
 

မိသားစု 
ပံ့ပုိးကူညီမႈရရွိရာေနရာ 
လမ္းညႊန္

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ 
နယူးေယာက္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းေကာင္စီ  

(western new york council on  
occupational safety and health)



 

ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

စာမ်က္ႏွာ �2

ယခုအခ်ိန္တြင္ နာက်င္မႈကိုေျဖသိမ့္ေပးႏုိင္မည့္ စကားလုံးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ အရာမရွိပါ။ ထုိသုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မွ ရရွိ
ခ့ဲေသာစိတ္ဒဏ္ရာသည္ နစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ႏိုင္သည့္ပမာဏထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ သင့္လိုပင္ ခံစားေနရသူမ်ားစြာ
ရွိပါသည္။ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ယူက်ဳံးမရထိခိုက္ေၾကကြဲရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နားလည္ပါသည္။ သင္ ခ်စ္ရသည့္သူမ်ားကုိေမ့မ
ည္မဟုတ္ပါ - ၎တုိ႔သည္ လူအမ်ား၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ထဲတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ သင္မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထု
တ္ေျပာဆိုႏိုင္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔ ၾကားပါေစ 

“တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆံုးမႈသည္ ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်ျခင္းျဖစ္သည္၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးမႈသည္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္
အလက္သာျဖစ္သည္” ဟူေသာဆုိရိုးစကားရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အျဖစ္ဆိုးေပါင္း 
6000 ခန္႔အတြက္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးၾကရပါသည္။ ဤက်ဆံုးသြားေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ အထ
င္ကရျဖစ္၍ က်န္ရစ္ၿပီးတကယ္တမ္းတြင္ ၎တုိ႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမိသားစု၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အိပ္မက္အတြက္ ရပ္
တည္ေပးခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ မရွိခ့ဲသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ နားလည္မႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ သင္လုိအပ္သည့္အခ်ိ
န္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိႏိုင္စြမ္းတို႔ကုိသင့္ထံေပးအပ္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကဤေနရာတြင္ ရွိေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္  

Tammy Miser 
အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး/တည္ေထာင္သူ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအသက္ဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ စုေပါင္းပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ (USMWF) 

ေလးစားရပါေသာမိသားစုဝင္မ်ား၊
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မိသားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အျဖစ္ဆုိးေတြ႔ၾကံဳရသည့္ မိသားစုမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ အေျဖမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတုိ႔ လုိ
အပ္ရံုသာမကယင္းတို႔ကိုလည္းရသင့္ရထုိက္ပါသည္။ USMWF၊ WNYCOSH၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ယာ
ယီညႊန္ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ား (COSH အဖြဲ႔မ်ား)၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားစင္တာမ်ား၊ မိသားစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုး
ရေအဂ်င္စီမ်ားကအတူတကြပူးေပါင္း၍ မိသားစုဝင္ဒုကၡသည္မ်ားဆက္ဆံခံရသည့္ပုံစံကုိေျပာင္းလဲေပးေနၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ မွ်တၿပီးပြ
င့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျ ပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျ ဖည့္ဆည္းေပးေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္ေ
ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

နိဒါန္း
အလုပ္သမားတစ္ဦးကလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေ သဆံုးသြားသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ျ ပင္းထန္စြာထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္အခါျဖစ္ေစက်န္ရစ္ေသာ
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ရံုမကေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားလည္းရွိေနတတ္ပါသည္။  

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေပၚေပါက္တတ္သည့္သေဘာသဘာဝ၊ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ားစုတြင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ကင္းမ့ဲမႈႏွင့္ ေ နာက္ပုိ
င္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈတုိ႔ကအလုပ္ရွင္ကုိကာကြယ္ေပးတတ္ၿပီးသာမန္နစ္နာေၾကးေ
ပးေလ်ာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားကဖ်က္ယဖ်က္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သိထားေသာေၾကာင့္ ဤပံ့ပုိးကူညီမႈရရွိႏုိင္သည့္ ေနရာလမ္းညႊန္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳလုပ္ထား
သည္။  

