
 

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္

အလုပ္ခြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္ ေကာင္စီ



 

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးဆုိတာ ဘာလဲ။

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး စနစ္သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ  
သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရျခင္း၊ လုပ္ခလစာမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သဆုံးျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ စတင္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္  
အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး အာမခံကုိ ဝယ္ယူေပးရန္လုိသည္။ အလုပ္သမား၏ “အမွား” ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္၏ “အမွား” ျဖစ္ေစ  
နစ္နာေၾကး အာမခံကုိ ရရွိႏိုင္သည္။

နစ္နာေၾကး အာမခံတြင္  အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိသည္မွာ- 
• သီးျခား ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္၏ ကုိယ္ပိုင္အလုပ္ကုိ ၫႊန္ၾကားေနၿပီး အျခားေဖာက္သည္မ်ားထံ  

အလားတူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ပံ့ပိုးေပးကာ တာဝန္ေပးလာသည့္အေပၚ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီအေနျဖင့္  

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင္၏ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်ျခင္းကဲ့သုိ႔ သီးျခား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္  

တာဝန္ရွိသူျဖစ္ပါက သင္သည္ သီးျခား ကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 

• သင္က 1099 ဝင္ေငြကုိ ရရွိေနၿပီး သင့္အလုပ္ရွင္က သင့္ကုိ သီးျခားကန္ထ႐ိုက္တာဟု ေျပာဆုိေစကာမူ 

သင့္အလုပ္ရွင္က သင့္တာဝန္မ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု 

ပာဆုိပါက သင္သည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 

• သင့္ကုိ မွားယြင္း၍ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားသည္ဟု ယူဆပါက အကူအညီရယူရန္ WNYCOSH၊  

ဖုန္းနံပါတ္ (716) 833-5416 သုိ႔ ေခၚဆုိပါ။ 

• ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အလုပ္သမားက ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိယ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအလုပ္သမားကုိ ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္ 

ရည္ရြယ္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား။ 

• ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အလုပ္သမားက အရက္မူးျခင္းေၾကာင့္ မိမိဘာသာျဖစ္ပြားသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား။

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ယာယီႏွင့္ တရားဝင္ 
စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမရွိသည့္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ 

အလုပ္သမားအားလုံးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ား အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္  

မဟုတ္ပါ (သုိ႔မဟုတ္ WNYCOSH ႏွင့္ ေရွ႕ေနႏွင့္ အမႈသည္အျဖစ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဖန္တီးျခင္း မဟုတ္ပါ)။
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အလုပ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ

• ျဖစ္ႏိုင္ပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔တြင္ အလုပ္မွ မထြက္ခြာမီ သင့္အလုပ္ရွင္ကုိ အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။  
• ျဖစ္ႏိုင္ပါက မေတာ္တဆမႈ အစီရင္ခံစာကုိ ကုိယ္တုိင္ျဖည့္စြက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ထံ ကုိယ္တုိင္ စာတစ္ေစာင္ေရးသားပါ။ သင္  
လက္မွတ္ထုိးရန္အတြက္ သင့္အလုပ္ရွင္ကုိ ေဖာင္တြင္ မျဖည့္ခိုင္းပါႏွင့္။ 

• အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးကုိ ခံစားခြင့္ရွိရန္ သင့္အလုပ္ရွင္ကုိ ရက္ 30 အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈတြင္ အဆင့္သုံးဆင့္ရွိသည္- 
1. သင္၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈကုိ သင့္အလုပ္ရွင္ထံ တင္ျပပါ 
2. ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ 
3. အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခု တင္သြင္းပါ

အဆင့္ 1- မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္ေန႔မွ ရက္ 30 အတြင္း သင္၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈကုိ  
သင့္အလုပ္ရွင္ထံ စာျဖင့္ေရးသား တင္ျပပါ

သင ္ထိခိက္ုဒဏ္ရာ ရရွၿိပီးေနာက္ တတ္ႏိငု္သမွ် အျမန္ဆုံး ဆရာဝန ္သြားျပသင္ပ့ါသည။္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမသည ္တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည္ ့ 

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ပံပ့ိုးသူ ျဖစ္သေရြ႕ သင၏္ ကုိယ္ပိငု ္ေဆးကုသမႈ ပံပ့ိုးသူကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင္ ့သင္တ့ြင္ရွပိါသည။္

