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နိဒါန္း
ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေၿ
ခခံအခြင္႔အေရးမ်ား၊ အကူညီအေထာက္အအပံ့နွင္႔ အတြင္းက်က်သိရွိနားလည္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်
က္အလက္မ်ားရရွိေရးအေတြက္ ဌာနဆိုင္ရာအဆက္သြယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္းအတြင္း သင္၏ရပိုင္ခြ
င္႔မ်ားအား အခိုင္မာ ရယူနိုင္ေစရန္နွင္႔ အလုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူပန္မွုမ်ားကို ဖြင္႔ဟ ေၿပာဆိုနိုင္ေစရန္ အဆိုၿ
ပဳခ်က္မ်ားကို ၿပဌာန္းထားပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ အသံုးဝင္ၿပီး မွန္ကန္တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားနွင္႔ လုပ္ငန္းစ
ဥ္မ်ားမွာ မၾကာခဏ ေၿပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၿပည္နယ္နွင္႔
ဗဟို ႏွစ္ရပ္လံုး အေပၚ အေၿခခံထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ကာလသို႔ မ်က္ေမွာက္ၿပဳ ေရးသားေ
ဖာ္ဆိုထားပါသည္။
Western New York Occupa5onal Safety and Health (WNYCOSH) Worker Center မွ အလုပ္သမား
မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏
ရပိုင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေလ႔က်င္႔ ေပးမွုမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင္႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကား
ပို႔ခ်မွုမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္းပိုင္ဆိုင္ရာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးမွု၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား၊ တက္ၾကြလုပ္ရွားမွုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေသာ ေကာင္စီတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။
၁၉ ၇၉ ခုနွစ္တြင္ WNYCOSH အား အလုပ္သမားမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔ လူထုက်န္းမာေရး တ
က္ၾကြလုပ္ရွားသူမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ Niagara Falls ၿမိဳ ႔တြင္းမွာ တည္ရွိေသာ
Good Year စက္ရံုနွင္႔ Love Canal မွ ထြက္လာေသာ အဆိပ္အေတာက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ၿပ
ည္သူလူထု နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ညီလာခံကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ နွစ္ေပါ
င္းသံုးဆယ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ WNYCOSH မွ အလုပ္သမားအဖြဲ႔စည္းမ်ား (labor Union)၊ က်န္းမာေရးနွင္႔
ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းေရး တက္ၾကြလွုပ္ရွားသူမ်ား၊ လူထုက်န္းမာေရး ေထာက္ခံ အားေပးေသာ တစ္
ဦးဆိုင္၊ အဖြဲ႔စည္းမ်ား နွင္႔ အသင္ဝင္အေနထားၿဖင္႔ တည္ေထာင္ ရပ္တည္နိုင္ခ့ဲသည္။ ေဘးအႏ ၱရယ္
မ်ားကို သိၿမင္နိုင္ၿခင္း၊ က်ေရာက္လာမည္ အႏ ၱရယ္မ်ား၏ ၾကီးသည္ငယ္သည္ ပမာဏကို ခြဲၿခားနိုင္ၿခ
င္း နွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ားကို WNYCOSH မွ ပို႔ခ်ခဲ႔ၿပီး အလုပ္သမား ငါးေသာင္းေ
က်ာ္ခန္႔ကို အလုပ္ခြင္အတြင္း ေဘးအႏ ၱရယ္မ်ားကို သိတတ္နားလည္ၿပီး ယခင္ထက္ပို၍ အႏ ၱရယ္က
င္းေဘးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ေစရန္ အားၿဖည္႔ေပးနိုင္ခဲ႔သည္။
နွစ္ေပါင္း ၃၈ နွစ္တာကာလအတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ား စိတ္ထိခိုက္န
စ္နာၿခင္း၊ အမ်က္ေဒါသထြက္ရၿခင္း၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံေနရၿခင္း အစရွိသည္ အလုပ္ခြင္၌ ရင္ဆိုင္ေန
ရေသာ အခက္ခဲမ်ားကို အမ်ားၿပည္သူမ်ား ထင္သာၿမင္သာေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေကာင္စီ
မွ အလုပ္သမားအခြင္႔အေရးမ်ားကို သပိတ္ေမွာင္႔ ဆႏၵ ၿပေဖာ္ထုတ္ၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အလု
ပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ မေလးမစားဆက္ဆံၿခင္း၊ မတရားဆက္ဆံၿခင္းမ်ား အစရွိသည္ တို႔
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မွာ မၾကာခဏ ၿဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကို သတိေပး နွိဳးေဆာ္ခ်က္မ်ားၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ အလုပ္ခြင္အတြင္း ရသင္႔ရထိုက္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေရးသာေဖာ္ၿပထားေသာ စာေပ
စာေစာင္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထုတ္ၿပန္ထားၿခင္း မရွိရသည္ အလြန္ပင္ အံ့ၾသ မိပါသည္။ ဤလက္စြဲ
စာအုပ္ကို ေအာင္ၿမင္စြာထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ၿဖဴးနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။
မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ေခါင္းပံုၿဖတ္စားေနၾကေသာ အလုပ္
ရွင္မ်ား၊ လူ႔က်င္႔ဝတ္မ်ားအား ေဖာက္ၿပန္ေနၾကေသာ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာစိတ္မ်ားကို တမင္ၾကံစ
ည္ေနတတ္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား ထံမွ အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ အလုပ္ခြင္၌ UNION (အ
လုပ္သမားအဖြဲ႔) ဖြဲ႔ၿခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဂုဏ္ နွင္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရရွိေစနိုင္ပါသည္။
အကယ္၍မ်ား သင္႔အလုပ္ခြင္ ၌ UNION ဖြဲ႔စည္းထားၿခင္းမရွိပါက တရားမွ်တစြာ ၿဖင္႔ အလုပ္
သမားတစ္ဦး၏ ရသင္႔ရထိုက္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရရွိရန္တၿခားအရာမ်ားကိုေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသ
ည္။ သင္႔အခြင္႔အေရးနွင္႔ ဥပေဒမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အလုပ္ရွင္၏ လုပ္ရပ္ မ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီ မညီ အစရွိ
သည္႔ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပါ။ ၿပသနာ မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထား
ၿခင္း၊ သင္ေတာ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံမွ
အကူညီရယူၿခင္း၊ Community နွင္႔ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရယူၿ
ခင္း အစရွိသည္႔ အသင္႔ေတာ္ဆံုး လုပ္ရမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။
ဤမွတ္တမ္းစာမွာ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းစနစ္က်က်အေထာက္အ
ကူၿပဳနိုင္ရန္ေရးသားေဖာ္ဆိုထားပါသည္။ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံေပး အေနၿဖင္႔ အသံုးၿပဳရန္မသင္႔ေ
တာ္ပါ။ အလုပ္သမားစင္တာ သို႔မဟုတ္ ေ႔ရွေန ၿဖင္႔သာ သင္၏ ၾကံဳေတြေနရေသာ အလုပ္ခြင္အခက္ခဲ
မ်ားကို ေဆြးေႏြးသင္႔ပါသည္။
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လုုပ္အားခ နွင္႔ အလုုပ္ခ်ိန္(နာရီ)

သင္၏ အနည္းဆံုးပ်မ္းမွ်လုုပ္အားခ (Minimum Wage) မည္မွ်ရ ရမည္နည္း?
၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မွစ၍ အခ်ိန္ၿပည္႔ အလုုပ္သမားတစ္ဦးစီ၏ ဝင္ေငြ သည္ တစ္နာရီ
လွ်င္အနည္းဆံုး ေဒၚလာေငြမွာ $၁၀.၄၀ ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္နာရီလွ်င္
အနည္းဆံုး လုပ္အားခမွာ $၁၁.၁၀ ထိ တိုးၿမင္႔မွာၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္
နာရီစာ လုုပ္အားခသည္ ေဒၚလာေငြ ၁၁.၈၀ ထိရမွာၿဖစ္သည္။ ေယဘုုယ်အားၿဖင္႔ အခ်ိန္ၿပည္႔အလုုပ္
သမား မဟုုတ္ခဲ႔သည္႔တိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ပိုင္းကေလးထိန္းမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းအၾကံေပးအရာရွိမ်ား အစရွိ
သည္႔ အခ်ိန္ပိုင္းအလုုပ္သမားမ်ားကို အလုုပ္ခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ ပ်မ္းမွ်အနည္းဆံုးလုုပ္အားေငြ
Minimum Wage ရ ရမည္ၿဖစ္သည္။ သဒါၶေၾကး နွင္႔ ေဘာက္ဆူးရေသာ စားေသာက္ဆိုင္ စားပြဲထိုး
မ်ား၊ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ပ်မ္းမွ်အနည္းဆံုးလုုပ္အားေငြ (၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး
တစ္နာရီ ေဒၚလာေငြ ၇.၅၀၊ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ တြင္ တစ္နာရီ ေဒၚလာေငြ ၇.၈၅) ရမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေ
ဘာက္ဆူးအပါအဝင္ လုုပ္အားေငြသည္ အနည္းဆံုးလုုပ္အားေငြ Minimum Wage နွင္႔ ထပ္တူ သို႔မ
ဟုုတ္ ၎ထက္မ်ားရမည္။
လုုပ္အားခ နွင္႔ပတ္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို https://labor.ny.gov/
formsdocs/wp/CR146.pdf စာမ်က္နွာမွာ သြားေရာက္ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္: ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မွုအလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ အစားေသာက္ဝန္ေဆာင္မွုေပးေသာ အလုပ္သ
မားမ်ား၏ ေဘာဆူးမ်ား ရပိုင္ခြင္႔မ်ားသည္ ၿခားနားနိုင္ပါသည္။
ေတာင္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္လဲ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အနည္းဆံုးလုုပ္ခလစာ မ်ားကို ရရွိနိုင္
ပါသည္။ ခြ်င္းခ်က္အေနၿဖင္႔ အလုုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုုပ္သမားမ်ား၏ လစာမွ ေနထိုင္စရိတ္၊ စားစရိ
တ္ မ်ားကို နွုတ္ယူနိုင္ပါသည္။ လယ္ယာလုုပ္ကိုင္သူမ်ားနွင္႔ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ စာမ်က္နွာတြင္ သြားေရာက္ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။
https://labor.ny.gov/formsdocs/wp/CR190.pdf

အလုုပ္အခ်ိန္ပိုဆင္းၿခင္းနွင္႔ လုုပ္အားခအေၾကာင္း
သင္႔၏အလုုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ပါတ္အတြင္း နာရီ ၄၀ ထက္ပိုပါက သင္႔ လုုပ္အားခ၏ တစ္ဆခြဲ ရ
မည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ သင္႔၏ လုုပ္အားခမွာ တစ္နာရီလ်င္ ေဒၚလာေငြ ၁၀ ရသည္ဆိုပါစို႔၊ သင္႔အခ်ိန္ပို
လုုပ္အားခသည္ တစ္နာရီလ်င္ ေဒၚလာေငြ ၁၅က်ပ္ နွုန္းၿဖင္႔ အခ်ိန္ပိုနာရီတိုင္းအတြက္ အခ်ိန္ပို နွုန္းေ
ပးရမည္။ လခစား အလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ အစရွိသည္႔ အခ်ိဳ ႔ေသာ အလုုပ္
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သမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခရမည္မဟုုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လဲ အလုုပ္မူဝါဒ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား
အရ တခ်ိဳ ႔ေသာလခစားအလုုပ္သမားမ်ားသည္လဲ အခ်ိန္ပို လုုပ္အားခ ရနိုင္ပါသည္။ မိသားစုုက်မ္း
မာေရးေစာင္႔ေရွာက္ေပးသူမ်ား၊ အိမ္ေနအိမ္စား အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခရနိုင္ပါသ
ည္ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခသည္ တစ္ဆခြဲၿဖစ္ေသာလဲ မိမိ၏လုုပ္အားခ တစ္ဆခြဲမဟုုတ္ပဲ ၿပည္န
ယ္မွခ်ထားေသာအနည္းဆံုးလုုပ္အားခ၏ တစ္ဆခြဲကိုသာ ရနိုင္ပါသည္။ အိမ္ေနအိမ္စားအလုုပ္သမား
မ်ားသည္ အလုုပ္ခ်ိန္နာရီ ၄၄ နာရီေက်ာ္မွသာလ်င္ အခ်ိန္ပိုဟု သတ္မွတ္သည္။

အခ်ိန္ပိုအားအစားထိုးၿခင္း
အခ်ိန္ပိုအားအစားထိုးၿခင္းဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ပိုလုပ္၍ရမည္႔လုပ္အားခအား တစ္ပါတ္ နာရီေ
လးဆယ္အားေလ်ာ႔ခ်ၿပီး ထုုိနာရီေလးဆယ္နွင္႔အစားထိုးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယင္းကဲ႔သို႔ အခ်ိန္ပိုအား အ
စားထိုးၿခင္းသည္ တရားမဝင္ေသာ လုုပ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ အခ်ိန္ပိုအားအစားထိုးၿခင္းနွင္႔ဆိုင္ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ စာမ်က္နွာတြင္ သြားေရာက္ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။
https://www.workplacefairness.org/comp-time

လစာထုုတ္ရက္အေၾကာင္း
အလုုပ္သမားတိုင္းသည္ လုုပ္အားခကိုပံုမွန္ေန႔တြင္ မဆိုင္းမတြရပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ ပံုမွန္အားၿဖင္႔
အပါတ္စဥ္ သို႔မဟုုတ္ ၂ပါတ္တစ္ခါ လုုပ္အားခထုုတ္ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အလုုပ္လုပ္ေသာအခ်ိန္တိုင္း၏
လုုပ္အားခကိုရနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ အလုုပ္သင္ခ်ိန္၊ စက္ပစၥည္းၿပင္ဆင္ခ်ိန္၊ အလုုပ္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိ
န္နွင္႔ တစ္ခ်ိန္ အေၿပာင္းအလဲအတြင္း ေနာက္အလုုပ္သမားမ်ားအား အစီရင္ခံစာတင္ခ်ိန္ တြင္လဲ
သင္႔အလုုပ္ခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး လုုပ္အားခကို ရရွီနိုင္ပါသည္။ ပြဲခရေသာ အေရာင္း စာေရး တိုင္းသ
ည္ အနည္းဆံုး တစ္လတစ္ခါ လုုပ္အားခထုုတ္ခြင္႔ ရွိၿပီး လုုပ္အားခကို လစဥ္ပြဲခရေသာ ေန႔ထက္ ေနာ
က္မက်ပဲ လုုပ္အားခထုုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

လစာထုုတ္ရက္မွန္မမွန္
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ဆိုင္ရာ အလုုပ္သမားဥပေဒအရ လုုပ္အားခအေၾကာင္းနွင္႔ လစာထုုတ္
ရက္ကို ပထမဆံုးအလုုပ္ခန္႔သည္႔အခ်ိန္မွာအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ၿပထားရမည္ၿဖစ္ၿပီး ထိုအေၾ
ကာင္းၾကားစာတြင္ မိမိဖတ္တတ္ေသာ ဘာသာစကားၿဖင္႔ ေဖာ္ၿပထားရမည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာတြ
င္ မိမိ လစာထုုတ္ရက္ မွန္မမွန္ကို ဖတ္ယူၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။
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ထိုအေၾကာင္းၾကားစာသည္ အလုုပ္စမဝင္ခင္ကတည္းက ရရွိထားရမည္ၿဖစ္ၿပီး လက္ခံရရွိေၾ
ကာင္းလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္။
လစာမွ ၿဖတ္နွုတ္ယူနိုင္ၿခင္း နွင္႔ ၿဖတ္နွုတ္မယူနိုင္ၿခင္း
လစာအမ်ားစုုမွာ ပိုက္ဆံအခ်ိဳ ႔ၿဖတ္နွုတ္ၿခင္းရွိသည္။ ထိုသုိ႔ၿဖတ္နွုတ္ယူၿခင္းမ်ာကို အဘယ္႔ေၾ
ကာင္႔ ၿဖတ္နွုတ္ၿခင္းကို အလုုပ္ရွင္မွ ေရးသားေၿပာဆိုၿခင္းရွိရမည္။ လူမွူေရးဆိုင္ရာ လုုပ္ၿခံဳေရး (social
security) ၊ အခြန္ နွုတ္ယူမွူ၊ အေၾကြးနွုတ္ယူမွု၊ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကး အစရွိသည္႔ တရားရံုးမွ အမိ
န္႔အရ ေငြေပးေခ်မွု၊ အစရွိသည္တို႔ကို လစာမွ ၿဖစ္နွုတ္ယူနိုင္သည္။ က်မ္းမာေရး သို႔မဟုုတ္ ဒုုကိၡတ
အာမခံေၾကး၊ အလုုပ္သမားေရးရာကာကြယ္မွူ၊ ပင္စင္၊ လူမွုေရး၊ ေငြစုၿခင္း အစရွိသည္တို႔သည္
သင္႔၏ခြင္႔ၿပဳသည္႔အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပထားမွသာလွ်င္ လစာမွ ၿဖတ္နွုတ္ယူနိုင္သည္။ ဟိုတယ္ဝ
န္ထမ္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ နွင္႔ လယ္ယာ လုုပ္ကိုင္သူမ်ား ထံမွ အလုုပ္ရွင္သည္ ေနစရိ
တ္စားစရိတ္ကို ၿဖတ္နွုတ္ယူနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ၿငားလဲ မသမာေၾကး၊ ပစၥည္းခိုးခံရၿခင္း က်ကြဲပ်က္စီးၿခ
င္း၊ အလုုပ္ေပါ႔ဆၿခင္း၊ လုုပ္ငန္းဝင္ေငြ နည္းပါၿခင္း အစရွိသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္ရွင္
မွ အလုုပ္သမား၏ လစာကို ၿဖတ္နွုတ္ယူၿခင္းကို ဥပေဒမွ တားၿမတ္ထားသည္။ တူညီဝတ္စံုသို႔မဟုုတ္
အလုုပ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ရန္လုိအပ္ပါက ယူနီေဖာင္း ဝယ္ယူၿခင္း သန္႔ၿခင္းစင္ၾကယ္ၿခင္း အစရွိသည္႔ ကုု
န္က်ေငြေၾကာင္႔ အနည္းဆံုးလုုပ္ခလစာ ထက္ေလ်ာ႔နည္းသြားလွ်င္ အလုုပ္ရွင္မွ ယူနီေဖာင္းဝယ္ေပးရ
မည္။