လူတို႔သည္ မတူညီသည့္အခ်ိန္တြင္ မတူညီစြာဝမ္းနည္းပူေဆြးေၾကာင္းကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ဤပံ့ပုိးကူ
ညီမႈရရွိႏုိင္သည့္ ေနရာလမ္းညႊန္ကုိသင္အဆင္ေျပသလုိအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္တြင္ ေမးျမန္းစရာမ်ားသုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ား
ရွိပါကဖုန္း (716-833-5416) သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ (info@wnyworker.org) မွတစ္ဆင့္ WNYCOSH သုိ႔ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါ
သည္။ 



 

ပံ့ပိုးကူညီမႈ
မိသားစုဝင္မ်ားအားနစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္းသည္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအားဆံုးရႈံးရမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္
ဒဏ္ရာရရွိမႈကုိေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ပါသည္။  ပံုမွန္အသုံးျပဳေနက် ပံ့ပိုးကူညီမႈစနစ္
မ်ားအျပင္ ဤသည္တုိ႔မွာလုပ္ငန္းခြင္တြင္းေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အျခားအၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားရယူပုိင္
ခြင့္ရွိပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
လြတ္လပ္စြာရယူပုိင္ခြင့္ အက္ဥပေဒ
အရအခ်ိဳ႕ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား
သင္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ အာမခံေပး
ထားပါ သည္။ထုိအခ်က္အလက္ကုိသ
င့္ထံေပးပို႔ဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔အားေတာင္းဆုိ
ရန္ ဤစာႏွင့္အတူထည့္ေပးထားသည့္ 
FOIA နမူနာစာလႊာကုိသင္အသံုးျပဳႏိုင္
ပါသည္။ အစိုးရေအဂ်င္စီအားရွာေဖြျခ
င္းႏွင့္ FOIA ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိေပးပုိ႔ခ်ိ
န္တြင္ သင့္အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကူညီပံ့ပိုးႏို
င္ပါသည္။

သင္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအားသိရွိပါ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ျ ဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား
သည္ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေ ၾက
ကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္သာအျမဲျဖစ္ေလ့ရွိၿပီးစိ
တ္ဖိစီးမႈဒဏ္ရာ (PTS) ကိုပင္ ျ ဖစ္ေ
စႏုိင္သည္။ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသ
ည္ ဤအျဖစ္ဆုိးမ်ား၏ေနာက္ကြယ္
မွမိသားစုမ်ားအားပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ 
အလြန္ပင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင ္ပါ
သည္။ သင့္နယ္ပယ္ရွိအၾကံေပးပုဂၢိဳ
လ္ တ စ္ ဦး အာ း ရွ ာေ ဖြ ရာ တြ င္ 
အကူအညီရယူလုိပါက WNYCOSH 
ကုိဆက္သြယ္ပါ။

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီကို
ရယူရန္ စဥ္းစားပါ

မိ သာ း စု ဝ င္မ်ား၏ အ ခ န္ း
က႑သည္ တိုးပြားလာၿပီး ၎တုိ႔ခ်
စ္ခင္ရသူမ်ား၏ ကိုယ္စားတရားမွ်
တမႈကိုေတာင္းဆိုေန ၾကပါသည္။ 
တက္ၾကြေသာမိသားစုဝင္မ်ားအေနျ
ဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ အ
က်ိဳးျပဳရန္ သာမကအလုပ္သမား
အားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္း
မာေရးႏွင့္ ေ ဘးကင္းေရးျပႆနာ
မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အေရးပါေသာအ
ခန္းက႑မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အ
ဆင့္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ

ဂ်ဴလီယာသည္ သူမဖခင္၏ ေ ဘးတြင္ ထုိ
င္ေနၿပီးဝန္ခ်ီစက္တစ္ခုေအာက္တြင္ အလုပ္
လုပ္ေနစဥ္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈတစ္
ခု၌ ေသဆံုးသြားခ့ဲရသည့္ သူမ၏ အစ္ကုိျဖ
စ္သူမာ့ခ္၏ ပုံတူဓာတ္ပုံကိုကိုင္ထားပါသ
ည္။ မာ့ခ္သည္ သူအလုပ္လုပ္ခ့ဲသည့္ ဂိုေဒါ
င္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖ
စ္ၿပီးေဘးအႏၱရာယ္မကင္းေသာလုပ္ငန္း
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ အ
လုပ္ရွင္အားအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ၾကားေျ
ပာျပခ့ဲပါသည္။
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စာမ်က္ႏွာ �5