အဆင့္ 2- ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ

တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးကုိ ရွာေဖြပါ- 

• သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမသည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပံ့ပိုးသူ တစ္ဦး ဟုတ္၊ မဟုတ္ သင္၏ ပံုမွန္ေဆးကုသေပးေနသည့္ ဆရာဝန္ကုိ ေမးျမန္းပါ။ 

• အလုပ္ခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း- www.health.ny.gov/environmentalworkplace/clinic.htmသုိ႔ သြားေရာက္ပါ။ 

• အေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္ အလုပ္ခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းသည္ ECMC တြင္ တည္ရွိၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ (716) 898-5858 ျဖစ္ပါသည္။ 

• www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/ တြင္ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ေဒတာေဘ့စ္၌ ဆရာဝန္တစ္ဦး ရွာေဖြပါ အျခားအခ်က္မ်ားအနက္  

ဘာသာစကား၊ တည္ေနရာႏွင့္ အထူးျပဳမႈကုိ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ရွာေဖြမႈ ဝဘ္ဆုိက္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ 

• တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးကုိ ကူညီရွာေဖြေပးရန္ (877) 632-4996 သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ဖုန္းလုိင္းေပၚတြင္  
ရွိေသာအခါ ဘာသာစကား စကားျပန္တစ္ဦးကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။

အဆင့္ 3- C-3 ေဖာင္ကုိ သုံး၍ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ တင္သြင္းပါ

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ခံစားခြင့္ရွိရန္ သင္သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ ေရာဂါသည္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု  

နားလည္သိရွိၿပီး 2 ႏွစ္အတြင္း C-3 ေဖာင္ကုိ တင္သြင္းရမည္။

• C-3 ေဖာင္ေပၚရွိ သင္၏ အေျဖမ်ားသည္ သင့္ေတာင္းဆုိမႈ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် တိက်မွန္ကန္စြာ 
ဖဆုိေပးပါ။ 

• ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက C-3 ေဖာင္တြင္ သင့္ကုိ ကူညီ၍ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္သည္။ 

• သင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခ်ိန္က သင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္အားလုံးကုိ ေသခ်ာစာရင္းျပဳစုပါ။
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တစ္ခါတစ္ရံ သင့္အလုပ္ေၾကာင့္ သင္ နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင္ အလုပ္လုပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္  

အဆုတ္ေရာဂါမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ခါတလဲလဲ ဒဏ္ျပန္ျဖစ္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကဲ့သုိ႔ အ႐ိုးႏွင့္ ႂကြက္သား ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ေရာဂါမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။  

တစ္ခါတစ္ရံ ဤျပႆနာမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာလာမွသာ တျဖည္းျဖည္း ေပၚလာသည္။ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါအတြက္ ေဆးကုသမႈ 
ခံယူခြင့္ရွိၿပီး သင့္ေရာဂါသည္ သင့္အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု နားလည္သိရွိသည့္ေန႔မွ 2 ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါအတြက္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈ  

တင္သြင္းရမည္။  
သင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိ တင္သြင္းရန္ C-3 ေဖာင္ကုိ အသုံးျပဳပါ။

• သင့္ C-3 ေဖာင္ကုိ ကူညီျဖည့္စြက္ေပးရန္အတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္ထံ  
ဖုန္းနံပါတ္ (877) 632-4996 ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္သည္။ ဖုန္းေခၚဆုိသည့္အခါ စကားျပန္တစ္ဦးကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

• သင့္ C-3 ေဖာင္ကုိ ကူညီျဖည့္စြက္ေပးရန္အတြက္ WNYCOSH အလုပ္သမား စင္တာ ေဟာ့လုိင္းသုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္သည္။ သင့္ C-3 ေဖာင္
ကုိ ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ဘာသာစကား အကူအညီရယူရန္ (716) 206-3550 သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္သည္။

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
• အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးသည္ အလုပ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈ အာမခံကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 

• ၎တြင္ သင္ လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ သင္ ခံစားရသည့္ အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ ေရာဂါမ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ 

• ၎သည္ သင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေသဆုံးသြားပါက သင့္မိသားစုအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 

• သင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါက လစာ အစားျပန္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ သင္ ယခင္လုပ္ခဲ့သည္အလုပ္ႏွင့္ လစာပမာဏ တူညီေသာ အလုပ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။