အလုုပ္ရွင္မွ ပိတ္ရက္နွင္႔ ညဖက္အလုုပ္ခိုင္းနိုင္ပါသလား။
အလုုပ္ရွင္သည္ သင္႔အား ညဖက္ၿဖစ္ေစ စေနတနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္တြင္ၿဖစ္ေစ အလုုပ္ခိုင္းနိုင္ပါ
သည္။ အသက္၁၈ နွစ္ ၿပည္႔သည္ဆိုပါက တစ္ရက္တြင္း ၿဖစ္ေစ တစ္ပါတ္တြင္း ၿဖစ္ေစ အလုုပ္ရွင္၏
ဆႏၵအတိုင္း နာရီ အနည္း အမ်ား လုုပ္ေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ၿငားလဲ အပတ္စဥ္ ၂၄ နာရီဆက္
တိုင္းအလုုပ္ခိုင္းပါက ၂၄နာရီဆက္တိုက္လုပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး တရက္ခန္႔ ေပးနားရမ
ည္။

အလုုပ္နားခ်ိန္
မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ မည္သည္႔သူသည္ မည္မွ် နားရမည္ဟု ဥပေဒမရွိေသာ္လည္း ၆ နာရီ အ
ထက္ အလုုပ္လုပ္ၿပီးလွ်င္ နာရီဝက္ခန္႔အနည္းဆံုး ေပးနားရမည္။ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ အေနွာင္႔ယွက္က
င္းစြာ စားသံုးခြင္႔ရွိသည္။ အလုုပ္ရွင္သည္ အလုုပ္သမားမ်ား ထမင္းစားခ်ိန္အတြက္ ဥပေဒအရလစာေ
ပးရန္မလိုေသာ္လည္း အလုုပ္ခ်ိန္တြင္း ခဏတာနားေနခ်ိန္အတြက္ လစာေပးရမည္။
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အားလက္ရက္ သို႔မဟုုတ္ ဖ်ားနားသည္႔ရက္ ခြင္႔တိုင္ၿခင္း
အားလက္ရက္ သို႔မဟုုတ္ ဖ်ားနာသည္႔ရက္မ်ားအတြက္ အလုုပ္ရွင္မွလုပ္အားခေပးရန္ မလိုအ
ပ္ေပ။ အလုုပ္ရွင္မ်ားသည္ မိမိအလုုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးအၿမတ္အတြက္ အလုုပ္စာခ်ဳပ္တြင္ အလုုပ္
သမားနွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း အလုုပ္သမားေရးရာနွင္႔ ညိွနွိုင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုုပ္၏ အ
က်ိဳးခံစားမွုမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ၿပထားေလ႔ရွိသည္။

ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ ဒုုကၡသည္မ်ားခံစားခြင္႔
၎ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမားနွင္႔ ဒုုကၡသည္မ်ားသည္လည္း ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထပ္တူထ
ပ္မွ် ခံစားနိုင္သည္။ ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္႔ အလုုပ္နွင္႔ဆို
င္ေသာ အကူညီမ်ားကို The NYS Department of Labor’s Division of Immigrant Policies and
Affairs (877-466-9575) နွင္႔New York Immigration Coalition ႒ာနမ်ားတြင္ ရယူနိုင္ပါသည္။

ရသင္႔ေသာလုုပ္အားခမရေသးလွ်င္
သင္၏ရသင္႔ေသာလုုပ္အားခမရေသးပါက Western New York Workers’ Cener ကိုဆက္
သြယ္နိုင္ပါသည္။ NYS Department of Labor Division of Labor Standards မွာလည္း အမွူတင္
ထားနိုင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ႒ာနမ်ားတြင္လည္း အကူညီ ရယူနိုင္ပါသည္။
NYS Department of Labor
www.labor.state.ny.us
1(888)469-7365
USDepartment of Labor
www.dol.gov
1(866)487-2365
သတင္းအခ်က္လက္မ်ားသိလိုလွ်င္
Workplace Fairness
https://www.workplacefairness.org/payhours
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အလုုပ္မွထုတ္ပယ္ၿခင္း

အလုုပ္ၿပဳတ္သြားခဲ႔လ်င္ အလုုပ္မွထုတ္ပယ္ၿခင္းနွင္႔ပတ္သတ္၍ၿငင္းဆိုနိုင္ခြင္႔ရွိသလား?
အေၾကာင္းအရာအလုုိက္ ၿငင္းဆိုခြင္႔ရွိလဲရွိသည္၊ ရွိလဲမရွိပါ။ Union (အလုပ္သမားေရးရာ)မွ ေ
သာ္လည္းေကာင္း တၿခားေသာ အလုုပ္သမားဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားကို အေလးေပးေသာ အလုုပ္ရွင္
မ်ား၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္မူဝါဒ အရ အေၾကာင္းမရွိပဲ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္ခြင္႔မရွိပါ။
Union နွင္႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုုပ္သမ်ားသည္ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္ၿခင္းခံရပါက ခ်က္ခ်င္း
Union သို႔ အေၾကာင္းၾကားနိုင္ၿပီး Union ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ အကူအညီ အၾကံေကာင္းမ်ားကို ရယူနို
င္ပါသည္။ Unionနွင္႔ စာခ်ဳပ္မခ်ုဳပ္္ဆိုထားေသာ အစိုးရဝန္းထမ္းမ်ားအတြက္ အစိုးရမွဥပေဒ ၿပဌာန္း
ထားၿပီး မတရား အလုုပ္မွထုတ္ပယ္ၿခင္းကို တားၿမစ္ထားပါသည္။ ပုုဂၢလိက အလုုပ္မ်ားနွင္႔ Unionနွင္႔
စာခ်ုဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿခင္းမရွိေသာအလုုပ္မ်ားသည္ကြဲၿပားၿခားနားမွုရွိသည္။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္သည္
ဆႏၵၿဖင္႔သာလုုပ္ကိုင္ငွားရမ္းေသာ ၿပည္နယ္ၿဖစ္သည္။ တနည္းအားၿဖင္႔ ပုုဂၢလိက ကုုမၺဏီမ်ားနွင္႔
Union စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿခင္းမရွိေသာ အလုုပ္အကိုင္မ်ားသည္ မည္သည္႔ အေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင္႔မဆို
အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္နိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည္႔တိုင္၊ မည္မ်ွၾကာရွည္အလုုပ္ လုုပ္
ခဲ႔သည္႔တိုင္၊ တရားသည္မတရားသည္ၿဖစ္သည္႔တိုင္၊ မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္႔တိုင္ အလုု
ပ္ရွင္သည္ အလုုပ္မွပယ္ထုတ္နိုင္သည္။ မတရားေပမဲ႔ဒီလိုပါပဲ။

အလုုပ္ရွင္သည္ အလုုပ္သမားလက္စြဲစာအုုပ္မွပါသည္႔ က်င္႔ထံုးဆိုင္ရာမ်ားအား က်ဴးလြန္ခဲ႔လ်င္!
အလုုပ္သမားစာခ်ုဳပ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လက္စြဲစာအုုပ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရး
သားေဖာ္ၿပထားသည္႔အတိုင္း အလုုပ္ရွင္မွ မတရားထုုတ္ပယ္ခံရၿခင္းေၾကာင္႔ မိမိ၏ ဆံုးရွံုဳးသြားေသာ
လစာတန္ေၾကးနွင္႔ အလုုပ္ၿပန္ရေရးအတြက္ တရားစြဲနိုင္ပါသည္။ တခ်ိဳ ႔ အလုုပ္သမား အခြင္႔အေရးနွ
င္႔ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလုုပ္စာခ်ဳပ္မွာလဲ ေတြ႔ရွီနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္ရွင္
မွ အလုုပ္သမားလက္စြဲစာေစာင္မွ ပါသည္႔ က်င္႔ထံုးအတိုင္းမလုုိက္နာပဲ သင္႔အားအလုုပ္မွ ပယ္ထုတ္
ခဲ႔မည္ဆိုပါက အလုုပ္သမားစင္တာ ကို ဖံုးေခၚနိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ အလုုပ္မွာ ခြဲၿခားဆက္ဆံေသာ ၿပသနာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက
အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားအား လူမ်ိဳးေရးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသားအေရာင္အရ ေသာ္လ
ည္းေကာင္း၊ ဘာသာအယူဝါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္ဆြဲေဆာင္
မွုေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပင္ရင္းနိုင္ငံခြဲၿပားၿခားနားမွုေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြ
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ယ္ေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုုအေၿခေနေၾကာ
င္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွုေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင္႔ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရး (သို႔) ေတာင္လွန္ေရးေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုုကၡိတ (သို႔) အလုုပ္သ
မားေရးေရာ၏ အသင္းဝင္မွုေၾကာင္႔ေသာ္လည္း အလုုပ္မွ ပယ္ထုတ္၍ မရပါ။ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အေၾ
ကာင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ပယ္ထုတ္ခံရပါက NYS Division of Human Rights ဒါမွမဟုုတ္ US Euql
Employment Opportunity Commission သို႔ တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ တရားလဲဆြဲနိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပုုဒ္မ ၂၁၅-A အရ ခြဲၿခားဆက္ဆံေသာ အလုုပ္ရွင္မ်ားအား ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ထား
သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ခြဲၿခားဆက္ဆံခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသာမက မီတာတိုင္းထြားသူမ်ား၊ ပါက
င္တစ္ကဒ္ေပးသူမ်ား၊ ရဲသားမ်ား အစရွိသည္႔ ဒဏ္ေငြရိုက္သည္႔ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳး
ဝင္သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာနွင္႔ ပါတ္သတ္၍ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာ ေပၚတြင္ သြားေ
ရာက္ၾကည္႔ရွု ႔နိုင္ပါသည္။

တၿခားမည္သည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လဲတရားမဝင္ပဲ အလုုပ္မွထုတ္ပယ္ၿခင္း ထေၿမာက္သန
ည္း?
အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားအား ၾကည္႔မရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မေက်နပ္၍ ေသာ္လည္းေကာ
င္း အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင္႔ လက္တုန္႔ၿပန္လိုစိတ္ၿဖင္႔အလုုပ္ထုတ္ၿခင္းသည္ တရားမဝင္ပဲ အလုုပ္မွ
ထုုတ္ပယ္ၿခင္းထေၿမာက္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ မိမိ၏အလုုပ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ည
မ္းေစၿခင္း သို႔မဟုုတ္ OSHA မွခ်မွတ္ထားေသာ စံနွုန္းစီးမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ မညီညြတ္၍ ေသာ္လ
ည္းေကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစိုးရရံုးသို႔ တိုင္ၾကားၿခင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ပ
ယ္ထုတ္ခံရပါက ေရွ ႔ေန သို႔မဟုုတ္ OSHA သို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
ခြဲၿခားဆက္ဆံလိုစိတ္ၿဖင္႔အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္ၿခင္းခံရပါက သင္႔အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သင္႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း EEOC (http://www.eeoc.gov/employees/
charge.cfm) , the NYS Department of Human Rights (https://dhr.ny.gov/
how_to_file_a_complaint.html) သို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ ေရွ ႔ေနနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းၿခင္းလည္း ၿပဳ
လုုပ္နိုင္ပါသည္။ မိမိအားလတ္ခ်ိန္၊ အလုုပ္ခ်ိန္မဟုုတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ နုုိင္ငံေရးလုုပ္ရွားမွုတြင္ပါဝင္မွုေၾ
ကာင္႔ အလုုပ္မွပယ္ထုတ္ခံရပါကလည္း ေရွ ႔ေနၿဖင္႔ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။
Family and Medical Leave Act (FMLA) ဥပေဒအရ မိသားစုုအေၾကာင္းေၾကာင္႔၊ မိမိက်န္း
မာေရးေၾကာင္႔ အလုုပ္မွခြင္႔ယူနိုင္ပါသည္။ ခြင္႔ယူၿခင္းနွင္႔ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်
က္နွာ ၁၅ တြင္သြားေရာက္ဖတ္ရွုနိုင္ပါသည္။ အၿခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္ထုတ္ခံ
ရၿခင္းသည္လည္း မွားယြင္းစြာ အလုုပ္ထုတ္ခံရၿခင္းေၿမာက္နိုင္ပါသည္။ သင္႔အလုုပ္ထုတ္ခံရမွုနွင္႔ ပတ္
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သတ္ၿပီး မွားယြင္းစြာ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပတ္ခံရၿခင္း ဟုုတ္မဟုုတ္ကို အလုုပ္သမားအသင္းတိုက္တြင္ ေ
ဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ မွားယြင္းစြာ အလုုပ္မွထုတ္ပါယ္ခံရၿခင္း ထင္ရွားပါက အလုုပ္သမားအ
သင္းတိုက္မွ အလုုပ္သမားေရးရာ ေရွ ႔ေနၿဖင္႔ ေတြ႔ဆံုေပးနိုင္ပါသည္။

အလုုပ္၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမွဳေၾကာင္႔ (မသန္မစြမ္းၿဖစ္ရၿခင္းေၾကာင္႔) သိုမဟုုတ္ အလုုပ္မွ နစ္နာေၾကးၿဖ
င္႔ခြင္႔ရက္ရွည္ယူေနရစဥ္အတြင္း အလုုပ္ၿဖဳတ္ခံရၿခင္း
အလုုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း မသန္မစြမ္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမွုေၾကာင္႔ နစ္နာေၾကးၿဖင္႔ အလုုပ္ခြ
င္႔ရက္ရွည္ယူေနရစဥ္အတြင္း သင္႔အား အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္ထုတ္ပယ္၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္ညားလည္း
အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္ဆက္မလုုပ္နိုင္ေတာ႔ပါက သင္႔ေနရာကို အၿခားအလုုပ္သမားအား အစားထိုင္ၿခ
င္း ၿပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ အလုုပ္သမားေရးရာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားၿခင္း မရွိၿခင္း FMLA မွခြင္႔ရက္ကိုအသိမွ
တ္မၿပဳထားလွ်င္ အလုုပ္ရွင္မွ သင္ေနၿပန္ေကာင္း၍ အလုုပ္ၿပန္စဝင္နိုင္သည္အထိ ေစာင္႔ဆိုင္းစရာမ
လုုိပဲ အလုုပ္မွပယ္ခ်နိုင္ပါသည္။ ေနေမေကာင္း၍ အလုုပ္မွ ခြင္႔ရက္ရွည္ယူေနရၿခင္းသည္ ေနၿပန္ေ
ကာင္းလွ်င္ သင္႔၏အလုုပ္တြင္ သင္႔အတြက္ အလုုပ္တစ္ေနရာ ရွိနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိုဳ ႔
အလုုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အလုုပ္ေနရာၿပန္ရခြင္႔ အနည္းငယ္သာရွိၾကပါသည္။

