod niining sundanan, 
mas paspas silang makakuha og trabaho.
Kon mobuhat ka niining kalihokan, balik ug i- report kini sa grupo pagkahuman. Ang imong 
kasinatian makatabang sa ubang mga sakop sa grupo!

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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UNSAON NAKO PAGDUMALA SA AKONG PINANSYAL SA 
MAALAMONG PAAGI?
 Basaha: Ang pagkahimong self- reliant naglakip sa paggasto og ubos kaysa 

atong kinitaan ug adunay kwarta nga tinigom. Ang tinigom ma-
katabang kanato nga may mabayad sa wala damhang mga gasto 
o makatabang kanato sa pagsangkap sa atong kaugalingon ug sa 
atong pamilya kon ang atong kinitaan mas gamay kaysa atong 
gidahuman. Isip kabahin niining grupo, kita mo- commit nga 
magtigom kada semana, bisan sinsilyo lang.

 Hisguti: Sa pipila ka dapit, maayo nga ideya nga magtigom og kwarta sa 
bangko. Sa ubang dapit, dili kini maayo nga ideya, kon ang nasud 
taas og inflation o kon ang mga bangko dili kasaligan. Sa imong 
dapit maayo ba nga magtigom diha sa bangko? Asa nga bangko 
ang nagtanyag og pinakamaayong rate sa pagtigom?

 Basaha: Laing bahin nga mahimong self- reliant mao ang walay personal 
nga utang. Ang personal nga mga loan gigamit sa paggasto nga 
sobra pa kaysa atong kinitaan. Ang mga propeta nagtambag ka-
nato nga likayan ang personal nga utang, ug samtang kita magka-
himong self- reliant atong paubsan ug wad- on ang bisan unsang 
personal nga utang (hinoon ang utang para sa negosyo mahimong 
maalamon sa pipila ka sitwasyon).
Mga emerhensya sa medikal sa kanunay makamugna og dakong 
mga problema sa pinansyal. Ang insurance ug mga programa sa 
healthcare sa gobyerno makatabang niining problemaha. Ang 
pagkuha og insurance o programa sa medikal sa gobyerno impor-
tante nga bahin sa atong dalan paingon sa self- reliance.

 Hisguti: Pipila sa matang sa insurance (sama sa health insurance ug life 
insurance) mas anaa ug mas makatabang kaysa ubang matang 
sa insurance. Pipila sa mga kompaniya sa insurance mga maayo 
ug ang pipila dili kasaligan. Unsa ang pinakamaayong opsyon sa 
insurance sa imong dapit?

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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NGANONG GUSTO SA MANLULUWAS NGA KITA 
MAHIMONG SELF- RELIANT?
 Hisguti: Nganong gusto sa Manluluwas nga kita mahimong self- reliant?

 Basaha: Basaha ang kinutlo nga anaa sa tuo.

 Hisguti: Sa unsang paagi ang atong mga paningkamot nga madawat og 
trabaho magsilbi nga “balaanong katuyoan,” sama sa giingon ni 
Elder Christofferson?

 Basaha: Ang Ginoo adunay gahum sa pagtabang kanato nga mahimong 
self- reliant. Siya miingon, “Tan- awa, Ako mao ang Dios; ug Ako 
mao ang usa ka Dios sa mga milagro” (2 Nephi 27:23). Samtang 
atong ipahinungod, ang atong mga paningkamot nga magma-
lampuson sa atong trabaho ngadto sa balaanong katuyoan aron 
mahimong self- reliant, ang Ginoo mogiya kanato pinaagi sa 
inspirasyon. Samtang atong ipakita ang atong pagtuo pinaagi sa 
pagpaminaw ug pagsunod sa Iyang mga pagdasig, ang Ginoo mo-
buhat sa Iyang mga milagro ug mopalapad sa atong paningkamot 
kaysa atong mahimo nga kita lang.

“Ang pagpahinungod 
mao ang paggahin o 
paghalad og usa ka 
butang nga ingon ka 
sagrado, gihalad alang 
sa balaanong mga 
katuyoan.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

“Mga Hulagway sa 
Gipahinungod nga 
Kinabuhi,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2010, 16

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalan-

dong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

 

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang mga ideya?

“Pangamuyo ngadto 
[sa Dios] alang sa mga 
abut sa inyong mga 
umahan, nga kamo 
mouswag diha. Panga-
muyo alang sa inyong 
mga panon sa umahan, 
nga sila mosanay.”
ALMA 34:24–25

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Basaha: Kada semana, kita mopili og “action partner.” Siya sakop sa grupo 
nga motabang nato nga masunod ang atong mga commitment. 
Ang mga action partner kinahanglang magkontakay sa usag usa 
panahon sa semana ug mo- report sa ilang kalamboan sa usag usa. 
Sa kinatibuk- an, ang mga action partner susama og gender ug dili 
sakop sa pamilya.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT
Akong gamiton ang “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” ngadto sa 
dili moubos sa 20 ka tawo.
   Lingini ang imong tumong:   20   30   40

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?

MO- COMMIT



13

UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Tan- awa: “Action and Commitment” (Walay video? Basaha ang pahina 14.)

 Basaha: Kon atong i- report ang atong mga commitment, kita mas mobu-
hat niini. Basaha ang kinutlo nga anaa sa tuo.

 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart sa 
pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” 
“Wala,” o ang gidaghanon nga imong gibuhat ang commitment.

Migamit sa 
“pagpresen-
tar sa akong 

kaugali-
ngon sa 30 

segundo” 
ngadto sa dili 

moubos og 
20 ka tawo 

(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, ayaw kalimot sa pagsubay sa imong personal nga mga gasto 
diha sa luyo nga bahin sa booklet sa My Path to Self- Reliance. 
Sa sunod natong miting sa grupo, ang facilitator mosulat og commit-
ment chart diha sa board (sama sa ibabaw). Kita moabut og 10 minu-
tos sa dili pa magmiting ug isulat ang atong paglambo diha sa tsart.
Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting. Hangyoa siya sa pagbasa sa sulod sa 
atubangang hapin niining workbook aron masayud unsay bu-
haton sa facilitator. Siya mogiya sa samang paagi nga gibuhat sa 
facilitator karon:
• Dapita ang Espiritu; dapita ang mga sakop sa grupo sa pagti-

nguha sa Espiritu.
• Saligi ang mga materyal; ayaw dugangi; sunda kon unsay naka-

butang.
• Bantayi ang oras.
• Dasiga; Himoang makalingaw!
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Pahinumdom sa 
Facilitator:
Ayaw kalimot sa pag-
pa-register sa tanang 
mga sakop sa grupo sa 
srs. lds. org/ report.
Usab ayaw kalimot 
sa paghimo og mga 
kopya sa impormasyon 
sa pagkontak sa grupo 
sa sunod nga miting.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

“Kon ang pagbuhat 
[performance] suk-
don, ang pagbuhat 
molambo. Kon ang 
pagbuhat sukdon ug 
i- report, mas paspas 
ang paglambo.”
THOMAS S. MONSON, sa 
Conference Report, Okt. 
1970, 107

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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BUHAT UG COMMITMENT
Pagpili og mga tahas [role] ug i-drama ang mosunod.

GROUP MEMBER 1: Kami nagtuo sa pag-
himo ug pagtuman og mga commitment. 
Sa among grupo sa self- reliance, ang tanan 
namong gibuhat natukod sa paghimo og 
mga commitment ug pag- report.
GROUP MEMBER 2: Sa pagtapos sa miting 
sa grupo, among ribyuhon ang among mga 
buhatunon sa semana ug mopirma aron 
ipakita ang among commitment. Mopili 
usab kami og “action partner.” Ang action 
partner mopirma sa among workbook sa 
pagsaad nga mosuporta. Kada adlaw sa 
dili pa ang sunod nga miting, among kon-
takon ang among action partner aron mo-
report sa among mga buhatunon ug aron 
makakuha og tabang kon gikinahanglan.
GROUP MEMBER 3: Sa dili pa ang sunod 
nga miting, among isulat ang among 
paglambo diha sa workbook ug gamiton 
ang giandam nga mga tool, sama sa mga 
worksheet o uban pang mga porma. Ug kon 
kami nagkinahanglan og dugang tabang, 
kami makatawag sa among mga pamilya, 
mga higala, o sa facilitator.
GROUP MEMBER 4: Sa sinugdanan sa 
among sunod nga miting, kami mobalik 
ug mo- report sa among mga commitment. 
Kini kinahanglang komportable, epektibo 
nga kasinatian para sa tanan. Samtang ang 

kada sakop sa grupo mo- report, hunahu-
naa kon sa unsang paagi siya natabangan 
pinaagi sa paghimo og mga commitment ug 
pagreport sa kalamboan.
GROUP MEMBER 1: Sa unang higayon nga 
mi- report ko sa akong mga commitment, 
naghunahuna ko, “Lahi kini.” Nganong 
ang mga sakop sa akong grupo magpaka-
bana man sa akong gibuhat? Apan akong 
nasayran nga sila nagpakabana gyud diay. 
Ug kana nakatabang nako.
GROUP MEMBER 2: Nakaamgo ko nga 
dili nako gusto nga pakyason ang akong 
grupo. Busa nagkugi ko nga matuman ang 
akong mga commitment. Wala koy nahi-
baloan nga laing paagi nga regular ko nga 
molambo. Ang pag- report kada miting na-
katabang nako sa akong mga prayoridad.
GROUP MEMBER 3: Kon maghunahuna 
ko sa akong dalan paingon sa self- reliance, 
nahadlok ko kay dako kini nga buluhaton. 
Apan ang mga miting sa grupo nakatabang 
nako nga buhaton kini sa hinay- hinay nga 
mga lakang. Ug akong gi- report ang kada 
lakang ngadto sa akong grupo. Nakahimo ko 
og tinuoray nga paglambo. Sa akong huna-
huna kini nga kalampusan miresulta gumi-
kan sa pagmugna og bag- ong mga gawi.
Balik sa pahina 13

Mga Kapanguhaan
1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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PAGPADALI SA PAGPANGITA OG TRABAHO  
(OPSYONAL NGA KALIHOKAN)
Tun- i ug i- apply kini nga mga materyal aron mapadali ang imong pagpangita og 
trabaho! Mahimo nimo kining buhaton uban sa imong pamilya, sakop sa grupo, o 
laing higala o mentor.

 Tan- awa: “Rafael: Job in 6 Days!” (Aron motan- aw sa video, adto sa srs. lds. 
org.)

 Hisguti: Unsay nakatabang ni Rafael nga siya nagmalampuson sa pagpa-
ngita og trabaho?

 Basaha: Ang Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho usa ka epektibong estrate-
hiya sa pagpangita og trabaho kada adlaw. Sa pipila ka dapit, kini nga 
paagi nakapakunhod sa panahon sa pagpangita og trabaho gikan 
sa 200 ka adlaw ngadto sa 20 ka adlaw! Kini nanginahanglan og da-
kong paningkamot. Kini naglakip og tulo ka kalihokan kada adlaw:
• Pag- ila og 15 ka bag- ong mga kapanguhaan.
• Paghimo og 10 ka kontak.
• Pagpahigayon og 2 ka nag- atubangay nga mga miting o interbyu.

 Tan- awa: “Daily Job Search: Resources” (Aron motan- aw sa video, adto sa 
srs. lds. org, o basaha ang mosunod.)

Pinaagi sa kasulatan, kita gitudloan nga ang “mga tawo kina-
hanglan nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga 
katuyoan, ug mobuhat og daghan nga mga butang diha sa ilang ka-
ugalingon nga gawasnon nga kabubut- on. . . . Kay ang gahum anaa 
kanila, diin sila mga tinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon.” 
Ug kini nga sugo inubanan sa saad: “Tungod kay ang mga tawo nag-
buhat sa maayo sila dili mawad- an sa ilang ganti” (D&P 58:27–28).
Ang epektibong mga nangita og trabaho nakasabut nga ang 
“gahum anaa kanila,” ug ang Dios motabang kanila samtang sila 
“matinguhaon nga moapil.” Kita sa partikular maghisgot og usa ka 
napamatud- ang estratehiya sa pagpangita og trabaho nga may tulo 
ka bahin. Gitawag kini og Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho.
Una, ang malampusong nagpangita og trabaho magkat- on sa 
pag- ila og 15 ka bag- ong kapanguhaan kada adlaw. Ikaduha, sila 
naghimo og 10 ka kontak kada adlaw. Ug ikatulo, sila nagpahi-
gayon og dili moubos og 2 ka nag- atubangay nga mga miting o 
interbyu kada adlaw.
Sa sinugdanan, ang pamaagi sa Pagpadali sa Pagpangita og Tra-
baho ingon og lisud gyud kaayo. Apan samtang tagsa- tagsa natong 
gihisgutan ang kada lakang, imong makita nga kini sa tinuoray 
posible—ug molampus!
Sugdan nato sa mga kapanguhaan. Unsa ang kapanguhaan? Ang 
kapanguhaan usa ka tawo, lugar, o butang nga makatabang sa 
paggiya sa nangita og trabaho ngadto sa usa ka potensyal nga 
oportunidad.

padayon

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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Ang mga tawo naglakip sa mga higala ug pamilya, mga sakop ug 
lider sa Simbahan, mga employer o kauban sa trabaho, mga mag-
tutudlo sa eskwelahan ug tigtambag sa pangempleyo, mga tawo 
sa tindahan—si bisan kinsa nga makahatag og makatabang nga 
impormasyon sa trabaho ug dugang kapanguhaan.
Ang mga lugar naglakip sa mga chamber of commerce, lokal nga 
mga opisina sa pangempleyo, ug mga sibiko o propesyonal nga mga 
asosasyon. Kini makahatag og impormasyon nga makatabang.
Ug ang mga butang nga makapadali sa imong pagpangita og 
trabaho naglakip sa mga directory sa negosyo ug telepono, mga 
web page sa kompaniya, ang Internet, mga trade journal ug mga 
magasin, mga newspaper, ug uban pang mga gamit sa media.
Paglista og dili moubos 15 niini kada adlaw!

 Praktisa: Bahina ang usa ka piraso sa papel ngadto sa tulo ka kolum. Isulat 
ang “Mga Kapanguhaan,” “Mga Kontak,” ug “Mga Miting” sa 
ibabaw sa kolum. Sugdi sa pagsulat niining papel karon pinaagi 
sa paglista sa daghang kapanguhaan nga imong masulat sa unang 
kolum. Kini ang mga tawo, mga lugar, ug mga butang nga adu-
nay impormasyon sa pagtabang kanimo! Ania ang pipila ka mga 
example. Imong sulatan unya ang ubang mga kolum.

MGA KAPANGUHAAN  
(paghimo og listahan)

MGA KONTAK  
(telepono, email)

MGA MITING  
(mag- atubangay)

Mga site sa Internet Mga lider sa Korum o Relief Society Potensyal nga mga employer

Mga newspaper Mga tawo nga imong katrabaho sa una Mga home teacher

Panarbaho Mga magtutudlo Mga miyembro sa Simbahan

Self- reliance center Mga tawo nga inyong nakaila sa tindahan

padayon

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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 Tan- awa: “Daily Job Search: Contacts” (Aron motan- aw sa video, adto sa srs. 
lds. org, o basaha ang mosunod.)

Karon, maghisgot ta kabahin sa mga kontak. Ang kontak dili 
lang ang pagpadala og résumé o pagsulat og application. Gikan sa 
tanang mga kapanguhaan nga imong giila, kinahanglan lang nimo 
nga mohimo og 10 ka kontak nga may kalabutan sa pagpanarbaho.
Ang mga kontak naglakip sa bisan unsa nimong interaksyon 
ngadto sa mga tawo nga may kalabutan sa trabaho: pag- apply 
og trabaho; pagpadala og résumé o mubong sulat sa pasalamat; 
pagpakig- istorya ngadto sa mga higala, pamilya, ug mga sakop 
sa Simbahan nga nangita ka og trabaho—mag- text o mag- e- mail 
kanila. Mahimo usab ka nga makig- interact sa ubang mga kontak 
sa network ug siyempre, sa potensyal nga mga employer. Pangita 
og lain- laing mga oportunidad sa pakig- interact sa mga tawo ug 
pahibaloon sila nga ikaw nangita og trabaho. Kadaghanan sa mga 
tawo malipay nga ipaila- ila ka sa ubang mga tawo nga ilang kaila. 
Kini nga mga koneksyon mosangpot sa mga interbyu, nga mosang-
pot sa pagkadawat sa trabaho!

 Praktisa: Karon gamita ang imong papel sa paglista og mga tawo kutob sa 
imong mahimo nga imong kontakon sa dili pa ang atong sunod 
nga miting. Hinumdumi—ayaw kaulaw. Pangita og paagi nga ma-
kakontak ka og 10 kada adlaw!

 Tan- awa: “Daily Job Search: Meetings” (Aron motan- aw sa video, adto sa srs. 
lds. org, o basaha ang mosunod.)

Sa katapusan, ang epektibong nangita og trabaho nakat- on sa bili 
sa tinuoray nga makig- miting og dili moubos duha ka tawo, nga 
nag- atubangay, kada adlaw. Mahimong kini ang imong pinaka bi-
lilhong buhatunon kada adlaw. Ngano? Ang mga miting o interbyu 
nga nag- atubangay makahimo og mas maayong komunikasyon 
ug pagsabut. Ang mga tawo kanunay “mamulong” kasagaran pi-
naagi sa ilang linihokan ug ekspresyon sa ilang dagway. Ug kining 
mga mensahe sa lihok dili mapadala pinaagi sa e- mail o masulti 
diha sa telepono. Kon mag- atubangay, ang mga tawo makakita ug 
mobati kon unsa gyud ka katalagsaon!
Usab, ang mga miting nga mag- atubangay nagtugot nimo nga ma-
kakita ug mobati sa palibut nga imo unyang trabahoan. Imong ma-
obserbaran kon sa unsang paagi ang mga tawo mo- interact, unsa 
sila ka mahigalaon o ka malipayon, ang kalampusan sa organisas-
yon, unsay mga kinahanglanon o mga oportunidad nga anaa, ug 
unsaon nimo pagtubag niadto nga mga kinahanglanon. Ang mga 
interbyu sa bisan unsang matang mga talagsaong oportunidad!
Karon, dili tanang kada adlaw nga mga miting nga nag- atubangay 
kinahanglang kauban ang potensyal nga mga employer. Mahimo 
usab nimong himamaton ang ubang mga kontak, lakip ang mga 
higala, pamilya, ug higala sa inyong mga higala, ingon man usab 
sa mga sekretarya, mga magtutudlo, mga magtatambag, o ubang 
mga tawo kinsa nagtrabaho sa samang trabaho nga imong gusto. 

padayon

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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Pakighimamat lang sa mga tawo! Sultii sila sa “pagpresentar sa 
akong kaugalingon sa 30 segundo” ug gamita ang panapos nga pa-
ngutana sa paghangyo og posible nga trabaho ug dugang nga mga 
tawo nga mahimamat. Padayon sa pagpaningkamot, ipakita ang 
imong nakamahuan, ug pangayo og tabang ug tambag. Maayong 
mga butang mahitabo!
Kini ang Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho! Kada adlaw, kon 
ikaw nag- ila og 15 ka mga kapanguhaan ug naghimo og 10 ka 
kontak, ang pagpahigayon og 2 ka miting nga mag- atubangay 
mahimong sayon. Kamo matingala kon sa unsang paagi kini 
nakapadali sa inyong pagpangita og trabaho! Buhata kini uban sa 
dakong pagtuo, ug ang mga oportunidad maanaa nga wala nimo 
damhang posible.

 Praktisa: Karon gamita ang imong papel sa paglista og mga tawo kutob sa 
imong mahimo nga atubangon sa dili pa ang atong sunod nga 
miting. Hunahunaa kon kanus- a ug asa mo magkita nila. Ayaw 
kalimot sa paggamit sa “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 
segundo” kada miting.

 Tan- awa: “Daily Job Search: Putting It All Together” (Aron motan- aw sa 
video, adto sa srs. lds. org, o basaha ang mosunod.)

Ang tulo ka bahin sa Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho dili 
managlahi nga mga kalihokan. Samtang imo kining gibuhat, 
imong makita nga ang mga kapanguhaan anaa bisan asa. Sugdi 
kada adlaw pinaagi sa pagdugang sa imong lista. Ug samtang imo 
kining buhaton, makahunahuna ka og mga paagi sa pagkontak sa 
mga tawo, ug ang mga kontak natural lang nga mosangpot ngadto 
sa mga miting.
Ang imong grupo sa self- reliance usa ka dakong tinubdan sa mga 
kapanguhaan, kontak, ug mga miting. Mao usab ang mga kauban 
nga sakop sa Simbahan, mga silingan, o mga kauban sa trabaho. 
Padayon sa pagdugang og mga kapanguhaan samtang naghimo ka 
og mga kontak. Pangayo og dugang mga kontak kon kamo adu-
nay mga miting nga mag- atubangay. Paghangyo og dugang mga 
interbyu sa tanan nga imong mahimamat.
Gamita ang imong pamahayag sa “pagpresentar sa akong kauga-
lingon sa 30 segundo”. Ang Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho 
posible, ug kini makalingaw kon imo kining sugdan. Ayaw pag-
langay. Pakig- istorya sa tanan. Kanunay tinguhaa ang giya sa 
Espiritu Santo ug magpabiling takus. Paghimo og maayo nga mga 
rekord ug pag- follow up. Samtang imo kining buhaton, ang Ginoo 
mopakita kanimo sa paagi.

