
 

WNYCOSH အလုပ္သမားစင္တာ 
သင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ သိထားပါ 

2495 Main Street • Suite 438 • Buffalo, NY 14214 • WNYCOSH.ORG • (716) 833-5416 

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ 

တစ္နာရီလွ်င္ $14.20 
ေမြးျမဴေရးလုပ္သားမ်ားသည္ လစာရရွိမည့္ ပုံစံႏွင့္ အလုပ္
လုပ္ရမည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ “ေမြးျမဴေ
ရးလုပ္ငန္း သေဘာတူညီခ်က္” ႏွင့္အတူ အနည္းဆံုးလုပ္ခ
လစာ တစ္နာရီလွ်င္ $14.20 ရရွိပါသည္။

ေဘာက္ဆူးေပးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား 

■ အလုပ္ရွင္မွေပး၍ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေဘာက္ဆူးအေနျ
ဖင့္ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုး $4.75 ႏွင့္ တစ္နာရီလွ်င္ လုပ္
အားခ $9.45 

■ အနည္းဆုံး လုပ္အားခ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ရရွိ
သည့္ ေဘာက္ဆူး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွေပးသည့္ 
ပမာဏသည္လည္း ျမင့္တက္ပါသည္ 

■ ေဘာက္ဆူးေပးထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္ပိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိပါသည္ 

■ ေဘာက္ဆူး သို႔မဟုတ္ ဆုေၾကးရရွိသည့္ အလုပ္သ
မားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဘာက္ဆူးမ်ားကို အလုပ္ရွင္
မွျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွျ
ဖစ္ေစ တိုက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ ေတာင္းဆိုခံ
ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးခံရျခင္း မရွိေစရ။

အနည္းဆံုး လုပ္အားခေပးမည့္ အခ်ိန္ဇယား*

ႏွစ္ 

2024 
2025

တစ္နာရီလွ်င္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခ 

$15.10 
$15.75

*နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ ျပင္ပ

ယာယီ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ယာယီအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါရပုိင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္- 
• ၎တုိ႔အသံုးျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ အိမ္ရွင္အလုပ္ရွင္ႏွစ္ဦးစလံုး ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း မရွိေစရ 
• အလုပ္ရွင္၏ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ ထပ္တူျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သာတူညီမွ်ေသာ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ ရရွိရန္ 

• အနည္းဆံုး လုပ္အားခ

ေဘးကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ သင့္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္-

• ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈကို သင္နားလည္သည့္ ဘာသာစ
ကားျဖင့္ ရရွိခြင့္ 

• ေဘးကင္းၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
ကင္းရွင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု 

• က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင္၏ႀ
ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပႏုိင္ခြင့္ 

• ေဘးမကင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေ
သာ အေျခအေနမ်ားကုိ OSHA သုိ႔ တုိင္ၾကားပုိင္ခြင့္ 

• သင့္အား ခ်က္ခ်င္းအႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္မည္ဟု သင္ယူဆသည့္ 
အလုပ္တာဝန္တစ္ခုအား ျပဳလုပ္ဖို႔ ျငင္းဆုိပုိင္ခြင့္ 

• သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိ
ထားပုိင္ခြင့္

• ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားအား အစီရင္ခံသည့္အ
တြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မခံရရန္ (အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ 
ဆုိးရြားသည့္ အလုပ္တာဝန္ေပးခံရျခင္း၊ စသည္) (မွားယြင္း
သည့္အျပဳအမူမ်ားကို တိုင္ၾကားသူအား ကာကြယ္ေပးမႈ
မ်ား) 

• ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
သင့္အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္အား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ စစ္ေ
ဆးခ်က္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရယူဖတ္ရႈခြင့္ 

• သင့္အလုပ္ခြင္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွ
င့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္ကုိ ရယူဖ
တ္ရႈပုိင္ခြင့္

Burmese



 

အခ်ိန္ပုိ 

အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ရက္သတၱပတ္လွ်င္ နာရီေေပါင္းး 40 ေေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည့့္အခ်ိန္အားလံုး အတြက္ပံုမွန္လုပ္အားခ၏ 1 
1/2 ဆ ရ႐ိွခံစားပုိင္ခြင့္႐ိွပါသည္ 

ေမြးျမဴေေရးအလုပ္သမားမ်ား၏ 

■ အခ်ိန္ပုိအလုပ္အတြက္ ႁခြင္းးခ်က္မ်ား႐ိွပါသည္- 
■ အလုပ္အမႈေေဆာင္ ဝန္ထမ္းမ်ား- အလုပ္ခန္႔ျခင္းး/အလုပ္

ထုတ္ျျခင္းျးျပဳလုပ္ႏုိႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပုိ
ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ပံုမွန္စီစဥ္ၫႊၫႊန္ၾကားသည့့္သူမ်ား 

■ ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ား- 4- ႏွစ္တက္ေရာက္ရသည့္ ဘြ႕ဲရရိွ
ထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တီထြင္ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
သူမ်ား

■ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေေရး ဝန္ထမ္းမ်ား- ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြ
တ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္
ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ရုံးအလုပ္မ်ား လုပ္ရသူ/
ဦးေႏွာက္သုံး၍ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား

လစာေေပးသည့့္ ႀကိမ္ႏႈႏႈန္းး 

အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ အလုပ္လက္ခံထားသည့္ရ
က္မွစ၍ 7 ရက္အတြင္းး လစာရ႐ိွရမည္

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမွ ကင္းးလြတ္ခြင့္ 

ေခါင္းးစဥ္ VII ႏွင့္နယူးေေယာက္ျျပည္နယ္ လူ႔အခြင့့္အေေရးဌာန
က အလုပ္သမားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း မရိွေစရန္ 
ကာကြယ္ေေပးပါသည္။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းးမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ အုပ္စုမ်ား

- လူမ်ိဳး 
- အသားအေေရာင္ 
- မူရင္းေးေနရပ္ႏိုင္ငံ 
- ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ 
- က်ား/မ ျဖစ္မႈ 
- မသန္စြမ္းးမႈ 
- လိင္စိတ္ထက္သန္မႈ

- တပ္မေေတာ္စစ္မႈထမ္းးမႈ 
- အထံုပါေေသာ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇ လကၡဏာမ်ား 
- မိသားစုအေျေျခအေေန 
- အိမ္ေေထာင္႐ိွမ႐ိွ 
- ျပည္တြင္းးအၾကမ္းးဖက္မႈ၏ သားေေကာင္ျျ
ဖစ္ျျခင္း

- ကုိယ္ဝန္႐ိွမႈ 
- ႏုိင္ငံေေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ား (အလုပ္ျျပင္ပ) 
- အပန္းေျဖလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (အလုပ္ခ်ိ
န္ျပင္ပ) 

- အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြ႔ဲဝင္ျျဖစ္မႈ

မွားယြင္းသည့္အျပဳအမူမ်ားကို တိုင္ၾကားသူအား ကာကြယ္ေပးမႈ 
မည္သည့့္အစုိးရေေအဂ်င္စီထံမဆုိ တုိင္ၾကားေသား သုိ႔မဟုတ္ အမႈဖြင့္ေ့ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ေေပးျခင္းး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းးသည္ 
တရားမဝင္ပါ 

 အစုိးရေေအဂ်င္စီတစ္ခုထံတြင္ အလုပ္႐ွင္ကို သေဘာရိုးျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈအတြက္ အလုပ္႐ွင္တစ္ဦးသည္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျပစ္ေေပး၍ မရပါ 

အလုပ္႐ွင္တစ္ဦးသည္ေေအာက္ပါနည္းျဖင့္ လက္တံု႔ျပန္ျျခင္းးအတြက္ တာဝန္ယူရမည္-

- အလုပ္ထုတ္ျျခင္းး/အလုပ္ျျဖဳတ္ျျခင္းး  
- အမည္ပ်က္စာရင္းးသြင္းျးျခင္းး 
- ရာထူးခ်ျခင္းး 
- အခ်ိန္ပုိဆင္းေစျခင္း/ရာထူးတုိးေေပးမႈကုိ ျငင္
းဆုိျခင္းး

- အလုပ္ခန္႔/ျပန္ခန္႔အပ္ရန္ မလု
ပ္ေဆာင္ျခင္း 

- ၿခိမ္းးေျေျခာက္ျျခင္းး 
- ၿခိမ္းးေျေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျျခင္းး 
- လခေေလွ်ာ့ျခင္း

- အခ်ိန္ေေလွ်ာ့ျခင္း 
- စည္းးကမ္းးၾကပ္ျျခင္းး 
- အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေေပးရန္ ျငင္းးဆုိျခင္းး 
- ရာထူးတုိးရန္အလားအလာမ်ားကုိ ထိခုိက္ေေစႏုိင္သည့္ျ့ျပ
န္လည္ေေနရာခ်ထားမႈ

အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေေၾကးရပုိင္ခြင့့္ 
သင္သည္ အလုပ္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရ႐ိွပါက- 

■ သင့့္အား “ဝင္ေငြအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္မထားသည့္ အခေၾကးေငြ" သုိ႔မဟုတ္ “တရားမဝင္ ေပးေငြ” ေေပးထားသည့္တိုင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္
နာေေၾကးအာမခံေေငြကုိ ခံစားခြင့္႐ိွပါသည္။ 

■ သင့့္အလုပ္႐ွင္မွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမားေေတာင္းးဆုိခ်က္ သုိ႔မဟုတ္  C-3 ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့့္စြက္ရပါမည္ သုိ႔မဟုတ္ (716) 206-3550 ၌ 
WNYCOSH အလုပ္သမားစင္တာ ၏ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းမွ အကူအညီ ရယူႏုိင္ပါသည္။
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