ဟုုတ္ပါၿပီ ကၽြန္ေတာ႔္ အလုုပ္ၿပဳတ္တာကိုေတာ႔ ဥပေဒအရ တရားဝင္ပါပဲ ဒါေပမဲ႔ မတရားဘူးၿဖစ္ေနတ
ယ္၊ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?
အလုုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္အလုုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည္႔ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ပ
ယ္ခ်ခံရပါက ခိုင္လုံသည္႔အေၾကာင္းၿပခ်က္ရွိၿခင္း၊ အလုုပ္သမားအခြင္႔အေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿခင္း၊
တရားနည္းလမ္းက်ေသာၿဖစ္မွုတစ္ခုၿဖစ္ၿခင္း၊ အလုုပ္သမားေရးရာကိုယ္စားလွယ္မွ ေထာက္ပံ႔မွုရွိၿခင္း၊
အလုုပ္ရွင္နွင္႔အလုုပ္သမားၾကားမွ အသိသက္ေသမ်ားၿဖင္႔ ခံုသမာဓိက်က် စီရင္ဆံုးၿဖတ္ၿခင္း အစရွိသ
ည္႔ အားသာခ်က္မ်ားနွင္႔ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္ခံရမွုမ်ားကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္နိုင္ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန သို႔မဟုုတ္ Human Resource ဌာနာ သို႔သြားေရာက္ၿပီး အလုုပ္
သမားမူဝါဒ စာအုုပ္တြင္ ၿပဌာန္းထားသည္႔အတိုင္း မိမိ၏နစ္နာခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို သြားေ
ရာက္တင္ၿပပါ။ မေက်နပ္ရၿခင္းကို တိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္သည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလုုပ္
သမားမူဝါဒ စာအုုပ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ၿပထားပါသည္။အလုုပ္သမားမူဝါဒ စာအုုပ္တြင္ေရးသားေဖာ္ဆို
ထားသည္႔ နည္းလမ္းစဥ္လာအတိုင္း အလုုပ္မွ ပယ္ထုတ္ခံရၿခင္းအေၾကာင္းအရာကို ပီပီၿပင္ၿပင္ အၿဖစ္
မွန္တိုင္း ေရးသားေဖာ္ၿပၿပီး တိုင္ခ်က္ဖြင္႔ဆိုနိုင္ပါသည္။ တိုင္ၾကားမွုကို ေရးသားရာတြင္ ၾကမ္းတမ္းေ
သာ စကားလံုးမ်ား မဟုုတ္မမွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားမွုကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အကယ္၍မ်ား အလုုပ္သမားမူဝါဒစာအုုပ္တြင္ မိမိ၏နစ္နာခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုင္ၾ
ကားရင္ ၿပဌာန္းထားၿခင္းမရွိပါက ဆံုးၿပီးဟုု မမွတ္ပါနွင္႔။ သင္႔အလုုပ္ေနရာၿပန္ရေရးအတြက္ အာဏာ
ရွိသူ အထက္ပုဂိၢဳလ္သို႔ စံုစမ္းၿပီး မိမိနစ္နာခ်က္ကို တင္ၿပနိုင္ပါသည္။ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး
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အဘယ္ေၾကာင္႔ သင္႔အလုုပ္ကိုလုိအပ္ၿခင္း၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဤအလုုပ္က သင္႔ကို လုုိအပ္သနည္း အ
စရွိသည္တို႔ကို တင္ၿပၿပီး ကူညီနိုင္မကူညီနိုင္သည္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ပါ။ ယံုၾကည္႔မွုရွိရန္ နွင္႔ အေၿခအေန
အရ ေၿပာင္းလြယ္ ၿပင္လြယ္ နိုင္ရန္ ၿပင္ဆင္သြားသြားပါ။ အကယ္၍မ်ား ဌာနေၿပာင္းေပးၿခင္း (ၾကီးၾက
ပ္ေရးမွဴးနွင္႔ ပတ္သတ္ေသာထုုတ္ပယ္မွုမ်ားတြင္)၊ လစာေလွ်ာ႔ေပးၿခင္း၊ အလုုပ္ၾကိဳးစားပါ႔မည္ဟု သေ
ဘာတူညီၿခင္း (အလုုပ္မၾကိဳးစားမွုေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္မွုမ်ားတြင္) မ်ားကို လက္ခံေကာင္းလ
က္ခံ ရလိမ္႔မည္။

အလုုပ္ၿပဳတ္သြားၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာေတာ႔ အလုုပ္မွက်န္ရစ္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင္႔ကို ရရွိနိုင္ပါသလား
ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ခြင္႔ရက္လစာေပးၿခင္းမရွိပါဟုု အလုုပ္ရွင္မွေဖာ္ၿပထားၿခင္း၊ အလုုပ္
သမားမူဝါဒ စာအုုပ္နွင္႔ တၿခားေသာ မူဝါဒစာရြက္မ်ားတြင္ ခြင္႔ရြက္လစာ မေပးပါဟုု အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပ
ထားၿခင္း၊ ခြင္႔ရြက္လစာမေပးေၾကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား အလုုပ္တြင္ကပ္ထားၿခင္း မရွိပါက ခြ
င္႔ရက္လစာကို ခံစားနိုင္ပါသည္။ ခြင္႔ရက္လစာ မေပးေသာေၾကာင္႔ တိုင္ၾကားလိုပါက တိုင္ၾကာလႊာကို
https://www.labor.ny.gov/formsdocs/wp/LS425.pdf မွာသြားေရာက္ၿပီး ရယူနိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္က တရားမဝင္အလုုပ္သမားတစ္ေယာက္ဆိုရင္ေရာ တိုင္ၾကားခြင္႔ရွိပါသလား?
ရွိပါသည္။ တရားမဝင္အလုုပ္သမားမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုး အႏၱယ္ရယ္ကေတာ႔ တိုင္ေတာၿခင္းၿ
ပဳလုုပ္လွ်င္ အလုုပ္ရွင္၏ လက္တံု႔ၿပန္မွုကို ခံရတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လက္တုန္႔ၿပန္ၿခင္းက တရာမဝင္ေ
သာလုုပ္ရပ္ၿဖစ္ပါေသာ္ညားလည္း တရားမဝင္ အလုုပ္သမားအတြက္ေတာ႔ တရားမဝင္အလုုပ္လုပ္ကို
င္မွုအတြက္ လူဝင္မွုၾကီးၾကပ္ေရး သို႔မဟုုတ္ အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ တိုင္မည္ အစရွိသည္႔ အႏၱရယ္မ်ားရွိပါသ
ည္။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ အလုုပ္သမားေရးရာ တိုင္ၾကားလွ်င္ေတာ႔ အလုုပ္သမား၏ တရားဝင္လုပ္
ကိုင္မွု တရားမဝင္လုပ္ကိုင္မွု တို႔ကို တိုင္ၾကားမည္မဟုုတ္ပါ။ လံုၿခံဳမွု မရွိေသာ အလုုပ္ေနရာ၊ အလုုပ္ရွ
င္မွ လစာခိုးမွု၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံမွု၊ အစရွိေသာ ၿပသနာမ်ားကို တိုင္ၾကားလိုပါက WNYCOSH Worker
Center မွ ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ဌာနမ်ားမွ အကူညီကို ရယူနိုင္ပါသည္။

NYS Division of Human Rights
716 - 847 - 7632
12

https://dhr.ny.gov/howfilecomplaint

US Equal Employment Opportunity Commission
800 - 669 - 4000
http://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm
NYS DOL Division of Immigrant Policies and Affairs
877 - 466 - 9757
https://labor.ny.gov/immigrants/index.shtm
For Information
Workplace Fairness
https://www.workplacefairness.org/terminationunemployment
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က်န္းမာေရး နွင္႔ ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းေရး

အလုုပ္ခြင္အတြင္း က်န္းမာေရး နွင္႔ ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းမွုအတြက္ ဥပေဒ ထုုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားရွိပါ
သလား?
ရွိပါသည္။ OSHA (Ocuupational Safety and Health Administration) and PESH (NYS
Public Employee Safety and Health) မွ အလုုပ္ခြင္အတြင္း က်န္းမာေရး နွင္႔ ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွ
င္းမွုဳ အတြက္ ကာကြယ္ထားပါသည္။ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွ
င္းေသာ အလုုပ္ေနရာ တစ္ခုေပးရမည္ၿဖစ္ၿပီး အလုုပ္ေနရာနွင္႔ဆိုင္ေသာ စံနွဳန္းမ်ား ဥေပဒ စည္းကမ္း
မ်ားအား လိုက္နာရမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုစံနွုန္းမ်ားမွာ
• ဓါတုုပစၥည္းမ်ားနွင္႔ဆိုင္ေသာ အလုုပ္သမားအေရအတြက္အား ကန္႔သတ္ထားၿခင္း။
• ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားနွင္႔ စက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးၿပဳရန္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရွိၿခင္း။
• ေဘးအႏ ၱရယ္ နွင္႔ပတ္သတ္၍ တိုင္ၾကားခြင္႔ အာမခံထားရွိၿခင္း နွင္႔ OSHA မွ အၿမဲ စစ္ေ
ဆးမွဳရွိၿခင္း
• အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ားအား ဓါတုုပစၥည္းမ်ားအသံုးၿပဳၿခင္းနွွင္႔ ေဘးအႏ ၱရယ္ ဆိုင္
ရာမ်ားကို ေလ႔က်င္႔ေပးမွဳရွိၿခင္း။
• ေဘးအႏ ၱရယ္နွင္႔ ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥမ်ားအား ေထာက္ၿပေၿပာဆိုၿခင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္ရွင္
မွ အၿငိဳးထားၿခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿခင္း။
အစရွိသည္တို႔ၿဖစ္သည္။

မိမိအလုုပ္နွင္႔ပတ္သတ္ေသာ ဓါတုုပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း သိခြင္႔ရွိပါသလား?
သိခြင္႔ရွိပါသည္။ OSHA’s (HazComm) အႏ ၱရယ္ရွိနိုင္ဖြယ္ရာ ဓါတုုပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ပံု စံ
နွုန္းမ်ားအရ ဓါတုုပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးမၿပဳမွီ အလုုပ္ရွင္မွ ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကား ေပးရမည္ၿဖစ္သ
ည္။ ထိုေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမွုတြင္ ဓါတုုပစၥည္းမ်ား၏အႏ ၱရယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ဓါတုုပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပံု၊
ဓါတုုပစၥည္းမ်ားကိိုင္တြယ္ပုံ၌ မိမိကိုယ္ကို မည္သို႔ကာကြယ္ေပးနိုင္မည္ အစရွိရွိသည္တို႔ သင္ၾကားေပး
ရမည္ၿဖစ္သည္။ Material Safety Data Sheets (MSDS) ဓါတုုပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
မ်ားေဖာ္ၿပထားသည္႔ စာရြက္ကိုလည္း အလုုပ္သမားမ်ားအား ေရးမွတ္အသံုးၿပဳနိုင္ရန္ မိမိတို႔ တတ္သိ
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နားလည္ေသာ ဘာသာစကားၿဖင္႔ ေရးသားေဖာ္ၿပထားရမည္။ ထုုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေသေသ
ခ်ာခ်ာနားလည္တတ္ကၽြမ္းၿပီး သင္႔ေတာ္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္၊ အညႊန္းမ်ား ေရးကပ္ထားရမည္။

တၿခားေသာ က်န္းမာေရး နွင္႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိခြင္႔ရွိပါသလား?
သိခြင္႔ရွိပါသည္။ အလုုပ္ရွင္မွ တိုက္ရိုက္ငွားရမ္းထားၿခင္းၿဖစ္ေစ၊ OSHA မွ ေသာ္လည္းေကာင္း
တၿခားတစ္ေယာက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ငွားရမ္းထားၿခင္းၿဖစ္ေစ မည္သည္႔အလုုပ္ေနရာ၌မဆုုိ (ေ
လထုု၌ဓါတ္ေငြ႔စစ္တမ္း၊ ဆူညံမွဳအသံစစ္တမ္း၊ ဓါတုုေရာင္ၿခည္စစ္တမ္း) မည္သည္႔က်န္းမာေရးနွင္႔
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္း၏ ရလဒ္ကို အလုုပ္သမားတိုင္းသိခြင္႔ရွိသည္။ အလုုပ္ရွင္မွ သင္႔၏က်န္းမာေ
ရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမွဳရလဒ္မ်ားနွင္႔တၿခားေသာ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေတာင္းယူနိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
အလုုပ္ရွင္မ်ားသည္လည္း OSHA ၏ရည္ညြန္းေဖာ္ၿပခ်က္မ်ာကို အလုုပ္ခြင္အတြင္း ေၾကာ္ၿငာစာကပ္
ထားရမည္ၿဖစ္ၿပီး နွစ္စဥ္အလုုပ္သမားမ်ား နာမက်န္းမွဳ နွင္႔ အနာတရ စာရင္းမ်ား (OSHA 300
log)ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ၿဖစ္သည္။ သင္၏ နွစ္စဥ္ နာမက်န္းမွဳ နွင္႔ အနာတရ စာရင္း မိတၱဴ
အား သင္႔မွာ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရွိပါသည္။ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိရန္ သင္႔အလုုပ္ရွင္ထံမွ ေတာင္းခံလႊာကို
ေရးသားေတာင္ယူနိုင္ပါသည္။ (ထိုေတာင္းခံလႊာကို သင္႔အေနၿဖင္႔ မွတ္တမ္းတစ္ခုေနနွင္႔ မိတၱဴကူး
ထားပါ)။ အကယ္၍ ေတာင္းခံလႊာပို႔ၿပီး ေနာက္၁၅အတြင္း သင္႔ OSHA 300 log အားမရရွိပါက
OSHA သို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

လံုၿခံဳေရးနွင္႔ ဆိုင္ေသာ ေဘးအႏ ၱရယ္ကို ပူပန္ေနရပါက ဘာလုုပ္သင္႔ပါသလဲ။
ၿဖစ္ရပ္အေနအထားကို ၾကီးၾကပ္မွဴးနွင္႔ ေၿပာဆိုၿပီး ေဘးအႏ ၱရယ္ၿဖစ္ေစမဲ႔ အရာေတြကို ၿပဳၿပင္
ခိုင္းပါ။ သင္သည္ အလုုပ္သမားေရးရာနွင္႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါက အလုုပ္သမားေရးရာမွ ၾကီးက်ပ္သူ
တစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္ခြင္အတြင္း ေဘးအႏ ၱရယ္ၿဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သို႔မဟုုတ္
ဥပေဒကို က်ဴးလြန္မွုရွိသည္ဟု ယံုၾကည္မွုရွိပါက OSHA သို႔စစ္ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦး လႊတ္ေပးရန္ ေ
တာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ OSHA သို႔ အြန္လိုင္း မွ ေသာ္လည္းေကာင္း (https://www.osha.gov/
workers/file_complaint.html) 130 S. Elmwood Avenue, Suite 500, Buffalo, NY
14202-2465 သို႔ စာပို႔ၿခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ဖံုး (၇၁၆) ၅၅၁ ၃၀၅၃ သို႔ ဖံုးေခၚ၍ေသာ္လည္းေကာ
င္း ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ တိုင္ၾကားရာ၌ တိုင္ၾကားရၿခင္းအေၾကာင္း(ၿပသနာ)ကို အမ
ည္နာမည္၊ အလုုပ္နာမည္ တို႔ကို ေၿပာၾကားရမည္ၿဖစ္သည္။ OSHA မွ သင္႔နာမည္ကို အလုုပ္ရွင္အား
မေၿပာပါနွင္႔ ေတာင္းဆိုလွ်င္ OSHA မွ သင္႔နာမည္ကို လွ်ိဳဝွက္ထားၿပီး အလုုပ္ရွင္သို႔ ေၿပာၾကားမည္ မ
ဟုုတ္ပါ။ OSHA သို႔ စာပို႔ရာ၌ အလုုပ္ခြင္႔အတြင္း အႏ ၱရယ္မ်ားအေၾကာင္းကို သင္ထင္ရာၿမင္အတိုင္း
အေသးစိတ္ကို စာ၌ ေဖာ္ၿပထားရမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုမွသာလွ်င္ စံုစမ္းေရးမွဴးမွ မည္သည္အရာကို စံုစ
မ္းစစ္ေဆးရန္ နွင္႔ ပို၍ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မွု ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳကို လုုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
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OSHA သို႔ အမည္မေဖာ္တိုင္ၾကားမွဳမ်ိဳး သို႔မဟုုတ္ WNYCOSH မွ တဆင္႔ သင္႔အတြက္ တိုင္ၾကားေပး
နုုိင္သည္။

မိမိကို အလုုပ္ရွင္က လက္တုန္႔ၿပန္နိုင္ပါသလား။
ၿပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံစရာမလိုသည္႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာလုုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ကို
သင္႔၌ ရပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ လုုပ္ၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ပါတ္သတ္ၿခင္း က်န္းမာေ
ရးနွင္႔ လံုၿခံဳေရးၿပသနာမ်ားကို တင္ၿပၿခင္း၊ OSHAမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳတြင္ ပါဝင္ၿခင္း အစရွိသည္တိုေၾ
ကာင္႔ အလုုပ္ရွင္မွ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္း၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း၊ စည္းကမ္းထုုတ္ၿခင္း တို႔ကို တရားဝင္လုပ္ပိုင္
ခြင္႔မရွိပါ။ အကယ္၍ ၿပဳလုုပ္ခဲ႔ပါက OSHA သို႔ တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

အႏ ၱရယ္မ်ားသည္႔ အလုုပ္ကို မလုုပ္ရန္ ၿငင္းဆိုနိုင္ပါသလား။
ၿငင္းဆိုရန္ OSHA မွလံုလံုေလာက္ေလာက္ ကာကြယ္မွဳမ်ိဳးမရွိပါ။ ၿငင္းဆိုနိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအ
ပ္ေသာအေၿခအေနမွာ အေတာ္တန္ရွားပါးလွသည္ၿဖစ္ၿပီး အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း လုုပ္သင္႔ မ
လုုပ္သင္႔ကို ဆံုးၿဖတ္ရန္ နွင္႔ အလုုပ္ထုတ္ခံရမည္ အေၿခအေနမ်ားကို မွန္းဆရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ထို
ကိစၥအတြက္ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ OSHA Danger Hotline ၈၀၀ ၃၂၁ ၆၇၄၂ ကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင္႔နာမည္၊ သင္႔၏ဖံုးနံပါတ္၊ အလုုပ္ေနရာ နွင္႔ အႏ ၱရယ္အေၿခအေန တို႔ကို တိတိက်က်ေၿပာဆိုပါ။
အကယ္၍ OSHA မွ အႏ ၱရယ္ရွိသည္ဟု လက္ခံပါက ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိကို အလုုပ္ခြင္သို႔
လာေရာက္စစ္ေဆးေစပါလိမ္႔မည္။

OSHA စံနွဳန္းမ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီပါက မိမိအလုုပ္ခြင္မွာ လုုပ္ၿခံဳစိတ္ခ်နိုင္ပါသလား။
လံုၿခံဳ စိတ္မခ်နိုင္ပါ။ ဥပမာအားၿဖင္႔ သင္႔အလုုပ္က ဓါတုုပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳမွဳ အက
န္႔သန္႔ ရွိပါလိမ္မည္။ သိုေသာ္လည္း တည္ရွိအသံုးၿပဳေနေသာ ဓါတုုပစၥည္းမ်ားမွာ ကိုယ္ခႏၶာကို အကိ်ဳး
သက္ေရာက္မွု ရွိေနဆဲပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အလုုပ္ေဇာေၾကာင္႔ မ တင္ မွုေၾကာင္႔ ခါးနာၿခင္း ကိုယ္လက္ထိ
ခိုက္ၿခင္းမ်ား ရွိေနဆဲပါပဲ။