 Praktisa: Karon tan- awa ang imong papel. Unsay una nimong buhaton? 
Paghimo og plano sa pagpangita og mga kapanguhaan, pag-
himo og mga kontak, ug pagpahigayon og mga miting nga mag- 
atubangay kada adlaw. Hukmi kon kanus- a nimo kini buhaton, ug 
hangyoa ang imong pamilya o action partner sa pagtabang nimo.
Subayon ang imong kalamboan gamit ang tsart sa sunod nga pa-
hina. Subayon ang imong kontak gamit ang Porma sa Pag- Follow 
Up sa Kontak sa pahina 20. Paghimo og ubay- ubay nga mga kopya.

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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PORMA SA PAGSUBAY SA PAGPANGITA OG TRABAHO
I- tsek ang mga box kon imong nakompleto ang buhatunon ug pun- i og mga mu-
bong sulat.

ADLAW 1

Mga Kapanguhaan:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  
Mubo nga mga sulat:

ADLAW 2

Mga Kapanguhaan:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  
Mubo nga mga sulat:

ADLAW 3

Mga Kapanguhaan:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  
Mubo nga mga sulat:

ADLAW 4

Mga Kapanguhaan:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  
Mubo nga mga sulat:

ADLAW 5

Mga Kapanguhaan:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐  ☐ Total Kada Adlaw  
Mubo nga mga sulat:

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?
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PORMA SA PAG- FOLLOW UP SA KONTAK
KONTAK

Tawo o organisasyon: 
Telepono: Address: 
Email: Gi- refer ko ni: 
Akong gikontak kini nga tawo □ Oo □ Wala Petsa: 

MGA ITEM NGA GIHISGUTAN:

1. 

2. 

3. 
MGA KALIHOKAN SA PAG- FOLLOW UP:

1. Kompletuha sa (petsa): 

2. Kompletuha sa (petsa): 

3. Kompletuha sa (petsa): 
BAG- ONG MGA REFERRAL:
1. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

2. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

KONTAK

Tawo o organisasyon: 
Telepono: Address: 
Email: Gi- refer ko ni: 
Akong gikontak kini nga tawo □ Oo □ Wala Petsa: 
MGA ITEM NGA GIHISGUTAN:

1. 

2. 

3. 
MGA KALIHOKAN SA PAG- FOLLOW UP:

1. Kompletuha sa (petsa): 

2. Kompletuha sa (petsa): 

3. Kompletuha sa (petsa): 
BAG- ONG MGA REFERRAL:
1. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

2. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

1: Unsaon nako sa pagpangita sa saktong mga oportunidad sa trabaho?



2
Unsaon nako 

pagpresentar ang akong 
kaugalingon aron 
makakombinser?

My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting. Walay mga libro o video? Imo 
kining makuha online sa srs. lds. org.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board nga may ngalan 

sa mga tawo sa imong grupo (tan- awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Migamit sa 
“pagpresentar 
sa akong kau-

galingon sa 30 
segundo” ngadto 

sa dili moubos 
og 20 ka tawo 
(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan 

sa Foun-
dation ug 

gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa 

action par-
tner  

(Oo/Wala)

Gloria 28 O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Ipakigbahin ang mga kopya sa impormasyon sa pagkontak sa sakop sa 

grupo (gikan sa milabay nga miting).
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 2 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

BAG- O! 

BAG- O! 

BAG- O! 

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Hisguti: Basaha ang kinutlo nga anaa sa tuo. Sa unsang paagi nga magamit 
kini sa inyong grupo?

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman 
sa ilang mga commitment, palihug og barug. (Atong pakpakan 
kadtong nagtuman sa tanan nilang mga commitment.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Kita kinahanglang maningkamot nga 
tumanon ang tanan natong mga commitment. Kini usa ka mahi-
nungdanong gawi sa mga tawo nga self- reliant.
Samtang nagbarug pa ta, dungan natong isulti ang atong tema. 
Kini nga mga pamahayag nagpahinumdom kanato sa katuyoan sa 
atong grupo:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Unsay imong nakat- unan sa pagtuman sa imong mga commit-
ment? Sa unsang paagi kami makatabang? Magtinambagay ug 
magtinabangay kita sa atong pagpangita og trabaho. Kini ang 
pinakaimportanteng panaghisgot niini nga miting!
Unsay imong nakat- unan sa “pagpresentar sa akong kaugalingon 
sa 30 segundo” ngadto sa mga tawo? Imo ba kining napalambo? 
Imo bang gisulat ang imong mga kontak ug gi- follow up?
Aduna bay misulay sa Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho? Unsay 
resulta?

“Kon ang pagbuhat 
[performance] suk-
don, ang pagbuhat 
molambo. Kon ang 
pagbuhat sukdon ug 
i- report, mas paspas 
ang paglambo.”
THOMAS S. MONSON, sa 
Conference Report, Okt. 
1970, 107

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?

MO- REPORT
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UNSAON NAKO PAGPRESENTAR ANG AKONG 
KAUGALINGON ARON MAKAKOMBINSER?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Tan- awa: “The Interview” (Walay video? Basaha ang pahina 32.)

 Hisguti: Sa imong hunahuna sila ba madawat sa trabaho?
Kamo makahibalo sa bati nga tubag ngadto sa mga pangutana sa 
interbyu kon imo kining madungog! Apan maglisud ba kamo usa-
hay sa paghatag og maayong mga tubag panahon sa interbyu?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagpresentar ang 
akong kaugalingon aron makakombinser?
BUHATUNON SA SEMANA—Pag- andam ug paggamit og 
mga power statement [epektibo kaayo nga mga pamahayag] 
ngadto sa mga kontak.

 Basaha: Sa atong milabayng miting, kita naghisgot kon sa unsang paagi  
ang “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” maka-
kuha sa interes isip introduksyon. Ang atong sunod nga lakang 
mao ang pagdugang og “mga power statement,” nga mapakita ang 
atong bili ngadto sa mga employer ug sa uban pa.
Ang mga power statement makalig- on sa mga resume ug interbyu. 
Kini makatabang nato nga makig- istorya sa atong network. Gani kini 
makatabang nato nga magpabilin sa trabaho ug magmalampuson.
Atong basahon ang upat ka mahinungdanon nga bahin sa power 
statement.

UPAT KA MAHINUNGDANON NGA BAHIN SA POWER STATEMENT

Pag- ila sa bili, kaha-
nas, o kalig- on.

   

Paghatag og par-
tikular nga exam-

ple o nakab- ut 
[accomplishment].

   

Pagpakita sa mga 
resulta.

   

Pagtakdo sa atong 
bili ngadto sa mga 
kinahanglanon sa 

employer.

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?

MAGKAT- ON
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UNSAON MAN NAKO SA PAGHIMO OG POWER STATEMENT?
 Basaha: Si Victoria nakigsabut og lima ka minuto nga panaghisgot uban 

sa potensyal nga employer. Sa dihang ang employer nangutana sa 
iyang kasinatian sa marketing, iyang gigamit ang usa sa iyang mga 
power statement.

ANG POWER STATEMENT NI VICTORIA
❶ Ako mamugnaon ug nakatutok sa resulta! Sama pananglit, ❷ sa ABC Power 
Company, naghimo ko og bag- ong marketing plan ug brochure nga ❸ direktang na-
kapadugang sa binulang mga halin og 5%. Mapasaligon ko nga ako ❹ makatabang sa 
pagdugang sa halin sa imong kompaniya sa samang paagi.

❶ Pag- ila og kahanas o kalig- on ❷ Partikular nga example ❸ Resulta ❹ Pagtakdo ngadto sa  
           mga kinahanglanon

 Hisguti: Sa unsang paagi kini nga pamahayag makatabang ni Victoria sa 
iyang pagpangita og trabaho?

 Basaha: Ania ang dugang example sa mga power satement sa usa ka retur-
ned missionary, usa ka tag- iya og gamayng negosyo, ug usa ka ina-
han—silang tanan nangita og mga trabaho. Basaha kini. Bantayi 
sa unsang paagi kining upat ka bahin nagkahiusa.

1. KAHANAS
2. EXAMPLE (Ki-

nahanglang 
partikular)

3. MGA RESULTA 
(Kinahanglang 

partikular)

4. PAGTAKDO SA 
MGA PANGINA-

HANGLAN
Ako makapahiusa ug 
makadasig og mga 
team.

Sama pananglit, isip full- 
time nga boluntaryo 
sa akong simbahan, gi-
hangyo ko sa pagdumala 
sa usa ka team nga adunay 
walo ka mga boluntaryo 
kinsa wala magkahiusa ug 
wala makakab- ot sa mga 
tumong.

Busa mipasiugda ko og 
mga miting sa pagban-
say ug mitabang nila sa 
paghatag og bili sa usag 
usa, paghimo og mga 
tumong, ug pagkab- ut 
niadtong mga tumong.

Makatabang ko sa 
imong team nga mag-
kahiusa aron makab- ot 
ug molapas pa sa imong 
mga tumong.

Aduna koy kasinatian 
sa pagsulbad og mga 
problema.

Sama pananglit, sa 
among negosyo sa pa-
milya, dili kami sigurado 
sa among mga gasto. 
Midesisyon ko sa paghimo 
og mas maayong rekord 
ug pagsubay sa kada 
adlaw nga mga gasto.

Pinaagi sa pagtan- aw sa 
akong mga rekord ug 
pagsubay, among nap-
rubar nga usa ka supp-
lier modugang sa presyo 
sa kada invoice nga dili 
magsulti kanamo.

Akong i- apply kining 
kahanas sa pagsulbad 
sa problema sa bisan 
unsang hagit nga imong 
giatubang, ug sigura-
dong makakita ko og 
maayong solusyon.

Ako makaorganisar. Sama pananglit, isip 
inahan, ako mohan- ay 
sa mga schoolwork ug 
buluhaton sa tulo ka mga 
bata sa panimalay.

Pinaagi sa pagdumala 
niining mga eskedyul, 
gisigurado nako nga ang 
kada bata malampusong 
nakapasar sa pag- 
eskwela ug kahibalong 
motrabaho.

Akong magamit kining 
kahanas sa pagdumala 
aron mahan- ay ang 
eskedyul sa imong kom-
paniya aron makasunod 
ka sa tanan nimong mga 
appointment.

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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 Praktisa: Gamita kining pahina sa paghimo og pipila ka personal nga mga 
power statement. Isulat kini sa mga blangko [space] sa ubos. Ma-
himo ka nga makig- uban og laing sakop sa grupo.

1. KAHANAS
2. EXAMPLE 

(Kinahanglang 
partikular)

3. MGA RESULTA 
(Kinahanglang 

partikular)

4. PAGTAKDO SA 
MGA PANGINA-

HANGLAN

 Praktisa: Kon ikaw adunay dili moubos nga duha ka power statement, puli- 
puliha kini sa paggamit ngadto sa laing sakop sa grupo. Isulti 
gyud kini hangtud mobati ka nga masaligon. Sa dili pa ang 
sunod nga miting, pagkompleto og dili moubos sa lima ka power 
statement.

 Basaha: Makasugod ka sa “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 
segundo” kon makig- istorya ka og tawo kabahin sa trabaho. Siya 
mahimong employer o tawo nga imong gihangyo nga tabangan 
ka. Dayon ang tawo siguro mangutana kanimo og pipila ka komon 
nga mga pangutana. Kinahanglan nimo ang mga power statement 
sa pagtubag niining mga pangutanaha. Imong isulti ang imong 
mga power statement sa daghang mga tawo sa dili pa ang sunod 
nato nga miting.

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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 Praktisa: Isip grupo, basaha kining mga instruksyon. Human ninyo og basa 
sa mga instruksyon, sugdi ang kalihokan. Ayaw kini pasobrahi og 
10 minutos.
 1. Tanan mobarug ug mobalhin sa hawan nga lugar para mapaspa-

san ang pagpraktis. Ang matag usa kinahanglang mag- atubang 
og laing tawo.

 2. Ang unang tawo mangutana og komon nga pangutana, sama sa:
• Unsay imong masulti ngari nako kabahin sa imong kaugali-

ngon?
• Nganong amo ka nga i- hire?
• Unsa ang imong pinakamaayong kalig- on?
• Unsay akong isulti kabahin nimo ngadto sa akong mga kontak?

 3. Ang ikaduha nga tawo motubag gamit ang power statement.
 4. Dayon pagpuli mo. Ang ikaduha nga tawo mangutana og laing 

komon nga pangutana, ug ang unang tawo motubag gamit ang 
power statement.

 5. Dayon, maghatag og feedback sa usag usa: Anaa ba ang upat ka 
bahin? Kini ba matinuoron ug mapasaligon.

 6. Dayon ang tanan mag- ilis og paris ug buhaton kini pag- usab. 
Ug usab!

 7. Ayaw paglangan hangtud ang tanan makasulay niini sulod sa 
upat ka higayon.

 Hisguti: Gigamit ba nimo ang mga power statement sa pagtubag sa mga 
pangutana? Unsay mga kalainan niining mga pangutanaha? Unsa 
pay ubang mga pangutana nga mahimong ipangutana sa nag- 
interbyu?

OPSYONAL NGA KALIHOKAN: UNSAON NAKO SA PAGHIMO SA 
MGA NEGATIBO NGA MA- POSITIBO?

(AYAW KINI BUHATA PANAHON SA MITING.)
Kon gusto nimo, atol sa semana mahimo nimong buhaton kini nga kalihokan:
Mahimo nimong gamiton ang mga power statement sa paghimo sa negatibong mga 
pangutana ug sitwasyon nga positibong mga oportunidad. Tun- i ang pahina 33 sa mga 
Kapanguhaan.

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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ASA NAKO GAMITON ANG MGA POWER STATEMENT?
 Basaha: Uban sa atong mga power statement ug  “pagpresentar sa akong 

kaugalingon sa 30 segundo,” kita adunay talagsaong mga tool. 
Apan unsaon nato sa pagpangita og mga tawo nga maminaw? Ang 
sekreto mao ang pag- istorya sa tanan. Dayon hangyoa sila sa pag- 
istorya ngadto sa ilang mga kontak. Kini ang gitawag og “network,” 
ug susama kini sa pag- hire sa inyong kaugalingong sales team!

 Praktisa: Ibalhin ang imong lingkuranan aron makig- istorya sa tawo nga 
imong katupad.
 1. Hisguti ang mga tawo nga imong kontakon aron gamitan sa 

“pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” ug mga 
power statement sa dili pa ang sunod nato nga miting. Ilista ang 
pipila ka ngalan dinhi:

  

 

 2. Hisguti kon unsaon nimo pagpalapad sa imong network aron 
modaghan ang mga kontak. Isulat ang imong mga ideya dinhi:

  

 

 Praktisa: Sa dili pa ang inyong sunod nga miting, imong gamiton ang 
mga power statement ngadto sa mga kontak nga imong kaila. Ug 
imong hangyoon ang imong mga kontak nga istoryahan ang ilang 
mga kontak. Isulat ang “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 
segundo” ug ang imong mga power statement, ikaw adunay duha 
ka talagsaong tool sa pagpalambo sa imong network. Nagsugod na 
ang imong pagpangita og trabaho!

OPSYONAL NGA KALIHOKAN: PAGPADALI SA PAGPANGITA OG 
TRABAHO

(AYAW KINI BUHATA PANAHON SA MITING.)
Kon gusto nimo, mahimo nimo kining buhaton human sa atong miting:
Aron madali, tun- i ang “Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho” sa pahina 15. Sulayi kini—15 
ka mga kapanguhaan, 10 ka kontak, 2 ka miting—kada adlaw!

Ikaw Mga tawo nga 
imong kaila

Mga tawo nga 
ilang kaila

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?



29

UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

 

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang mga ideya?

“Apan ang Ginoo 
nasayud sa tanan nga 
mga butang gikan sa 
sinugdanan; busa, siya 
nag- andam og usa ka 
paagi sa pagtuman 
sa iyang mga buhat 
taliwala sa mga anak 
sa katawhan.”
1 NEPHI 9:6

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong gamiton ang akong mga power statement sa dili moubos og 20 ka tawo 
karong semanaha. (Pipila niini kinahanglang pag- follow- up sa mga tawo nga imong 
nakontak sa una.)
   Lingini ang imong tumong:   20   30   40

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO- COMMIT

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart sa 

pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” 
“Wala,” o ang gidaghanon nga imong gibuhat nga commitment.

Migamit sa 
“pagpresen-
tar sa akong 

kaugali-
ngon sa 30 

segundo” 
ngadto sa dili 

moubos og 
20 ka tawo 

(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi sa pagsubay sa imong personal nga mga gasto 
diha sa luyong bahin sa My Path to Self- Reliance nga booklet.
Sa sunod natong miting sa grupo, ang facilitator mosulat og commit-
ment chart diha sa board (sama sa ibabaw). Kita moabut og 10 minu-
tos sa dili pa magmiting ug isulat ang atong paglambo diha sa tsart.
Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting. Pahinumdumi siya sa pagsunod sa 
materyal ug dili magdala og sobra nga materyal. (Dili kahibalo 
unsaon sa pag- facilitate sa usa ka hilisgutan sa My Foundation ?  
Basaha ang pahina 13 ug ang sulod sa atubangang hapin.)
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?

ANG INTERBYU
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

TIG- INTERBYU: Unsay imong masulti 
ngari nako kabahin sa imong kaugalingon?
KANDIDATO 1: Buot nimong ipasabut 
unsay akong gustong buhaton? Wala ra 
kaayo. Sa tinuoray ako wala kaayoy mga 
kalingawan o interes. Wala ra gyud kaayo 
koy gibuhat.
KANDIDATO  2: Umm . . . nan, ako . . .
KANDIDATO  3: O, ako ganahan. Kon 
imong makita, migahin ko og daghang 
panahon sa pag- alsa og mga weight. Unta 
motambong ko usab sa anger management 
class. Apan kinsa man ang ganahan mo-
adto didto? Kahibalo ba mo unsay akong 
gipasabut?
KANDIDATO 1: O ang imong ipasabut 
kon unsa ko kon magtrabaho? Wala pa 
gyud ko magdugay og usa ka trabaho. Dali 
ra ko nga laayon ug dili na motungha. . . . 
Dili to angay nakong isulti.
KANDIDATO 2: Umm . . . 
KANDIDATO 3: Buot nakong ipasabut, 
ang lalaki nga nagtudlo sa anger manage-
ment class, . . . pwede nako siyang balion. 
Busa, si kinsa man ang akong agalon? 
Ikaw? Hoy, dili ka ang matang sa agalon 
nga kanunay magsusi kanamo kon kami 
busy, dili ba? Daw sama kami sa gag-
mayng mga bata? Gibuhat kini sa miagi 
nakong agalon, ug wala ko maganahi niini.

TIG- INTERBYU: Nganong amo ka nga 
i- hire?
KANDIDATO 2: Imo gyud ko nga i- hire 
tungod . . . um . . .
KANDIDATO 1: Nan, nagkinahanglan ko 
og trabaho. Abi nako nga ang akong mama 
mianhi na ug nakig- istorya nimo kaba-
hin niini kagahapon. Siya miingon nga 
kinahanglan ko nga madawat sa trabaho. 
Dili ba?
KANDIDATO 3: Sayop gyud ka kon dili ko 
nimo i- hire. Sa akong pagsulod nakama-
tikod ko nga may mga butang nga angay 
usabon dinhi. Makapatingala nga anaa 
gihapon mo sa negosyo. Matarung nako 
kining tanan. Oo. Magpasalamat mo nako 
sa pagluwas sa inyong negosyo.
KANDIDATO 2: Tungod kay . . . um . . .
TIG- INTERBYU: Unsa ang imong pinaka-
huyang?
KANDIDATO 3: Wala koy mga kahuyang. 
Unsa may imoha? Dili gyud ko ganahan og 
mga pangutana sama ana.
KANDIDATO 2: Mga kahuyang? Hmm . . .
KANDIDATO 1: Umm . . . pagpangawat. 
Buot nakong ipasabut, dili pagpangawat, 
sa tinuoray. Dili kadto pagpangawat. Taas 
kaayo kini nga istorya. Buot nakong ipasa-
but ako kadtong iuli. Abi nako og pahula-
mon ko og kadiyot sa akong agalon.

Balik sa pahina 24

Mga Kapanguhaan
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UNSAON NAKO PAGHIMO SA MGA NEGATIBO NGA MAHI-
MONG POSITIBO? (OPSYONAL NGA KALIHOKAN)
 Hisguti: Unsaon nimo pagtubag kini nga pangutana: “Unsa ang imong 

pinakahuyang?” Basaha ang tubag ni Gloria.

“Akong gipalambo ang akong abilidad sa pagdumala sa akong oras sa epektibong paagi. 
Nakakakita ko og calendar tool nga nakatabang gyud nako, ug ako kining gigamit kada adlaw. 
Bag- ohay lang, bisan pa sa daghang mga prayoridad nga buhatunon, nakatabang ko nga 
nahuman sa saktong oras ang proyekto nga nakahatag og dako nga halin.”

 Basaha: Bantayi nga si Gloria:
• Mipakigbahin og kahuyang nga komon sa daghang tawo.
• Mihulagway kon sa unsang paagi nga iyang nabuntog ang 

kahuyang.
• Midugang og impormasyon gikan sa power statement.

 Praktisa: Sulayi kini uban sa usa ka sakop sa pamilya o higala. Papangutan- a 
sila nimo og negatibo nga pangutana. Tubaga pinaagi sa pagpakig-
bahin og kahuyang nga komon sa daghang tawo. Ihulagway kon 
sa unsang paagi nga imong nabuntog kini nga kahuyang. Idugang 
ang impormasyon gikan sa power statement.