သင္သည္ ဆူညံေသာ အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈကုိ ခံစားခဲ့ရပါက “အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈ ေလ်ာ္ေၾကး” ကုိ ရရွိႏိုင္သည္။  
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ႏွစ္ခုရွိပါသည္- 
1. သင္သည္ ဆူညံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေဝးတြင္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ ရွိရမည္။ သင္သည္  
အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးမႈတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆူညံေသာ အလုပ္ခြင္တြင္ ေနာက္ဆုံးရွိေနသည့္အခ်ိန္မွ ရက္ 90 မျပည့္မခ်င္း ထုိစစ္ေဆးမႈကုိ  
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ဤစစ္ေဆးမႈသည္ အနိမ့္ဆုံး အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈကုိ ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ဆုံးရံႈးမႈသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ ဆူညံသံႏွင့္ ထိေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျပာထားသည့္ ဆရာဝန္၏ တင္ျပခ်က္တစ္ခု ပါဝင္ရမည္။ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အေထာက္အထား အခိုင္အလုံ တင္ျပျခင္း 
မရွိဘဲ ေတာင္းဆုိမႈကုိ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
2. သင္၏ ေနာက္ဆုံး ဆူညံေသာ အလုပ္ခြင္မွ ထြက္ခြာလာသည့္ ေန႔မွစ၍ 2 ႏွစ္ႏွင့္ 3 လအတြင္း C-3 ေဖာင္ကုိ သုံး၍ အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈအတြက္ နစ္နာေၾကး 
ေတာင္းဆုိမႈ တင္သြင္းရမည္။

အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကားအာ႐ုံ ဆုံးရံႈးမႈ

အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ

C-3 ေဖာင္ကုိ အြန္လုိင္းတြင္  

တင္သြင္းရန္
အြန္လုိင္း   
www.wcb.ny.gov/onlineforms/
c3/C3Form.html တြင္  
အမႈဖြင့္ႏိုင္သည္။

စာရြက္ျဖင့္ C-3 ေဖာင္ကုိ  

တင္သြင္းရန္
C-3 ေဖာင္ကုိ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲၿပီး ၎တြင္ 
 ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။ 
www.wcb.ny.gov/content/main/
forms/c3.pdf သုိ႔ သြားပါ။

C-3 ေဖာင္ မိတၱဴစာရြက္တစ္ေစာင္ ရယူရန္ 
Buffalo ႐ုံးခန္းသည္ 295 Main St. Suite 400၊ 
Buffalo၊ NY 14203 တြင္ တည္ရွိပါသည္။

မည္သည့္ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး  

႐ုံးသုိ႔မဆုိ သြားေရာက္ႏိုင္သည္ 

စာမ်က္ႏွာ 3



 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ နာမက်န္းျဖစ္မႈအတြက္ အနည္းဆုံး  
$1,000 မသုံးစြဲရမခ်င္း နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခု တင္သြင္းရန္ မလုိပါ။  
သင့္အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး စနစ္ျပင္ပ သင္၏ ေဆးကုသမႈ  
စရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္တုိင္ သင္၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္  
နာမက်န္းျဖစ္မႈႏငွ္ ့စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမွ်ာ္လင္မ့ထားသည္ ့အေျခအေနတစ္ခခုမု ွကာကြယ္ရန ္ 
C-3 ေဖာင္ကုိ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ဘုတ္အဖြဲ႔သုိ႔ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ နစ္နာေၾကး 
 ေတာင္းဆုိမႈကုိ တင္သြင္းႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈ  
တင္သြင္းျခင္းမရွိပါက အေျခအေန အမ်ားစုတြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ သင္၏ နစ္နာေၾကး 
 ေတာင္းဆုိမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား ဆုံးရံႈးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေသဆုံးမႈအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
တစ္ခါတစ္ရံ ေဘးကင္းမႈမရွိေသာ အလုပ္ခြင္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား  
အသက္ေသဆုံးၾကရသည္။
အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးဆုိင္ရာ ေသဆုံးမႈအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔  
ပါဝင္သည္။ 

• နယူးေယာက္ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ အသုဘ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ $10,000 အထိ။ 

• သင္၏ က်န္ရစ္သည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္၏ ပ်မ္းမွ်  
အပတ္စဥ္လစာမွ 2/3 အထိ။ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ wnycosh.org/family တြင္ ဘာသာစကား  
14 မ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ WNYCOSH မိသားစု ရင္းျမစ္ လမ္းၫႊန္ကုိ ၾကည့္ပါ။