• မိသားစုဝင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အျဖစ္ဆုိးေပၚေပါက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အ
လက္အားလံုးကုိေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျ ပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ ေ ရွ႕ေနတစ္ဦးအားေတာင္း
ဆုိႏိုင္ပါသည္။သင့္ျဖစ္စဥ္အားေဖာ္ျပဖို႔ ေ ဒသဆုိင္ရာ OSHA ဧရိယာရုံးသုိ႔မဟုတ္ ျ ပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳေရွ႕ေနႏွင့္ ေ တြ႔ဆံုရန္ 
တံု႔ဆုိင္းမေနပါႏွင့္။  

• သင္ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့္ ဤတစ္ႏွစ္ လုံးတြင္ ၎တုိ႔၏ အသက္ မ်ားကုိေပးဆပ္ဆံုးရႈံးခ့ဲရေသာသူအားလံုးအားဂုဏ္ျပဳရန္ အလုပ္
သမားအထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ပါဝင္ပါ။ ႏ ွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အလုပ္သမာ းသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေ
တာ္အမတ္မ်ားႏွင္ အျခားက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲ ေရးဝါဒီသမားမ်ားစြာတုိ႔သည္ သားေ
ကာင္မ်ားအားေအာင့္ေမ့သတိရရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ျပႆနာရပ္မ်ားအားဂရုျပဳမိၾကေစရန္ ႏုိင္ငံတ
စ္ဝွမ္းမွ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထုိ"ေသဆံုးမႈအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၿပီးရွင္သန္ဖုိ႔အ
တြက္ တုိက္ခိုက္ပါ" ဆုိေသာအာေဘာ္သည္ တစ္ေန႔တာလံုးပ့ဲတင္ထပ္ေနေသာအားေကာင္းသည့္ အမွာစာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။   

• အသက္မ်ားအားကယ္ဆယ္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ တိုးျမႇင့္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ 
အားေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္လိုက္ပါ။ ဤအျဖစ္ဆိုးမ်ားအားကာကြယ္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုသင္ ႏွင့္ သင့္
မိသားစုထက္ ပိုၿပီးေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္သည့္သူမရွိပါ။ WNYCOSH သည္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေကာ
င္းမြန္သည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကိုအားေပးျမႇင့္တင္ရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွ
င့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီးက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုပုိမုိသတိမူမိလာၾကေစရန္ စဥ္ဆက္မျပ
တ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လုိပါကသုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြ
က္ ေနာက္ဆုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက WNYCOSH အားဆက္သြယ္ပါ။
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နယူးေယာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေသဆုံးမႈ နစ္နာေၾကးအက်ိဳး
ခံစားခြင့္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္စာရြက္

မွီခိုသူမ်ား ခြ်င္းခ်က္မ်ား ကေလးငယ္မ်ား

• မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္ပြားမီတစ္ႏွစ္တြ
င္ မွီခု ိသူမ်ားသည္ ေ သဆံုးသြားေ
သာအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ် တစ္ပတ္
လုပ္ခလစာ၏ 2/3 အထိအပတ္စဥ္ 
ေငြသားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုခံစားခြ
င့္ရွိသည္။ 

• အပတ္စဥ္ နစ္နာေၾကးမ်ားသည္ ျ ပ
ည္နယ္ကသတ္မွတ္ထားေသာလက္
ရွိအျမင့္ဆုံးပမာဏ $864.32 ထက္ 
ေက်ာ္လြန္မည္မဟုတ္ပါ။ 

• အသုဘစရိတ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး 
$10,500 အထိအလုပ္ရွင္မွ တာဝန္
ယူေထာက္ပံ့ရမည္ျဖစ္သည္။ 

• အကယ္၍ သက္ရွိထင္ရွားမွီခိုသူမ်ား
မရွိပါက၊ ေ သဆံုးသြားေသာအလုပ္
သမား၏ မိဘမ်ားသုိ႔မဟုတ္ အေမြ
ဆုိင္မ်ားကေထာက္ပံ့ေၾကး $50,000 
ကုိခံစားခြင့္ရွိသည္။

• သက္ရွိထင္ရွားအိမ္ေထာင္ဘက္အျပင္ 
အရြယ္မေရာက္ေသးေသာသားသမီး
မ်ားပါရွိပါက၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏႈန္းထား
မွာမေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ၎ကုိအိမ္ေ
ထာင္ဘက္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေ
သာသားသမီးမ်ားကခြဲေဝခံစားရမည္ျဖ
စ္သည္။  