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Unsaon nako pagpresentar ang akong kaugalingon aron makakombinser?
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Unsaon nako 
sa pag- access 
ang “hidden” 
job market?
My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Migamit sa 
“pagpresentar 

sa akong 
kaugalingon sa 
30 segundo” 
ngadto sa dili 

moubos og 20 
ka tawo  

(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 

kini sa 
pamilya  

(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria 32 O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 3 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Unsay imong nakat- unan sa paggamit sa mga power statement 
ngadto sa mga tawo? Imo ba kining napalambo? Imo bang gisulat 
ang imong mga kontak ug gi- follow up?
Aduna bay misulay sa Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho? Unsay 
resulta?

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?

MO- REPORT
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UNSA ANG “HIDDEN” JOB MARKET?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Tan- awa: “Look Where There Is Less Competition” (Walay video? Basaha 
ang pahina 48.)

 Basaha: Dunganon nato sa pagbasa ang mga pulong sa fishing diagram sa 
ubos. Ang isda nagrepresentar sa mga trabaho. Bantayi kon asa 
ang daghang isda, o asa makita ang daghang trabaho.

 Hisguti: Kinsa ang makakubit og pinakadaghang isda? Lingini kana nga 
tawo. Asa ang “hidden” job market?

 Basaha: Adunay mas daghang oportunidad sa hidden job market kaysa 
tradisyonal nga job market. Asa kita mangita og trabaho? Asa kita 
angay mangita og trabaho?

Ang trabaho nga gi-
butang diha sa mga 
ad o sa Internet

Ang tanan nasa-
yud kabahin sa tra-
baho—grabe ang 
kompetisyon

Ang trabaho nga 
anaa sa gobyerno 
o sa pribadong job- 
placement services

Daghang tawo 
ang nasayud sa 
trabaho—dili 
kaayo grabe ang 
kompetisyon

Ang kompaniya 
nagplano nga mag- 
hire apan wala gipa-
hibalo sa daghan

Pipila lang ang 
nasayud—wala ka-
ayoy kompetisyon

Ang trabaho tingali 
wala pa mapahibalo 
sa tanan o gipahi-
balo lang sa usa ka 
tawo kinsa may kaila

Walay nasa-
yud—walay 
kompetisyon

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?

MAGKAT- ON
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 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako sa pag- access sa 
“hidden” job market?
BUHATUNON SA SEMANA—Pagbaton og miting nga mag- 
atubangay sa potensyal nga mga employer.

Panahon niini nga miting, kita magkat- on ug magpraktis og mga 
kahanas aron pagtabang nato sa pagtubag niining pangutana ug 
mobuhat niining importante nga aksyon.

ASA ANG HIDDEN JOB MARKET?
 Tan- awa: “Most Productive Sources” (Walay video? Basaha ang pahina 48.)

 Basaha: Pipila sa mga estratehiya sa pagpangita og trabaho mas epektibo 
kaysa uban. Sa pipila ka nasud, ang gidaghanon sa mga tawo nga 
nangita og trabaho sa pipila ka pamaagi mahimong susama sa 
tsart sa ubos. Kini mahimong lahi sa imong dapit.

 Praktisa: Isip grupo, tubaga kining mga pangutana.
 1. Niini nga tsart, unsa ang pamaagi nga gibuhat sa kadaghanang 

mga tawo sa pagpangita og trabaho?
 2. Unsa ang pinakaepektibo nga pamaagi sa pagpangita og trabaho?

PAMAAGI
ASA ANG MGA TAWO 

MIGAHIN OG PANAHON SA 
PAGPANGITA OG TRABAHO

ASA ANG MGA TAWO 
SA TINUORAY NAKA-
KITA OG TRABAHO

Mga Advertisement/
Internet 65% 14%

Gobyerno o mga pri-
badong job placement 

service
27% 21%

Personal nga kontak sa 
mga kompaniya 3% 30%

Word of mouth (personal 
nga mga kontak ug mga 

referral)
5% 35%

Kini ang hidden 
job market. 
Pag- focus dinhi ug 
likayi ang 92% sa 
kompetisyon!

Apan ayaw 
ibaliwala 
kini nga mga 
opsyon, o imong 
mataligam- an ang 
35% sa trabaho!

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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UNSAON NAKO SA PAG- ACCESS ANG HIDDEN JOB MARKET?
 Basaha: Anaa na kanato ang mga sekreto niining hidden job market! Kini 

nagkinahanglan og personal nga mga kontak. Ug atong maang-
kon ang pinakamaayong personal nga mga kontak pinaagi sa pag-
gamit sa (1) “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” 
ug atong (2) mga power statement pinaagi sa atong (3) nagka-
lambo nga network. Sama sa atong nakat- unan sa milabayng 
miting, ang atong network naglakip sa mga tawo nga atong kaila 
ug mga tawo nga ilang kaila.

 Tan- awa: “Building Your Network” (Walay video? Basaha ang pahina 49.)

 Hisguti: Imo ba nga gigamit ang “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 
30 segundo” ug mga power statement sukad sa atong milabay nga 
miting? Imo ba nga gihangyo ang imong mga kontak nga sultian 
ang ilang mga kontak para nimo?

Ikaw Mga tawo nga 
imong kaila

Mga tawo nga 
ilang kaila

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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 Praktisa: Ang atong grupo mao ang atong unang tinubdan sa networking. 
Atong sugdan sa pagpalapad sa atong network karon! Basaha ang 
mga instruksyon sa ubos ug dayon sugdi:
 1. Barug ug atubanga ang imong tupad.
 2. Himoa ngadto sa imong katupad ang “pagpresentar sa akong 

kaugalingon sa 30 segundo” ug tapusa gamit niining duha ka 
pangutana: “Si kinsa ang imong kaila nga makatabang nako 
sa pagpangita og mga kontak?” “Mahimo ba nga imong 
istoryahan sila ug mohangyo sa ilang panabang?”

 3. Isulat ang mga kontak diha sa lista sa network diha sa sunod 
nga pahina ug hangyoa ang tawo sa pagdugang niini sa dili pa 
ang sunod nga miting samtang maghunahuna sila kanila.

 4. Dayon mag- ilis og paris ug buhaton kini pag- usab.
 5. Pagbalhin- balhin og pwesto ug buhata kini sa ubang mga sakop 

sa grupo.
 6. Isulat kutob sa gidaghanon nga mahimo ang mga kontak sa 

sunod nga pahina.
 7. Human sa atong miting, buhata kini sa mga tawo nga imong kaila.
 8. Sa kolum sa Prayoridad, numeruhi ang kada tawo nga imong 

kontakon gikan sa 1 hangtud 20.

Mga Tip sa 
Networking
 1. Pangutan- a 

ang mga kontak og 
mga giya, impormas-
yon, ug mga ideya sa 
pagpanarbaho.

 2. Kanunay mo-
hangyo og dugang 
mga referral.

 3. Paghimo og 
maayo nga mga re-
kord ug pag- follow 
up.

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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LISTA SA NETWORK

Pangalan Impormasyon sa Pagkontak (nu-
mero sa telepono, address, email) Prayoridad

 Basaha: Sa dili pa ang atong sunod nga miting, atong kontakon kining mga 
tawhana, ingon man ang uban natong kaila ug ang ilang mga kon-
tak. Padayunon nato og dugang ang lista. Samtang atong kontakon 
kining mga tawhana, atong gamiton ang atong mga power state-
ment sa pagpakita kanila sa tanan natong mahimo para kanila!
Kita makaistorya niining mga tawhana ug sa uban pa!
• Mga higala
• Mga paryente
• Mga silingan

• Mga miyembro sa atong Simbahan 
• Atong mga kadula sa sports
• Kauban sa trabaho sa una

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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UNSAON NAKO SA PAKIGHIMAMAT SA MGA MANAGER 
KINSA MO- HIRE SA MGA TAWO?
 Basaha: Ang networking makagiya kanato sa mga negosyo nga nag- hire. 

Apan kinahanglan natong pangitaon ang tawo nga modesisyon 
kinsa ang i- hire.

 Praktisa: Atong praktison isip grupo.
 1. Pag- assign og usa ka tawo nga maoy nagpangita og trabaho. 

Kini nga tawo kinahanglang andam sa “pagpresentar sa akong 
kaugalingon sa 30 segundo,” usa ka pangutana, ug power state-
ment ngadto sa employer.

 2. Pag- assign og duha ka tawo nga mahimong mga empleyado: 
empleyado 1 ug empleyado 2.

 3. Pag- assign og laing tawo nga maoy manager.
 4. Pabaruga silang upat. Ang facilitator mobasa sa unang linya nii-

ning drama- drama. Dayon ang uban mobasa sa ilang mga linya.
Facilitator: Kining nangita og trabaho mosulod sa usa ka tinda-
han o opisina diin gusto niya nga motrabaho. Siya nakig- istorya 
sa unang empleyado nga iyang nakita.
Nangita og Trabaho: Hello. Si kinsa ang manager nga nagtrabaho 
karon?
Employee 1: O, si Mr. Valenzuela, apan wala ko kahibalo kon asa 
siya karon. Mahimo nimong pangutan- on ang iyang assistant nga 
naa didto.
Nangita og Trabaho: Salamat. [Nag- atubang sa empleyado 2.]
Nangita og Trabaho: Hello. Mahimo ba nga imo kong sultian kon 
asa si Mr. Valenzuela?
Empleyado 2: Aduna lang siyay gikuha. Mobalik siya dayon. O, 
naa ra siya.
Nangita og Trabaho: Swerte. Salamat. [Nag- atubang ni Mr. Va-
lenzuela.]
Nangita og Trabaho: Mr. Valenzuela, maayong buntag. Ako si 
________ [ngalan]. [Mihatag sa iyang“nagpresentar sa akong 
kaugalingon sa 30 segundo” ug gitapos og pangutana.] Sa unsang 
paagi ang akong kahanas makatabang sa imong negosyo?
Manager: Sa tinuoray, nagsugod mi og pangita og usa ka tawo nga 
sama nimo. Aduna lang koy usa ka minuto. Dali sultii ko kabahin 
sa imong kaugalingon.
Nangita og Trabaho: [Nagsulti og angay nga power statement.] 
Kahibalo ko nga busy ka. Kanus- a ta pwede nga mag- istorya nga 
mas dugay, karong hapon o ugma?

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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 Hisguti: Kon ang manager moingon “dili” o “balik sa sunod” o “pagsulat og 
application,” unsay pinakamaayong isulti sa nangita og trabaho?

 Basaha: Kinahanglan ta nga mo- adjust sa kada sitwasyon.

 Praktisa: Barug ug paggrupo- grupo mo og tinagup- at. Balika ang drama- 
drama aron ang tanan adunay kahigayunan nga mahimong 
nangita og trabaho.

 Basaha: Karon kita adunay pipila ka epektibong mga tool nga gamiton 
sa atong mga kontak: “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 

segundo,” mga power statement, ug pakighimamat sa manager. 
Makakat- on usab ka sa paghimo sa mga negatibo nga mahimong 
positibo diha sa pahina 33.

 Hisguti: Unsaon nimo paggamit kining mga tool aron makabaton og ma-
bungahong mga miting sa sunod natong panagkita?

 Praktisa: Paklia ngadto sa pahina 50 ug pagpuli- puli og basa kon unsaon 
pagsubay sa imong mga paningkamot sa pagpangita og trabaho. 
Dayon balik dinhi.

Nangita og Trabaho
Empleyado 1

Empleyado 2
Manager

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

 

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang mga ideya?

“Sumalig ka sa Ginoo 
sa bug- os mong 
kasingkasing; Ug ayaw 
pagsalig sa imong ka-
ugalingong salabutan. 
Sa tanan nimong mga 
dalan ilha siya, ug siya 
magamando sa imong 
mga alagianan.”
MGA PROVERBIO 3:5–6

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Ako “mopresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” ug mogamit og mga po-
wer statement sa dili moubos og 30 ka kontak sa mga tawo nga akong kaila ug sa 
ilang mga kaila (akong network). (Subaya ang imong mga kontak diha sa mga pahina 
50–51. Pipila niini kinahanglang pagfollow- up sa mga tawo nga imong nakontak sa una.)
   Lingini ang imong tumong:   30   40   50

Magtinabangay uban sa akong mga kontak ug maningkamot nga mahimamat 
ang manager aron makapahigayon ko og dili moubos 10 ka miting nga mag- 
atubangay ngadto sa potensyal nga mga employer. (Subaya ang imong mga kontak 
diha sa mga pahina 50–51.
   Lingini ang imong tumong:   10   15   20

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart sa 

pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” 
“Wala,” o ang gidaghanon nga imong gibuhat nga commitment.

Mikontak og 
dili moubos 
30 ka tawo 
sa network 

(Isulat ang #)

Nakighima-
mat og dili 

moubos 10 ka 
potensyal nga 
mga employer 
(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi sa pagsubay sa imong personal nga mga gasto 
diha sa luyong bahin sa My Path to Self- Reliance nga booklet.
Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting. (Dili kahibalo unsaon sa pag- facilitate 
sa usa ka hilisgutan sa My Foundation ? Basaha ang pahina 13 ug 
ang sulod sa atubangang hapin.)
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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PANGITA KON ASA WALA KAAYOY KOMPETISYON
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

KWAME: Pastilan. Sobra sa 200 ka tawo 
ang mi- apply sa trabaho nga akong gusto. 
Wala na gyud koy tsansa!
KOFI: Kwame, kahinumdom ka sa lugar diin 
kita mangisda sa dihang mas bata pa ta?
KWAME: Oo. Nindot kadto nga dapit, na-
salipdan niadto nga mga kahoy. Dili gani 
ka makasulti nga anaa kini didto. Apan 
karon, ang tanan nakahibalo na niini. 

Puno na karon og mga tawo, lisud na kaayo 
pangisdaan.
KOFI: Susama usab, sa imong pangpangita 
og trabaho, nganong “mangisda” ka sa 
dapit kon asa ang kadaghanan “nangisda” 
usab? Nganong dili ka mangita sa dapit 
diin wala kaayoy kompetisyon? Morag 
wala ka magtagad sa hidden job market. 
Pangisda kon asa anaa ang isda!
Balik sa pahina 38

PRODUCTIVE NGA TINUBDAN
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

KOFI: Akong gikuha ang newspaper para 
nimo.
KWAME: Wala naman ko mangita og tra-
baho diha sa newspaper. Nahinumdom ka? 
Mangita ko kon asa wala kaayoy kompetisyon.
KOFI: Maayo, kinahanglan ka nga mo- focus 
diha sa productive nga tinubdan. Apan 

adunay pipila ka maayong trabaho diha sa 
newspaper. Kinahanglan natong sulayan 
ang tanang opsyon. Kinahanglan lang ta 
nga mogahin og igong oras ngadto sa pro-
ductive nga tinubdan.
Balik sa pahina 39

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?

Mga Kapanguhaan
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PAGPALAMBO SA IMONG NETWORK
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

KWAME: Naningkamot ko nga mapada-
yon nga adunay 10 ka bag- ong mga kontak 
kada adlaw, apan nagkaanam og kalisud 
ang pagpangita og bag- ong mga kontak.
KOFI: Nag- obserbar ko nimo sa milabayng 
mga adlaw, ug para nako morag ikaw- ikaw 
ra ang naghimo. Kahibalo ka, mas maayo 
ang resulta kon mogahin ka og panahon sa 
pagpakig- network.
KWAME: Networking?
KOFI: Oo, kinahanglan ka nga mag- build 
og team, network sa mga tawo kinsa 
mosulti nimo sa mga oportunidad kon sila 
masayud niini. Kinahanglan ka nga moga-
hin og panahon sa pagtabang sa uban, ug 
sila makatabang nimo.
KWAME: Nakig- istorya na ko sa tanan 
nakong kaila, sobra og kausa.
KOFI: Sakto. Apan ang imong network dili 
lang kadtong mga tawo nga imong kaila. 
Kinahanglang maglakip kini sa mga tawo 
nga ilang kaila. Hangyoa ang imong mga 
kaila sa pagpaila- ila nimo sa mga tawo 
nga ilang kaila.
KWAME: Hmmm. Apan unsay akong 
isulti niini nga mga tawo nga dili man 

nako sila kaila? Lahi kini sa pagpakig- 
istorya sa mga tawo nga nakaila na nako. 
Asa ko magsugod?
KOFI: Sugdi sa pagpangutana sa imong mga 
higala kon sila aduna bay kaila (1) kinsa 
adunay nasayran sa imong gipili nga career, 
(2) kinsa adunay impluwensya sa pag- hire, 
o (3) kinsa nakaila og daghang mga tawo. 
Ang imong network modaghan ug paspas 
molambo. Ug mas makadungog ka sa mga 
oportunidad sa pagtrabaho pinaagi sa gisulti 
sa imong network. Sila motabang nimo nga 
makakita sa hidden job market.
KWAME: Apan unsay akong isulti ngadto 
kanila?
KOFI: Dili gyud ni kabahin kon unsa ka-
daghan ang imong isulti, apan sa unsang 
paagi kini nimo gisulti. Mas importante 
kon giunsa nimo pagpresentar ang imong 
kaugalingon. Praktisi ang “pagpresentar 
sa akong kaugalingon sa 30 segundo” ug 
imong mga power statement ug sigurado 
nga makahimo ka og maayong impresyon.
KWAME: Nan, okey. Tingali kini maka-
mugna og bag- ong mga oportunidad.
Balik sa pahina 40

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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SUBAYA ANG IMONG MGA PANINGKAMOT
Sa dili pa ang atong sunod nga miting, paghimo og dili moubos 30 ka kontak sa 
pagpangita og trabaho pinaagi sa imong network. Kini makahimo og dili moubos 
10 ka miting nga mag- atubangay uban sa potensyal nga mga employer.

Padayon sa pagpangita diha sa mga advertisement ug sa Internet, ug pagbisita sa 
self- reliance center. Apan hinumdumi kon asa ang mga trabaho—ang hidden job 
market! Igahin ang kasagaran sa inyong panahon ug paningkamot nga direktang 
makig- istorya sa mga kompaniya ug makigkita sa personal nga mga kontak pinaagi 
sa imong network.

Masubay nimo ang imong mga kontak ug miting niini nga tsart (may example). 
Isulat ang mga note sa imong miting diha sa Porma sa Pag- Follow Up sa Kontak sa 
mosunod nga pahina, o makagamit ka og laing notebook.

MGA ADVER-
TISEMENT/
INTERNET

GOBYERNO O PRI-
BADONG MGA JOB- 
PLACEMENT SERVICE

PERSONAL NGA 
KONTAK SA MGA 

KOMPANIYA

PERSONAL NGA 
PAKIGHIMAMAT SA 

MGA TAWO NGA 
NAILA- NAILA PI-

NAAGI SA IMONG 
NETWORK

1. Nag- apply online alang sa 
bookkeeping nga trabaho

2.

3.

4.

5.

1. Nagpadala og “pasalamat” 
ngadto kang Gloria sa job- 
service office

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Nag- follow- up visit ni 
Michael sa Accounting, Inc

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Nakighimamat sa higala ni 
Jose sa Toro Corp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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PORMA SA PAG- FOLLOW UP SA KONTAK
KONTAK

Tawo o organisasyon: 

Telepono: Address: 

Email: Gi- refer ko ni: 

Akong gikontak kini nga tawo □ Oo □ Wala Petsa: 

MGA ITEM NGA GIHISGUTAN:

1. 

2. 

3. 
MGA KALIHOKAN SA PAG- FOLLOW UP:

1. Kompletuha sa (petsa): 

2. Kompletuha sa (petsa): 

3. Kompletuha sa (petsa): 
BAG- ONG MGA REFERRAL:
1. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

2. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

KONTAK

Tawo o organisasyon: 

Telepono: Address: 

Email: Gi- refer ko ni: 

Akong gikontak kini nga tawo □ Oo □ Wala Petsa: 

MGA ITEM NGA GIHISGUTAN:

1. 

2. 

3. 
MGA KALIHOKAN SA PAG- FOLLOW UP:

1. Kompletuha sa (petsa): 

2. Kompletuha sa (petsa): 

3. Kompletuha sa (petsa): 
BAG- ONG MGA REFERRAL:
1. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

2. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Unsaon nako sa pag- access ang “hidden” job market?
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Unsaon nako 

pagpakita sa employer 
nga ako gyud ang 

angay pilion?
My Job Search 
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4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?

ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Mikontak og 
dili moubos 
30 ka tawo 
sa network 

(Isulat ang #)

Nakighimamat 
og dili moubos 

10 ka 
potensyal nga 
mga employer 
(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria 33 12 O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 4 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.
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4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?

MO-REPORT

GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

 

Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Unsa ang imong nakat- unan samtang nagkontak ka sa mga tawo 
diha sa imong network? Nahimamat ba nimo ang pipila sa mga 
manager nga maoy mo- hire? Imo bang gisulat ang imong mga 
kontak ug gi- follow up?
Aduna bay misulay sa Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho? Unsay 
resulta?

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.
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UNSAON NAKO PAGPAKITA SA EMPLOYER NGA AKO GYUD 
ANG ANGAY PILION?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Tan- awa: “What Is He Looking For? Part I” (Walay video? Basaha ang pa-
hina 66.)

 Hisguti: Unsay gustong mahibaloan sa mga employer panahon sa interbyu 
o kon sila mohatag nimo og application? Unsa kaha kon ang 
imong mga tubag makatabang nimo sa pagpakita sa employer nga 
ikaw gyud ang angay pilion?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA— Unsaon nako pagpakita sa emplo-
yer nga ako gyud ang angay pilion?
BUHATUNON SA SEMANA—Paghatag og talagsaong mga tu-
bag sa mga pangutana sa interbyu ug application.

Atol niini nga miting, kamo makakat- on sa pagtubag sa mga pa-
ngutana sa interbyu ug pagkompleto sa application sa paagi nga 
mapakita sa employer nga ikaw gyud ang angay pilion!