လစာ အစားျပန္ေပးမႈ (ဆုံးရံႈးသြားေသာ လုပ္ခလစာမ်ား)

• သင္၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အလုပ္ 7 ရက္ႏွင့္ အထက္ ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္သမား  
နစ္နာေၾကးသည္ သင္ ဆုံးရံႈးသြားသည့္ လုပ္ခလစာမ်ားအနက္ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကုိ 
 ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

• သင္သည္ လုံးဝ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါက (သင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ခ်ိန္က သင္  
လုပ္ကုိင္ေနခဲ့သည့္ အလုပ္အကုိင္အားလုံးမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြေပၚ မူတည္၍) သင္၏  
ပ်မ္းမွ် အပတ္စဥ္ လစာမွ 2/3 အထိ ရရွိပါမည္။ 

• သင္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မသန္စြန္းျဖစ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္၍  
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါက သင္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွာေနေၾကာင္း  
သက္ေသျပရန္လုိသည။္ ယင္းကုိ အလုပ္သမား ေဈးကြက္တြင ္ထည့္တြက္မႈဟု ေခၚပါသည။္ 

• သင္၏ ဆရာဝန္သည္ သင္၏ မသန္စြမ္းမႈ ပမာဏကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးပါမည္။ 

• အလုပ္ရွင္၏ အာမခံေပးသူက သင့္ကုိ သီးျခား ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ စစ္ေဆးသူ (IME)  
တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကုိ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ 
 ေတာင္းဆုိပါက IME ခ်ိန္းဆုိမႈသုိ႔ သြားေရာက္သင့္ပါသည္။

အလုပ္သမား ေဈးကြက္တြင္ ထည့္တြက္မႈ

• တက္ႂကြစြာ သီးျခား အလုပ္ရွာေဖြမႈ 

• NYS DOL ရင္းျမစ္မ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ  
အသုံးျပဳလုိက္ပါ- 
✴ NYS DOL ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

✴ တစ္ေနရာတည္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္  
အလုပ္အကုိင္စင္တာမ်ား 

✴ အျခားအလုပ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

• အရြယ္ေရာက္သူ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္  
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ 
 ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း(ACCESS-VR)တြင္  
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ပါ 

• အလုပ္အကုိင္ သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္  
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ပါ 

• အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပညာေရး  
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ပါ

အလုပ္သမား ေဈးကြက္တြင္ ထည့္တြက္မႈဆုိသည္မွာ 
အလုပ္ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အတြက္  

တက္ႂကြစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ဤမွတ္တမ္းမ်ားကုိ သိမ္းထားပါ-

• သင္၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိမႈမ်ား၊  
အထူးသျဖင့္ သင္က သင္၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈကုိ 
 ႏႈတ္ျဖင့္ အစီရင္ခံပါက ၎တုိ႔ကုိ မွတ္သားထားပါ 

• သြားလာေရးစရတ္ိ ေျပစာမ်ားႏငွ္ ့ေဆးကုသမႈအတြက္ 
ခ်နိ္းဆုိမႈမ်ားမ ွေျပစာမ်ား 

• သင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္  
လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ အလုပ္မွန္သမွ် အားလုံးမွ  
လစာျဖတ္ပိုင္းမ်ား 

• အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ဘုတ္အဖြဲ႔မွ စာမွန္သမွ်
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သင့္အလုပ္ရွင္က သင္၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ ေပးေခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းလာပါက  
(အပိုင္း 32 စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း တရားဝင္စာမ်ား)-

သင့္အလုပ္ရွင္က သင္၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ လက္ခံပါက-

ကြၽႏ္ုပ္၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္မွာလဲ။ 
သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ 

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏ နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ ေပးေခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည္။

• ေပးေခ်မႈသည္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ေဆးကုသမႈႏွင့္ လစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအစား တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း  
တစ္ခါတည္း ေပးေခ်မႈျဖစ္သည္။ 

• သင္သည္ ေပးေခ်မႈကုိ လက္မခံမီ ေနာင္အနာဂတ္ ေဆးကုသရန္ လုိအပ္မႈအတြက္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

• ေပးေခ်မႈကုိ လက္မခံမီ ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

• အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ဥပေဒဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးက ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္  

သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ ျပည့္မီပါက သင္ ရရွိမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးပါမည္။ 

• သင့္အေနျဖင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသုိ႔ တက္ေရာက္သင့္ၿပီး ေတာင္းဆုိသည့္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးကုိ ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ 

• သင္၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျငင္းပယ္ခံရပါက ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွိပါသည္။ 

• သင္၏ အလုပ္ရွင္ကလည္း တရားသူႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား- 
• သင့္အလုပ္ရွင္အတြက္ အလုပ္မလုပ္ေပးမီကတည္းက သင့္တြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္  
သင္သည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သင္၏ အလုပ္ရွင္က ေျပာႏိုင္ပါသည္။ 

• သင္က ဝန္ထမ္းတစ္ဦး မဟုတ္ေၾကာင္း သင့္အလုပ္ရွင္က ေျပာႏိုင္ပါသည္ (သင္က သီးျခား  
ကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ေျပာလာႏိုင္ပါသည္)။ 

• "အလုပ္ေၾကာင့္" ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆုိလုိသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္  
နာမက်န္းျဖစ္မႈသည္ အလုပ္ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အလုပ္ရွင္က ေျပာႏိုင္ပါသည္။

• သင္၏ အပတ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် လုပ္အားခကုိ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ သင့္အလုပ္ရွင္၏ အာမခံ ကုမၸဏီက သင္၏ ေဆးကုသစရိတ္ကုိ  
စတင္ ေပးေခ်လာႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရွင္က သင္၏ ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားလွ်င္-
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ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားျပန္ႏွင့္  

ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွိသည္

• အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ဘုတ္အဖြဲ႔ကုိ ဖုန္းေခၚခ်ိန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္က  
ဖုန္းကုိင္သည့္အခါ စကားျပန္တစ္ဦးကုိ သင္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ 

• ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေဆးကုသမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူကုိ သင္  
ရွာေဖြသည့္အခါ သင့္ဘာသာစကားအတြက္ စကားျပန္မ်ားရွိသည့္  
ဆရာဝန္မ်ားကုိ www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/ တြင္  
ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ဤဝဘ္ဆုိက္ကုိ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္သာ  
ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

• လုံေလာက္သည့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ခံမရရွိဟု သင္  
ခံစားရလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္  
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/lac1.pdf တြင္  
တုိင္ၾကားႏိုင္ပါသည္

ဥပေဒဆုိင္ရာ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွိသည္

ဤသုိ႔ တရားစြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင့္ကုိ ကူညီေပးရန္ တရားရံုး ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္  
လုိင္စင္ရ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွိသည္။  သင္သည္  
တရားရံုး ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ရ ကုိယ္စားလွယ္ထံ တုိက္႐ိုက္ ေငြေပးေခ်ရန္  
မလုိအပ္ပါ။ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးကုိ သင္ လက္ခံ ရရွိလွ်င္ တရားရံုးေရွ႕ေနခကုိ  
သင့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ ရရွိပါမည္။

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိလွ်င္ WNYCOSH က ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။  

WNYCOSH အလုပ္သမားေရးရာ စင္တာ ေဟာ့လုိင္း (716) 206-3550

အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိမႈကုိ တင္ျပသည့္အတြက္ သင္၏  
အလုပ္ရွင္က သင့္ကုိ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းတုိ႔  

မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

သင့္အနီးအနားတြင္ရွိသည့္ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး အစိုးရေရွကေနတစ္ဦးကုိ ရွာေဖြရန္ (800) 342-3661 ကုိ ဖုန္းေခၚပါ  
သုိ႔မဟုတ္ New York Bar Association ရည္ၫႊန္း ဝန္ေဆာင္မႈသုိ႔ သြားပါ။
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WNYCOSH  
Worker Center

2495 Main Street Suite 438 

Buffalo, NY 14214  

(716) 833-5416 

အလုပ္သမားေရးရာ စင္တာ ေဟာ့လုိင္း (716) 206-3550 

wnycosh.org/comp

ေဖာ္ေဆာင္သူ- Genevieve Rados 

2018 WNYCOSH Frank Dolce Activist Fellow

တရားမွ်တမႈအတြက္ တုိက္ခိုက္ဖို႔ရာ အလုပ္သမားေတြကုိ ကူညီေပးရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္ 
(ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးေပးသူမွာ)-