အလုုပ္ခြင္အတြင္းေလထုုက မိမိကို ေနမေကာင္းၿဖစ္ေစသည္ဟု ထင္ပါက မည္သိုလုပ္ေဆာင္သင္႔ပါ
သနည္း။

16

ေဆးလိပ္အနံ၊ မွိဳတက္ၿခင္း၊ နွင္႔ တၿခားေလထုုဗိုင္းရက္စ္ မ်ားေၾကာင္႔ စက္ရံုအလုုပ္ရံုမ်ားတြင္
ေလထုု ညစ္ညမ္းမွုကို ၿဖစ္ေစတတ္သည္။ ထိုေလထုု ညစ္ညွမ္းမွုေၾကာင္႔ အသက္ရွုက်ပ္ၿခင္း အစရွိသ
ည္႔ အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ၿဖစ္ေစတတ္သည္။ တၿခားေသာ ေလထုုညစ္
ညမ္းမွု အႏ ၱရယ္မ်ားမွာ ေက်ာက္ဂြမ္းမုွုန္႔ကို ရွဴရွိုက္မိ၍ၿဖစ္ပြားေသာအဆုုတ္နာ၊ ကာဗြန္ မိုေနာက္ဆိုဒ္၊
ဒီဇယ္ေငြ႔ ၊ အိုဇုန္းလႊာေပါက္ၿခင္း၊ ဂတ္စ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား၊ အေငြ ႔ ၿပန္လြယ္ေသာ ၿဒပ္ေပါင္းမ်ား အစရွိသ
ည္တို႔ၿဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာၿဖင္႔ OSHA မွ ေလထုုအရည္အေသြးကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေပးေသာ ဥပေဒ
စံနွဳန္းမရွိပါ။ ညြန္ၾကားၿခင္းသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ အလုုပ္သမားမ်ားတြင္သာ
တာဝန္ရွိပါသည္။ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေသာဌာန နွင္႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ၾကီးၾ
ကပ္ေရးမွဴနွင္႔ အလုုပ္သမားေရးရာအရာရွိမ်ားနွင္႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ေလထုုညစ္ညမ္းမွဴကို ပေပ်ာ
က္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ အလုုပ္ခြင္ ေလထုုေၾကာင္႔ ေနမေကာင္း သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္ခြင္အၿပင္
မွာသာ သက္သာမည္ဆိုပါက အလုုပ္ရွင္သို႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ နွင္႔ အေၾကာင္းၿပည္႔စံုစြာ စာေရး
သားပို႔နိုင္ပါသည္။ မွတ္တမ္းကိုလည္း သိမ္းဆည္းထားပါ။ ေနမေကာင္မွုေၾကာင္႔ အလုုပ္ထြက္ရပါက ေ
လ်ာ္ေၾကးေတာင္ဆိုနိုင္ပါသည္။
http://www.osha.gov/SLTC/indoorairquality/index.html
www.epa.gov/iaq စာမ်က္နွာတြင္လည္း သတင္းအခ်က္လက္မ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္အလုုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
ေအာက္ပါ စာမ်က္နွာတြင္ ရယူနိုင္ပါသည္။
www.epa.gov/iaq/schools

ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမား၊ ဒုုကၡသည္အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ဆိုရင္ေရာ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရပိုင္ခြ
င္႔ေတြ တူညီမွု ရွိပါမလား။
ရွိပါသည္။ ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ဒုကၡသည္အလုုပ္သမားမ်ားသည္လည္း တန္းတူညီတူ လုုပ္
ငန္းခြင္းအတြင္ ရပိုင္ခြင္႔မ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။

မိမိဖ်ားနာမွုက အလုုပ္ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္ မၿဖစ္သည္တို႔ကို စစ္ေဆး စမ္းသပ္သည္႔ ေဆးခန္းမ်ားရွိပါ
လား
ရွိပါသည္။ the Central New York Occupational Health Clinical Center မွာ အလုုပ္ခြင္ေလထုုေၾ
ကာင္႔ ၿဖစ္ပြားရသည္႔ ေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ တၿခားေသာ အလုုပ္ေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္႔ ေရာဂါမ်ားကို စစ္ေ
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ဆး စမ္းသပ္မွူမ်ားၿပဳလုုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ “အကူညီရယူပါ” ေနရာမ်ားတြင္
သြားေရာက္စစ္ေဆးခံနိုင္ပါသည္။

WNYCOSH
716 - 833 - 5416
2495 Main Street, Suite 438
Buffalo, NY 14214
https://www.wnycosh.org/

OSHA
716 - 551 - 3053
www.osha.gov/workers.html

NYS Public Employee Safety & Health
716 - 847 - 7133
CNY Occupational Health Clinical Center
315 - 432 - 8899
http://ohccupstate.org/
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
NYS Dept. of Labor Division of Safety and Health
http://www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/DOSH_PROGRAMS.shtm

Workplace Fairness
https://www.workplacefairness.org/healthsafetyinjury
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အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (Union) ဖြဲ႔စစည္းပိုင္ခြင္႔
Union (အလုုပ္သမားေရးရာ) က မည္သို႔ကူညီနိုင္ပါသနည္း။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လုုပ္ေဆာင္ရသည္႔ မည္သို႔ေသာ အလုုပ္မ်ိဳးမဆို၊ အက်ိဳးအၿမတ္ရပိုင္ခြင္႔မ်ားနွ
င္႔ အလုုပ္သမားတို႔၏ အသံ၊ အလုုပ္သမားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ား ရရွိရန္ အလုုပ္သမားေရးရာဖြဲ႔ခြင္႔ ရွိ
ပါသည္။ အလုုပ္သမားေရးရာမွ ညွိနိုင္းေပးသၿဖင္႔ ပံုမွန္အားၿဖင္႔ အလုုပ္လစာပိုရနိုင္ၿခင္း၊ အက်ိုအၿမတ္
မ်ားပိုရရွိၿခင္း၊ လုုပ္ရေသာအလုုပ္အေၿခအေနတို႔ ပိုေကာင္းလာၿခင္း အစရွိသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရ
ရွိနိုင္ပါသည္။ နူးေယာက္ၿပည္နယ္၏ “ဆႏၵၿဖင္႔သာလုုပ္ကိုင္ငွားရမ္းပါ” မူဝါဒ ကို အလုုပ္သမားေရးရာ
နွုင္႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အဆံုးသတ္ၿပီး အလုုပ္ၿဖဳတ္လွ်င္ တရားမွ်တေ
သာအေၾကာင္းရွိပါမွ ၿဖဳတ္နိုင္သည္႔မူဝါဒကို လက္ခံ အသံုးခ်ေနေသာေၾကာင္႔ အလုုပ္၌ အလုုပ္ၿပဳတ္
သြားမည္႔ စိုးရိမ္စိတ္၊ ေၾကာင္႔ၾကမွု၊ မလုုံၿခံဳမွု အစရွိသည္တို႔ကို ေလ်ာ႔နည္းေစပါသည္။
အလုုပ္သမားေရးရာ စာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အလုုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားၿဖင္႔ အလုုပ္သမားေရးရာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးနွင္႔
တရားဝင္စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို ထိုင္ေဆြးေႏြးရပါသည္။ လုုပ္ရမည္႔ အလုုပ္၏ အေၿခအေန အေနအ
ထား တို႔ကို စာခ်ဳပ္မွာ ေရဆိုထားတတ္ပါသည္။ ထံုစမ္းအတိုင္း လုုပ္အားခနွင္႔ အက်ိဳးအၿမတ္ခံစားခြ
င္႔မ်ား၊ အလုုပ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (တရားေသာအေၾကာင္းအရင္းမရွိပဲ အလုုပ္မွမထုုတ္ၿခင္းနွင္႔ တၿ
ခားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား) နွင္႔ ၿပသနာတစ္စံုတစ္ရာ ၿဖစ္ပါက န
စ္နာခ်က္မ်ားကို စီရင္ဆံုးၿဖတ္ခြင္႔ အစရွိသည္တို႔ကို အလုုပ္သမားေရးရာ စာခ်ဳပ္၌ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
အလုုပ္သမားေရးရာကို ဝင္ခြင္႔ရွိပါသလား။
ဗဟိုအစိုးရ နွင္႔ ၿပည္နယ္အစိုးရ ဥပေဒအရ အလုုပ္သမား အမ်ားစုုမွာ တၿခားေသာ အလုုပ္သမားမ်ား
နွင္႔ ပူးေပါင္းကာ အလုုပ္အေၿခအေန အေနအထားမ်ားကို ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးရန္ အလုုပ္သမားေရးရာဖြဲ႔စ
ည္းခြင္႔ရွိပါသည္။ ပုုဂၢလိက အလုုပ္ရံုမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုင္က်ေသာ အလုုပ္သမားမ်ား အတြက္ေတာ႔ တၿ
ခားေသာ အလုုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မ်ားနွင္႔ ညိွုနွိုင္းကာ အကူညီ အကာအကြယ္မ်ားရယူနိုင္ပါသည္။ အ
လုုပ္သမားေရးရာဖြဲ႔စည္းခြင္႔၊ အလုုပ္သမားေရရာ၌ ပါဝင္ခြင္႔၊ မိမိယံုၾကည္ေသာ အလုုပ္သမားေရးရာ
အား ေထာက္ခံအားေပးနိုင္မွု တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ပုုဂၢလိက အလုုပ္မ်ားတြင္ေတာ႔ မန္ေနဂ်ာ နွင္႔ ၾကီးၾက
ပ္ေရးမွဴး မ်ား နွင္႔ တခ်ိဳ ႔ရာထူးခံအလုုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုအကာအကြယ္မ်ား ရရွိနုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။ န
ယူးေယာက္ၿပည္နယ္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အလုုပ္သမားေရးရာ မဖြဲ႔စည္းနိုင္ပါ။
“ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုုပ္ရွားမွု” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
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အလုုပ္သမားေရးရာ နိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အလုုပ္သမားေရးရာ၏ အကာအကြယ္
မပါသည္႔တိုင္ေအာင္ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ လုုပ္ရွားမွု
မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင္႔ရွိသည္။ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုုပ္ရွားမွု ဆိုသည္မွာ မည္သ
ည္အခ်ိန္မဆို နွစ္ဦး သို႔မဟုုတ္ နွစ္ဦးထက္ပိုေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အလုုပ္အေၿခအေန တိုးတ
က္ေကာင္မြန္ေစေရးအတြက္ ပူးေါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ အလုုပ္သမား နွ
စ္ဦးသည္ သူတို႔၏ အလုုပ္ရွင္ (boss) ကို လစာတိုးေပးရန္ ေၿပာဆိုၿခင္း သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္သမားတစ္
ဦးက တၿခားတစ္ဦး၏ အားလပ္ရပ္/အားလပ္ခ်ိန္ ပိုမိုတိုးေပးရန္ အတြက္ ေၿပာဆိုေပးၿခင္း တို႔ၿဖစ္သ
ည္။ အကယ္၍ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ား၏ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုုပ္ရွား
မွု ကို ပိတ္ပင္တားစီးပါက မတရားေသာ အလုုပ္သမားဆက္္ဆံပံု အၿပဳအမူအေနၿဖင္႔ National Labor
Relations Board (NLRB) သို႔ တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ လုွပ္ရွားမွုမ်ာသည္ စည္းစနစ္အရေတာ႔
အကာအကြယ္ရွိေသာ္ညားလည္း အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ဝင္မဟုုတ္ၿခင္း၊ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားနွင္႔ သေ
ဘာတူညီမွုမ်ားမရွိၿခင္းနွင္႔ သင္႔သေဘာနွင္႔ NLRB သို႔တိုင္ၾကားလွ်င္ သင္သည္ “ဆႏၵၿဖင္႔သာလုုပ္ပါ”
စနစ္အရ သတ္မွတ္ၿပီး အလုုပ္ရွင္၏ စိတ္ကူးဆႏၵအတိုင္းၿဖစ္နိုင္သည္။
အလုုပ္သမားေရးရဖြဲ႔စည္းၿခင္းသည္ သင္နွင္႔ သင္႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအတိုင္း
အၿပည္႔အဝ ကာကြယ္မွုကို ခံစားနိုင္သည္။
အလုုပ္တြင္ အလုုပ္သမားေရးရာကို မည္သို႔ဖြဲ႔စည္း နိုင္မည္နည္း။
အလုုပ္ရွင္သည္ အလုုပ္သမားအမ်ားစုု၏ သေဘာဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔အစ
ည္း နွင္႔ ညိွနိုင္းေဆြးေႏြးၿပီး အသိအမွတ္ၿပဳရပါမည္။ အလုုပ္သမားေရးရာ ဖြဲ႔စည္းရန္ ပါဝင္မည္႔အလုုပ္
သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနွင္႔ အကူညီမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ထံုးစံအရ တစ္နိုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာ အလုုပ္သမားေရးရာတြင္ ေဒသခံ အလုုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားၿခင္းရွိပါသည္။
အလုုပ္သမားေရးရာ ဖြဲ႔စည္းရန္ မည္သူ႔ကို ဆက္သြယ္သင္႔ပါသလဲ။
သင္႔ကုိ ကူညီေပးရန္ အလုုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔အစည္း အေၿမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ အမ်ားစုုကေတာ႔
စက္ရံုအလုုပ္ရံု လုုပ္ငန္းမ်ား နွင္႔ ဝန္ေဆာင္မွုေပးေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက အေလးထားၾကၿပီး အ
လုုပ္သမားေရးရာ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆက္သြယ္လိုပါက သင္႔အလုုပ္အေၾကာင္းကို နားလည္ေသာ တစ္စံုတ
စ္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ၿခင္းက ေကာင္းမြန္ေသာ စတင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ သစ္သားနွင္႔ဆိုင္ေသာ အလုု
ပ္သမားမ်ားကေတာ႔ မုုန္႔ဖုတ္ၿခင္းဆိုင္ရာ အလုုပ္သမားေရးရာကို ဆက္သြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အေကာ
င္းဆံုးေရြးခ်ယ္မွု မဟုုတ္ပါ။ ပထမေၿခလွမ္းကို စတင္မည္ဆိုပါက အလုုပ္သမားစင္တာ (Worker
Center) သို႔မဟုုတ္ ေနရာအလုုိက္Labor Federation (ဖံုးနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားပါသ
ည္။) သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အေရးၾကီးေသာ ပထမေၿခလွမ္းအတြက္ လမ္းညႊန္မွုမ်ားကို ရယူနိုင္ပါသည္။
အလုုပ္သမားေရးရာ တက္ၾကြ လွုပ္ရွားမွုေၾကာင္႔ အလုုပ္တြင္ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရပါက မည္သူက ကူ
ညီနိုင္မည္နည္း။
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ဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးထားေသာ သင္႔အလုုပ္သမားေရးရာဖြဲ႔စည္းခြင္႔ကို ခ်ိဳေဖာက္၍ တစ္ခ်ိဳ
႔ေသာ အလုုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔ၿခင္းကို ဟန္႔တားၿခင္းမ်ားၿပဳလုုပ္လွ်င္ အလုု
ပ္သမားဥပေဒအား က်ဴးလြန္ၿခင္းေၿမာက္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္ရွင္သည္ သင္႔အား အလုုပ္သ
မားေရးရာအဖြဲ႔ကို ေထာက္ပံ့ၿခင္း၊ ပါဝင္ၿခင္း၊ အလုုပ္၌ လုုထုအသံမ်ားကို ပိတ္ပင္ၿခင္းအစရွိသည္႔ အ
လုုပ္သမားဥပေဒအား က်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆပါက NLRB (National Labor Relations
Board) သို႔မဟုုတ္ PERB (Public Employment Relations Board) သို႔ တုုိင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ သင္႔
အလုုပ္သမားေရးရာ သို႔မဟုုတ္ သင္ပါဝင္ၿခင္ေသာ အလုုပ္သမားေရးသို႔လည္း တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
NLRB သို႔ တိုင္ၾကားလိုပါက မတရားခံရမွုကို ၆ လအတြင္း တိုင္ၾကားရမွာၿဖစ္ၿပီး PERB သို႔တိုင္ၾကား
လုုိပါက အလုုပ္သမားအခြင္႔အေရးနွင္႔ ဆန္႔က်င္သည္လုပ္ရပ္မ်ား ကို ၄လအတြင္းတိုင္ၾကားရမွာၿဖစ္သ
ည္။ သင္႔အမွုကို ကူညီရန္အတြက္ သင္႔အလုုပ္ရွင္မွသင္႔အားဆက္ဆံပံုမ်ား၊ အေနွာင္႔ယွက္ေပးပံုမ်ား
သို႔မဟုုတ္ အၿပစ္ေပးပံုမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို အလုုပ္သမားေရးရာသို႔တိုင္ၾကားရန္ မွတ္သားထားရမ
ည္။ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ေန႔စြဲ နွင္႔ ၿဖစ္ပံုတို႔ကို ေရးသားထားရမည္ၿဖစ္ၿပီး မည္သူမည္ဝါ ပါဝင္ခ်က္နွင္႔ မ်က္ၿ
မင္သက္ေသမ်ားကိုပါ မွတ္သားထားရမည္။ NLRB နွင္႔ PERB အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ သင္႔အလုုပ္ရွင္အား
အလုုပ္သမားအခြင္႔အေရးမ်ား ပိတ္ပင္ေနွာင္႔ယွက္မွုမ်ားကို ရပ္တန္းကရပ္ရန္၊ ရသင္႔ရထိုက္ေသာလုုပ္
အားခ ၿပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္သမားအေရးရာလွုပ္ရွားမွု မ်ား၌ ပါဝင္ေသာေၾကာင္႔ အ
လုုပ္သမားမ်ားအား ခြဲၿခားဆက္ဆံသည္အၿပဳအမူမ်ား ၿပဳလုုပ္ခဲ႔ပါက ထပ္ၿပီးမၿပဳလုုပ္ရန္ နွင္႔ ၿပန္လည္ေ
တာင္းပန္ရန္ အစရွိသည္တို႔ကို အမိန္႔ေပး ဟန္႔ထားနိုင္ပါသည္။
အကူညီရယူရန္
WNY Area Labor Federation
716-852-0375
National Labor Relations Board www.nlrb.gov Buffalo Office
716-551-4931
Public Employment Relations Board, Buffalo Office
716-847-3449
For Information About Individual Unions
AFL-CIO
https://aflcio.org/
Change to Win Coalition http://www.changetowin.org
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မိသားစုုအေရး နွင္႔ က်န္းမာေရးခြင္႔ (Family and Medical Leave)