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?

MAGKAT- ON
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UNSAON NAKO PAGPANGANDAM SA INTERBYU?
 Basaha: Kita ba mahadlok og mga interbyu? Kita ba naghunahuna kon unsay 

ipangutana sa tig- interbyu o unsa gyuy ilang gusto nga masayran?
Sa tinuoray, kita mahimong masayud. Kadaghanan sa mga tig- 
interbyu mangutana og komon nga mga pangutana. Isip grupo, 
magpuli- puli kita sa pagbasa niining tsart.

KOMON NGA MGA PANGUTANA UNSAY GUSTONG MAHIBALOAN 
SA TIG- INTERBYU

MGA TOOL SA 
PAGTUBAG

Unsay imong masulti ngari nako kabahin sa 
imong kaugalingon?

Makaistorya ba siya og tarung? Siya ba 
andam?

“Pagpresentar sa Akong 
Kaugalingon sa 30 se-
gundo”

Unsay imong mga kalig- on? Ang iyang kasinatian makatubag ba sa 
among mga panginahanglan? Power statement

Nganong gusto nimo nga motrabaho ngari 
namo? Aduna ba siyay klaro nga tumong? Power statement

Unsay imong hunahuna sa imong kinaulahian 
nga agalon? Siya ba motahud sa mga lider? Power statement

Unsaon nimo pag- atubang ang pressure? Iya ba nga angkunon ang mga problema? Power statement

Unsay imong ekspektasyon sa pag- sweldo 
nimo? Resonable ba ang iyang mga ekspektasyon? Tubaga og usa ka pangu-

tana

 Tan- awa: “What Is He Looking For? Part II” I- pause ug apil sumala sa pag-
giya. (Walay video? Basaha ang mga pahina 67–68.)

 Hisguti: Kanus- a ang imong “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 se-
gundo” epektibo nga tabang sa interbyu? Kanus- a ang imong mga 
power statement nahimong sakto nga mga tool? Nakita ba nimo 
kon giunsa paghimo sa negatibo nga mahimong positibo?

 Praktisa: Paggahin og unom o pito ka minuto sa pagbuhat sa mosunod nga 
“paspas nga praktis.”
• Barug ug atubang sa laing sakop sa grupo.
• Usa kaninyo mao ang employer; ipangutana ang komon nga 

pangutana sa tsart sa ibabaw.
• Ang kaparis mao ang nangita og trabaho; tubaga ang pangutana 

gamit ang imong mga tool.
• Pagbali mo og role ug buhaton kini pag- usab. Paghatagay og 

makatabang nga feedback sa usag usa!
• Kon nahimo na kamo nga employer ug nangita og trabaho, 

balhin og laing paris. Balika kini hangtud mahurot ang oras.
Padayon sa pagpraktis human sa atong miting uban sa imong 
pamilya o mga higala. Tan- awa ang tsart sa pahina 69 kon adunay 
dugang mga pangutana.

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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UNSAON NAKO PAGTUBAG ANG MGA PANGUTANA NGA 
LAKIPAN OG PANGUTANA?
 Basaha: Unsa kaha kon wala ta masayud unsay gusto sa tig- interbyu? O 

kita nagkinahanglan og dugang impormasyon? Usahay mahi-
mong tubagon nato og usa ka pangutana.

 Basaha: Tan- awon nato kining duha ka komon nga mga pangutana. Atong 
basahon ang kada pangutana ug dayon ang impormasyon sa tuo 
niini.

KOMON NGA MGA 
PANGUTANA

UNSAY GUSTONG 
MAHIBALOAN SA 

TIG- INTERBYU

MGA TOOL SA 
PAGTUBAG

TUBAGA OG USA KA 
PANGUTANA

Pilay imong gusto nga sweldo? Igo ba gyud siya nga mapasaligon 
sa pag- negotiate?

Tubaga og usa ka 
pangutana

Sa kasarangan pila ang inyong 
ibayad para niining posisyon?

Aduna ka bay mga pangutana? Nakasabut ba siya sa trabaho? Tubaga og usa ka 
pangutana

Unsa ang pinakanindot nga 
butang sa pagtrabaho dinhi?

 Hisguti: Kanus- a ang maayong higayon nga tubagon ang pangutana og usa 
ka pangutana? Kanus- a man kini dili maayo nga ideya? Unsaon 
nimo pag- andam og maayong mga pangutana sa usa ka interbyu?

 Basaha: Sa wala pa ang interbyu, kinahanglan natong tun- an ang emplo-
yer ug pag- andam sa pagpangutana og maayong mga pangutana. 
Makaandam usab kita sa pagdugang og pangutana sa “pagpresen-
tar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” o sa power statement. 
Sama pananglit: “Unsa pay ubang mga kahanas nga gusto nimong 
akong hisgutan?”
Ang maayong mga pangutana makamugna og nindot nga panag- 
istoryahanay!

Ikaw

Interesado kaayo 
ko sa inyong 
mga produkto. 
Giunsa ninyo kini 
pagbuhat? Tig- interbyu

Nalipay ko nga 
nagpakabana ka! Una 
among pundukon ang 
mga raw material. 
Dayon, among . . .

OPSYONAL NGA KALIHOKAN: UNSAON NAKO PAG- NEGOTIATE OG 
TRABAHO NGA MAKATUBAG SA AKONG MGA PANGINAHANGLAN?

(AYAW KINI BUHATA PANAHON SA MITING.)
Kon gusto nimo, sa dili pa ang sunod nga miting mahimo nimong buhaton kini nga kaliho-
kan. Usa sa importante nga bahin sa interbyu mao ang pag- negotiate. Kon gusto nimong 
magkat- on og dugang, paggahin og panahon sa pagribyu sa “Unsaon Nako Pag- Negotiate 
og Trabaho nga Makatubag sa Akong mga Panginahanglan?” sa mga pahina 70–72 sa 
seksyon sa Mga Kapanguhaan. Hisguti ug praktisa uban sa imong pamilya.

Tip:
Pagkat- on kon 
kanus- a mangutana 
ug dili mangutana. 
Ayaw pasobrahi ang 
pagtubag og mga 
pangutana gamit ang 
laing mga pangutana.
Pagsensitibo sa pag-
bati sa tig- interbyu. 
Ayaw paghatag og im-
presyon nga agresibo 
ka kaayo.

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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UNSA KAHA ANG ANGAY NAKONG KINAIYA  
UG PANAGWAY?
 Praktisa: Mobarug ang tanan ug dungan nga isulti kining phrase og katulo 

ka beses:
Kita adunay usa lang ka tsansa sa paghimo sa unang impresyon!

 Hisguti: Unsay kahulugan niini diha kanimo samtang ikaw naningkamot 
sa “pagpakita sa employer nga ikaw gyud ang angay pilion”?

 Praktisa: Ibalhin ang imong lingkuranan aron maka- praktis og laing sakop 
sa grupo. Basaha sa usag usa kini nga tsart. Desisyuni kon unsay 
imong mapalambo aron mahimong pinakamaayo sa imong kau-
galingon.

MGA TIP ALANG SA KALAMPUSAN

Kinaiya • Pag- ampo alang sa tabang ug kahupayan.
• Pagmabination ug pagmatinahuron.
• Pag- abut sa saktong oras.
• Pagpakita og interes sa kompaniya ug sa tig- interbyu.
• Pagpahiyom ug pagminaayo.
• Paglihok nga masaligon.
• Pagsulti og klaro.

Panagway • Pagmalimpyo: nawong, mga kamot, mga kuko sa kamot.
• Paggamit og igo ra nga make- up (mga babaye).
• Paggamit og igo ra nga estilo sa buhok.
• Pagpahumot.
• Pag- trim o pag- shave (mga lalaki).
• Pagbarug nga sama sa propesyonal.

Sinina • Pagsul- ob og limpyo nga sinina nga walay buslot (ang sinina dili kinahanglan 
nga mahal).

• Pagplantsa sa sinina.
• Pagsinina nga mas maayo pa kaysa sinina sa pagtrabaho:

◦ Kon magtrabaho ka nga naka- karsones ug T- shirt, pagsul- ob og slacks ug mas 
nindot nga shirt.

◦ Kon magtrabaho ka nga mas nindot ang shirt, pagsul- ob og polo ug tie (para sa 
mga lalaki) o blouse (para sa mga babaye).

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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UNSAON NAKO PAGSULAT SA MGA JOB APPLICATION?
 Basaha: Gusto natong igahin ang kasagaran sa atong panahon uban sa 

personal nga mga kontak ug mga interbyu pinaagi sa atong network. 
Apan kita malagmit mosulat gihapon sa mga application, diha sa pa-
pel o online. Ang application sama sa usa ka interbyu diha sa papel.

 Praktisa: Pakig- uban og duha ka laing sakop sa grupo. Sulati ang application 
sa mosunod nga duha ka pahina. Dayon basaha ang mosunod ug 
hisguti kon unsaon sa pagpanindot sa inyong mga application. 
Human sa atong miting, ribyuha ang mga pahina 73- 75.

SEKSYON SA 
APPLICATION

UNSAY ILANG GUSTONG 
MASAYRAN MGA TOOL UG MGA TIP

Personal nga  
Impormasyon

Aduna bay butang nga maka- diskwalipay niya 
(sama sa krimen o ubang problema)?

Tubaga ang tanang pangutana.
Gamita ang impormasyon diha sa “pagpresen-
tar sa akong kaugalingon sa 30 segundo”.
Pagmatinuoron; likayi ang wala kinahanglana 
nga mga detalye.

Edukasyon Aduna ba siya sa gikinahanglan nga pagbansay?

Kon mahimo, sugdi gikan sa pinakataas nga 
degree o sertipiko ug dayon subaya gikan sa 
pinakabag- o ngadto sa pinakakaraan.
Idugang ang tanang training ug sertipiko.
Idugang ang impormasyon sa power statement.

Employment History Anaa ba kaniya ang kasinatian nga atong gikina-
hanglan?

Kon mahimo, sugdi gikan sa pinakabag- o 
ngadto sa pinakakaran.
Likayi nga adunay kal- ang ang panahon sa 
pagpanarbaho o ipasabut kini.
Gamita ang impormasyon sa power statement.

Mga Reference Ako ba adunay igong impormasyon alang nako 
nga makakontak nila?

Pagpangandam og dili moubos usa ka reference 
(pananghid) kabahin sa imong kinaiya (pag-
kamatinuoron, ubp.) ug usa kabahin sa imong 
mga kahanas ug resulta sa pagpanarbaho.

Mga Award o Mga 
Recognition Aduna ba siyay espesyal nga mga kahanas?

Kon mahimo, sugdi gikan sa pinakaimportante 
ngadto sa dili kaayo importante.
Idugang ang impormasyon sa power statement.

Kinatibuk- an Ang application maayo bang tan- awon ug limpyo? Klaroha sa pagsulat.
Himoa kining nindot tan- awon.

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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PORMA SA JOB APPLICATION

Pangalan:    Petsa:  

Address:  

Telepono:   Email:   

Posisyon:    Gitinguha nga Sweldo:   Petsa nga mahimo nang motrabaho:   

Ikaw ba nakatrabaho na niining kompaniya? □ Oo □ Wala Petsa: 

Kon oo, kanus- a? 

Ikaw ba nakonbikto sa usa ka krimen? □ Oo □ Wala Petsa: 

Kon oo, ipasabut: 

Edukasyon

Kolehiyo:   Address:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Nakagradwar ka ba? □ Oo □ Wala Diploma:   

High School:   Address:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Nakagradwar ka ba? □ Oo □ Wala Degree:   

Mga Reference

Tibuok Pangalan:    Relasyon:   Telepono:  

Tibuok Pangalan:    Relasyon:   Telepono:  

Tibuok Pangalan:    Relasyon:   Telepono:  

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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Mga Trabaho Kaniadto

Job Title:     Sinugdanan nga Sweldo:   Katapusan nga Sweldo:  

Mga Responsibilidad:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Hinungdan sa Pagbiya:     

Kompaniya:    Telepono:  

Job Title:     Sinugdanan nga Sweldo:   Katapusan nga Sweldo:  

Mga Responsibilidad:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Hinungdan sa Pagbiya:     

Kompaniya:    Telepono:  
Ako mopamatuod nga ang akong mga tubag tinuod ug kompleto sumala sa tanan nakong 
nahibaloan.
Kon kini nga application makapadawat nako sa trabaho, nakasabut ko nga ang dili tinuod o dili husto 
nga impormasyon diha sa akong application o interbyu moresulta sa akong pagkatangtang sa trabaho.

Pirma:    Petsa:  

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang mga ideya?

“Igapahamatngon ko 
kanimo, ug igatudlo 
ko kanimo ang dalan 
nga imong pagalaktan: 
Sa ibabaw nimo igatu-
tok ko ang akong mga 
mata sa pagtambag 
kanimo.”
SALMO 32:8

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Ako “mopresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” ug mogamit og mga 
power statement sa dili moubos 40 ka kontak sa mga tawo nga akong kaila ug sa 
ilang mga kaila (akong network).
   Lingini ang imong tumong:   40   50   60

Magtinabangay uban sa akong mga kontak ug maningkamot nga mahimamat 
ang manager aron makapahigayon ko og dili moubos 10 ka miting nga mag- 
atubangay ngadto sa potensyal nga mga employer.
   Lingini ang imong tumong:   10   15   20

Akong praktison ang akong mga kahanas sa interbyu ug application ngadto sa 
mga employer ug sa uban.

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart sa 

pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” 
“Wala,” o ang gidaghanon nga imong gibuhat nga commitment.

Mikontak og 
dili moubos 
40 ka tawo 
sa network 

(Isulat ang #)

Nakighima-
mat og dili 

moubos 10 ka 
potensyal nga 
mga employer 
(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
mga kahanas 
sa interbyu 

ug application 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi sa pagsubay sa imong personal nga mga gasto 
diha sa luyong bahin sa My Path to Self- Reliance nga booklet.
Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting. (Dili kahibalo unsaon sa pag- facilitate 
sa usa ka hilisgutan sa My Foundation ? Basaha ang pahina 13 ug 
ang sulod sa atubangang hapin.)
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.
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“UNSAY IYANG GIPANGITA? BAHIN I
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

SETTING: Si Jose (agalon) nag- interbyu ni 
Miguel (nangita og trabaho). Kini nahitabo 
sa tunga- tunga sa interbyu.
JOSE: Okey, maayo. Karon, mahimo ba 
nimong ihulagway ang katapusan nimong 
nabuhat nga dako nga sayop, nganong 
nahitabo kini, ug unsay imong gibuhat 
kabahin niini?
MIGUEL: [Naghunahuna] Unsa man kana 
nga matang sa pangutana? Unsa man ang 
iyang gusto? Unta nasayud ko kon unsay 
iyang gipangita.
JOSE: [Naghunahuna] Gusto lang nako 
makita kon siya ba nakasabut sa sayop 

nga iyang gibuhat, ug kon iya bang gisul-
bad ang problema.
MIGUEL: [Naghunahuna] Nasayud na ko 
kon unsay iyang gipangita. Kinahanglan 
nga ang negatibo himoon nakong positibo!
MIGUEL: [Madungog] Nan, nakahinum-
dom ko kausa nga abi sa akong manager 
milapas ko sa deadline. Ang tinuod gayud 
nga nahitabo kay wala nako masulti ang 
pipila ka kausaban gikan sa kliyente. Su-
kad niadto, akong gisiguro nga ang tanan 
mahibalo kon unsay nahitabo!
JOSE: Morag nindot kana, Miguel. Morag 
naa kay nakat- unan!

Balik sa pahina 56

Mga Kapanguhaan
4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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UNSAY IYANG GIPANGITA? BAHIN II
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod. Pahinumdom sa facilitator: 
Kon nakasulat nga hisguti, patubaga una ang grupo sa dili ka pa mopadayon.

NARRATOR: Kauban nato karon sila si 
Jose (ang tig- interbyu) ug si Miguel (ang po-
tensyal nga empleyado). Si Jose mangutana 
og upat ka komon nga mga pangutana. 

Kita maghisgot kon unsaon kini pagtubag 
ni Miguel. Andam na ba mo?
JOSE: Hello. Unsay imong masulti ngari 
nako kabahin sa imong kaugalingon?

HISGUTI:  (1) Unsay gustong masayran sa tig- interbyu? 
(2) Sa unsang paagi nga gamiton ni Miguel ang 
“pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 segundo” 
sa pagtubag? (Tan- awa ang outline sa tuo.)

NARRATOR: Okey, mao gyud ni ang gihu-
nahuna sa agalon.
JOSE: Makahatag ba siya og klaro nga 
tubag? Siya ba kwalipikado?
NARRATOR: Busa, si Miguel kinahang-
lang mogamit sa “pagpresentar sa akong 
kaugalingon sa 30 segundo.”
MIGUEL: Ako si Miguel Fuentes. Nag- 
apply ko para mahimo ninyong bag- ong 

manager sa accounting. Aduna akoy unom 
ka tuig nga kasinatian ug nangulo ko og 
accounting team nga may lima ka tawo. 
Among napaubos ang among gasto sa mi-
aging tuig og 15% ug napasaka ang output 
og 23%. Migradwar ko nga may sertipiko 
sa accounting ug ako adunay lisensya sa 
gobyerno. Kada tapos sa semana, ganahan 
kaayo ko og dula sa football. Unsa pay 
gusto ninyong mahibaloan?

JOSE: Nindot kana, salamat. Karon,  
unsa ang imong mga kalig- on?

HISGUTI:  (1) Unsay gustong masayran sa tig- interbyu? (2) Sa 
unsang paagi nga gamiton ni Miguel ang power 
statement sa pagtubag? (Tan- awa ang outline sa tuo.)

NARRATOR: Mao kini ang gustong ma-
dunggan ni Jose.
JOSE: Anaa ba kaniya ang kahanas nga 
among gikinahanglan? Makaprubar ba 
siya niini uban sa mga resulta?
NARRATOR: Tungod mao kini ang gusto 
ni Jose, mahimong gamiton ni Miguel ang 
power statement sa pagtubag.
MIGUEL: Tuguti ko sa paghatag kaninyo 
og example. Kanunay ko nga nangita og 
paagi aron mapaubsan ang mga gasto. 
Sama pananglit, tulo ka bulan ang

milabay miduol ko sa akong manager 
ug mipasabut nga alkansi mi og 3000 
kada semana tungod sa ulahi nga mga 
pagbayad. Nagduha- duha siya sa sinug-
danan, apan akong gipakita kaniya ang 
mga numero. Busa iya kong gihangyo 
sa pagsulbad sa problema. Sobra sa 10 
ka semana, napaubsan nako ang ulahi 
nga mga pagbayad og 30 ka adlaw kada 
invoice, nga nakatigom og liboan. Akong 
magamit kining kahanas sa pagsulbad og 
problema aron makatabang dinhi sa Sport 
Corporation.

“Pagpresentar sa 
Akong Kaugalingon 
sa 30 Segundo”
 1. Pangalan
 2. Tumong
 3. Mga Kwalipikasyon
 4. Mga Kinaiya
 5. Tapusa uban sa usa 

ka pangutana

Power Statement
 1. Pag- ila og usa ka 

kahanas, o kalig- on.
 2. Partikular nga 

example.
 3. Resulta
 4. Pagtakdo sa mga 

panginahanglan

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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NARRATOR: Aniay usa pa ka pangu-
tana—nga dili nato gustong madunggan!

JOSE: Unsa ang pipila sa imong mga kahu-
yang?

HISGUTI:  (1) Unsay gustong masayran sa tig- interbyu? 
(2) Unsaon kini pagtubag ni Miguel pinaagi sa 
paghimo sa negatibo nga mahimong positibo? 
(Tan- awa ang outline sa tuo.)

NARRATOR: Okey, mao gyud ni ang gihu-
nahuna sa tig- interbyu.
JOSE: Siya ba nasayud sa iyang kahuyang? 
Aduna ba siyay gibuhat sa pagsulbad niini?
NARRATOR: Tungod mao kini ang gusto 
nga madungog ni Jose, si Miguel makatu-
bag pinaagi sa paghimo sa negatibo nga 
himoong positibo.

MIGUEL: Daghang tawo miingon nga 
sobra ra kaayo ko nga motabang sa mga 
kustomer nga mabayaran ang ilang mga 
invoice sa saktong oras. Busa, nagkugi ko 
sa pagbalanse sa resulta sa mga pagbayad 
ug sa customer service. Ug daghan ko og 
nakat- unan. Pinaagi sa pag- asikaso sa 
tanang kustomer ug sa ilang mga pangi-
nahanglan, sa tinuoray nakatabang ko 
nga daling mabayaran ang kompaniya. Ug 
akong nadawat ang award isip top custo-
mer service sa miaging bulan.

NARRATOR: Okey, ania ang katapusang 
komon nga pangutana.

JOSE: Maayo kaayo, Miguel. Salamat. Ka-
ron, nganong gusto nimo nga motrabaho 
ngari namo?

HISGUTI:  (1) Unsay gustong masayran sa tig- interbyu? (2) Sa 
unsang paagi nga gamiton ni Miguel ang power 
statement sa pagtubag? (Tan- awa ang outline sa tuo.)