• သက္ရွိထင္ရွားရွိေသာသားသမီးတစ္ဦး
ထက္ပုိပါကသက္ရွိထင္ရွားအိမ္ေထာ
က္ဘက္ကအပတ္စဥ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ႏႈန္းထား၏ 36.667% ကုိရရွိမည္ျဖစ္ၿ
ပီ းသားသမီးမ်ားသည္ က်န္ရွိေသာ
ခံစားခြင့္မ်ားကုိ 30% က်စီညီတူညီမွ် 
မွ်ေဝခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

• သက္ရွိထင္ရွားသားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳး
ခံစားခြင့္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ေ ကာလိပ္ဝ
င္ေရာက္ခြင့္ မရပါကဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္
သည္ႏွင့္ ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

• မွီခိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေသဆုံးမႈ နစ္နာေၾကး
မ်ားကုိရရွိႏိုင္ရန္ အလုပ္သမား၏ ေသဆုံး
မႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သမားရိုးက် ေသ
ဆံုးမႈမ်ိဳးထက္ ပိုေသာအေျခအေနရွိရပါမ
ည္။ 

• ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာအလုပ္သမားသည္ 
ယာယီမသန္မစြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ျ
ဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ျ ဖ
စ္ေစရရွိထားေသာ္လည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာ ႏ ွ
င့္ မသက္ဆုိင္ေသာဖ်ားနာမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ 
ကြယ္လြန္သြားပါကေသဆံုးမႈ နစ္နာေၾကး
မ်ားႏွင့္ အသုဘစရိတ္မ်ားကိုရရွိႏိုင္မည္မ
ဟုတ္ပါ။ 

• သက္ရွိထင္ရွားအိမ္ေထာင္ဘက္သည္ ေ
နာက္အိမ္ေထာင္မျပဳမခ်င္းအက်ိဳးခံစားခြင့္
မ်ားကုိသူ (သုိ႔) သူမ၏ က်န္ရွိေသာဘဝတ
စ္ေလွ်ာက္ ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

• သက္ရွိထင္ရွားအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ေ နာ
က္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားပါက၊ သူ (သုိ႔) သူမ
သည္ ႏ ွစ္ႏွစ္စာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုေပါ
င္းေပးထားေသာပမာဏကိုရရွိမည္ျဖစ္သ
ည္။

အလုပ္သမားနစ္နာေၾကးဆုိသည္မွာ NY WCL§16 အရအလုပ္ခြင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာတစ္ခုေၾကာင့္ အသ

က္ေသဆုံးခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေငြသားအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိေထာက္ပံ့ေပးေသာအာမခံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေသဆုံးမႈသည္ အခ်က္အ

လက္ခိုင္လုံမႈရွိေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ/ အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ပါကလုပ္

ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ဟုယူဆႏိုင္ပါသည္။ 

အပတ္စဥ္ ေ ငြသားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ေ ဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကုိအလုပ္သမားနစ္နာေၾကးဆုိင္ရာဘုတ္အဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾ

ကားထားသည့္အတုိင္းအလုပ္ရွင္၏ အာမခံကုမၸဏီမွ ေ ပးေခ်ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အလုပ္သမားနစ္နာေၾကးဆုိင္ရာဘုတ္

အဖြဲ႔ဆုိသည္မွာတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိစီမံေျဖရွင္းေပးေသာ ႏ ုိင္ငံေတာ္ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ၾကားဝ

င္ေျဖရွင္းေပးျခင္းကုိလိုအပ္ပါက၊ အာမခံေပးသူသည္ ေငြသားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ႏ ွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္

မႈႏွင့္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေသာပမာဏမ်ားကုိ ျပန္လည္စိုက္ထုတ္ေပးျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။



 

စာမ် က္ႏွာ �7

ရက္စြဲ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလြတ္လပ္စြာရယူပုိင္ခြင့္ အက္ဥပေဒေအဂ်င္စီ၏ အရာရွိအမည္ 
ေအဂ်င္စီလိပ္စာ 
ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္၊ စာပုိ႔သေကၤ  