The Family and Medical Leave ဥပေဒအရ အလုုပ္သမားအမ်ားစုုသည္ က်န္းမာေရးေၾကာင္႔ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ မိသားစုုေစာင္ေရွာက္မွုေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားၿခင္း သို႔မဟုုတ္ ေ
မြးစားၿခင္းေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း အလုုပ္ခ်ိန္၁၂ပတ္ခန္႔ထိ လခမရေသာ နားရက္ယူနိုင္သည္။ အ
လုုပ္ရွင္မ်ားသည္ FMLA ခြင္႔ ယူၿခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီး၍ မရသလို မည္သည္႔နည္းနွင္႔မဆို အၿပစ္ေ
ပး၍ မရပါ။

FMLA ခြင္႔ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္။
FMLA ခြင္႔ဆိုသည္မွာ ကေလးေၾကာင္႔၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုုတ္ မိဘမ်ား၏ စိုးရိမ္ရေသာ က်န္းမာေ
ရး အေၿခအေနေၾကာင္႔ သို႔မဟုုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္၏ က်န္းမာေရးအေၿခအေနေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာ
င္း အလုုပ္မွ ခြင္႔ယူရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုခြင္႔မွာ ကေလးေမြးၿခင္း။ ကေလးေမြးစားၿခင္း၊ ရင္ေသြးငယ္သို႔မ
ဟုုတ္ လက္တေလာ ေမြးစားလိုက္ေသာ ကေလးငယ္အားၿပဳစုုေစာင္႔ေရွာက္ေပးၿခင္း၊ ယာယီေစာင္႔ေ
ရွာက္ေပးၿခင္း(Foster Care) အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။

FMLA ခြင္႔ကို ကၽြန္ေတာ္ရရွိနိုင္ပါသလား။
ခြင္႔မယူခင္ နာရီေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၂၅၀ ခန္႔ သို႔မဟုုတ္ ၁၂လခန္႔လုပ္ၿပီးပါက အမ်ားပိုင္အလုုပ္ၿဖစ္ေ
စ၊ ပုုဂၢလိကအလုုပ္ၿဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးအၿမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အစည္း၌ၿဖစ္ေစ အလုုပ္ရွင္ ၅၀ သို႔မဟုုတ္ ေၿ
မာက္မ်ားလွစြာေသာ အလုုပ္ရွင္မ်ားနွင္႔ လုုပ္ရသည္ၿဖစ္ေစ FMLAခြင္႔ကို ရနိင္ပါသည္။

အကယ္၍မ်ား မိမိၿဖစ္ေစ မိမိကေလးၿဖစ္ေစ လည္ေခ်ာင္းနာပါက အိမ္မွာနားေနလို႔ ရပါသလား။
သင္ သို႔မဟုုတ္ သင္႔၏ကေလး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုုတ္ မိဘ တစ္ဦးဦး စိုးရိမ္ရေသာ က်န္းမာေရး
အေၿခအေနေၾကာင္႔သာလွ်င္ FMLA ခြင္႔ရပါသည္။ စိုးရိမ္ရေသာ က်န္းမာေရးအေၿခအေနမ်ားမွာ ဖ်ား
နာၿခင္း၊ ဒဏ္ရာ ရၿခင္း၊ အားနည္းၿခင္းေရာဂါ သို႔မဟုုတ္ ရူပဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အေၿ
ခအေနမ်ား အစရွိသည္႔ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေရာဂါအေၿခအေန တစ္ခု သို႔မဟုုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ
အေၿခအေနတို႔ပါဝင္သည္။
• ၃ ရက္ထက္ တာရွည္ေသာ ဖ်ားနာၿခင္း (ဆရာဝန္/က်န္းမာေရးလုုပ္သားမ်ား ထံမွကုသခ်ိန္လဲ
ပါဝင္သည္)
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•
•
•
•

ေဆးရံု၌ ညအိပ္ညေန ကုုသမွုခံရၿခင္း
ေမြးဖြားခ်ိန္ သို႔မဟုုတ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္
နာတာရွည္ က်န္းမာေရး အေၿခအေနေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိစၥဓူဝ မသန္႔စြမ္းေသာ
အေၿခအေနေၾကာင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ကုုသမုွုခံယူေနခ်ိန္
၃ ရက္ထက္ၾကာရွည္ေသာ ကုုသမွု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုခံယူေနခ်ိန္

FMLA ခြင္႔ေတာင္းၿခင္းအား ပယ္ခ်ခံရနိုင္ပါသလား။
ေတာင္းဆိုသည္ခြင္႔ အေၾကာင္းအရင္းသည္ FMLA ၏စည္းမ်ဥ္းအရ ကိုက္ညီမွုရွိပါက သင္၏ခြင္႔မွာ ေ
ဘာင္ဝင္ၿပီး သင္႔အလုုပ္ရွင္မွာ မည္သည္႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔မဆို(မည္သည္႔အလုုပ္ကိစၥေၾကာင္႔မဆို) ၿ
ငင္းဆို၍မရပါ။ က်န္းမာေရးခြင္႔ယူေနစဥ္တြင္လည္း ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး အလုုပ္မ်ိဳးကိုေတာင္ေခၚခိုင္း၍မရပါ။
တစ္နွစ္အတြင္းမွာ ၁၂ ပတ္ခြင္႔ ကို တစ္ခါတည္းၿဖစ္ေစ၊ မၾကာခဏၿဖစ္ေစ တပါတ္မွာ တစ္ရက္/နွစ္ရ
က္ ၿဖစ္ေစ (တစ္ပါတ္မွာတစ္ရက္ ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ နွစ္ရက္အစရွိသည္႔ မတူညီေသာ ခြင္႔ယူၿခင္း ၿဖ
စ္ေစ နာတာရွည္ အေၿခအေနအရ ကုုသမွုခံယူလွ်င္ အပတ္စဥ္၏ မည္သည္႔ရက္မဆို) ၁၂ပတ္တိတိ ခြ
င္႔ယူနုိင္ပါသည္။

FMLA ခြင္႔ရယူရန္ ဘာလုုပ္ရမွာလဲ။
ၾကိဳသိပါက အနည္းဆံုး ရက္ ၃၀ အလိုခန္႔တြင္ တိုင္ၾကားသင္႔ပါသည္။ အကယ္၍ ၾကိဳမသိပါက အတ
တ္နိုင္ဆံုး နွင္႔ အၿမန္ဆံုး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ခြင္႔ယူရၿခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို အလုုပ္ကို အေၾ
ကာင္းၾကားဖို႔လိုအပ္သလို က်န္းမာေရးအရ ခြင္႔ယူမည္ဆိုပါက က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူထံမွ
တရားဝင္အေထာက္အထားစာ လိုအပ္ပါသည္။ FMLA ခြင္႔ရရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္
အထား အခ်က္အလက္မ်ားကို အလုုပ္ကို ၿပဌာန္းရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

FMLA ခြင္႔ ရပိုင္ခြင္႔ကို အလုုပ္ထြက္ၿပီးမွ သိၾကားခဲ႔ရသည္ !!
ကံဆိုးခ်င္ေတာ႔ သင္႔ကံမေကာင္းဘူးပဲ။ သင္႔ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားမွု မၿပဳလုုပ္ခဲ႔လွ်
င္ FMLA ခြင္႔ကို မရနိုင္ပါ။ ၿခြင္းခ်က္အေနနွင္႔ေၿပာရလွ်င္ အလုုပ္ရွင္မ်ားသည္ FMLA ခြင္႔၊ တာဝန္မ်ား
နွင္႔ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ေရးသားၿပီး အလုုပ္သမားမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အလုုပ္ခြင္အတြင္း နံရံ
မ်ား၌ ပိုစတာမ်ား ကပ္ထားၿခင္း နွင္႔ FMLA ခြင္႔အၾကာင္းအရာမ်ားကို အလုုပ္သမားလက္စြဲစာအုုပ္တြင္
FMLA ခြင္႔တိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား ဥပမာကို ေရး သားေဖာ္ၿပထားရမည္။ အက
ယ္၍ ေရးသားေဖာ္ၿပထားၿခင္း မရွိပါက FMLA ၏ အကာကြယ္ၿဖင္႔ သင္႔ခြင္႔ကို အခ်ိန္မွီ မတင္ၿပ အေၾ
ကာင္းမၾကားထားသည္႔တိုင္ေအာင္ FMLA ခြင္႔ရနုုိင္ပါသည္။ FMLA ခြင္႔မေပၿခင္းအေပၚ အေကာင္းအ
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ဆံုးကာကြယ္မွုက သင္႔FMLA ရပိုင္ခြင္႔ သိရွိနားလည္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အလုုပ္တြင္ ကပ္
ထားေသာစာ၊ ပိုစတာမ်ားကို ဖတ္ရွုပါ။ အလုုပ္သမားလက္စြဲစာအုုပ္အား ေလ႔လာမွတ္ယူပါ။

အကယ္၍အလုုပ္မွာ ထြက္ခြာေသာအခ်ိန္ၾကာၿမင္႔ခဲ႔ပါက အလုုပ္ထုတ္ခံရနိုင္ပါသလား။ အလုုပ္မွေပးေ
သာ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ား ဆံုရွံုးနိုင္ပါသလား။
တစ္ပါတ္ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၁၂ ပတ္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ခြင္႔ယူၿပီး အလုုပ္ကို ၿပန္ဝင္ပါက အရင္အလုုပ္ေနရာသို႔မဟုုတ္
တူညီေသာ အလုုပ္ေနရာသို႔ အလုုပ္အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားဆံုးရွံုးမွု မရွိပဲ ၿပန္လည္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နုိင္ပါ
သည္။ တူညီေသာ အလုုပ္ေနရာဆိုသည္မွာ တူညီေသာလစာရၿခင္း၊ တူညီေသာ အက်ိဳးအၿမတ္ရရွိၿခ
င္း၊ တူညီေသာ အတတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအလုုပ္နွင္႔ တာဝန္မ်ား ရွိၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ အလုုပ္မွ နားေနစ
ဥ္အတြင္း အလုုပ္ရွင္မွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားကို ေပးရပါမည္။

FMLA ခြင္႔ယူၿခင္းေၾကာင္႔ အၿပစ္ေပးခံရနိုင္ပါသလား။
အကယ္၍ FMLA ခြင္႔ယူၿခင္းေၾကာင္႔ မည္သို႔ေသာ အၿပစ္ေပးမွု၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း အစရွိသည္႔ အၿပ
စ္ေပးမွုတို႔ကို မခံရနိုင္ပါ။ ထိုခြင္႔သည္ FMLA မွ ေပးထားေသာေၾကာင္႔ အလုုပ္တက္ေရာက္ၿခင္း ဆိုင္ေ
သာ အမွတ္မ်ား (Points)၊ လစာမတိုးေပးၿခင္း၊ ပရိုမိုးရွင္း မရၿခင္း၊ တန္ဖိုးေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း နွင္႔ တၿခားေ
သာ ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာထားအမူအရာမ်ားနွင္႔ သင္႔အေပၚ ဆက္ဆံ၍ မရပါ။ New York State
Paid Family Leave Act ဥပေဒမွ မည္သည္႔အလုုပ္အကိုင္ (အရြယ္အစားၾကီးသည္ ၿဖစ္ေစ ငယ္သ
ည္ၿဖစ္ေစ) ၌မဆို လုုပ္ကိုင္ၾကေသာ အလုုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ လက္တုန္႔ၿပန္ၿခင္း၊ ဥပေဒ
အရ ဆန္႔က်င္ေသာ ခြဲၿခားဆက္ဆံမွုမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

အကူညီရယူရန္
US Department of Labor (FMLA administration)
www.dol.gov/dol/topic/benefits - leave/fmla.htm
Buffalo 716 - 842 - 2950
For Information
Workplace Fairness
www.workplacefairness.org/familyleave
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နယူးေယာက္ၿပည္နယ္၏ မိသားစုအေရး လခရရွိေသာခြင္႔ (New York State
Paid Family Leave)
၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ မွ စတင္၍ New York State Paid Family Leave ဥပေဒကို အတည္ၿပဳ၍ အက်ိဳးသက္ေ
ရာက္ပါသည္။ ထိုဥပေဒမွာ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ရွိ ပုုဂၢလိက အလုုပ္သမား အမ်ားစုကို အကာကြယ္ေ
ပးထားၿပီး လက္တေလာ ကေလးေမြးၿခင္း၊ အသည္းအသန္ေရာဂါၿဖစ္ေနသူ မိသားစုုဝင္မ်ားအား ေစာ
င္႔ေရွာက္ေပးရၿခင္း၊ စစ္မွဳထမ္းေဆာင္ေနရေသာ မိသားစုုဝင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေနရၿခင္း အစရွိ
သည္႔ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ခြင္႔ယူရပါက လုုပ္အားခေပးေသာခြင္႔ကို ရရွိေစပါသည္။

မည္သူေတြမွာ ရရွိနိုင္ပါသနည္း။
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား နွင္႔ ကိုက္ညီပါက ထိုဥပေဒအရ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ လုုပ္အားခေပးေ
သာခြင္႔ ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
•
တစ္ပါတ္မွာ နာရီ ၂၀ အထက္လုပ္ေသာ Full-Time အလုုပ္သမား (ဆက္တိုက္အပါတ္စဥ္ ၂၆ ပါ
တ္လုပ္သက္ ရွိရမည္)။
•
တစ္ပါတ္မွာ နာရီ ၂၀ ေအာက္လုပ္ေသာ Part-Time အလုုပ္သမား (ဆက္တိုက္ၿဖစ္စရာမလိုေ
သာ ရက္ ၁၇၅ ရက္ လုုပ္သက္ရွိရမည္)။

နိုင္ငံသား ၿဖစ္မၿဖစ္ အေၿခေနေပၚ မူတည္ပါသလား။
နိုင္ငံသား ၿဖစ္ေစ မၿဖစ္ေစ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အလုုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသ
ည္။

မည္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ ထိုခြင္႔ကို ေတာင္းနိုင္ပါသနည္း။
New Child (ကေလးအသစ္ရရွိၿခင္း)
ကေလး ရရွိၿခင္း နွင္႔ ပတ္သတ္၍ ထိုခြင္႔ကိုေတာင္းနိုင္ပါသည္။ ကေလးအသစ္ရရွိၿခင္းဆိုသည္မွာ
ကေလးေမြးၿခင္း၊ ကေလးေမြးစားၿခင္း တို႔ကိုဆိုလိုပါသည္။ ထိုခြင္႔မွာ ကေလး ေမြးစားၿပီး ေမြးဖြားၿပီးမွ
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သာလွ်င္ စတင္ခြင္႔ယူနိုင္ပါသည္။ ကေလးေမြးစားၿခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္႔ဆင္႔အတြက္ အလုုပ္မွ ပ်က္
ကြက္ၿခင္းမ်ားကိုေတာ႔ ခြင္႔ အေနၿဖင္႔ ယူနိုင္ပါသည္။

Care for relatives (ေဆြမ်ိဳးရင္းၿခားေစာင္႔ေရွာက္ေပးမွု)
ထိုခြင္႔မွာ စိုးရိမ္ရေသာ ေရာဂါ အေၿခေနမ်ားနွင္႔ ခံစားေနရသူ ေဆြမ်ိဳးရင္းၿခာမ်ားကို ေစာင္႔ေရွာက္ေပး
ရန္ ေပးေသာခြင္႔ၿဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးရင္းၿခာမ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမ်ား ပါဝင္သည္။
•
•
•
•
•
•
•
•

အိမ္ေထာင္ဖက္
Domestic Partner (အိမ္တြင္းမိတ္ဖက္)
Children (သားသမီးမ်ား)
လင္ပါ/မယားပါ သား၊သမီးမ်ား
မိေထြး၊ ပေထြး
ေယာကၡမ/ထီး
အဖိုး/အဖြား
ေၿမး

စိုးရိမ္ရေသာ ေရာဂါ အေၿခေနမ်ားမွာမွာ နာမက်န္းၿဖစ္ၿခင္း၊ အနာတရၿဖစ္ၿခင္း၊ Impairment ၊ စိတ္နွင္႔
ဆိုင္ေသာ အေၿခေန ကိုယ္ၿဖင္႔ဆိုင္ေသာ အေၿခေနမ်ားေၾကာင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွုေပးေသာ
တစ္စံုတစ္ေယာက္အကူညီမ်ားၿဖင္႔ ေနရၿခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ကင္ဆာေရာဂါ ကုုသေနရၿ
ခင္း၊ ၿပင္းထန္ေသာ ေရာဂါကုုထံုးမ်ားကုုသေနရၿခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမွု ခံယူေနၿခင္း နွင္႔ ခြန္အားၿပန္လည္ၿ
ဖည္႔တည္းၿခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