NARRATOR: Mao gyud ni ang gihunahuna 
sa tig- interbyu.
JOSE: Anaa ba kaniya ang among gikina-
hanglan? Siya ba magpakabana?
NARRATOR: Tungod mao kini ang gusto 
sa tig- interbyu, mahimong gamiton ni Mi-
guel ang power statement sa pagtubag.
MIGUEL: Nan, Mr. Martinez, ang pagsik-
sik nga akong gibuhat sa Sport Corporation 
makalingaw kaayo. Kamo nag- focus sa 
pagbaligya og mga sport equipment ug 
kamo nagmalampuson. Nakadungog ko 

nga nagsugod mo og pipila ka bag- o, gipa-
nindot nga mga produkto. Gusto ko nga 
motrabaho sa malampusong kompaniya 
nga nagtubo. Ug ubay- ubay pud ang akong 
nahibaloan sa sports ug pag- ehersiyo. Sa 
miaging tuig, miboluntaryo ko isip football 
trainer, ug akong gitabangan ang team nga 
molambo sa paglahutay ug sa pagdula. 
Ako nakasabut kon unsay inyong gustong 
maabut ug makatabang ko ninyo nga 
matuman kini.

Balik sa pahina 57

Paghimo sa mga Ne-
gatibo nga himoong 
Positibo
 1. Pagpakigbahin 

og kahuyang nga 
komon sa daghang 
tawo.

 2. Ihulagway kon sa 
unsang paagi nga 
imong nabuntog 
kini nga kahuyang.

 3. Idugang ang im-
pormasyon gikan sa 
power statement.

Power Statement
 1. Pag- ila og usa ka 

kahanas, o kalig- on.
 2. Partikular nga 

example.
 3. Resulta
 4. Pagtakdo sa mga 

panginahanglan

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?



69

PAGPRAKTIS OG TUBAG SA KOMON NGA MGA PANGUTANA
Sa dili pa ang sunod nga miting, uban sa imong action partner, pamilya, o mga 
higala, pagpraktis og tubag og mga pangutana.

KOMON NGA MGA 
PANGUTANA

UNSAY GUSTONG MAHIBALOAN 
SA TIG- INTERBYU KABAHIN NIMO

MGA TOOL SA 
PAGTUBAG

Unsay imong masulti ngari nako 
kabahin sa imong kaugalingon?

Makaistorya ba siya og tarung? Siya ba kwali-
pikado?

“Pagpresentar sa Akong Kaugali-
ngon sa 30 segundo”

Unsay imong mga kalig- on? Ang iyang kasinatian makatubag ba sa among 
mga panginahanglan? Power statement

Unsa ang imong mga kahuyang? Siya ba matinuoron? Siya ba milambo? Paghimo sa negatibo nga mahi-
mong positibo

Nganong gusto nimo nga motra-
baho ngari namo?

Siya ba nakahimo og pagsiksik? Siya ba adunay 
mga tumong? Power statement

Ihulagway ang imong katapusang 
dako nga sayop.

Ang iyang rason ba makahuluganon sa pag-
himo sa sayop? Siya ba nakakat- on gumikan 
niini?

Paghimo sa negatibo nga mahi-
mong positibo

Unsay imong hunahuna sa imong 
kinaulahian nga agalon? Siya ba motahud sa mga lider? Power statement

Unsaon nimo pag- atubang ang 
pressure? Iya ba nga angkunon ang mga problema? Power statement

Ikaw ba may mga ideya nga wala 
dawata? Siya ba maunungon? Siya ba positibo? Paghimo sa negatibo nga mahi-

mong positibo

Unsa ang imong mga tumong sa 
imong career?

Siya ba motabang nato nga molampus? Siya 
ba naka- focus?

“Pagpresentar sa Akong Kaugali-
ngon sa 30 segundo”

Unsay imong ekspektasyon sa pag- 
sweldo nimo? Resonable ba ang iyang mga ekspektasyon? Tubaga og usa ka pangutana

Aduna ka bay mga pangutana para 
nako? Siya ba magpakabana? Siya ba adunay interes? Tubaga og usa ka pangutana

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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UNSAON NAKO PAG- NEGOTIATE OG TRABAHO NGA MAKATU-
BAG SA AKONG MGA PANGINAHANGLAN?  
(OPSYONAL NGA KALIHOKAN)
 Basaha: Kon ang employer nagdesisyon sa pagtanyag nato og trabaho, 

mahimo natong hisgutan ang kasabutan [terms] sa atong pagpa-
narbaho. Kini nga kasabutan maglakip sa atong sweldo, kanus- a 
ug unsa ka dugay kita motrabaho, mga kondisyon sa pagtrabaho, 
o ubang mga isyu. Ang tumong mao nga mahimong bukas ug 
matinuoron ug nga ang tanan mobati nga maayo sa mga resulta.

 Hisguti: Unsay nakalisud sa pag- negotiate? Nganong mo- negotiate ka?

 Basaha: Ania ang lima ka lakang nga atong magamit sa pagpangandam 
niini nga matang sa panaghisgot:
• Pag- ila daan sa atong mga panginahanglan.
• Pagdesisyon kon unsay pinaka importante ug ang pinakaubos 

nga madawat nga kasabutan.
• Sayri unsay mahatag sa employer ug unsay importante ngadto 

kanila.
• Pagtinguha og inspirasyon; paghunahuna og pamaagi nga kita 

ug ang employer mahimong “magmadaugon.”
• Pagpraktis sa panaghisgot ngadto sa usa ka sakop sa pamilya o higala.

 Praktisa: Gamita ang mosunod nga tsart sa paghunahuna sa imong mga 
panginahanglan nga may kalabutan sa trabaho.
Naka- gray ang mga example; sapawi lang kini.
 1. Numerohi ang matag panginahanglan sumala sa imong pra-

yoridad. Gamita ang “1” isip pinakataas nga prayoridad.
 2. Desisyuni basi sa imong hunahuna kon unsa ang minimum 

level sa kada panginahanglan.
 3. Hisguti kini uban sa imong kapikas o pamilya. Tuguti sila nga 

ipakita ang ilang mga prayoridad ug dungan nga mag- set og 
mga minimum level. Kon adunay kalahian, pagsabut kamo.

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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AKONG MGA 
PANGINA-
HANGLAN 

(Pagdugang 
og uban pa)

AKONG MGA 
PRAYORIDAD 

(numeruhi 
ang kada 
usa; 1 ang 

pinakataas)

MGA PRAYORI-
DAD SA PA-

MILYA  
(sila ang mo-

numero sa 
kada usa; 1 ang 

pinakataas)

PINAKAUBOS 
NGA MADA-

WAT  
(kinaubsang 
limit sa kada 

panginahang-
lan)

MGA PRAYORIDAD 
SA EMPLOYER  

(ilang mga tinguha/
panginahanglan nga 
naka- prayoridad kon 

kahibalo ka)

Sweldo 1 2 3000 kada bulan Posible nga sweldo 
2200–3200

Oras sa Pagtra-
baho 5 1 Walay Dominggo Motrabaho sa katapusan sa 

semana kon gikinahanglan

Limpyo ang 
Palibut 6 5 Walay makadaut nga 

mga kemikal
Mga kemikal nga makapadali 

sa trabaho

Kaubanan sa 
trabaho 3 6 Matinuoron Sayo nga motunga, kugihan

Oportunidad 2 4 90 ka adlaw nga 
ma- promote Magkasabut sa team

Pag- atiman sa 
Panglawas 4 3 - - - - - 

 Hisguti: Unsa ang imong nakat- unan niining kalihokan?

 Praktisa: Karon paghunahuna og employer nga gusto nimong trabahoan. 
Unsa ang ilang mga prayoridad? Imo bang masayran kon unsa ang 
pinakaimportante ngadto kanila? Isulat ang mga prayoridad sa 
imong employer sa tsart sa ibabaw sa dili pa ang imong interbyu.

 Hisguti: Gikan sa imong mga kasinatian, unsaon nimo pagtakdo ang 
imong mga panginahanglan sa mga tinguha sa employer?

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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Tip:
Kon ubos ra kaayo 
ang tanyag, sulayi sa 
paghilom. Paabut og 
10 segundo sa dili pa 
motubag. Kasagaran 
ang tawo nga imong 
ka- negotiate moha-
tag og mas dakong 
tanyag aron pagputol 
sa kahilom.

 Praktisa: Uban sa sakop sa pamilya o higala, buhata kining role play.
 1. Basaha kining sitwasyon: Sa iyang unang interbyu, nasayran ni 

Kofi nga ang posible nga sweldo kay 95 hangtud 105 kada adlaw. 
Karon, ikaduha na niya nga interbyu. Ang employer nagtanyag 
kaniya og trabaho nga tag 96 kada adlaw. Si Kofi nagkinahanglan 
og dili moubos 100 kada adlaw. Makatabang usab kaniya nga may 
transportasyon ug mihukom nga dili motrabaho og Dominggo.

 2. Usa ninyo modala sa role sa employer ug ang usa modala sa role 
ni Kofi. Ang employer nagsugod pinaagi sa pagtanyag ni Kofi og 
trabaho nga tag 96 kada adlaw. Siya naghangyo kaniya nga mo-
trabaho og duha ka Dominggo kada bulan. Si Kofi kinahanglang 
mo- negotiate og solusyon nga dawaton nilang duha.

 3. Dayon mag- ilis og role ug buhaton kini pag- usab.

 Hisguti: Kumusta kini? Gitubag ba nimo ang mga pangutana og mga 
pangutana? Naghunahuna ka ba sa pag- negotiate sa ubang mga 
benepisyo?

 Basaha: Ania ang usa sa posibleng mahitabo sa negosasyon ni Kofi. Atong 
basahon kining table. Kinsa ang nakadaug? Nasulbad ba nila ang 
isyu sa pagtrabaho og Dominggo?

ORIHI-
NAL NGA 
TANYAG

IMPOR-
TANTE SA 

KOMPANIYA

IMPORTANTE 
KANG KOFI

UNSAY 
GI- NEGOTIATE 

NI KOFI
GIBAG- O NGA TANYAG

Sweldo nga 96 
kada adlaw

Ang kompaniya 
makasweldo og 98 
kada adlaw para 
sa usa ka tawo nga 
may sama og lebel 
sa kasinatian ni Kofi.

Si Kofi nagkina-
hanglan og 100 
kada adlaw. 3 
nianang 100 ibayad 
para sa transpor-
tasyon padulong sa 
trabaho.

Si Kofi naghangyo 
sa kompaniya og 97 
kada adlaw ug sa 
pagbayad sa iyang 
plite sa bus nga 3 
kada adlaw.

Ang kompaniya misugot nga ang 
sweldo ni Kofi kay 97 kada adlaw 
ug maoy mobayad sa iyang plite sa 
bus. Ang kompaniya adunay sabut sa 
kompaniya sa bus. Mobayad lang sila 
og 1 kada adlaw para sa plite ni Kofi.

 Hisguti: Unsa kaha kon dili kamo magkasabut? Imo bang talikdan ang opor-
tunidad kon kini wala makatubag sa imong mga panginahanglan?

 Basaha: Pinaagi sa pagpraktis sa imong kahanas sa pagsabut- sabut, kamo 
kanunay magkasabut para sa ikaayo sa tanan. Bisan unsa ang 
inyong nasabutan, pangayo og kumpirmasyon nga nakasulat sa 
partikular nga petsa. Kana makaprotekta sa tanan!

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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EXAMPLE SA APPLICATION

PORMA SA JOB APPLICATION

Pangalan:    Petsa:  

Address:  

Telepono:   Email:   

Posisyon:    Gitinguha nga Sweldo:   Petsa nga mahimo nang motrabaho:   

Ikaw ba nakatrabaho na niining kompaniya? □ Oo □ Wala Petsa: 

Kon oo, kanus- a? 

Ikaw ba nakonbikto sa usa ka krimen? □ Oo □ Wala Petsa: 

Kon oo, ipasabut: 

Edukasyon

Kolehiyo:   Address:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Nakagradwar ka ba? □ Oo □ Wala Diploma:   

High School:   Address:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Nakagradwar ka ba? □ Oo □ Wala Degree:   

Mga Reference

Tibuok Pangalan:    Relasyon:   Telepono:  

Tibuok Pangalan:    Relasyon:   Telepono:  

Tibuok Pangalan:    Relasyon:   Telepono:  

PangalanApelyido
Pullagari Amit Disyembre 6, 2013

1234567890

Trainer 70000 Enero 2014

Bisan Unsa Technical College

Bisan unsang Public School

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Sertipiko

Sertipiko

Vivek Singh

Shrati Patel

Kavita Ram

Magtutudlo

Agalon
Kauban sa 
trabaho

1234567891

1234567892

1234567893

4321 Any Street, Gangtok

1234 Another Street, Hyderabad

Amit1234@emailcompany.com

1234 Any Street, Hyderabad

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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Mga Trabaho Kaniadto

Job Title:    Sinugdanan nga Sweldo:   Katapusan nga Sweldo:  

Mga Responsibilidad:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Hinungdan sa Pagbiya:     

Kompaniya:    Telepono:  

Job Title:    Sinugdanan nga Sweldo:   Katapusan nga Sweldo:  

Mga Responsibilidad:  

Gikan sa:   Ngadto sa:   Hinungdan sa Pagbiya:     

Kompaniya:    Telepono:  
Ako mopamatuod nga ang akong mga tubag tinuod ug kompleto sumala sa tanan nakong 
nahibaloan.
Kon kini nga application makapadawat nako sa trabaho, nakasabut ko nga ang dili tinuod o dili 
husto nga impormasyon diha sa akong application o interbyu moresulta sa akong pagkatangtang sa 
trabaho.

Pirma:    Petsa:  

Superbisor

Modumala sa mga trabahante

Magbansay sa mga trabahante diha sa linya [sa produksyon]

40000

2010

2008

2011

2010

30000Job Trainer 32000

Mieskwela og balik

Bag- ong trabaho

Bisan Unsang Company

Bisan unsang Company

1234567894

1234567895

Disyembre 6, 2013Amit Pullagari

45000

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?



75

EXAMPLE SA RESUME

William Owusu
Address: 1234 Any Street, Accra, Ghana
Tel: 1234567896
E- mail: owusu1234@emailcompany.com

Personal nga Impormasyon
Tibuok Pangalan William Owusu
Sekso Lalaki
Petsa sa Pagkatawo Abril 16, 1980
Dapit sa Pagkatawo Kumasi, Ghana
Kahimtang sa  
Kaminyoon

Dili Minyo

Background sa Edukasyon
2007–2011 Sertipiko sa Bisan Unsang Technical School
2000 Migradwar sa Bisan Unsang High School

Mga Kasinatian sa Trabaho
2004– 2006 miserbisyo isip full- time nga misyonaryo
2007– 2011 nagserbisyo isip team leader sa Bisan Unsang Restaurant
2011– nagtrabaho sa Bisan Unsang Limousine isip booking agent

Mga Training Course
2009 Nakahuman og spreadsheet training course
2013 Nakahuman og customer service training course
2012 Nakahuman og small business training course

Makamao sa Computer
2003 Spreadsheets, database, Internet / e- mail

Mga Pinulongan
Ashanti Twi Lumad nga pinulongan
English Maayo

Interes ug mga Kalingawan
Magbasa og mga libro, magdula, mag- Internet

Mga Reference
1. Sandra Osei Tel: 1234567897
2. Eric Katoka Tel: 1234567898

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4: Unsaon nako pagpakita sa employer nga ako gyud ang angay pilion?
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Unsaon nako 
pagpadali ang 

akong pagpangita 
og trabaho?
My Job Search
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5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?

ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Mikontak og 
dili moubos 
40 ka tawo 
sa network 

(Isulat ang #)

Nakighimamat 
og dili moubos 

10 ka 
potensyal nga 
mga employer 
(Isulat ang #)

Mipraktis 
sa mga 

kahanas sa 
interbyu ug 
application 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 

kini sa 
pamilya  

(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

Gloria 52 14 O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 5 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Nagpraktis ka ba og maayong mga tubag sa komon nga mga pangu-
tana sa interbyu? Aduna bay nakagamit niini sa usa ka interbyu?
Unsay imong nakat- unan sa paghisgot sa mga ideya sa pagsabut- 
sabut uban sa imong pamilya? Nagpraktis ka ba sa pag- negotiate? 
Aduna bay problema?

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?

MO-REPORT
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UNSAON NAKO PAGPADALI ANG AKONG PAGPANGITA OG 
TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Basaha: Kita aduna nay pipila ka epektibong mga tool sa pagtabang sa 
atong pagpangita og trabaho:
• “Pagpresentar sa Akong Kaugalingon sa 30 segundo”
• Mga power statement
• Paghimo sa negatibo nga mahimong positibo
• Pagtubag sa mga pangutana nga lakipan og pangutana
• Pagtubag sa komon nga mga pangutana sa interbyu
• Pagkompleto og mga application
• Pagpalambo sa panagway ug kinaiya
Sa miting karon, kita magkat- on kon unsaon paggamit kining mga 
tool aron makatabang sa pagpadali sa atong pagpangita og trabaho!

 Hisguti: Unsay imong gibati karon nga anaa na kining mga tool sa pagta-
bang sa imong pagpangita og trabaho?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako sa pagpadali sa 
akong pagpangita og trabaho?
BUHATUNON SA SEMANA—Mapadaghan gyud ang akong 
mga kapanguhaan, mga kontak, ug mga miting nga mag- 
atubangay.

Pipila sa atong grupo mahimong nagbuhat na sa Accelerated Job 
Search [Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho]. Sa miting karon 
atong mapadali ang atong pagpangita og trabaho.

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?

MAGKAT- ON
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PAGPANGITA OG TRABAHO KADA ADLAW
 Basaha: Karon mao ang panahon nato sa paggamit niining mga tool ug 

mapadali ang atong kalampusan sa pagpangita og trabaho.

 Tan- awa: “Rafael: Job in 6 Days!” (Walay video? Basaha ang “Daily Job 
Search: Alba’s Story” sa pahina 88.)

 Hisguti: Unsay nakatabang ni Rafael o Alba nga nagmalampuson sa Pagpa-
dali sa Pagpangita og Trabaho?

 Praktisa: Ang Pagpadali sa Pagpangita og Trabaho usa ka epektibong estrate-
hiya sa pagpangita og trabaho kada adlaw. Sa pipila ka dapit, kini 
nga paagi nakapakunhod sa panahon sa pagpangita og trabaho gi-
kan sa 200 ka adlaw ngadto sa 20 ka adlaw! Kini nagkinahanglan og 
dakong paningkamot—gikan sa duha ngadto sa upat ka oras sa usa 
ka adlaw o sobra pa. Kini naglakip og tulo ka kalihokan kada adlaw:
 1. Pag- ila og 15 ka bag- ong mga kapanguhaan.
 2. Paghimo og 10 ka kontak gikan niadtong mga kapanguhaan.
 3. Pagpahigayon og 2 ka miting nga mag- atubangay o interbyu 

niadtong mga kontak.

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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 Tan- awa: “Daily Job Search: Resources” (Walay video? Basaha ang pa-
hina  88.)

 Praktisa: Sugdi sa pagsulat karon sa table sa sunod nga pahina pinaagi sa 
paglista sa daghang kapanguhaan nga imong mahunahunaan sa 
unang kolum. Kini ang mga tawo, mga lugar, ug mga butang nga 
adunay impormasyon sa pagtabang kanimo! Ang pipila ka mga 
example gihatag. Dugangi pa og sulat sa dili pa ang atong sunod 
nga miting pinaagi sa paggamit sa porma sa pahina  91. Paghimo 
og mga kopya sa blangko nga porma samtang magpadayon ka sa 
pagdugang sa imong lista sa kapanguhaan.

 Tan- awa: “Daily Job Search: Contacts” (Walay video? Basaha ang pa-
hina  89.)

 Praktisa: Karon, sa sunod nga pahina,  paglista og mga tawo kutob sa imong 
mahimo nga imong kontakon sa dili pa ang atong sunod nga mi-
ting. Hinumdumi—ayaw kaulaw. Pangita og paagi nga makakon-
tak ka og 10 kada adlaw!

 Tan- awa: “Daily Job Search: Meetings” (Walay video? Basaha ang pa-
hina  89.)

 Basaha: Karon, sa sunod nga pahina,  paglista og mga tawo kutob sa 
imong mahimo nga imong kontakon sa dili pa ang atong sunod 
nga miting. Hunahunaa kon kanus- a ug asa kamo magkita. Ayaw 
kalimot sa paggamit sa “pagpresentar sa akong kaugalingon sa 30 
segundo” kada miting.

 Tan- awa: “Daily Job Search: Putting It All Together” (Walay video? Basaha 
ang pahina  90)

 Praktisa: Karon, tan- awa ang table sa sunod nga pahina. Unsay una nimong 
buhaton? ikaduha? ikatulo? Paghimo og plano sa pagpangita og 
mga kapanguhaan, paghimo og mga kontak, ug pagpahigayon 
og mga miting nga mag- atubangay kada adlaw. Desisyuni kon 
kanus- a nimo kini buhaton ug hangyoa ang imong pamilya o ac-
tion partner sa pagtabang nimo. Pag- ampo para sa giya sa Ginoo.

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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PORMA SA MGA KAPANGUHAAN, MGA KONTAK,  
UG MGA MITING

MGA KAPANGUHAAN  
(paghimo og listahan)

MGA KONTAK  
(telepono, email)

MGA MITING  
(mag- atubangay)

 
Mga site sa Internet

 
Mga sakop sa Korum o Relief Society

 
Potensyal nga mga employer

 
Mga newspaper

 
Mga tawo nga imong katrabaho sa una

 
Mga home teacher

 
Mga placement service

 
Mga magtutudlo

 
Mga sakop sa Simbahan

 
Self- reliance center

 
Mga tawo nga inyong nakaila sa tindahan

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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PORMA SA PAGSUBAY SA PAGPADALI SA  
PAGPANGITA OG TRABAHO
 Basaha: Ania ang sampol sa Porma sa Pagsubay sa Pagpangita og Trabaho. 

Subaya ang imong mga kapanguhaan, mga kontak, ug mga miting 
gamit ang porma sa pahina 92. Paghimo og mga kopya kutob sa 
gikinahanglan.
(Tseki ang mga box ug pagdugang og mga note. Ipakita ang total 
kada adlaw.)

