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SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO  WORKSHEET

Ti Reputasionmo ken Dagiti Picture nga Ipo-post-mo
Subokem ti bagim babaen kadagitoy a senario.

SENARIO

1

1

Sika ti manedyer ti maysa a dakkel a negosio ket agtutubo ti kayatmo
nga alaen nga empleado. Isuda ti mangirepresentar kenka ken iti
kompaniam isu nga ekspektarem a nasayaat ken nanakman ti
ugalida.

Ita, panunotem nga
agaplay ti maysa kadagiti
nadekket a gagayyemmo.
Isuratmo iti baba ti nagan ti
gayyemmo a kayatmo nga
alaen iti trabaho.

Kalpas
ann
photo-s a, luktam ti o
nline
har
gayyem ing account
ti
mo. Kit
ae
ken co
mment- m dagiti pictu
re
n
a, sa s
dagitoy
ungbata
:
m

Nagan:
Makatulong ngata daytoy a tao
a mangpasayaat iti reputasion ti
kompaniak wenno dadaelenna?

Base kadagiti nakitak, alaek ngata
daytoy a tao nga agtrabaho iti
kompaniak?
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SENARIO

2

1

Mapanka iti maysa nga interbiu. Ti lalaki a namnamaem nga agbalin
a boss-mo ket manedyer ti maysa a dakkel a negosio. Ket agtutubo ti
kayatna nga alaen nga empleado. Isuda ti mangirepresentar kenkuana
ken iti kompaniana isu nga ekspektarenna a nasayaat ken nanakman
ti ugalida.

No adda online photosharing account-mo,
luktam dayta ket isuratmo
dagiti posible
a mapanunot ti boss-mo
maipapan kenka base
kadagiti post ken
comment-mo.
Mabalin a mangted iti nagduduma nga
impresion dagiti ladawan maipapan iti
reputasion ti maysa. Kas pagarigan,
mabalin nga adda ti dua nga impresion a
mapanunottayo maipapan iti tao iti ladawan
iti ngato.

A. Natured
B. Lastog
Iti tunggal ladawan, isuratmo ti dua a posible
nga impresionmo maipapan iti reputasionna.

A.
B.

A.
B.
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