Military Duty and Service (စစ္တပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္)
အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ အိမ္တြင္းမိတ္ဖက္၊ သားသမီး၊ မိဘ အစရွိသည္႔ မိသားစုုဝင္မ်ား စစ္တပ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရစဥ္ သုုိ႔မဟုုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားစာရရွိခ်ိန္ ထိုမိ
သားစုုဝင္မ်ားအတြက္ ကူညီေစာင္႔ေရွာက္ေပးရန္
ထိုခြင္႔ကို အသံုးၿပဳနိုင္ပါသည္။

ထိုခြင္႔မွာ မည္မွ်အခ်ိန္ထိ ရရွိနိုင္မည္နည္း။
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ရက္တြက္နဲ႔ ၿဖစ္ေစ တစ္ခါတည္းၿဖစ္ေစ ခြင္႔ယူနိုင္ပါသည္။ ပထမဆံုးယူေသာ ရက္ကို တြက္၍ ေနာက္
နွစ္တြင္ ထိုသတ္မွတ္ရက္၌ ရရွိနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ ပထမဆံုးခြင္႔ကို ေမလ၇ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ တြ
င္ ယူထားသည္ဆိုပါက ေနာက္နွစ္ ေမလ၇ရက္ေန႔တြင္ နွစ္စဥ္ ခြင္႔ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
•
•
•
•

၂၀၁၈တြင္
၂၀၁၉တြင္
၂၀၂၀တြင္
၂၀၂၁တြင္

၈ ပါတ္ထိခြင္႔ယူနိုင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ ၅၀%ရရွိနိုင္သည္။
၁၀ ပါတ္ထိခြင္႔ယူနိုင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ ၅၅% ရရွိနိုင္သည္။
၁၀ ပါတ္ထိခြင္႔ယူနိုင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ ၆၀% ရရွိနိုင္သည္။
၁၂ ပါတ္ထိခြင္႔ယူနိုင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ ၆၇% ရရွိနိုင္သည္။

ဘယ္သူကေပးမွာလဲ။
Payroll contribution မွတဆင္႔ အလုုပ္ရွင္မွ ေပးပါသည္။

ထိုခြင္႔ကို မည္သို႔ ေလွ်ာက္ရမည္နည္း။
အကယ္၍ မိသားစုုခြင္႔ ယူရန္ အခ်ိန္ၾကိဳသိပါက ခြင္႔ယူမည္႔ရက္မတိုင္ခင္ အနည္းဆံုးရက္ သံုးဆယ္မ
တိုင္မီ ေလွ်ာက္ထားသင္႔ပါသည္။ အကယ္၍ ၾကိဳတင္မသိနိုင္ပါက သိသိခ်င္း အလုုပ္ရွင္သို႔ အေၾကာ
င္းၾကားသင္႔ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေဖာင္တင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ တိုင္သည္႔ ခြင္႔ေပၚမူတည္၍ bonding,
family care နွင္႔ Military Deployment ေဖာင္ကို တင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာေရးနွင္႔ ပတ္သတ္၍ အကညီလိုၿခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားၿခင္းေၾကာင္႔ တၿခား benefi မ်ားအေ
ပၚသက္ေရာက္ရွိသည္မရွိသည္အစရွိသည္ကို ေမးၿမန္းလိုပါက
NYS Paid Leave Hotline သို႔ (၈၄၄) ၃၃၇= ၆၃၀၃ သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

Federal Family and Medical Leave Act ဥပေဒနွင္႔ မည္သို႔ သက္ေရာက္ပါသနည္း။
အကယ္၍ သင္႔ခြင္႔မွာ NYS Paid Family Leave နွင္႔ Family Medical Leave Ace နွစ္ခုစလံုးနွင္႔ ေ
ဘာင္ဝင္ပါက ထိုခြင္႔ နွစ္ခုစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ရယူနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ေဘာင္ဝင္ပါကလည္း အ
ခ်ိန္တိုင္းတာနွစ္ခုလံုး၌လည္း ယူနိုင္ပါသည္
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ထိုခြင္႔ယူၿခင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္ၿခင္း၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမ်ားခံရနိုင္ပါသလား။
နိုးပါ။ Pay Family Leave ယူၿခင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ထုုတ္ပယ္ၿခင္း၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း၊ လစာေလွ်ာ႔ၿခ
င္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုမိုတင္းက်ပ္ၿခင္း၊ အစရွိသည္တို႔ကို ၿပဳလုုပ္၍မရပါ။ ခြင္႔ယူၿပီးသကာလ အလုုပ္
ခြင္တြင္းၿပန္လာခ်ိန္တြင္ သင္႔အရင္လုပ္ခဲ႔ေသာ ရာထူး သို႔မဟုုတ္ တူညီေသာ ရာထူးအတိုင္းၿပန္လည္
ခန္႔အပ္ရမည္။ အကယ္၍ ခြင္႔ယူၿခင္းေၾကာင္႔ သင္႔အားခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း၊ အၿငိဳးထားဆက္ဆံၿခင္းမ်ား ၿ
ပဳလုုပ္ပါက WNYCOSH Worker Center သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
အကူညီရယူရန္
New York State Paid Family Leave Hotline
1 (844) 337-6303
Bonding Leave Form
Care for Family Member Form
Military Leave Form
For Informa5on
Informa5on for Employees
Frequently Asked Ques5ons
Paid Family Leave Deduc5on Calculator
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ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း

ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
သင္( အလုုပ္သမား၊ အလုုပ္ေလွ်ာက္သူ) အား အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အတန္းအစား၌ ပါဝင္ၿခ
င္းေၾကာင္႔ တၿခားတစ္ဦးကို ဆက္ဆံပံုထက္ ဆိုးရြားေသာ ဆက္ဆံမွုၿဖင္႔ ဆက္ဆံၿခင္းကို ဆိုလိုပါသ
ည္။ ဗဟို ဥပေဒအရ အလုုပ္သမား ၁၅ ဦးထက္ပိုေသာ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အတန္း
စားမ်ားအား ခြဲၿခားဆက္ဆံမွုကို ပိတ္ပင္ထားသည္။

•
•
•
•

အသက္အရြယ္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္
ဒုုကၡိတ
မ်ိဳးရိုးအခ်က္အလ
က္မ်ား

•
•
•
•
•

အသားေရာင္
ဘာသာေရး
နိုင္ငံသား
လိင္
လက္တုံ႔ၿပန္မွု

•

လူမ်ိုး

နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ဥပေဒအရ အလုုပ္သမား ၄ဦး ထက္ပိုေသာ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ၿ
ပပါ အတန္းအစားမ်ားအား ခြဲၿခားဆက္ဆံမွုကို ပိတ္ပင္ထားသည္။
•
•
•
•

လိင္စိတ္ဝင္စားမွုအမ်ိဳးစား
အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ
စစ္မွုထမ္းေဆာင္ၿခင္း
အိမ္းတြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွု

လူမ်ိဳးခြဲၿခား ဆက္ဆံၿခင္း ဆိုသည္မွာ ဘယ္လိုပံုမ်ိဳးလဲ။
လူမ်ိဳးခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း သည္လုပ္ငန္းခြင္၌ တိုက္ရိုက္အကိ်ဳးဆက္အေနၿဖင္႔ အလုုပ္ၿဖဳတ္ၿခင္း၊ ရာ
ထူးေလ်ာ႔ၿခင္း၊ ရာထူးတုုိးမေပးၿခင္း၊ နွုတ္ထြက္ခိုင္းၿခင္း၊ လစာမေပးၿခင္း၊ နာရီေလ်ာ႔ခ်ၿခင္ နွင္႔ တၿခားေ
သာ အလုုပ္သေဘာနွင္႔ အေၿခအေနမ်ားပါဝင္သည္။ အလုုပ္ရွင္မွ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အတန္းအစားေပၚ
မူတည္၍ ထိုကဲ႔သို႔ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿခင္းသည္ တရားမဝင္ေသာ လုုပ္ရပ္ၿဖစ္သည္။
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လူမ်ိဳးခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းသည္ အေနွာင္႔အယွက္ေပးေသာပံုစံမ်ိဳးလဲၿဖစ္နိုင္သည္။ ေစာ္ကားပုုတ္ခတ္ေ
သာ ထင္ၿမင္ခ်က္ေပးၿခင္း၊ အတန္းစားခြဲၿခင္း၊ လွိုက္လွဲပ်ဴငွာမွုမရွိေသာ ပ်က္လံုးမ်ား၊ အနုုိင္က်င္႔ၿခင္း၊
ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနွာင္႔ယွက္မွုေပးၿခင္း၊ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အတန္းအစားအရ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာနာမ
ည္ေၿပာင္မွည္႔ၿခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။ အထက္ေဖာ္ၿပပါအတန္းအစားအရ အလြန္ၿပင္းထန္ေ
သာ သံုးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုုတ္ ေစာ္ကားပုုတ္ခတ္မွု မဟုုတ္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုသာဆိုလွ်င္ အေနွာ
င္႔အယွက္ေပးရာမေၿမာက္ပါ။
သို႔ေသာ္ညားလည္း ထပ္မံ၍ သံုးသပ္မွုမ်ားဆက္လက္ၿပဳလုုပ္ေနၿခင္း၊ သင္႔အလုုပ္အေပၚ မေကာင္းေ
သာ အက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေနပါက ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းေၿမာက္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔ကို လုုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္မွ ေနွာင္႔ယွက္ေနၿခင္းေၾကာင္႔ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း မထိေရာက္ပါက ထို လူမ်ိဳးခြဲၿခားဆက္
ဆံမွုသည္ သင္႔ အလုုပ္ရွင္၏ တာဝန္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ၿပင္ အလုုပ္ရွင္မွ ထုုတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း
သည္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အတန္းအစားမ်ားအတြက္ မသင္႔ေတာ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားရွိပါက
လူမ်ိဳးခြဲၿခားဆက္ဆံမွု ေၿမာက္သည္။
ဒီအၿပင္ အလုုပ္သမားမ်ား ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွုဆိုင္ရာအေၾကာင္းေၾကာင္႔ လိုအပ္ပါက ေနရာထိုင္ခင္း
(ဘုုရားရွိခိုးရန္ သီးသန္႔ ေနရာထိုင္ခင္း) ေပးရမည္၊ ယံုၾကည္မွု ဆိုင္ရာေၾကာင္႔ ထူးၿခားေသာအဝတ္
အစား ဝတ္ခြင္႔ေပးရမည္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အားလပ္ရက္မ်ားေပးရမည္၊ ယံုၾကည္မွုဆိုင္ရာ
အေလ႔အက်င္႔မ်ား အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း ခြင္႔ၿပဳရမည္။ ထိုကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွုမ်ားသည္ အ
လုုပ္ခြင္အတြင္း အေနွာင္႔အယွက္ ကေမာက္ကမ မၿဖစ္ရန္ေတာ႔ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ အလုုပ္ရွင္၌
ဘုုရားရွိခိုးရန္ သီးသန္႔ ေနရာထိုင္ခင္းေပးရန္ အခက္အခဲရွိပါက အက်ိဳးအေၾကာင္းေၾကာင္႔ ေနရာထိုင္း
ခင္မေပးနိုင္ပါ။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အခ်ိဳ ႔ကိစၥ မ်ားသည္ အမွု ကိစၥေပၚမုူတည္၍ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွုဆိုင္ရာ
မ်ားကို ၿဖည္႔စည္းေပးနိုင္ မၿဖည္႔စည္းေပးနိုင္တို႔ၿဖစ္ေပၚလာသည္။

ေရႊ ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ ဒုုကၡသည္ အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္းသက္ေရာက္နိုင္ပါ
သလား။
လူမ်ိဳးခြဲၿခားမွုဆိုင္ရာ ဗဟိုအစိုးရမွခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒသည္ အေမရိကန္ၿပည္္ေထာင္စုအတြင္း လုု
ပ္ကိုင္ၾကေသာ အလုုပ္သမားမ်ားအားလံုး (နိုင္ငံသားဟုုတ္ဟုတ္ မဟုုတ္ဟုတ္၊ အလုုပ္ လုုပ္ကိုင္ခြင္႔
ကိုင္ေဆာင္ထားၿခင္း ရွိရွိ မရွိရွိ) အတြက္ သက္ေရာက္ပါသည္။ တရားဝင္အလုုပ္သမားမ်ားအား ခြဲၿခား
ဆက္ဆံ၍ မရသကဲ႔သို႔ တရားမဝင္အလုုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ခြဲၿခားဆက္ဆံ၍ မရပါ။ တခ်ိဳ ႔ေသာ ၿပ
ည္ပဖြား အလုုပ္သမားမ်ားသည္ မတူညီေသာပံုစံမ်ား၊ ေခၚရခက္ေသာ အမည္နာမမ်ား၊ အသဲဝဲၿခင္း
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မ်ား အစရွိသည္တို႔ေၾကာင္႔ တၿခားအလုုပ္သမ်ားအားဆက္ဆံပံုနွင္႔ မတူညီေသာ ဆက္ဆံမွုမ်ားနွင္႔ ဆ
က္ဆံ၍မရပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြအတြက္ေရာ သက္ေရာက္နုိင္ပါသလား။
သက္ေရာက္မွုရွိပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားကို ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းဆိုင္ရာ ဗဟိုဥပေဒ Federal
Pregnancy Dicrimination Act အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿခင္းေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေစ၊ ကေလးေမြးဖြားၿခင္း၊ ကိုယ္
ဝန္ေဆာင္ၿခင္းေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပြားတတ္ေသာ က်န္းမာေရးအေၿခအေနတို႔ေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ပယ္ခ်ၿခင္း၊
ရာထူးေလ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ထုုတ္မွတ္ၿခင္း အစရွိသည္တို႔ကို တားၿမစ္ထားသည္။ ကိုယ္ဝန္ေ
ဆာင္မ်ား အလုုပ္လုပ္နိုင္ေသးေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္ေပးရန္ ၿငင္းဆိုၿခင္း
သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္လုပ္ခြင္႔ ပိတ္ပင္ၿခင္း မ်ား ၿပဳလုုပ္၍ မရပါ။ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင္႔ အလုုပ္လုပ္ရန္ အဆင္
မေၿပေသာကာလတြင္ အလုုပ္ရွင္မွ တၿခားမသန္မစြမ္း အလုုပ္သမ်ားကဲ႔သို႔ အထူးအခြင္႔အေရးမ်ားေပး
ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုုပ္တာဝန္မ်ား၊ ေလ်ာ႔ေ
လ်ာ႔ေပါ႔ေပါ႔ အလုုပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးခြင္႔ နွင္႔ အလုုပ္ၿပန္လုပ္ခြင္႔ အစရွိသည္႔ ေရြးခ်ယ္မွုမ်ားတို႔ ပါဝင္
သည္။

အလုုပ္အင္တာဗ်ဴးတြင္ၿဖစ္ေစ အလုုပ္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ၿဖစ္ေစ ေၿဖၾကားဖို႔မလိုသည္႔ ေမးခြန္း
မ်ားရွိပါသလား။
အသက္နွင္႔ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးနွင္႔ ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးနွင္႔ဆိုင္ေသာ ေမးခြ
န္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရးနွင္႔ ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ နိုင္ငံသားေရးရာ ေမးခြန္းမ်ား၊ မသန္းမစြမ္းၿခင္းနွင္႔
တၿခားေသာ ပုုဂိၢဳလ္ေရးရာ ေမးခြန္းမ်ားအား တရားဥပေဒအရ ေမးပိုင္ခြင္မရွိပါ။
ေမးခြင္႔မရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ
• သင္သည္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၏ နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါသလား။
(ေမးနိုင္သည္႔ေမးခြန္းမွာ- သင္သည္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၌ တရားဝင္အလုုပ္လုပ္ခြင္႔ရွိပါ
သလား။)
• သင္႔ကို မည္သည္႔ေန႔ရာ ေမြးသနည္း။ သင္႔မိဘေတြကေရာ မည္သည္႔ေနရာမွာ ေမြးသနည္း။
• သင္႔ မိခင္ဘာသာစကားကဘာလဲ။
(ေမးနိုင္သည္႔ေမးခြန္းမွာ- သင္မည္သည္႔ဘာသာကို ေရးနိုင္သလဲ၊ ဖတ္နိုင္သလဲ၊ ေၿပာနိုင္ပါ
သလဲ။)
• သင္႔ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။
(ေမးနိုင္သည္႔ေမးခြန္းမွာ- သင္႔အသက္ ၁၈ နွစ္ၿပည္႔ၿပီလား)
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•
•
•
•
•

သင္ဘယ္အခ်ိန္က ဘြဲ႔ရခဲ႔ပါသလဲ။
(ေမးနိုင္သည္႔ေမးခြန္းမွာ- သင္ ပညာေရး ဘယ္အဆင္႔ထိေရာက္ခဲပါသလဲ။)
သင္႔ အိမ္ေထာင္ရွိပါသလား။
သင္ မည္သူနွင္႔ ေနသလဲ။ မိသားစုုတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသလား။
သင္႔မွာ ကေလး ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။ သင္႔ကေလးအတြက္ မည္သို႔ေသာ ေစာင္႔ေရွာက္
မွုေပးပါသနည္း။
သင္႔ မည္သည္႔ အဖြဲ႔စည္းနွင္႔ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနပါသလဲ။
(ေမးနိုင္သည္႔ေမးခြန္းမွာ- သင္႔မွာ႔ အခုုအလုုပ္နွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္နိုင္ဖို႔ အရည္အခ်
င္းေပးစြမ္းနိုင္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ ပါဝင္ပတ္သတ္မွုရွိပါသလား။)