ADLAW 1

Mga Kapanguhaan:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Total Kada Adlaw  15  

Mga Kontak:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Total Kada Adlaw  10  

Mga Interbyu:  ☑ ☑ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  2  

Mubo nga mga sulat:
Aduna nay nadawat sa trabaho nga cashier. Sila miingon nga sulayan ang market. Tingali sila nag- hire.

ADLAW 2

Mga Kapanguhaan:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Total Kada Adlaw  15  

Mga Kontak:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  8  

Mga Interbyu:  ☑ ☑ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  2  

Mubo nga mga sulat:
Dili mahimong makigkita ni Jose karon. Siya miingon nga mobalik sa Huwebes.

ADLAW 3

Mga Kapanguhaan:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  14  

Mga Kontak:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Total Kada Adlaw  10  

Mga Interbyu:  ☑ ☑ ☑ ☐ Total Kada Adlaw 3  

Mubo nga mga sulat:
Sulati ang job application gikan ni Maria sa merkado.

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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“Pangita nga maku-
gihon, pag- ampo sa 
kanunay, ug pagma-
tuohon, ug ang tanan 
nga mga butang mag-
hiusa sa paglihok alang 
sa inyong kaayohan, 
kon kamo maglakaw 
nga matarung.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 90:24

UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang mga ideya?

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Ako moila og dili moubos 15 ka bag- ong mga kapanguhaan kada adlaw (dili 
moubos 75 sa usa ka semana).
   Lingini ang imong tumong:   75   80   85

Ako mohimo og 10 ka bag- ong mga kontak kada adlaw (dili moubos 50 sa usa ka 
semana).
   (Pipila niini kinahanglang pagfollow- up sa imong nakontak sa una.)
   Lingini ang imong tumong:   50   55   60

Mobuhat ko og dili moubos 2 ka miting nga mag- atubangay ngadto sa potensyal 
nga mga employer ug sa uban (dili moubos 10 karong semanaha).
   Lingini ang imong tumong:   10   12   14

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart sa 

pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” 
“Wala,” o ang gidaghanon nga imong gibuhat nga commitment.

Mga Kapangu-
haan: miila og 

dili moubos 
15/kada 

adlaw, 75/
kada semana 
(Isulat ang #)

Mga Kontak: 
mihimo og 

dili moubos 
10/kada 

adlaw, 50/
kada semana 
(Isulat ang #)

Mga miting 
nga nag- 

atubangay: 
mihimo og 

dili moubos 
2/kada 

adlaw, 10/
kada semana 
(Isulat ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting. (Dili kahibalo unsaon sa pag- facilitate 
sa usa ka hilisgutan sa My Foundation ? Basaha ang pahina 13 ug 
ang sulod sa atubangang hapin.)
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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Mga Kapanguhaan

KADA ADLAW NGA PAGPANGITA OG TRABAHO: ISTORYA NI ALBA
Pagpili og usa ka tawo nga mobasa sa mosunod.

Ang akong kadesperado sa kawalay 
trabaho migrabe pag- ayo, diin ang akong 
Langitnong Amahan lamang ang makata-
bang nako sa pagsulbad sa akong pangi-
nahanglan. Siya midasig og usa ka tawo 
nga moduol ug modapit nako sa pagbisita 
sa self- reliance center, diin ilang gisugdan 
ang programa sa pagpangita og trabaho 
nga gitawag og Pagpadali sa Pagpangita 
og Trabaho. Kini estratehiya nga nagtudlo 

kon unsaon nga daling makakita og tra-
baho. Pagkadakong panalangin!
Pinaagi niining paagiha, akong nakit- an 
ang mga kapanguhaan nga makakuha og 
permanente nga posisyon sa gobyerno. Gi- 
hire ko aron modumala sa departamento 
sa kumunikasyon. Wala ko magduhaduha 
nga kini nahimong posible pinaagi sa 
akong mga pag- ampo ug tubag sa Dios.

Balik sa pahina 81

KADA ADLAW NGA PAGPANGITA OG TRABAHO: MGA KAPA-
NGUHAAN
Pagpuli- puli og basa sa mosunod.

Pinaagi sa kasulatan, kita gitudloan nga 
ang “mga tawo kinahanglan nga matingu-
haon nga moapil diha sa usa ka maayo 
nga katuyoan, ug mobuhat og daghan nga 
mga butang diha sa ilang kaugalingon nga 
gawasnon nga kabubut- on. . . . Kay ang ga-
hum anaa kanila, diin sila mga tinugyanan 
ngadto sa ilang mga kaugalingon.” Ug kini 
nga sugo inubanan sa saad: “Tungod kay 
ang mga tawo nagbuhat sa maayo sila dili 
mawad- an sa ilang ganti” (D&P 58:27–28).
Ang epektibong mga nangita og trabaho 
nakasabut nga ang “gahum anaa kanila,” 
ug ang Dios motabang kanila samtang sila 
“matinguhaon nga moapil.” Kita sa parti-
kular maghisgot og usa ka napamatud- ang 
estratehiya sa pagpangita og trabaho nga 
may tulo ka bahin. Gitawag kini og Pagpa-
dali sa Pagpangita og Trabaho.
Una, ang malampusong nagpangita og 
trabaho magkat- on sa pag- ila og 15 ka 
bag- ong kapanguhaan kada adlaw. Ika-
duha, sila naghimo og 10 ka kontak kada 
adlaw. Ug ikatulo, sila nagpahigayon og 

dili moubos og 2 ka nag- atubangay nga 
mga miting o interbyu kada adlaw.
Sa sinugdanan, ang pamaagi sa Pagpadali sa 
Pagpangita og Trabaho ingon og lisud gyud 
kaayo. Apan samtang tagsa- tagsa namong 
gihisgutan ang kada lakang, imong makita 
nga kini sa tinuoray posible—ug molampus!
Sugdan nato sa mga kapanguhaan. Unsa 
ang kapanguhaan? Ang kapanguhaan usa 
ka tawo, lugar, o butang nga makatabang 
sa paggiya sa nangita og trabaho ngadto sa 
usa ka potensyal nga oportunidad.
Ang mga tawo naglakip sa mga higala ug 
pamilya, mga sakop ug lider sa Simbahan, 
mga employer o kauban sa trabaho, mga 
magtutudlo sa eskwelahan ug tigtambag sa 
pangempleyo, mga tawo sa tindahan—si 
bisan kinsa nga makahatag og makata-
bang nga impormasyon sa trabaho ug 
dugang kapanguhaan.
Ang mga lugar naglakip sa mga chamber 
of commerce, lokal nga mga opisina sa 
pangempleyo, ug mga sibiko o propesyonal 
nga mga asosasyon. Ang matag usa niini 

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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nga mga dapit makahatag og impormas-
yon nga makatabang.
Ug ang mga butang nga makapadali sa 
imong pagpangita og trabaho naglakip sa 
mga directory sa negosyo ug telepono, mga 
web page sa kompaniya, ang Internet, mga 

trade journal ug mga magasin, mga news-
paper, ug uban pang mga gamit sa media.
Paglista og dili moubos 15 niini kada 
adlaw!

Balik sa pahina 82

KADA ADLAW NGA PAGPANGITA OG TRABAHO: MGA KONTAK
Pagpuli- puli og basa sa mosunod.

Karon maghisgot ta kabahin sa mga kon-
tak. Ang kontak dili lang ang pagpadala og 
resume o pagsulat og application. Gikan sa 
tanang mga kapanguhaan nga imong giila, 
kinahanglan lang nimo nga mohimo og 10 
ka kontak nga may kalabutan sa pagpa-
narbaho.
Ang mga kontak naglakip sa bisan unsa 
nimong interaksyon ngadto sa mga tawo 
nga may kalabutan sa trabaho: pagpangita 
og trabaho; pagpadala og resume o mu-
bong sulat sa pasalamat; pagpakig- istorya 
ngadto sa mga higala, pamilya, ug mga 
sakop sa Simbahan nga nangita ka og 

trabaho—mag- text o mag- e- mail kanila. 
Mahimo usab ka nga makig- interact sa 
ubang networking kontak ug siyempre, 
sa potensyal nga mga employer. Pangita 
og lain- laing mga oportunidad sa pakig- 
interact sa mga tawo ug pahibaloon sila 
nga ikaw nangita og trabaho. Kadaghanan 
sa mga tawo malipayong ipaila- ila ka 
sa ubang mga tawo nga ilang kaila. Kini 
nga mga koneksyon mosangpot sa mga 
interbyu, nga mosangpot sa pagkadawat sa 
trabaho!

Balik sa pahina 82

KADA ADLAW NGA PAGPANGITA OG TRABAHO: MGA MITING
Pagpuli- puli og basa sa mosunod.

Sa katapusan, ang epektibong nangita og 
trabaho nakat- on sa bili sa tinuoray nga 
makig- miting og dili moubos duha ka 
tawo, nga nag- atubangay, kada adlaw. 
Mahimong kini ang imong pinaka bilil-
hong buhatunon kada adlaw. Ngano? Ang 
mga miting o interbyu nga nag- atubangay 
makahimo og mas maayong komunikas-
yon ug pagsabut. Ang mga tawo kanunay 
“mamulong” kasagaran pinaagi sa ilang 
linihokan ug ekspresyon sa ilang dagway. 
Ug kining mga mensahe sa lihok dili ma-
padala pinaagi sa e- mail o masulti diha 
sa telepono. Kon mag- atubangay, ang mga 
tawo makakita ug mobati kon unsa gyud 
mo katalagsaon!
Usab, ang mga miting nga mag- atubangay 
makapahimo nimo nga makakita ug mo-
bati sa palibut nga imo unyang trabahoan. 

Imong maobserbaran kon sa unsang 
paagi ang mga tawo mo- interact ug unsa 
sila ka mahigalaon o ka malipayon, ang 
kalampusan sa organisasyon, unsay mga 
kinahanglanon o mga oportunidad nga 
anaa, ug unsaon nimo pagtubag niadtong 
mga kinahanglanon. Ang mga interbyu sa 
bisan unsang matang kay mga talagsaong 
oportunidad!
Dili tanang kada adlaw nga mga miting 
nga nag- atubangay kinahanglang kauban 
ang potensyal nga mga employer. Mahi-
mamat usab nimo ang ubang mga kon-
tak, lakip ang mga higala ug pamilya, ug 
higala sa inyong mga higala, ingon man 
usab sa mga sektretarya o mga magtutudlo 
o mga magtatambag o ubang mga tawo 
kinsa nagtrabaho sa samang trabaho nga 
imong gusto. Pakighimamat lang sa mga 

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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tawo! Sultii sila sa “pagpresentar sa akong 
kaugalingon sa 30 segundo” ug gamita ang 
panapos nga pangutana sa paghangyo og 
posible nga trabaho ug dugang nga mga 
tawo nga mahimamat. Padayon sa pag-
paningkamot, ipakita ang imong nakama-
huan, ug pangayo og tabang ug tambag. 
Maayong mga butang mahitabo!
Busa kini ang Pagpadali sa Pagpangita og 
Trabaho! Kada adlaw, kon ikaw nag- ila 

og 15 ka mga kapanguhaan ug naghimo 
og 10 ka kontak, ang pagpahigayon og 2 
ka miting nga mag- atubangay mahimong 
sayon. Kamo matingala kon sa unsang pa-
agi kini nakapadali sa inyong pagpangita 
og trabaho! Buhata kini uban sa dakong 
pagtuo, ug ang mga oportunidad maanaa 
nga wala nimo damhang posible.

Balik sa pahina 82

KADA ADLAW NGA PAGPANGITA OG TRABAHO: PAGHIUSA 
NIINING TANAN
Pagpuli- puli og basa sa mosunod.

Ang tulo ka bahin sa Pagpadali sa Pagpa-
ngita og Trabaho dili managlahi nga mga 
kalihokan. Samtang imo kining gibuhat, 
imong makita nga ang mga kapanguhaan 
anaa bisan asa. Sugdi kada adlaw pinaagi 
sa pagdugang sa imong lista. Ug samtang 
imo kining buhaton, kamo makahuna-
huna og mga paagi sa pagkontak sa mga 
tawo, ug ang mga kontak sa kanunay 
mosangpot ngadto sa mga miting.
Ang imong grupo sa self- reliance usa ka 
dakong tinubdan sa mga kapanguhaan, 
kontak, ug mga miting. Mao usab ang 
mga kauban nga sakop sa Simbahan, mga 
silingan, o mga kauban sa trabaho. Pada-
yon sa pagdugang og mga kapanguhaan sa 

imong mga kontak. Pangayo og dugang mga 
kontak kon kamo adunay mga miting nga 
mag- atubangay. Paghangyo og dugang mga 
interbyu sa tanan nga imong mahimamat.
Gamita ang imong pamahayag sa “pag-
presentar sa akong kaugalingon sa 30 
segundo”. Ang Pagpadali sa Pagpangita 
og Trabaho posible, ug kini makalingaw 
kon imo kining sugdan. Ayaw paglangay. 
Pakig- istorya sa tanan. Kanunay tinguhaa 
ang giya sa Espiritu Santo ug magpabiling 
takus. Paghimo og maayo nga mga rekord 
ug pag- follow up. Samtang imo kining 
buhaton, ang Ginoo mopakita sa paagi.

Balik sa pahina 82

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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PORMA SA MGA KAPANGUHAAN, MGA KONTAK,  
UG MGA MITING

MGA KAPANGUHAAN  
(paghimo og listahan)

MGA KONTAK  
(telepono, email)

MGA MITING  
(mag- atubangay)

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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PORMA SA PAGSUBAY SA PAGPADALI SA  
PAGPANGITA OG TRABAHO
Tseki ang mga box ug pagdugang og mga note. Ipakita ang total kada adlaw.

ADLAW 1
Mga Kapanguhaan:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mubo nga mga sulat:

ADLAW 2

Mga Kapanguhaan:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mubo nga mga sulat:

ADLAW 3

Mga Kapanguhaan:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mubo nga mga sulat:

ADLAW 4

Mga Kapanguhaan:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mubo nga mga sulat:

ADLAW 5

Mga Kapanguhaan:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Kontak:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mga Miting:  ☐ ☐ ☐ ☐ Total Kada Adlaw  

Mubo nga mga sulat:

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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PORMA SA PAG- FOLLOW UP SA KONTAK
KONTAK

Tawo o organisasyon: 

Telepono: Address: 

Email: Gi- refer ko ni: 

Akong gikontak kini nga tawo □ Oo □ Wala Petsa: 

MGA ITEM NGA GIHISGUTAN:

1. 

2. 

3. 
MGA KALIHOKAN SA PAG- FOLLOW UP:

1. Kompletuha sa (petsa): 

2. Kompletuha sa (petsa): 

3. Kompletuha sa (petsa): 
BAG- ONG MGA REFERRAL:
1. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

2. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

KONTAK

Tawo o organisasyon: 

Telepono: Address: 

Email: Gi- refer ko ni: 

Akong gikontak kini nga tawo □ Oo □ Wala Petsa: 

MGA ITEM NGA GIHISGUTAN:

1. 

2. 

3. 
MGA KALIHOKAN SA PAG- FOLLOW UP:

1. Kompletuha sa (petsa): 

2. Kompletuha sa (petsa): 

3. Kompletuha sa (petsa): 
BAG- ONG MGA REFERRAL:
1. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

2. Pangalan: Telepono: Fax: 

Email: Address: 

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5: Unsaon nako pagpadali ang akong pagpangita og trabaho?



6
Unsaon nako nga 

molampus sa trabaho 
ug padayon nga 

magmalampuson?
My Job Search
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6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Mga 
Kapanguhaan: 

miila og dili 
moubos 15/

kada adlaw, 75/
kada semana 
(Isulat ang #)

Mga Kontak: 
mihimo og 

dili moubos 
10/kada 

adlaw, 50/
kada semana 
(Isulat ang #)

Mga miting nga 
nag- atubangay: 

mihimo og dili 
moubos 2/kada 
adlaw, 10/kada 
semana (Isulat 

ang #)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 

kini sa 
pamilya  

(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

Gloria 80 53 11 O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 6 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.
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6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

MO-REPORT

GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Unsay imong nakat- unan samtang ikaw nag- ila sa mga kapangu-
haan, naghimo og mga kontak, ug adunay mga miting nga nag- 
atubangay?
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UNSAON NAKO NGA MOLAMPUS SA TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Basaha: Kon kita madawat sa trabaho, kinahanglang ato kining ampingan 
[keep that job] ug molampus niini. Kita kinahanglang mahimong 
pinakamaayong empleyado kutob sa atong mahimo.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako nga molampus sa 
trabaho ug padayon nga magmalampuson?
BUHATUNON SA SEMANA—Ako (1) molampus sa trabaho, 
(2) mopakita sa akong bili ngadto sa akong employer, ug 
(3) moplano sa akong career.

 Tan- awa: “That’s Not My Problem” (Walay video? Basaha ang pahina  108)

 Hisguti: Nganong si Joseph, ang agalon, nagsugo nila ni Gloria ug  An-
thony sa pagsulbad sa ilang kaugalingong problema?

 Tan- awa: “That Is My Problem” (Walay video? Basaha ang pahina  109)

 Hisguti: Pinaagi sa pag- angkon sa responsibilidad, sila si Gloria ug An-
thony nahimong mas bililhon sa ilang employer. Ngano?

 Basaha: Kita molampus sa pagpanarbaho pinaagi sa pagpadayon og gamit 
sa tanang tools nga atong nakat- unan sa pagpangita og trabaho:
 1. Paghimo og mga kontak ug pagpalambo sa atong network.
 2. Pakig- istorya og klaro sa uban ug pagpakita og maayong kinaiya 

ug panagway.
 3. Pagkugi ug pagpakita sa atong bili sa atong employer.

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

MAGKAT- ON
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UNSAON NAKO PAG- ANGKON SA RESPONSIBILIDAD SA 
PAGTABANG SA AKONG EMPLOYER NGA MOLAMPUS?
 Basaha: Ang mga employer mas hatagan og bili ang pipila ka mga emple-

yado kompara sa uban. Ang bililhong mga empleyado makahatag 
og mas daghang kinitaan o mas daghang mahimo para sa kompa-
niya kaysa gigasto sa kompaniya.

 Hisguti: Sa unsang paagi kini makatabang nimo kon imong tabangan ang 
imong employer?

 Praktisa: Paghunahuna niining tulo ka empleyado nga ingon og ikaw si 
Joseph, ang tag- iya sa kompaniya. Sa kada usa sa imong emple-
yado aduna kay magasto alang sa sweldo, ekipo, ug uban pa. Ug 
ang kada empleyado makahatag og kinitaan pinaagi sa paghimo sa 
produkto, pagbaligya, o pagserbisyo sa mga kustomer.

Ibalhin ang imong lingkuranan aron makig- istorya sa tawo nga 
imong katupad. Magtinabangay sa pagtubag niining mga pangutana:
 1. Si kinsa ang pinakabililhon nga empleyado?
 2. Si kinsa ang dili kaayo bililhon?
 3. Kon ikaw adunay bonus nga 2000 nga ihatag sa tawo, kang 

kinsa nimo kini ihatag?
 4. Kon ang dili kaayo bililhon nga empleyado dili molambo, imo 

ba siyang taktakon?
 5. Kon ang laing kompaniya mo- hire sa imong pinakamaayo 

nga empleyado ug kuhaon siya, imo bang pasakaan ang iyang 
sweldo aron magpabilin siya?

Hisguti ang inyong mga tubag uban sa tibuok grupo.

 Hisguti: Isip tibuok grupo, hisguti kon unsaon ninyo nga mahimong mas 
bililhon nga mga empleyado.

BENJAMIN

 Makahatag og kinitaan: 50000  
 Nagasto sa kompaniya: 53000

 Ginansya/Alkansi: - 3000

GLORIA

 Makahatag og kinitaan: 26000
 Nagasto sa kompaniya: 25000

 Ginansya/Alkansi: 1000

ANGELA

 Makahatag og kinitaan: 45000
 Nagasto sa kompaniya: 25000

 Ginansya/Alkansi: 20000

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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 Praktisa: Ibalhin ang imong lingkuranan aron makig- istorya sa tawo nga 
imong katupad. Hisguti ang kada pangutana ug isulat ang inyong 
mga ideya.
Para sa imong trabaho karon o sa trabaho nga imong gusto, un-
saon nimo:
 1. Pagdugang og bag- ong mga kustomer sa negosyo?

  

 

 2. Paghimo sa kasamtangang kustomer nga mas malipayon ug 
mas maunungon [loyal]?

  

 

 3. Pagdasig sa kasamtangang kustomer nga mas mopalit og daghan?

  

 

 4. Pagpasaka sa bili ug presyo sa produkto?

  

 

 5. Pagtabang sa mga kustomer nga mas daling mobayad o gani 
advance nga mobayad?

  

 

 6. Pagtabang sa kompaniya nga mosaka ang kinitaan sa bisan 
unsang paagi?

  

 

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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UNSAON NAKO PAG- ANGKON SA RESPONSIBILIDAD SA 
PAGTABANG SA AKONG EMPLOYER NGA MAPAUBSAN 
ANG GASTO?
 Basaha: Isip bililhong mga empleyado, kita mangita usab og paagi nga 

mapaubsan ang gasto.

 Hisguti: Unsay imong matabang nga mapaubsan ang gasto?

 Basaha: Sa ikaduha nga video, si Anthony adunay maayong ideya: himoan 
og maintenance schedule ang makina. Siya nagkat- on nga maka- 
save ang iyang employer og kwarta. Kini nga tsart nagpakita sa 
kalainan. Ang ideya ni Anthony maka- save og dakong kwarta sa 
iyang employer—14500 sa lima ka tuig! Kon ipakita kini ni An-
thony ngadto sa iyang agalon, ang employer klarong makakita sa 
bili ni Anthony!

