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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

מיר  ווייסן  ָאן  קינדווייז  פון  שוין 
זענען  דַאנק"  "ַא  און  "ביטע״  ַאז 
פַאר  זיי  זָאג  ווערטער.  וויכטיגע 
עס  און  שמייכל  ַא  מיט  צווייטן  ַא 
ַא  ווי  מָאל  ָאפט  ַארבעטן  וועט 
צויבער–קרַאפט.  וואונדערליכע 
דָאס איז אמת פַאר קינדער און נָאך 
שוין  זענען  מיר  ווען  אפילו  מער 

ערווַאקסן.

אויסדריקן  פון  כח  דער 
אומשַאצבַאר.  איז  דַאנקבַארקייט 
עס קען בויען דיין ביזנעס און דיינע 
ַאסַאך  ביזנעסלייט  מיט  קשרים 
מער ווי דו קענסט זיך פָארשטעלן. 
דירעקטָאר  ַא  דָאפי,  קריסטָאפער 
ביזנעס  און  קליענט  ַא  פון 
)ַאן  ״הָאגַאן״  פַאר  ַאנטוויקלונג 
אויטָאריטעט  אינטערנַאציָאנַאלע 
און  ּפערזענליכקייטן  ָאּפשַאצן  אין 
ַאמָאל  זיך  הָאט  קָאנסָאלטינג(, 
טייל  גרויסער  ַא  ַאז  אויסגעדריקט 
דעם  פון  שטַאמט  הצלחה  זיין  פון 
ַאריינגעלייגט  הָאט  ער  ַאז  פַאקט 

״ַא דַאנק״ אין זיין טעגליכע ביזנעס 
זיך  בַאנוצט  ער  ווָאס  מיט  שּפרַאך 

גַאנץ ָאפט.

"איך שעּפ חיות ווען איך בַאקום 
שרייבט  רוקן,"  אויפ'ן  קלַאּפ  ַא 
קרַאפט  טרייב  מיר  גיט  "עס  דָאפי. 

הערן  בעסער.  ַארבעטן  צו 
דַאנק  פון  אויסדרוק  ַאן 

בַאלוין  גוטער  ַא  איז 
געלונגען  ַא  פַאר 

ַארבעט."  שטיקל 
פַארשטייט  ער 
ער  ווי  ּפונקט  ַאז 
צו  הנאה  הָאט 
און  הערן שעצונג 
לויב ווען ער טוט 
ַארבעט,  גוטע  ַא 
ַאנדערע  וועלן 

הָאבן  הנאה  אויך 
ַאזַא  בַאקומען  צו 

ער  רוקן.  אין  קלַאּפ 
געבן  צו  זיכער  מַאכט 

פַאר  געפיל  גוטן  דעם  ָאט 

יעדער  ַאז  ּפרוביר  "איך  ַאנדערע. 
זָאלן שּפירן ַאנערקענונג פַאר זייער 
אויף  דָאס  טו  איך  ַארבעט.  גוטע 
מונדליך,  אופנים;  פַארשידענע 
 , ך י ל ט פ י ר ש
דורך 

צעטל,  ּפערזענליכע  ַא  אימעיל,  ַאן 
און צומָאל אפילו מיט ַא געשַאנק."

אויס  זיך  דריקסט  דו  ווען 
דָאס  וועט  הטוב,  הכרת  מיט 
מיט  קשרים  דיינע  פַארבעסערן 
דיינע קליענטן, דיין בעל הבית, און 
דיינע מיטַארבעטער. נָאך מער, עס 
קען דיר געבן ַא גוטן שטוּפ זָאלסט 
אויפ'ן  טרעּפל  ַא  נָאך  ַארויפגיין 
לייטער. עס קען דיר העלפן ָאנקומען 
צו ַא ּפָאזיציע אויף ווָאס דו חלום'סט 
דָאס  צו דערגרייכן.  הָאפסט  דו  און 
היינטיגע  קלייניגקייט  ַא  נישט  איז 
זוכן  מענטשן  ַאזויפיל  ווען  צייטן 
לייטער  אויפ'ן  ַארויפצוקלעטערן 

פון ביזנעס.

דזשָאויס רָאסעל, דער דירעקטָאר 
קָאוטשינג  עקזעקיוטיוו  די  פון 
דעוועלָאּפמענט  לידערשיּפ  ענד 
ּפרָאגרַאם אין די אוניווערזיטעט פון 
שמידט  ה.  רָאבערט  מערילענד'ס 
סקול ָאוו ביזנעס הָאט דערציילט די 

פָאלגנדע ּפַאסירונג:

הָאט  ווָאס  ָאנגעשטעלטער  ַאן 
אויפצונעמען  אויפגַאבע  די  געהַאט 
געוויסע  ַא  פַאר  ַאּפליקַאנטן  נייע 
דריי  בַאקומען  הָאט  ַארבעט, 
צייט  די  אין  ַאּפליקַאציעס  טויזנט 
צוויי  ווָאס ער הָאט געהַאט בלויז 
ער  ווָאס  ּפָאזיציעס  הונדערט 
ָאנפילן.  געדַארפט  הָאט 
ַאלע  די  פון  איינער  נָאר 
ַאּפליקַאנטן  פילצָאליגע 
ַא  מי  די  גענומען  הָאבן 
קורצע צייט שּפעטער צו 
שיקן ַא דַאנק בריוול פַאר 
זי  ווָאס  געלעגנהייט  די 
הָאט בַאקומען צו טרעפן 
ַא ּפַאסיגע ַארבעט. נו, ווָאס 
הָאט  וועמען  קלערסטו? 
אויפגענומען  נָאכדעם  מען 
ליידיגע  ערשטע  די  אויף 
ּפָאזיציע ווָאס הָאט זיך שּפעטער 

געמַאכט אין יענע פירמע?

די אונטערשטע שורה:

הַאלט אין איין זָאגן ַא דַאנק און דריק אויס הכרת הטוב ווען אימער 
מעגליך... די רעזולטַאטן וועלן נישט שּפעטיגן צו קומען

דריק אויס דַאנקבַארקייט

די אונטערשטע שורה
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