တိုင္ၾကားၿခင္းေၾကာင္႔ အလုုပ္ရွင္မွ ေနွာင္႔ယွက္တိုက္ခိုက္နိုင္ပါသလား။
အလုုပ္ခြင္အတြင္း ခြဲၿခားဆက္ဆံမွဳရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္႔ပါက သင္႔မွာ တိုင္ၾကားခြင္႔ရွိပါသည္။ တိုင္ၾ
ကားၿခင္းေၾကာင္႔ သင္႔အား အလုုပ္ထုတ္ၿခင္း၊ ရာထူးေလ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ ေနွာင္႔ယွက္ၿခင္း သို႔မဟုုတ္ တိုက္ခို
က္ၿခင္းတို႔ ၿပဳလုုပ္ၿခင္းသည္ တရားမဝင္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လုုပ္ရွားမွုမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားပါ
သည္။
• ခြဲၿခားဆက္ဆံခံရမွုေၾကာင္႔ တိုင္ၾကားၿခင္း။
• အလုုပ္ခြင္အတြင္းအလုုပ္ရွင္မွ တပါးသူအားခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းေၾကာင္႔ ၾကားဝင္တိုင္ၾကားၿခင္း။
• ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမွ ပါဝင္ရန္ၿငင္းဆိုၿခင္း။
• ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမွုတြင္ ပါဝင္ၿခင္း။

အကယ္၍ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း ၿဖစ္ပြားေနပါက ဘာလုုပ္သင္႔ပါသလဲ။
•
•

•

ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းၿဖစ္ပြားသည္႔ ေန႔စြဲ၊ မ်က္ၿမင္သက္ေသနွင္႔ တၿခားေသာ သက္ေသမ်ားအား
ေရးမွတ္ထားပါ။
ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းနွင္႔ ပတ္သတ္၍ အလုုပ္ေဖာ္နွင္႔ ေၿပာၾကားပါ- ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံေနရသူ
သည္ သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုုတ္နိုင္ပါ။ ခြဲၿခားဆက္ဆံမွု ၿဖစ္ပြားေနသည္ဟု ခံယူ ယူဆၿခ
င္းသည္လည္း သင္တစ္ေယာက္တည္း ယူဆၿခင္းလည္းမဟုုတ္နုိင္ပါ။
သင္႔အလုုပ္ရွင္အား သင္႔အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရသည္ဟု ယူဆသည္ကို ရွင္းၿ
ပေပးပါ။ အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္ရွင္မွ တိုင္ၾကားပံု တိုင္ၾကားနည္းလမ္းမ်ားေပးပါက အသံုးၿပဳပါ။

•

အကယ္၍ သင္သည္ အလုုပ္သမားေရးရာ Union အဖြဲ႔ဝင္ၿဖစ္ေနပါက သင္႔Union မွ ညႊန္ၾ
ကားေရးမွဴး သို႔မဟုုတ္ အရာရွိအား ဆက္သြယ္ပါ။
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လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု

လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ဆိုသည္မွာ မနွစ္ၿမိဳေသာ လိင္ဆြဲေဆာင္မွု၊ လိင္ဆက္ဆံရန္ နွုတ္ၿဖင္႔ေသာ္လည္းေ
ကာင္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းဆိုၿခင္း
•

•

လက္ခံသည္ လက္မခံသည္ တို႔ေၾကာင္႔ အလုုပ္ဆက္လုပ္ခြင္႔၊ ရာထူးေပးၿခင္း၊ လြယ္
ကူေသာလုုပ္ငန္းတာဝန္ေပးၿခင္း နွင္႔ တၿခားေသာ အထူးအခြင္႔အေရးမ်ားေပးၿခင္းအစ
ရွိသည္႔ အလုုပ္ေပၚသက္ေရာက္မွုရွိၿခင္း
ထိုအၿပဳအမူမ်ားသည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွု႔အေပၚ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖတ္ၿခင္း သို႔မဟုုတ္
ေၿခာက္လွန္႔ၿခင္း၊ ရန္လိုၿခင္း သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္၌ တိုက္ခိုက္ၿခင္း

လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ေပးသူမ်ားသည္ က်ား/မ ေသာ္လည္းေကာင္း လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းနွစ္ၿခိဳက္ေသာသူ
သို႔မဟုုတ္ လိင္မတူဆက္ဆံၿခင္း နွစ္ၿခိဳက္ေသာသူလည္း ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။

လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ဥပမာမ်ားမွာ မည္သည္နည္း။
လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ဥပမာမ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံရန္ဖိအားေပးစြာေတာင္ဆိုမွုမ်ား၊
လိင္ဆက္ဆံပံုမ်ားအား သင႔္ စားပြဲေပၚ၌ သို႔မဟုုတ္ သင္႔အလုုပ္ေနရာ၌ ထားခဲ႔ၿခင္း၊ ထိေတြ႔မွုမ်ားၿပဳလုု
ပ္ၿခင္း၊ မဖြယ္မရာကိုင္တြယ္ၿခင္း၊ ထိ ပုုတ္ ၿခင္း၊ ဖက္ၿခင္း၊ ရာဂၿပံဳး ၿပၿခင္း၊ ေလခၽြန္ၿပၿခင္း၊ သံေလသံေၾ
ကာင္ဟစ္ၿခင္း၊ အခ်စ္ေရ၊ ေဘဘီ၊ အသဲနွလံုး အစရွိသည္႔ လိုသည္ထက္ပိုေသာ အသံုးအႏွဳန္းမ်ား ေ
ခၚဆိုၿခင္း၊ လိင္အလိုအရ က်ီဆယ္ၿခင္းနွင္႔ ေနာင္ေၿပာင္ၿခင္း၊ လိင္ပံုစံ သို႔မဟုုတ္ သဘာဝအရ ေဖာ္ၿပ
ထားေသာ ကာတြန္းမ်ား နွင္႔ ပိုစတာမ်ား ကပ္ထားၿခင္း၊ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ ေမးခြန္းမ်ားေမးဆိုၿခင္း၊ ေ
ကာလဟလ သို႔လည္ေကာင္း လိင္ညာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သင္႔၏ လူမွုေရးနွင္႔ လိင္ လွုပ္ရွားမွုမ်ား
အား ၿဖန္႔ေဝၿခင္း၊ ကိုယ္ထလက္ေရာက္ ေစာ္ကားၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
လိင္အေနွာင္႔အယွက္ေပးသူမွာ ေပးခံရသူ၏ ၾကီးက်ပ္ေရးမွဴး (စူပါဗိုင္ဆာ)၊ အလုုပ္ရွင္၏အလုုပ္အမွုေ
ဆာင္ (ေအးဂ်င္႔)၊ အလုုပ္ခြင္၏ တၿခားအပိုင္းမွ ၾကီးက်ပ္ေရးမွဴး၊ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ အလုုပ္သမားမဟုု
တ္ေသာသူ အစရွိသည္တို႔ၿဖစ္နိုင္သည္။ လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ေပးသူ နွင္႔ ခံရသူတို႔မွာ မည္သည္႔ လိင္အ
မ်ိဳးအစားမဆို ၿဖစ္နိုင္သည္။ လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ေပးသူမွာ လိင္ေနွာင္႔ယွက္ခံရသူကဲ႔သို႔ တူညီေသာလိ
င္၊ မတူညီေသာလိင္ၿဖစ္နိုင္ၿပီး လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု ေပးသူမွာ လိင္ဆက္ဆံၿခင္းေၾကာင္႔ မဟုုတ္ေသာ တၿ
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ခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔လည္း ေနွာင္႔ယွက္ေပးၿခင္း ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။ လိင္ေနွာင္႔ယွက္ခံရသူမွာ တိုက္
ရိုက္လိင္ေနွာင္႔ယွက္ၿခင္းခံရၿခင္းမွ ခံရသည္မဟုုတ္ပါ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သူတပါးအား
ေနွာင္႔ယွက္ၿခင္းေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း အလုုပ္ခြင္အတြင္း ၿဖစ္ပ်က္ေနၿခင္းေၾကာင္႔ စိတ္အေနွာ
င္႔ယွက္ ၿဖစ္ရၿခင္းေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း အေနွာင္႔ယွက္ခံရၿခင္း ေၿမာက္ပါသည္။

အကယ္၍ မိမိသည္ အလုုပ္၌ လိင္အေနွာင္႔ယွက္ခံေနရသည္ဆိုပါက အလုုပ္ရွင္အေနၿဖင္႔ မ
ည္သည္လုပ္ကိုင္ခ်က္မ်ားအား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္နည္း။
လိင္အေနွာင္႔ယွက္ေပးမွုသည္ တရားမဝင္ေသာလုုပ္ရက္ၿဖစ္ၿပီး မည္သည္႔အလုုပ္သမားမ်ားအားမဆို
သည္းခံခိုင္း၍မရပါ။ အလုုပ္ရွင္မွ လိင္အေနွာင္႔အယွက္ခံေနရသည္ဟု ၾကားသိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး
သင္႔တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၿဖင္႔ လိင္အေနွာင္႔ယွက္ေပးမွုကို ၿပီးဆံုးေစနိုင္ပါသ
ည္။ ကာကြယ္ၿခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးမူဝါဒ ၿဖစ္သည္။ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ ရွင္းလင္းစြာ
လိင္အေနွာင္႔ယွက္ေပးမွုကို သည္းခံေထာက္ထားညွာတာ မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း နွင္႔ တိုင္းၾကားလာပါ
က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင္႔အေရးယူမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကို
ေၿပာၾကားထားသင္႔ပါသည္။

အကယ္၍မ်ား လိင္အေနွာင္႔ယွက္ခံေရသည္ဆိုပါက ဘာလုုပ္သင္႔သလဲ။
သင္႔အေနၿဖင္႔ အေနွာင္႔ယွက္ေပးေနသူအား တိုက္ရုိက္ မၾကိဳက္ေၾကာင္း ေၿပာဆိုရန္မလိုအပ္ပါ။ သိုေ
သာ္ညားလည္း တာဝန္ခံလူ ပုုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား (အလုုပ္၌ ယူနီယန္ ဖြဲ႔ထားပါက ယူနီယန္မွအရာရွိ
အား) အေၾကာင္းၾကားပါ။ သင္႔အေနၿဖင္႔ ေနွာင္႔ယွက္ခံရမွဳအေၾကာင္းကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ေရးသားၿ
ပီး သိမ္းဆည္းထားသင္႔ပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္၌ လိင္အေနွာင္႔ယွက္ေပးၿခင္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾ
ကားၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား ရွိပါကလည္း အသံုးခ်သင္႔ပါသည္။

အလုုပ္ရွင္အား တိုင္ၾကားၿပီးေသာ္လည္း ဘာမွ မထူးဘူးဆိုရင္?
လိင္ေနွာင္႔ယွက္မူသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲၿခားဆက္ဆံမွု၏ တရားမဝင္ေသာပံုစံတစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ အလုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း အမွုတစ္ခုအေနၿဖင္႔ EEOC (Employment
Opportunity Commision) သို႔မဟုုတ္ NYS Division of Human Rights (DHR) သုုိ႔ တိုင္ၾကားနိုင္
သည္။ EEOC အမွုသည္ လိင္အေနွာင္႔ယွက္ၿဖစ္ပြားသည္႔ အခ်ိန္နွင္႔ ရက္ေပါင္း ၃၀၀ အတြင္းခန္႔အတြ
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င္း တိုင္ၾကားရမည္ၿဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၄၀ အတြင္းတိုင္ၾကားနိုင္လွ်င္ ပိုအဆင္ေၿပနိုင္ပါသည္။ DHR
သို႔တိုင္ၾကားလွ်င္ တစ္နွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားရမည္။ တစ္ဦးတည္းေသာ လည္းေကာင္း အုုပ္စု လိုက္ေ
သာ္လည္းေကာင္း (Class Action ဟုုေခၚသည္) တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ လူအခြင္႔ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွု ပုုပ္မ
အရလည္း New York ၿပည္နယ္တရားရံုးတြင္လည္း တရားစြဲဆိုနိုင္ပါသည္။ တရားဆြဲဆိုမည္ဆိုပါက
၃ နွစ္အတြင္း ဆြဲဆိုရပါမည္။

အကူညီရယူရန္
Equal Employment Opportunity Commission
www.eeoc.gov
1-800-669-4000
NYS Division of Human Rights
https://dhr.ny.gov/
1-888-392-3644
For Information
Workplace Fairness
www.workplacefairness.org/sexual-harassment-legal-rights
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မသန္စြမ္းမွု နွင္႔ ေနရာထိုင္ခင္း

မသန္မစြမ္း အေမရိကန္နိုင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ The American With Disablities Act
(ADA) နွင္႔ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ လူ႔အခြင္႔အေရး ဥပေဒ New York State Human Rights Law
(HRL) မွ မသန္းစြမ္းသူ အလုုပ္သမားမ်ားအား အလုုပ္တြင္ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရမွုမွ ကာကြယ္ေပး
ထားသည္။

မသန္းစြမ္းမွု ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ADA အက္ဥပေဒအရ ဆြံ ႔ အ နားမၾကားၿခင္း၊ အသက္ရွဳရန္ခက္ခဲၿခင္း၊ လက္မေလွ်ာက္နိုင္ၿခင္း၊ ပံုမွန္
ကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ားအား မစြမ္းေဆာင္နိုင္ၿခင္း၊ သင္႔ေတာ္ေသာအေလးအား မ မနိုင္ၿခင္း၊ အလုုပ္
မလုပ္နိုင္ၿခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိဂရုုမစိုက္နိုင္ၿခင္း အစရွိသည္႔ ေနစဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စိတ္ေၾ
က႔ာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္ေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ယိုယြင္းၿခင္းေၾကာင္႔ အဟန္႔အတားၿဖစ္ေ
နပါက မသန္းစြမ္းသူဟု သတ္မွတ္သည္။ သင္႔မွာ မသန္မစြမ္းမွု မရွိသည္႔တိုင္ေအာင္ ယခင္ကမသန္စြ
မ္းမွု မွတ္တမ္းရွိၿခင္း နွင္႔ တၿခားသူမ်ားက သင္႔မွာ မသန္႔စြမ္းမွု ရွိသည္ဟု ေၿဖာင္႔ခ်က္ေပးနိုင္ပါက ထိုဥ
ပေဒအရ သင္႔မွာ မသန္းမစြမ္းမွု ရွိသည္ဟု သက္ေရာက္ပါသည္။ HRL ဥပေဒ၏ မသန္စြမ္းမွု အဓိပၺါယ္
ဖြဲ႔ဆိုခ်က္မွာ ADA အက္ဥပေဒထက္ ပိုက်ယ္ၿပန္႔ၿပီး ADA အက္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ၿပမထားေသာ က်န္းမာေ
ရးအေၿခအေနမ်ားမွာလည္း HRL ဥပေဒနွင္႔သက္ေရာက္ေနတတ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္မွာ မသန္စြမ္းမွု ရွိေနပါက ADA က ဘယ္လိုကာကြယ္မွုမ်ိဳး လုုပ္ေပးနိုင္
မွာလဲ။
အလုုပ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအရ အလုုပ္ခန္႔ၿခင္း၊ အလုုပ္ၿဖဳတ္ၿခင္း၊ ရာထူးတိုးၿမင္႔ၿခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ၿခင္း နွ
င္႔ တၿခားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပို႔ခ်ၿခင္း၊ အလုုပ္၌ တမူထူးၿခားေသာ အခြင္႔ေရးမ်ားနွင္႔ အေၿခအေန
မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဥပေဒနွစ္ရပ္စလံုးက မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရမွုမွ ကာ
ကြယ္ေပးထားပါသည္။ ထို႔အၿပင္ ဥပေဒနွစ္ရပ္စလံုးက အလုုပ္ရွင္မွ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအား အလုုပ္
လုုပ္ကိုင္ရန္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ အလုုပ္ေနရာ နွင္႔ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးရန္ (ADA) မွသတ္မွတ္ထားၿပီး မ
သန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လုုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ အလုုပ္မ်ားကိုသာ လုုပ္ခိုင္းရန္ (HRL) မွ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်
ထားပါသည္။
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ထိုဥပေဒမ်ားမွာ အလုုပ္ရွင္တုိင္းအတြက္ သက္ေရာက္မွု ရွိပါသလား။
အလုုပ္သမား ၁၅ ဦးနွင္႔ အထက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ ၿပည္နယ္အစိုးရပိုင္ လုုပ္င
န္းမ်ား၊ ဗဟိုအစိုးရပိုင္ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုုပ္အက်ိဳးေဆာင္ လုုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔အတြက္ ADA
ဥပေဒအရ သက္ေရာက္ပါသည္။ HRL ဥပေဒကေတာ႔ အလုုပ္သမား ၄ ဦးနွင္႔ အထက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ
အလုုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ သက္ေရာက္ပါသည္။