GASTO KON WALAY MAINTE-
NANCE SCHEDULE

GASTO KON ADUNAY MAINTENANCE 
SCHEDULE

Pag- ayo Pailisan Pagmentinar Pag- ayo Pailisan

Tuig 1 2000 100 0 0

Tuig 2 2000 100 500 0

Tuig 3 10000 100 0 0

Tuig 4 100 500 0

Tuig 5 2000 100 0 0

Total nga Gasto 16000 1500

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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 Praktisa: Ibalhin ang imong lingkuranan aron makig- istorya sa tawo nga 
imong katupad. Pagpuli- puli. Tan- awa kon pila ang inyong matubag!
 1. Ihulagway sa usag usa ang inyong trabaho o ang trabaho nga 

inyong gusto
 2. Para sa kada trabaho, paghunahuna og mga ideya kon unsaon 

ninyo:
• Pag- save sa oras
• Pagpalambo sa proseso
• Pag- amping og mas maayo sa mga makina o produkto
• Pagpakunhod sa mga sayop

 3. Isulat ang maayong mga ideya ug paningkamuti nga mahitabo 
kini sa dili pa ang atong sunod nga miting. Kon ikaw wala pay 
trabaho, ikonsiderar ang mga paagi nga imong maandam ang 
imong kaugalingon sa pag- implementar sa imong mga ideya 
kon ikaw aduna na unyay trabaho.

  

 

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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“Kay ang Ginoong Dios 
miingon nga: Samtang 
kamo maghupot sa 
akong mga sugo kamo 
mouswag diha sa yuta.”
2 NEPHI 4:4

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

UNSAON NAKO PAG- ANGKON SA RESPONSIBILIDAD SA 
AKONG CAREER?
 Basaha: Magdungan, basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo.

 Hisguti: Ang imo bang trabaho karon (o ang trabaho nga imong gusto) ma-
katabang nimo nga mahimong self- reliant? Nagtuo ka ba nga ang 
Ginoo motabang nimo sa pag- andam og mas maayong trabaho? 
Unsaon Niya sa pagbuhat niini?

 Tan- awa: “He Is Building a Palace” (Walay video? Basaha ang pahina  110)

 Hisguti: Unsa ang imong nakat- unan niining video? Unsay imong gibati?

 Praktisa: Ibalhin ang imong lingkuranan aron makig- istorya og laing tawo 
diha sa grupo.
 1. Ihulagway ang imong trabaho o ang trabaho nga imong gusto
 2. Ihulagway ang trabaho nga imong gusto sa duha ngadto sa upat 

ka tuig. Mao pa ba kini nga trabaho o lain na?
 3. Hisguti kon unsa kahay mahitabo kon adunay igong kwarta nga 

moadto sa templo, magserbisyo og misyon, o motabang sa uban.
 4. Isulat ang inyong nahisgutan sa mga box.

IMONG KAHIMTANG KARON UNSAY IMONG GUSTO NGA MAMAHIMO

OPSYONAL NGA KALIHOKAN: UNSAON SA PAGPANGITA OG  
MENTOR NGA MAKATABANG NAKO NGA MOLAMPUS

(AYAW BUHATA KINI NGA KALIHOKAN PANAHON SA MITING.)
Kon gusto nimo, mahimo nimong buhaton kini nga kalihokan sa dili pa ang atong sunod nga miting:
Ang mentor makatabang nimo nga masayud sa wala masulat nga mga balaod ug ekspektasyon sa trabahoan. Tun- i ang  
pahina 111.)
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UNSAY MGA TOOL NGA AKONG GIKINAHANGLAN ARON 
MAKAB- OT ANG AKONG MGA TUMONG?
 Basaha: Karon nga aduna na kitay ideya kon unsay atong gusto nga ma-

mahimo, unsaon nato nga matuman kini? Atong basahon ang 
kasulatan nga anaa sa tuo.

 Hisguti: Si Kristo nakapanalangin ba nimo sa temporal nga paagi? Kini ba 
naglakip sa pagtabang nimo nga madawat og trabaho, maampi-
ngan [keep] ang trabaho, ug molampus sa imong career?

 Basaha: Ang Ginoo mohatag kanato og mga kasinatian sa atong trabaho aron 
pagtabang kanato nga makaangkon og mga kahanas ug kahibalo. 
Siya usab nagpaabut kanato nga makaangkon og kahibalo pinaagi 
sa pagtuon ug pagpangandam. Daghang trabaho ang anaa para sa 
partikular nga degree o sertipiko. Ang edukasyon makapahimo nato 
nga molampus sa trabaho ug mahimong mas bililhong empleyado.

 Praktisa: Ilista ang mga kahanas ug kahibalo nga imong gikinahanglan 
para sa imong trabaho sa umaabut. Ilista ang mga pamaagi aron 
maangkon kini. Unsa ang inyong sunod nga mga lakang diha sa 
dalan? (Usa ka example gihatag.)

MGA POSISYON NGA 
IMONG GUSTO

MGA KAHANAS 
UG KAHIBALO 
NGA IMONG 

GIKINAHANGLAN

MGA PAMAAGI 
ARON MAANGKON 

ANG MGA KAHANAS 
UG KAHIBALO

SUNOD NGA 
LAKANG

Construction Manager

Mga kahanas sa engineering
Mga kahanas sa pagplano

Mga kahanas sa pag-
sulbad og problema

Communication skills

Mga klase sa bokasyo-
nal o teknikal nga es-

kwelahan o engineering 
degree sa kolehiyo

Moapil sa “Education for 
Better Work” nga grupo sa 

self- reliance sa pagplano sa 
akong sunod nga lakang.

“Kay kamo wala pa 
makaabut niini nga 
gilay-on gawas kon 
kini pinaagi sa pulong 
ni Kristo uban sa dili 
matarug nga hugot 
nga pagtuo diha 
kaniya, mosalig sa 
hingpit diha sa mga 
maayo nga buhat ka-
niya kinsa gamhanan 
sa pagluwas.”
2 NEPHI 31:19

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang mga ideya?

“Patalinghug sa mga 
pulong sa Ginoo. . . . 
Ayaw pagduha- duha, 
apan pagmatinuohon.”
MORMON 9:27

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO NGA MOLAMBO MATAG ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Kon ako wala pay trabaho, akong paspasan ang akong pagpangita og trabaho.

Akong palambuon ang akong trabaho pinaagi sa pag- ako sa responsibilidad sa 
akong career.

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo,” “Wala.”

Gipadali 
ang akong 

pagpangita 
og trabaho 
(Oo/Wala)

Gipalambo 
ang akong 
trabaho 

(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Sa atong sunod nga miting, atong buhaton ang atong self- reliance 
assessment pag- usab aron masuta kon kita nahimong mas self- 
reliant. Dalhon nato ang atong mga booklet nga  My Path to Self- 
Reliance .
Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting. (Dili kahibalo unsaon sa pag- facilitate 
sa usa ka hilisgutan sa My Foundation? Basaha ang pahina 13 ug 
ang sulod sa atubangang hapin.)
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Pahinumdom sa 
Facilitator:
Para sa sunod nga 
miting, pagdala og 
lima ka sobrang 
kopya sa My Path to 
Self- Reliance.
Ang nahabilin nga 
mga miting medyo 
lahi kaysa ubang 
mga miting. Basaha 
ang materyal sa dili 
pa ang sunod nga 
miting ug pag- andam 
sa pagtubag sa mga 
pangutana.
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DILI KANA AKONG PROBLEMA
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

JOSEPH (ANG AGALON): Gloria, tulo ka 
ka oras nga late.
GLORIA: Pasensya kaayo, Joseph. Nag-
kinahanglan ko og dugang katulog. Ang 
akong anak nagkasakit gabii ug dugay ko 
kaayo nakatulog.
JOSEPH: Dili kana akong problema.
GLORIA: Dayon ang akong alarm clock 
wala mokiring karong buntag.
JOSEPH: Dili kana akong problema.
GLORIA: Busa, sa dihang andam nako, 
wala ko kasakay sa unang bus.
JOSEPH: Usab, dili kana akong problema.
GLORIA: Sa pag- abut nako sa bus stop, 
nakaamgo ko nga wala koy plite.
JOSEPH: Gihapon, dili kana akong prob-
lema.
GLORIA: Busa wala ko kasakay sa ika-
duha nga bus tungod kay kinahanglan ko 
nga mouli aron mokuha og kwarta.

ANTHONY: Pasensya sa pagsamok, apan 
ang makina naguba ug nanggawas ang 
asite.
JOSEPH: Unsa nga makina?
ANTHONY: Wala ko kabalo unsay ngalan 
niini. Apan, kini ang naa sa luyo sa kilid 
sa mga estante. Si Thomas wala karon, ug 
siya kasagaran ang mopaandar sa makina.
JOSEPH: Dili kana akong problema.
ANTHONY: Busa gisugdan nako paggamit 
ang makina ug kini naguba.
JOSEPH: Ahh. Dili kana akong problema.
ANTHONY: Ug tingali kini adunay man-
wal, apan wala ko kahibalo kon asa kini.
JOSEPH: Okey, okey. Kamong duha, hu-
nong! Anthony, Gloria, sulbara ninyo ang 
mga problema!

Balik sa pahina 98

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?

Mga Kapanguhaan
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KANA ANG AKONG PROBLEMA
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

JOSEPH: Anthony, mahimo bang imong 
tawagan si Thomas aron masayud kon 
kanus- a siya mobalik gikan sa pagbisita sa 
kliyente? Kita nagkinahanglan og dugang 
asite para nianang makina.
ANTHONY: Kahibalo ko nga nagkina-
hanglan kita og asite. Mipalit na ko ug 
gibutang kini sa makina.
JOSEPH: Unsa? Wala ka makapaabut ni 
Thomas? Dili ko gusto nga imong maguba 
ang makina pag- usab.
ANTHONY: Karon kahibalo na ko sa ma-
kina. Akong nakit- an ang manwal, gidala 
sa balay, gitun- an kini, ug mibalik ug mi-
ayo sa makina. Karon makamaniubra na 
ko kon si Thomas mogawas para mobisita 
og kustomer.
JOSEPH: Maayo kana.
ANTHONY: Dili lang kay kana. Nagbuhat 
ko og maintenance schedule para niini aron 
kapugngan ang mga problema sa umaabut.
JOSEPH: Salamat, Anthony. Mapasalama-
ton ko kon giunsa nimo kini pagdumala.
ANTHONY: Siyempre. Ako kanang prob-
lema.
JOSEPH: [Sa iyang kaugalingon] Wow, 
si Anthony milambo na gyud. Sulit kaayo 
siya sa iyang sweldo karon.
JOSEPH: O, Gloria. Giunsa nimo nga 
nakaabut ka dinhi? Nanawag si Angela ug 
miingon nga dili siya makatrabaho karon 

tungod sa strike sa mga drayber sa bus. 
Abi nako nga ikaw ug si Benjamin dili sab 
makatrabaho.
GLORIA: Nasayud ko nga naghisgot ang 
mga drayber sa bus nga mag- strike, busa 
sa duha ka adlaw nga milabay nakigsabut 
ko ni Benjamin nga mosakay ko sa iyang 
sakyanan kon adunay strike.
JOSEPH: Nindot nga naghunahuna ka na 
niana.
GLORIA: Naghunahuna usab ko nga taas 
ang linya  sa gasolinahan karon, busa 
akong gihatagan og kwarta si Benjamin ug 
mihangyo niya nga magpagasolina kaga-
hapon sa wala pa mag- strike.
JOSEPH: Aduna kay igong kwarta para 
ana?
GLORIA: Oo, nagtigum ko, maoy akong 
gigamit sa pagbayad sa gasolina. Si Ben-
jamin ug ako mihapit ni Angela ug anaa 
ming tanan.
JOSEPH: Gloria, salamat nga gihunahuna 
nimo daan nga mahitabo kini. Ang atong 
mga kustomer nagkinahanglan gyud nin-
yong tulo karong adlawa.
GLORIA: Siyempre, Joseph, kana akong 
problema.
JOSEPH: [Sa iyang kaugalingon] Ug 
nagplano ko nga ako siyang taktakon? Siya 
katumbas og tulo ka empleyado karon.

Balik sa pahina 98

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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SIYA NAGTUKOD OG PALASYO
Pagpili og usa ka tawo nga mobasa sa mosunod.

“Hunahunaa nga ikaw usa ka balay. Ang 
Dios miabut aron pagtukod og balik nia-
nang balay. Sa sinugdanan, tingali, maka-
sabut ka unsay Iyang gibuhat. Iyang giayo 
ang agianan sa tubig ug giayo ang mga 
tulo sa atop ug uban pa; nakahibalo ka nga 
kadto nga mga trabaho kinahanglang bu-
haton ug busa ikaw wala matingala. Apan 
karon Siya nagsugod sa pag- usab sa balay 
ug daw wala na ka kasabut. Unsa man ni 

ang Iyang gibuhat? Ang eksplinasyon mao 
nga Siya nagtukod og lahi kaayo nga balay 
kaysa imong gihunahuna—nagdugang 
og bag- ong pasilyo, nagdugang og salog, 
nagtukod og mga tore, naghimo og mga 
courtyard. Abi nimo nga himoon ka nga 
usa ka desenteng gamay nga payag: apan 
Siya nagtukod og palasyo” (C. S. Lewis, 
Mere Christianity [1960], 160).

Balik sa pahina 103

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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UNSAON NAKO PAGPANGITA OG MENTOR NGA MOTABANG 
NAKO NGA MAGMALAMPUSON?  
(OPSYONAL NGA KALIHOKAN)
 Basaha: Ang bililhong empleyado nasayud sa mga balaod ug ekspektasyon 

sa employer. Apan walay “manwal sa kompaniya” kanunay aron 
ihulagway kadto nga mga ekspektasyon. Ug ang kada trabahoan 
managlahi.

 Praktisa: Hunahunaa kon unsaon kaha nimo pagkasayud sa wala masulat 
nga mga balaod ug mga ekspektasyon sa trabahoan. Mahimo ka 
nga mangutana sa mga sakop sa pamilya, mga higala, o mga sakop 
sa grupo para sa ilang mga ideya.

 Basaha: Pipila sa mga ekspektasyon komon ra. Ang uban maobserbaran. 
Apan para sa uban, magkinahanglan ka og mentor. Ang mentor usa 
ka tawo nga imong kasaligan kinsa nasayud sa mga ekspektasyon ug 
balaod sa kompaniya ug andam nga motabang nimo aron makat- on.

 Praktisa: Sa dili pa ang atong sunod nga miting, pagpili og mentor sa imong 
kasamtangang trabahoan ug hangyoa siya sa pagtabang nimo nga 
masayud sa mga balaod ug ekspektasyon sa kompaniya.
O ihulagway ang matang sa tawo nga gusto nimo nga mahimong 
mentor sa imong trabahoan sa umaabut.

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6: Unsaon nako nga molampus sa trabaho ug padayon nga magmalampuson?



7
Unsa ang akong 
pinakadako nga 

mga hagit sa 
trabaho karon?

My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Sugod karon, ang mga miting mahimong lahi sa unang unom ka mga 
miting. Palihug ribyuha ang mga materyal sa mosunod nga mga pa-
hina aron andam ka sa pagtubag sa mga pangutana.

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.
• Pagdala og lima ka sobrang kopya sa My Path to Self- Reliance.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Gipadali 
ang akong 

pagpangita 
og trabaho 
(Oo/Wala)

Gipalambo 
ang akong 

trabaho  
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 

kini sa 
pamilya 

 (Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

Gloria O O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 7 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

BAG- O! 

BAG- O! 

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

 Basaha: Manglingkod ta.
Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo.

 Hisguti: Samtang nagbuhat ka sa imong mga commitment, unsay “ma-
lumo nga mga kalooy sa Ginoo” ang nakatabang sa paglig- on 
nimo sa pagbuntog sa imong mga hagit sa trabaho?

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

“Apan tan- awa, ako, si 
Nephi, mopakita ka-
ninyo nga ang malumo 
nga mga kalooy sa 
Ginoo anaa ibabaw sa 
tanan kinsa siya mipili, 
tungod sa ilang hugot 
nga pagtuo, aron ma-
himo sila nga malig- on 
maingon ngadto sa 
gahum sa kaluwasan.”
1 NEPHI 1:20

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO-REPORT
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UNSAON NATO PAGTINABANGAY SA PAGSULBAD SA MGA 
HAGIT SA TRABAHO? 
 Oras: I- set ang timer sa 40 minutos para lang niini nga pahina (dili sa 

tibuok seksyon nga Magkat- on).

 Basaha: Pipila kanato adunay trabaho ug ang pipila mahimong nangita pa 
og trabaho, apan ang tanan moatubang sa mga hagit sa trabaho. 
Pipila ka mga example mao ang:
• Wala pa ko kakita og trabaho.
• Ang akong agalon morag wala malipay sa akong trabaho.
• Aduna koy trabaho, pero dili paigo ang sweldo.
• Dili ko kahibalo unsay buhaton sa korupsyon sa akong trabaho.
• Nakaistorya ko og daghang mga tawo, pero walay mo- hire nako.
• Lisud nga magmatinuoron sa akong employer.
• Dili ko ganahan sa akong mga kauban sa trabaho.
• Dili ko magdugay sa trabaho.
Kita mahimong mas self- reliant samtang kita magtinambagay ug 
magpraktis sa pagbuntog sa mga hagit.

 Praktisa: Ang kada sakop sa grupo mosulat sa iyang pinakalisud nga hagit 
sa trabaho diha sa board. Isip grupo, pagpili og tulo sa mga hagit 
diha sa board. Ang inyong praktis karon mao ang paghisgut ug 
pagplano og mga solusyon.
Ang pagribyu sa nangaging mga praktis, panaghisgot, ug mga 
video niining workbook makatabang. Mahimong aduna usab moy 
kaila nga wala sa inyong grupo nga makatabang ninyo sa pagbun-
tog sa hagit. Kini nga tawo mahimong dapiton aron makatabang 
sa inyong sunod nga miting sa grupo.

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAGKAT- ON
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AKO BA NAHIMONG MAS SELF- RELIANT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos para lang niining pahina.

 Basaha: Ang atong tumong mao ang self- reliance, sa temporal ug espiritwal. 
Ang paglampus sa atong trabaho kabahin lang nianang tumong.

 Hisguti: Unsay mga kausaban ang imong nakita sa imong kinabuhi samtang 
nagpraktis ug nagtudlo ka sa mga baruganan sa My Foundation ?

 Praktisa: Abliha ang imong booklet nga My Path to Self- Reliance sa blangko nga 
self- reliance assessment (anaa sa luyo). Kompletuha ang mga lakang.
Kon mahuman na ka, paggahin og tulo ka minuto sa pag-
pamalandong sa mosunod:
Mas nahibalo ka na sa imong mga gasto? Makatubag ka 
na ba  og “kasagaran” o “kanunay” niining mga pangu-
tanaha? Mas kampante ka ba sa kantidad nga imong 
gitakda isip imong self- reliant income? Hapit na ba nimo 
makab- ot ang imong self- reliant income? Unsa ang imong 
buhaton aron molambo? 

My Path to  
Self-Reliance

(Ang Akong Dalan Paingon sa 
Kaugalingon nga Pagpaningkamot)

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang makatabang sa imong pagpangita og trabaho o 
mahimo ka nga mas maayong empleyado karong semanaha? Mo- 
commit nga buhaton ang imong ideya.
Isulat kini nga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang commitment sa tra-
baho o ubang mga ideya?

“Sa pagkatinuod Ako 
moingon, ang mga 
tawo kinahanglan nga 
matinguhaon nga mo-
apil diha sa usa ka ma-
ayo nga katuyoan, ug 
mobuhat og daghan 
nga mga butang diha 
sa ilang kaugalingon 
nga gawasnon nga 
kabubut- on, ug mag-
pahinabo sa daghan 
nga pagkamatarung.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 58:27

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong tumanon ang akong bag- ong commitment sa trabaho nga akong gipili karon:

Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo” o “Wala.”

Mituman sa 
akong bag- ong 
commitment 

sa trabaho 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting.

Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

7: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?



8
Unsa ang akong 
pinakadako nga 

mga hagit sa 
trabaho karon?

My Job Search 
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Kada miting, kita magtinambagay kon unsaon pagbuntog sa atong 
pinakadako nga mga hagit. Kini mahimong lahi sa kada miting.

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga moabut og 10 
minutos sa dili pa magsugod aron maka- report sa ilang mga commit-
ment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa grupo

Mituman sa 
akong bag- ong 

commitment sa 
trabaho  

(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum 

 (Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 8 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

BAG- O! 

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Samtang nagbuhat ka sa imong mga commitment, unsay “ma-
lumo nga mga kalooy sa Ginoo” ang nakatabang sa paglig- on 
nimo sa pagbuntog sa imong mga hagit sa trabaho?

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO-REPORT



124

UNSAON NATO PAGTINABANGAY SA PAGSULBAD SA MGA 
HAGIT SA TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Basaha: Pipila kanato adunay trabaho ug ang pipila mahimong nangita pa 
og trabaho, apan ang tanan moatubang sa mga hagit sa trabaho. 
Pipila ka mga example mao ang:
• Wala pa ko kakita og trabaho.
• Ang akong agalon morag wala malipay sa akong trabaho.
• Aduna koy trabaho, pero dili paigo ang sweldo.
• Dili ko kahibalo unsay buhaton sa korupsyon sa akong trabaho.
• Nakaistorya ko og daghang mga tawo, pero walay mo- hire nako.
• Lisud nga magmatinuoron sa akong employer.
• Dili ko ganahan sa akong mga kauban sa trabaho.
• Dili ko magdugay sa trabaho.
Kita mahimong mas self- reliant samtang kita magtinambagay ug 
magpraktis sa pagbuntog sa mga hagit.

