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Paano makayanan ang kawalan ng trabaho? 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 

Maraming mga taong walang trabaho ang maaaring magkaroon ng mga 
sumusunod na pisikal at sikolohikal na reaksyon, pagbabago sa buhay at 
relasyon  
 Mababaw ang pakiramdam 
 Kakulangan ng katiwasayan at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap 
 Mababang pagpapahalaga sa sarili, pakiramdam na walang silbi 
 Pag-akusa sa sarili 
 Galit 
 Madaling makaramdam ng pagod 
 Pag-igting 
 Insomnia 
 May balak na magpakamatay  
 Mas madalas paninigarilyo kaysa dati 
 Uminom ng mas maraming alkohol kaysa sa dati 
 Ehersisyo ng mas kaunti 
 Pakiramdam na ang mga pamilya ay may mahabang panahon, na nagpapasakit sa iyo 
 Ang oras na ginugol sa bahay ay masyadong mahaba, madaling makipag-away sa mga 

miyembro ng pamilya o iinisin ang mga bata  
 Hindi handang makipag-ugnay sa mga kamag-anak at kaibigan, natatakot na magtanong 

sila tungkol sa kanyang gawain 
 Bawasan ang libangan at panlipunang mga aktibidad 

 
 

Paano mo matutulungan ang sarili 
 Ito ay normal na tanggapin ang emosyon na tugon, hindi mon a kailangan na pagtakpan 

ito sa harap ng iba  
 Gamitin ang positibong pamamaraan para sa vent na damdamin , tulad ng: 

1. Makipag-usap sa mga kamag-anak o kaibigan 
2. Makinig sa musika 
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3. Karaoke 
4. Ehersisyo at iba pa 

 Suriin ang mga sanhi ng kawalan ng trabaho at kumuha ng naaangkop na mga panukala. 
Posibleng sanhi: 
1. Kakulangan ng karanasan 
2. Kakulangan ng mga kinakailangang kasanayan 
3. Walang sapat na na edukasyon at karanasan para sa trabahong pinag-aaplayan 
4. Mahihirap nap ag-uugali 
5. Kakulangan ng kasanayan sa interbyu 
6. Tanggihan sa industriya 
7. Masyadong mataas ang suweldo 
8. Paghihigpit sa edad, diskriminasyon at iba pa 

 Lutasin ang problema ng kawalan ng trabaho sa isang positibong saloobin: 
1. Tumanggap ng pagsasanay 
2. Patuloy na maghanap ng trabaho 
3. Magtanong at humingi ng tulong mula sa Kagawaran ng paggawa at katulad na 

ahensiya 
4. Huwag isipin ang pansamantala o pang-madaliang trabaho hanggang sa makakita ng 

pangmatagalang trabaho 
 Ayusin ang araw-araw na aktibidad, huwag lamang maupo sa bahay. Maari mong isipin: 

1. Dalhin ang iyong mga anak sa paaralan 
2. Gawin ang gawaing-bahay 
3. Lumabas kasama ang mga kaibigan 
4. Kumuha ng mga kursong pagsasanay 
5. Sikaping magkaroon ng mas maraming pagkakataong makisama at makipag-ugnayan 

sa pamilya 
6. Boluntaryong paggawa 

 Regular na pagkain, sapat at regular na pagtulog 
 Huwag 

1. Abuso sa droga at alkohol 
2. Magalit sa iyong pamilya ng walang dahilan 

 Tumungo sa mga eksperto tulad ng physicians at klinikal psychologists para sa tulong sa 
kaso ng mental na estado at emosyunal na disorder 
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Tulong galing sa iba 
 Hikayatin ang mga walang trabaho upang ayusin ang higt pang mga Gawain at huwag 

silang hayaang umupo na lang sa bahay 
 Makinig 
 Unawain ang damdamin ng walang trabaho at iwasan ang karagdagang pagkontra 
 Huwag 

 Ihambing ang walang trabaho sa iba 
 Talakayin o pintasan ang mga walang trabaho sa harap ng iba 
 Sisihin at magreklamo 
 Makipag-usap ng walang hinto sa harap ng walang trabaho 
 Pwersahin sila na humanap ng trabaho agad 
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