အခ်က္အလက္မ်ားအားလြတ္လပ္စြာရယူပုိင္ခြင့္ဥပေဒအရေတာင္းဆုိခ်က္  

ေလးစားအပ္ပါေသာ___________၊  

ဤသည္မွာအခ်က္အလက္မ်ားအားလြတ္လပ္စြာရယူပုိင္ခြင့္ အက္ဥပေဒအရေတာင္းဆုိခ်က္ ျ ဖစ္
သည္။. ________ ၏ ေသဆုံးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမႈ#__ (ဤေနရာတြင္ သင္ခ်စ္ခင္ရသူ၏ အမ
ည္ႏွင့္ အမႈနံပါတ္ကုိေရးပါ) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္အျခားအခ်က္
အလက္မ်ားပါဝင္ေသာစာရြက္မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိကြ်ႏ္ုပ္အားေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိုစီးပြားေရးအတြက္ အသံုးခ်ရန္ မဟုတ္ဘဲကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ 
အသုံးျပဳရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အစိုးရ၏ လုပ္င
န္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ဤေသဆုံးမႈ ျဖ
စ္စဥ္ကုိနားလည္သေဘာေပါက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ခ်စ္ခင္ရသူ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ အေျခအေနမ်ားကုိ
သိရွိရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ကြ်ႏ္ုပ္၏ ထိခိုက္နစ္နာေၾကးရရွိမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အားကူညီေပးရန္
အတြက္ ေ ဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္အားလုံးကုိက
င္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ေတာင္းဆုိပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။)  

ဤ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိလက္ခံစဥ္းစားေပးသည့္အတြက္သင့္အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေလးစားစြာျ
ဖင့္၊  

အမည္ 
ေနရပ္လိပ္စာ 
ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္၊ စာပုိ႔သေကၤတ 
တယ္လီဖုန္း 

သင္၏ အခ်က္အလက္အားလုံးကုိထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါကသင့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျငင္း
ပယ္ခံရႏိုင္ပါသည္။  

(မွတ္ခ်က္- ယင္းတြင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားသုိ႔မဟုတ္ သင္လက္ခံ
လုိမည္မဟုတ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ၿပီးသင့္ေတာင္းဆုိခ်က္တြင္ ယင္းကုိေရးမွတ္ထား
သင့္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္  သင္ၾကည့္ရႈရမည့္ အရာမ်ားကုိကူညီစစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးႏိုင္ေသာေရွ႕ေန
တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ေသာအျခား ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံသြားေရာက္၍ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။ )

FOIA နမူနာ

FOIA ဆုိတာဘာလဲ။  

FOIA ဆုိသည္မွာအမ်ားျပည္သူကေတာင္းဆုိထားေ
သာအစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားကုိကိုယ္ေရးကိုယ္တာလံုၿခံဳေရး၊ ႏ ိုင္ငံလံုၿခံဳေရး
သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းအတြ
က္ သီးသန္႔ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိပါကယင္းစာရြက္
စာတမ္းတစ္ခုလုံးသုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားေ
ဖာ္ျပျခင္းကိုခြင့္ျပဳေသာဗဟိုအစိုးရဥပေဒတစ္ခုျဖစ္
သည္။  

?



 

2495 Main Street, Suite 438 
Buffalo, NY 14214  

ဖုန္း- (716) 833-5416 x11၊ ဖက္စ္- (716) 833-7507  
WC အေရးေပၚ ဖုန္းလိုင္း- (716) 206-3550 

info@wnycosh.org • wnycosh.org

WNYCOSH သည္ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္လုပ္သားမ်ား၊  
လုပ္ခလစာနည္းပါးေသာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားျဖင့္  

အႏၲရာယ္မ်ားေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိအလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအလုပ္
သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္အႏၲရာယ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္၊ အကဲျဖတ္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

 ေပးအပ္ထားေသာအက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ 

ဒီဇိုင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္သူ-  
Aimee La France၊ Cornell  
High Road Fellow 2017 

ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္အတြက္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားဌာနအလုပ္ခြင္ 
 ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးထားသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ နံပါတ္  
#DOL01-CC1676GG-3550000

အထူးေက်းဇူးတင္ရမည့္သူ(မ်ား)- 

ဤတြင္ ပါဝင္ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္  
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းေကာင္စီ၏  

တာဝန္ယူေဖာ္ျပထားမႈမ်ားျဖစ္ၿပီးနယူးေယာက္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားဌာန၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊  
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကုိအတိအက် ကုိယ္စားျပဳထားျခင္းမဟုတ္ပါ။