 Praktisa: Ang kada sakop sa grupo mosulat sa iyang pinakalisud nga hagit 
sa trabaho diha sa board. Isip grupo, pagpili og tulo sa mga hagit 
diha sa board. Ang inyong praktis karon mao ang paghisgut ug 
pagplano og mga solusyon.
Ang pagribyu sa nangaging mga praktis, panaghisgot, ug mga 
video niining workbook makatabang. Mahimong aduna usab moy 
kaila nga wala sa inyong grupo nga makatabang ninyo sa pagbun-
tog sa hagit. Kini nga tawo mahimong dapiton aron makatabang 
sa inyong sunod nga miting sa grupo.

MAGKAT- ON

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang makatabang sa imong pagpangita og trabaho o 
mahimo ka nga mas maayong empleyado karong semanaha? Mo- 
commit nga buhaton ang imong ideya.
Isulat kini nga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang commitment sa tra-
baho o ubang mga ideya?

“Itugyan mo sa Ginoo 
ang imong dalan; su-
malig ka usab kaniya; 
ug siya magabuhat 
niana.”
SALMO 37:5

MAMALANDONG

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong tumanon ang akong bag- ong commitment sa trabaho nga akong gipili karon:

 
Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO- COMMIT



127

UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo” o “Wala.”

Mituman sa 
akong bag- ong 
commitment 

sa trabaho 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting.
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?



9
Unsa ang akong 
pinakadako nga 

mga hagit sa 
trabaho karon?

My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Kada miting, kita magtinambagay kon unsaon pagbuntog sa atong 
pinakadako nga mga hagit. Kini mahimong lahi sa kada miting.

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa grupo

Mituman sa 
akong bag- ong 

commitment sa 
trabaho  

(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 9 sa My Foundation. Dayon balik niini nga 

workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Samtang nagbuhat ka sa imong mga commitment, unsay “ma-
lumo nga mga kalooy sa Ginoo” ang nakatabang sa paglig- on 
nimo sa pagbuntog sa imong mga hagit sa trabaho?

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO-REPORT
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UNSAON NATO PAGTINABANGAY SA PAGSULBAD SA MGA 
HAGIT SA TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Basaha: Pipila kanato adunay trabaho ug ang pipila mahimong nangita pa 
og trabaho, apan ang tanan moatubang sa mga hagit sa trabaho. 
Pipila ka mga example mao ang:
• Wala pa ko kakita og trabaho.
• Ang akong agalon morag wala malipay sa akong trabaho.
• Aduna koy trabaho, pero dili paigo ang sweldo.
• Dili ko kahibalo unsay buhaton sa korupsyon sa akong trabaho.
• Nakaistorya ko og daghang mga tawo, pero walay mo- hire nako.
• Lisud nga magmatinuoron sa akong employer.
• Dili ko ganahan sa akong mga kauban sa trabaho.
• Dili ko magdugay sa trabaho.
Kita mahimong mas self- reliant samtang kita magtinambagay ug 
magpraktis sa pagbuntog sa mga hagit.

 Praktisa: Ang kada sakop sa grupo mosulat sa iyang pinakalisud nga hagit 
sa trabaho diha sa board. Isip grupo, pagpili og tulo sa mga hagit 
diha sa board. Ang inyong praktis karon mao ang paghisgut ug 
pagplano og mga solusyon.
Ang pagribyu sa nangaging mga praktis, panaghisgot, ug mga 
video niining workbook makatabang. Mahimong aduna usab moy 
kaila nga wala sa inyong grupo nga makatabang ninyo sa pagbun-
tog sa hagit. Kini nga tawo mahimong dapiton aron makatabang 
sa inyong sunod nga miting sa grupo.

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAGKAT- ON
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang makatabang sa imong pagpangita og trabaho o 
mahimo ka nga mas maayong empleyado karong semanaha? Mo- 
commit nga buhaton ang imong ideya.
Isulat kini nga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang commitment sa tra-
baho o ubang mga ideya?

“Paduol ngari kanako 
ug Ako mopaduol 
nganha kaninyo; 
pangita kanako nga 
makugihon ug kamo 
makakita kanako; 
pangayo, ug kamo 
makadawat; tuktok, 
ug kini pagabuksan 
nganha kaninyo.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 88:63

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong tumanon ang akong bag- ong commitment sa trabaho nga akong gipili karon:

 
Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo” o “Wala.”

Mituman sa 
akong bag- ong 
commitment 

sa trabaho 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting.
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?



10
Unsa ang akong 
pinakadako nga 

mga hagit sa 
trabaho karon?

My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Kada miting, kita magtinambagay kon unsaon pagbuntog sa atong 
pinakadako nga mga hagit. Kini mahimong lahi sa kada miting.

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa grupo

Mituman sa 
akong bag- ong 

commitment sa 
trabaho  

(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 10 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Samtang nagbuhat ka sa imong mga commitment, unsay “ma-
lumo nga mga kalooy sa Ginoo” ang nakatabang sa paglig- on 
nimo sa pagbuntog sa imong mga hagit sa trabaho?

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO-REPORT
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UNSAON NATO PAGTINABANGAY SA PAGSULBAD SA MGA 
HAGIT SA TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Basaha: Pipila kanato adunay trabaho ug ang pipila mahimong nangita pa 
og trabaho, apan ang tanan moatubang sa mga hagit sa trabaho. 
Pipila ka mga example mao ang:
• Wala pa ko kakita og trabaho.
• Ang akong agalon morag wala malipay sa akong trabaho.
• Aduna koy trabaho, pero dili paigo ang sweldo.
• Dili ko kahibalo unsay buhaton sa korupsyon sa akong trabaho.
• Nakaistorya ko og daghang mga tawo, pero walay mo- hire nako.
• Lisud nga magmatinuoron sa akong employer.
• Dili ko ganahan sa akong mga kauban sa trabaho.
• Dili ko magdugay sa trabaho.
Kita mahimong mas self- reliant samtang kita magtinambagay ug 
magpraktis sa pagbuntog sa mga hagit.

 Praktisa: Ang kada sakop sa grupo mosulat sa iyang pinakalisud nga hagit sa 
trabaho diha sa board. Isip grupo, pagpili og tulo sa mga hagit diha 
sa board. Ang inyong praktis karon mao ang paghisgut ug pag-
plano og mga solusyon.
Ang pagribyu sa nangaging mga praktis, panaghisgot, ug mga 
video niining workbook makatabang. Mahimong aduna usab moy 
kaila nga wala sa inyong grupo nga makatabang ninyo sa pagbun-
tog sa hagit. Kini nga tawo mahimong dapiton aron makatabang 
sa inyong sunod nga miting sa grupo.

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAGKAT- ON
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang makatabang sa imong pagpangita og trabaho o 
mahimo ka nga mas maayong empleyado karong semanaha? Mo- 
commit nga buhaton ang imong ideya.
Isulat kini nga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang commitment sa tra-
baho o ubang mga ideya?

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAMALANDONG

“Pakitambag uban sa 
Ginoo sa tanan nimo 
nga buhaton, ug siya 
moagak kanimo alang 
sa kaayohan.”
ALMA 37:37
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong tumanon ang akong bag- ong commitment sa trabaho nga akong gipili karon:

 
Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO- COMMIT



143

UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo” o “Wala.”

Mituman sa 
akong bag- ong 
commitment 

sa trabaho 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting.
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?



11
Unsa ang akong 
pinakadako nga 

mga hagit sa 
trabaho karon?

My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Kada miting, kita magtinambagay kon unsaon pagbuntog sa atong 
pinakadako nga mga hagit. Kini mahimong lahi sa kada miting.

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa grupo

Mituman sa 
akong bag- ong 

commitment sa 
trabaho  

(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 11 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Samtang nagbuhat ka sa imong mga commitment, unsay “ma-
lumo nga mga kalooy sa Ginoo” ang nakatabang sa paglig- on 
nimo sa pagbuntog sa imong mga hagit sa trabaho?

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO-REPORT
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UNSAON NATO PAGTINABANGAY SA PAGSULBAD SA MGA 
HAGIT SA TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat- on.

 Basaha: Pipila kanato adunay trabaho ug ang pipila mahimong nangita pa 
og trabaho, apan ang tanan moatubang sa mga hagit sa trabaho. 
Pipila ka mga example mao ang:
• Wala pa ko kakita og trabaho.
• Ang akong agalon morag wala malipay sa akong trabaho.
• Aduna koy trabaho, pero dili paigo ang sweldo.
• Dili ko kahibalo unsay buhaton sa korupsyon sa akong trabaho.
• Nakaistorya ko og daghang mga tawo, pero walay mo- hire nako.
• Lisud nga magmatinuoron sa akong employer.
• Dili ko ganahan sa akong mga kauban sa trabaho.
• Dili ko magdugay sa trabaho.
Kita mahimong mas self- reliant samtang kita magtinambagay ug 
magpraktis sa pagbuntog sa mga hagit.

 Praktisa: Ang kada sakop sa grupo mosulat sa iyang pinakalisud nga hagit 
sa trabaho diha sa board. Isip grupo, pagpili og tulo sa mga hagit 
diha sa board. Ang inyong praktis karon mao ang paghisgut ug 
pagplano og mga solusyon.
Ang pagribyu sa nangaging mga praktis, panaghisgot, ug mga 
video niining workbook makatabang. Mahimong aduna usab moy 
kaila nga wala sa inyong grupo nga makatabang ninyo sa pagbun-
tog sa hagit. Kini nga tawo mahimong dapiton aron makatabang 
sa inyong sunod nga miting sa grupo.

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAGKAT- ON
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang makatabang sa imong pagpangita og trabaho o 
mahimo ka nga mas maayong empleyado karong semanaha? Mo- 
commit nga buhaton ang imong ideya.
Isulat kini nga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang commitment sa tra-
baho o ubang mga ideya?

“Ug si Kristo sa pag-
katinuod miingon sa 
atong mga amahan:  
Kon kamo adunay hu-
got nga pagtuo kamo 
makahimo sa tanan 
nga mga butang nga 
maayo ngari kanako.”
MORONI 10:23

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo- commit.

 Praktisa: Pagpili og imong action partner. Desisyuni kon kanus- a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang  usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga motuman sa imong 
mga commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong tumanon ang akong bag- ong commitment sa trabaho nga akong gipili karon:

 
Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum—bisan sensilyo.

Mo- report ko sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAG- REPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong paglambo. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo” o “Wala.”

Mituman sa 
akong bag- ong 
commitment 

sa trabaho 
(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation 
ug gitudlo 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Midugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa ac-
tion partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Sa atong sunod nga miting, atong buhaton ang atong self- reliance 
assessment pag- usab aron masuta kon kita nahimong mas self- 
reliant. Dalhon nato ang atong mga booklet nga  My Path to Self- 
Reliance .
Pagpili og usa ka tawo nga mo- facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sa sunod nga miting.
Hangyoa ang usa ka tawo sa paghatag sa panapos nga pag- ampo.

Pahinumdom sa 
Facilitator:
Para sa sunod nga 
miting, pagdala og 
lima ka sobrang 
kopya sa My Path to 
Self- Reliance.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@  
ldschurch. org.

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?



12
Unsa ang akong 
pinakadako nga 

mga hagit sa 
trabaho karon?

My Job Search
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ALANG SA MGA FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Karon, ang grupo mogahin og sobra sa 20 minutos alang sa seksyon 
nga Mo- commit. Palihug basaha ang katapusang kalihokan sa My 
Foundation ug mangandam sa pagtubag sa mga pangutana.

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 10 
minutos sa pag- abut aron maka- report sa ilang mga commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.
• Pagdala og lima ka sobrang kopya sa My Path to Self- Reliance.

30 minutos sa dili pa magmiting:
• Pagbutang og mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug- ol ang 

tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board.

Ngalan sa 
sakop sa grupo

Mituman sa 
akong bag- ong 

commitment sa 
trabaho  

(Oo/Wala)

Mipraktis sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Midugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Mireport 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria O O O O

10 minutos sa dili pa magmiting:
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga tawo inig- abut nila.
• Pag- abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa com-

mitment chart diha sa board.
• Pag- assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo nga palungon ang ilang mga cellphone ug 

uban pang mga device.
• Sugdi og pag- ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hinay nga tingog hangyoa kadtong naulahi sa pag- abut nga palu-

ngon ang ilang mga cellphone ug kompletuhon ang commitment 
chart samtang ang grupo nagpadayon sa paghisgot.

• I- set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 12 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

BAG- O! 

BAG- O! 

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Praktisa: Atong i- report ang atong mga commitment. Kadtong nagtuman sa 
ilang mga commitment, palihug og barug. (Pakpak.)

 Basaha: Karon, ang tanan mobarug. Dungan natong isulti ang atong tema:

 Basaha: Manglingkod ta.

 Hisguti: Samtang nagbuhat ka sa imong mga commitment, unsay “ma-
lumo nga mga kalooy sa Ginoo” ang nakatabang sa paglig- on 
nimo sa pagbuntog sa imong mga hagit sa trabaho?

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang 
akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo, kita mag-
tinabangay nga mahimong self- reliant.

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO-REPORT
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UNSAON NATO PAGTINABANGAY SA PAGSULBAD SA MGA 
HAGIT SA TRABAHO?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos para lang niini nga pahina (dili sa 

tibuok seksyon nga Magkat- on).
Usab, hinumdumi nga mogahin mo og sobra sa 20 minutos alang 
sa seksyon nga Mo- commit kaysa kasagaran.

 Basaha: Pipila kanato adunay trabaho ug ang pipila mahimong nangita pa 
og trabaho, apan ang tanan moatubang sa mga hagit sa trabaho. 
Pipila ka mga example mao ang:
• Wala pa ko kakita og trabaho.
• Ang akong agalon morag wala malipay sa akong trabaho.
• Aduna koy trabaho, pero dili paigo ang sweldo.
• Dili ko kahibalo unsay buhaton sa korupsyon sa akong trabaho.
• Nakaistorya ko og daghang mga tawo, pero walay mo- hire nako.
• Lisud nga magmatinuoron sa akong employer.
• Dili ko ganahan sa akong mga kauban sa trabaho.
• Dili ko magdugay sa trabaho.
Kita mahimong mas self- reliant samtang kita magtinambagay ug 
magpraktis sa pagbuntog sa mga hagit.

 Praktisa: Ang kada sakop sa grupo mosulat sa iyang pinakalisud nga hagit 
sa trabaho diha sa board. Isip grupo, pagpili og tulo sa mga hagit 
diha sa board. Ang inyong praktis karon mao ang paghisgut ug 
pagplano og mga solusyon.
Ang pagribyu sa nangaging mga praktis, panaghisgot ug mga 
video niining workbook makatabang. Mahimong aduna usab moy 
kaila nga wala sa inyong grupo nga makatabang ninyo sa pagbun-
tog sa hagit. Kini nga tawo mahimong dapiton aron makatabang 
sa inyong sunod nga miting sa grupo.

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAGKAT- ON
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AKO BA NAHIMONG MAS SELF- RELIANT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos para lang niining pahina.

 Basaha: Ang atong tumong mao ang self- reliance, sa temporal ug espi-
ritwal. Ang paglampus sa atong trabaho kabahin lang nianang 
tumong.

 Hisguti: Unsay mga kausaban ang imong nakita sa imong kinabuhi samtang 
nagpraktis ug nagtudlo ka sa mga baruganan sa My Foundation ?

 Praktisa: Abliha ang imong booklet nga My Path to Self- Reliance sa blangko 
nga self- reliance assessment (anaa sa luyo). Kom-
pletuha ang mga lakang.
Kon mahuman na ka, paggahin og tulo ka minuto 
sa pagpamalandong sa mosunod:
Nahibalo ka na sa imong mga gasto? Makatubag 
ka na ba og “kasagaran” o “kanunay” niining mga 
pangutanaha? Mas kampante ka ba sa kantidad 
nga imong gitakda isip imong self- reliant income? 
Hapit na ba nimo makab- ot ang imong self- reliant 
income? Unsa ang imong buhaton aron molambo?

My Path to  
Self-Reliance

(Ang Akong Dalan Paingon sa 
Kaugalingon nga Pagpaningkamot)

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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UNSAY AKONG ANGAY NGA BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga anaa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandunga ang imong nakat- unan. Isulat 
sa ubos ang bisan unsa nimong mga impresyon.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang makatabang sa imong pagpangita og trabaho o 
mahimo ka nga mas maayong empleyado karong semanaha? Mo- 
commit nga buhaton ang imong ideya.
Isulat kini nga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang commitment sa tra-
baho o ubang mga ideya?

“Ang Ginoo makahimo 
sa pagbuhat sa tanan 
nga mga butang 
sumala sa iyang 
kabubut- on, alang sa 
mga katawhan, kon 
kini mao nga sila 
mogamit sa hugot nga 
pagtuo diha kaniya.”
1 NEPHI 7:12

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I- set ang timer sa 10 minutos para lang niining pahina.

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa 
imong  partner. Saad nga motuman sa imong mga 
commitment! Pirma sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong tumanon ang akong bag- ong commitment sa trabaho nga akong gipili karon:

 
Magpraktis ko karon sa baruganan sa My Foundation ug itudlo kini sa akong pamilya.

Magdugang ko sa akong tinigum kada semana—bisan sensilyo.

Akong pirma

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?

MO- COMMIT
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UNSAON NAKO PAGPADAYON NGA  
MAHIMONG SELF- RELIANT?
 Oras: I- set ang timer sa 20 minutos para niining pahina.

 Basaha: Paklia ang pahina 28 sa booklet nga My Foundation aron pagbuhat 
sa katapusang kalihokan ug pagplano og proyekto sa pagserbisyo 
isip grupo. Kon mahuman, balik dinhi.
Congratulations! Atong nahuman kini nga workbook ug naka-
himo og daghang kalamboan. Kita nagkahimong mas self- reliant!
Ang grupo mahimong padayon nga magkita sa umaabut nga mga se-
mana aron sa pagsuporta ug pagdasigay sa usag usa kon atong gusto.
Aron magpadayon sa paglig- on sa inyong self- reliance, kamo 
mahimong:
• Moboluntaryo ug moserbisyo sa self- reliance center nga duol 

ninyo. (Usa sa katuyoan nga mahimong self- reliant mao ang ma-
katabang sa uban. Ang pagserbisyo sa uban dako nga panalangin.)

• Mopadayon sa pakigkita sa inyong grupo. Mopadayon sa pagsu-
porta ug pagdasig sa usag usa.

• Mopadayon sa pagtambong sa mga debosyonal sa self- reliance.
• Mopadayon sa pagkontak sa inyong action partner. Mosuporta 

ug magdasig sa usag usa.

Magpadayon ko sa akong paglambo pinaagi sa 
paghimo ug pagtuman sa mga commitment.

Akong pirma

 Basaha: Karon kita mag- ampo sa pagtapos.

Pahinumdom sa 
Facilitator:
Ayaw kalimot sa pag- 
report sa paglambo sa 
grupo sa srs. lds. org/ 
report.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga sugyot, 
ug mga kasinatian sa 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Unsa ang akong pinakadako nga mga hagit sa trabaho karon?



JOB SEARCH SUCCESS MAP
Kada Adlaw: Pag- focus sa imong mga paningkamot, pagpadali sa 

imong pagpangita og trabaho, gamita ang imong network

Unsaon nako sa pagpangita 
sa saktong mga oportunidad 

sa trabaho?
•  Masayud sa unsay akong matampo sa 

mga employer.
•  Gamiton ang “pagpresentar sa akong 

kaugalingon sa 30 segundo” sa 
daghang tawo kutob sa mahimo.

Unsaon nako sa pag- access 
ang “hidden” job market?

•  Pangitaon ang “hidden” jobs pinaagi 
sa networking.

•  Gamiton ang mga power statement 
aron ipakita akong bili ngadto sa 
akong network.

•  Tabangan ang akong network nga 
motabang nako.

Unsaon nako 
pagpadali ang akong 

pagpangita og trabaho?
•  Magbuhat sa Pagpadali sa 

Pagpangita og Trabaho kada adlaw.
•  Magsubay sa akong kalamboan sa 

pagpangita og trabaho.

Unsaon nako 
pagpresentar ang 

akong kaugalingon 
aron makakombinser?

•  Masayud unsaon nako 
pagkab- ut sa mga resulta 
nga importante sa employer.

•  Gamiton ang mga power 
statement aron ipakita 
akong bili ngadto sa mga 
employer.

Unsaon nako pagpakita sa 
employer nga ako gyud ang 

angay pilion?
•  Mangandam og maayo para sa kada 

interbyu.
•  Magkat- on sa mga kahanas aron 

molampus sa kada interbyu.
•  Magkat- on sa pagsulat sa mga job 

application.

Unsaon nako 
nga molampus sa 

trabaho ug padayon nga 
magmalampuson?

•   Mahimong proactive ug likayan nga 
magkaproblema sa akong trabaho.

•  Magkat- on sa mga balaod ug 
ekspektasyon sa trabahoan.

•  Maghatag sa employer og mas 
dakong bili kay sa akong 
sweldo.

•  Angkunon ang 
responsibilidad sa akong 
career.

KADA ADLAW NGA PAGLAMBO
• Padayon sa pagpangutana niining mga 

pangutanaha.
• Pangita og mga tubag ug mga ideya.
• Pagkat- on, paglambo, ug balik- balika.
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