သင္႔တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာထိုင္မွုေပးစြမ္းၿခင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
အကယ္၍ သင္သည္မသန္းစြမ္းသူ တစ္ဦး သို႔မဟုုတ္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး ၿဖစ္လာခဲ႔ပါက သင္႔အလုုပ္
ရွင္သည္ သင္႔အလုုပ္ဆက္လက္ လုုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း (အလုုပ္ေနရာေၿပာင္းေပးၿခ
င္း၊ သင္႔ေတာ္ေသာအလုုပ္ေၿပာင္းေပးၿခင္း) ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေနရာထိုင္ခင္းသည္လည္း သင္႔ေ
တာ္မွု ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အလုုပ္ရွင္အတြက္လည္း အခက္ခဲ (အတိုင္းအတာတစ္ခုထက္ ခက္ခဲၿပီး အလြန္
တန္ဖိုးမၾကီးရန္) မၿဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အၾကီးစားလုုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ေတာ႔ လုုပ္ငန္းအင္
အားၾကီးမွု နွင္႔ၾကြယ္ဝမွုေၾကာင္႔မသန္စြမ္းသူအလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းေပးရန္ ခက္ခဲလိ
မ္႔မည္မဟုုတ္ပါ။ အလုုပ္ရွင္မွ ေနရာထိုင္မွုေပးရန္လုိအပ္ေသာ္လည္း မသန္စြမ္းသူ အလုုပ္သမားအေနၿ
ဖင္႔လည္း ကိုယ္စြမ္းကုုိယ္စၿဖင္႔ အလုုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အလုုပ္အေနအထား ေၿပာင္းလဲရန္ေတာင္ဆိုၿခ
င္း၊ အလုုပ္ရွင္အား မိမိ လုုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ကူညီရွာေဖြေပးၿခင္း အစရွိသည္
တို႔ကို လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သင္႔တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာထိုင္မွုေပးစြမ္းၿခင္း၏ ဥပမာမ်ား
မသန္စြမ္းသူလုပ္သားကိုယ္စီ နွင္႔ အလုုပ္ရွင္သည္လည္း မိမိတို႔၏စိတ္ကူညဏ္စြမ္းမ်ားကို သံုး၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ၿပင္ပမွ အကူညီမ်ားရယူၿပီး အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ဥပမာအခ်ိဳ႔ကိုလည္း
ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
• ရွိဆဲ စက္ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးၿပဳနိုင္ၿခင္း
➢ စက္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ စားပြဲခံုမ်ားအား အနိမ္႔အၿမင္႔ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ၿခင္း။
➢ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ နားၾကပ္ကိရိယာမ်ား။
➢ ကြန္ပ်ဴတာၾကည္႔မွန္တြင္ မွန္ဘီလူးမ်ား တပ္ဆင္ေပးၿခင္း။
• လုုပ္ငန္းအား ၿပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း
➢ အလုုပ္တာဝန္မ်ားအား ေၿပာင္းလဲေပးၿခင္း။
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➢ ပံုမွန္ေဆးကုုသမွုခံယူရန္ အလုုပ္ခ်ိန္ ေၿပာင္းလဲေပးၿခင္း။
➢ အလုုပ္သမားမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင္႔ ေၿပာဆိုဆက္ဆံရန္ ကိရိယာမ်ား အသံုးၿပဳ
ခြင္႔ ေပးၿခင္း။
➢ ဖတ္ၾကားစက္ သို႔မဟုုတ္ ဘာသာၿပန္စက္ စီစဥ္ေပးၿခင္း။

အလုုပ္ရွင္မွ မသန္စြမ္းမွု အေၾကာင္းမ်ားအား အလုုပ္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေမးနိုင္ပါသလား။
အလုုပ္ေလ်ွာက္လွ်င္ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားအား သဘာဝအရမသန္စြမ္းမွု၊ ၿပင္းထန္ေသာ မသန္စြ
မ္းမွု အစရွိသည္႔ မသန္စြမ္းမွုမ်ား အား ေမးခြင္႔မရွိပါ၊ ေဆးစစ္ၿခင္းမ်ားလဲ လုုပ္ခိုင္းခြင္႔မရွိပါ။ အကယ္၍
အလုုပ္ရွင္မွ သတိထားမိပါက အလုုပ္တာဝန္မ်ားအား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းလို
အပ္ မလိုအပ္ အစရွိသည္တို႔ကို ေမးၿမန္းနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္ခန္႔ၿပီးပါက ေဆးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား ၿပဳလုုပ္
ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္နိုင္ပါလိမ္႔မည္။

ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံေနရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဘာလုုပ္ရမလဲ။
မသန္စြမ္းမွုေၾကာင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံၿခင္း ကို အလုုပ္ခြင္႔၌ သာတူညီမွ် ရပိုင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္
US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) နွင္႔ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင္႔အေရး တိုင္းအဆင္႔ မွ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ၿဖစ္ပြားခဲ႔သည္အခ်ိန္ ေနရာနွင္႔မ်က္ၿမင္သ
က္ေသ အပါအဝင္ အေၾကာင္းအက်ိဳးၿဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေရးသား မွတ္သားထားၿခင္းသည္ အေကာ
င္းဆံုးၾကံေဆာင္မွုၿဖစ္သည္။ တတ္နိုင္သေလာက္တိက်ၿပီး အၿဖစ္မွန္ ၿဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

အကူညီရယူရန္
Equal Employment Opportunity Commission
www.eeoc.gov
1-800-669-4000
NYS Division of Human Rights
https://dhr.ny.gov/
1-888-392-3644
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US Department of Justice, ADA Enforcement
www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
1-800-514-0301
Job Accommodation Network
http://janweb.icdi.wvu.edu
1-800-232-9675
WNYCOSH
716-833-5416
2495 Main Street, Suite 438
Buffalo, NY 14214
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အနိုင္က်င္႔ၿခင္း

အနိုင္က်င္႔ၿခင္း သို႔ ေနွာင္႔ယွက္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ ထပ္ခါတလဲလဲ ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ အမူက်င္႔မ်ားၿဖင္႔ တစ္ဖက္ေသာသူအား
စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ေစရန္၊ အရွက္ကြဲေစရန္၊ သို႔မဟုုတ္ ၿခိမ္းေၿခာက္ခံရရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿပဳမူေသာ
အေလ႔အက်င္႔ၿဖစ္သည္။ အလုုပ္ခြင္တြင္း အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ အၿမဲတမ္း အၿပစ္ရွာေဝဖန္တတ္ေသာ၊
သိကၡာခ် နိမ္႔ခ်တတ္ေသာ သူေဌး၊ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အလုုပ္ရွင္၊ လိုသည္ထက္ပိုခိုင္းတတ္ၿ
ပီး တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ ၾကီးက်ပ္ေရးမွဴး (စူပါဗိုင္ဆာ) သို႔မဟုုတ္ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လည္းၿဖစ္နို
င္ပါသည္။ အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ နာက်င္ေစရန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ အၿပဳအ
မူၿဖစ္သည္။ အနိုင္က်င္႔ၿခင္း နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ၿပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
• ၿပသနာတစ္ခုအား မတရားသၿဖင္႔ တၿခားသူအား အၿပစ္တင္ေၿပာဆိုၿခင္း။
• မတရားေသာ အၿပစ္တင္ေဝဖန္မွုမ်ား နွင္႔ ၾကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္မွုမ်ားအား အၿပစ္မရွိအၿပစ္ရွာၿခ
င္း။
• အေၾကာင္းၿပခ်က္မရွိေသာ ေတာင္းဆိုမွုမ်ား ၿပဳလုုပ္ၿခင္း သို႔မဟုုတ္ လိုအပ္ေသာအရင္းအၿမစ္
မ်ားနွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိုဝွက္ထားၿခင္း နွင္႔ ေပးရန္ ၿငင္းဆိုၿခင္း။
• ေအာ္ဟစ္ေစာ္ကားၿခင္း၊ နိမ္႔ခ်ၿခင္း၊ အလုုပ္ၿဖဳတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း။
• တစ္သမတ္တည္းမဟုုတ္ေသာ တစ္ဖက္သတ္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ၿခင္း။
• လူမွုေရးေဘာင္တြင္းမွ ထုုတ္ပယ္ၿခင္း။
•

တပါးသူအလုုပ္အား နာမည္ေကာင္းဝင္ယူၿခင္း။

အလုုပ္ခြင္အတြင္း ၿဖစ္ေနက် အနိုင္က်င္႔ၿခင္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
အေမရိကန္အလုုပ္သမား ငါးဦးတိုင္း၌ တစ္ဦးစိတိုင္းမွာ ပ်က္လိုပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အနိုင္က်င္႔မွုမ်ား
အား လြန္ခဲ႔သည္နွစ္ကာလအတိုင္းတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခံခဲ႔ရသည္ဟု ေလ႔လာသံုသပ္ခ်က္မ်ားအရ
သိရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုုမ်ာ အလုုပ္ရွင္ (က်ား/မ) ထံမွ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အနိုင္က်င္႔ခံရမွု ပို
မ်ားသည္။ အနိုင္က်င္႔ခံရမွုသည္ လိင္ေနွာင္႔ယွက္မွု နွင္႔ လူမ်ိဳးေရး ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရမွုထက္ပင္
ပို၍အၿဖစ္မ်ားသည္။

အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ နာက်င္ေစနိုင္ပါသလား။
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အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ လုုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ နွင္႔ က်မ္းမာေရး နွစ္ခုစလံုးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ စိ
တ္ဖိစီးမွု၊ စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကမွု၊ နွင္႔ ေဒါသၿဖစ္ရမွု ေၾကာင္႔ အနိုင္က်င္႔ခံရေသာ လုုပ္သားမ်ားတြင္ စိတ္ဖိ
စီးမွုနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ နာမက်န္းမွုမ်ား၊ မိသားစုု နွင္႔ အိမ္ေထာင္ေရး မ်ားတြင္ မသာယာမွု
မ်ား ၿဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ အနိုင္က်င္႔ခံရေသာ အလုုပ္သမားမ်ားမွာ အလုုပ္၌မိမိကုိယ္ကို ကာကြယ္ေနရၿ
ခင္း၊ သူမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ လိုက္လံေတာင္းခံေနရၿခင္း၊ အနိုင္က်င္႔ခံရၿခင္း အေၿခအေနမ်ားစဥ္း
စားေနရၿခင္း၊ စိတ္ဓါတ္လံုွ႔ေဆာ္မွုက်ဆင္းၿခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုုပ္ကိုင္နိုင္မွု အရည္အေသြးမ်ား က်ဆ
င္းၿခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင္႔ အလုုပ္ခ်ိန္၏ ၁၀ ရာခိုင္နွဳန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္နွဳန္းအထိ ဆံုးရွံုးနိုင္ပါသည္။ စိ
တ္ဓါတ္က်မွု၊ ေၾကာက္လွန္႔မွု၊ ေဒါသ၊ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ား ေၾကာင႔္ အလုုပ္ေနရာအား အဆိပ္သင္႔ေစၿပီး ထုု
တ္လုပ္မွုအား ဆုုတ္ယုတ္လာၿပီး အလုုပ္ပ်က္ကြက္ၿခင္းမ်ား တိုၿမင္႔လာၿပီးလွ်င္ အလုုပ္သမားအခ်င္းခ်
င္း ၿငင္းပြားမွုမ်ား၊ အလုုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုမ်ားနွင္႔ တရားစြဲဆိုမွုမ်ား ၿဖစ္လာနိုင္ၿပီး အလုုပ္ေ
နရာ နွင္႔ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားလည္း ထိခိုက္နိုင္ပါသည္။

အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ တရာဥပေဒနွင္႔ ၿငိစြန္းေနပါသလား။
တရားဥပေဒနွင္႔ ၿငိစြန္းေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္ေပၚမူတည္၍ က်င္႔မူေသာ အမူအက်င္႔ သို႔မဟုုတ္ ရာဇ
ဝတ္သားတို႔ ၿပဳမူက်င္႔သံုးေသာ အမူအက်င္႔မ်ားနွင္႔ ဆက္ဆံပါက ထိုအနိုင္က်င္႔မွာသည္ တရားဥပေဒ
နွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာ အနိုင္က်င္႔မွုၿဖစ္သည္။ အလုုပ္သမားေရးရာ စာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ “ေလး
စားမွုနွင္႔ ဣေၿႏၵသိကၡာ”ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း ေၿမာက္သည္။ သင္႔ အလုုပ္ရွင္၊ သူေဌး၊ ၾကီးက်ပ္ေရးမွဴး
တို႔မွ သင္႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံရန္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံရန္ သနားၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရန္ ဥပေဒမွ
ခ်မွတ္ထားၿခင္းမရွိပါ။ မဖြယ္မရာေသာ္လည္း သို႔မဟုုတ္ မတရားေသာ္လည္း သူေဌး၏ အာဏာရွင္ဆ
န္ေသာ၊ အနိုင္က်င္႔တတ္ေသာ အၿပဳအမူသည္ ဥပေဒနွင္႔ ၿငိစြန္းေသာ အနိုင္က်င္႔မွု မေၿမာက္ပါ။

အနိုင္က်င္႔ၿခင္းသည္ တရာမဝင္ခြဲၿခားဆက္ဆံမွုနွင္႔ မည္သို႔ ကြာၿခားသနည္း။
သင္၏ အသက္္ေၾကာင္႔၊ လူမ်ိဳးေၾကာင္႔၊ အသားအေရေၾကာင္႔၊ လိင္ေၾကာင္႔၊ လိင္စိတ္ဝင္စားမွု အမ်ိဳးအ
စားေၾကာင္႔၊ တၿခားနိုင္ငံသားေၾကာင္႔၊ အယူဝါဒေၾကာင္႔၊ ဘာသာေရးေၾကာင္႔၊ သို႔မဟုုတ္ မသန္းစြမ္းမွုေၾ
ကာင္႔ အလုုပ္ရွင္ သူေဌးမွ သူမ်ားနွင္႔မတူညီေသာ ဆက္ဆံမွုမ်ား ခြဲၿခားဆက္ဆံမွုမ်ား မၿပဳလုုပ္ရန္ ဥ
ပေဒမွ ခ်မွတ္ထားသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္ရွင္မွ အနိုင္က်င္႔သည္ဆိုပါက
ဥပေဒနွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာလုုပ္ရပ္ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္နုိင္သည္။ (ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းဂ႑တြင္သြားေရာက္ၾ
ကည္႔ရွုပါ။) သို႔ေသာ္လည္း အနိုင္က်င္႔ၿခင္း သေဘာ သဘာဝမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ ထိုအေၾကာင္း
အရာမ်ားေၾကာင္႔ တိုက္ရိုက္ၿပဳမူၿခင္းမဟုုတ္ပဲ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ခုုခံနိုင္စြမ္းမရွိေသာ အေၿခအေ
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နမ်ိဳးမွာ အခြင္႔ေကာင္းယူၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေယဘုုယ်အားၿဖင္႔ အနိုင္က်င္႔သူသည္ မိမိ၏ ခ်ိဳ ႔ငဲ႔ၿခင္း၊ မိမိ
ကုုိယ္ကို ယံုၾကည္႔မွုနည္းၿခင္း၊ လူမွုဆက္ဆံေရးခ်ိဳ ႔တဲ႔ၿခင္း၊ တိုက္ခိုက္လိုစိတ္၊ ေသးငယ္စိတ္ထား မ်ား
ရွိၿခင္းေၾကာင္႔ မိမိထက္သာသည္ဟု ထင္ၿမင္္ယူဆေသာ သူတပါးအား ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း
မ်ား ၿပဳမူက်င္႔သံုးေသာ လုုပ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ ပစ္မွတ္ထားသူအား အရွက္ရေစၿခင္းၿဖင္႔ မိမိကိုယ္ကို ဂုုဏ္
ယူဝင္ၾကြားေသာ လုုပ္ရပ္အေလ႔အထ ၿဖစ္သည္။

အနိုင္က်င္႔ေသာ အၿပဳအမူ မ်ားအား ၿပန္လည္တုန္႔ၿပန္ၿခင္း
အလုုပ္ခြင္အတြင္း သင္႔အား ပစ္မွတ္ထားၿပီး အနိုင္က်င္႔မွုမ်ား ၿပဳက်င္႔ပါက ပညာရွင္မ်ားမွ ေအာက္ေ
ဖာ္ၿပပါအဆင္႔အတိုင္း လိုက္နာရန္ မိန္႔ဆိုထားပါသည္။
• မိသာစုု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။
• အကယ္၍ အနိုင္က်င္႔သူက သင္႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၿဖစ္ေနပါက Supervisor (ၾကီးက်ပ္ေရးမွဴး)
အား ၿဖစ္ပြားမွုမ်ားကို အစီရင္ခံစာ တင္ပါ။
• စိတ္ဖိစီးမွုနွင္႔ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ၿပသနာမ်ားအတြက္ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အကူညီမ်ား ရယူ
ပါ။
• မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား နွင္႔ မွတ္တမ္းမ်ားအား ထိမ္းသိန္းထားပါ။
• အနိုင္က်င္႔ခံရေသာ ကိစၥ နွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး အမွုတစ္ခု ထြက္ဆိုပါ၊ အလုုပ္သမား မူဝါဒ စာခ်ဳပ္
အရ က်ဴးလြန္ေသာၿပစ္မုွ တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ၊ အကူညီေထာက္ပံေပးနိုင္သူ အရာ
ရွိအား ရွာေဖြပါ။
• သင္လိုခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာ (ေနရာေၿပာင္းေပးေစၿခင္း၊ အလုုပ္မွထုတ္ပယ္ခိုင္းေသာ က
မ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ နစ္နာေၾကးမ်ား) ကို ပြင္လင္းၿမင္သာေစပါ။
• အထက္အရာရွိမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံုပါ။
•

လိုအပ္ပါက ေရွ႔ေနမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံုပါ။

အကူညီလိုအပ္ပါက
Workplace Bullying and Trauma Institute
www.bullybusters.org
UK Workplace Bullying Site
www.workplacebullying.co.uk
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ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ား

၁၈ နွစ္ေအာက္ အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ ဗဟိုအစိုရ နွင္႔ ၿပည္နယ္အစိုးရ နွစ္ခုစ
လံုးမွ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာ အလုုပ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသနည္း။
သင္သည္ အကယ္၍ ၁၈ နွစ္ေအာက္ဆိုပါက အလုုပ္ရွင္မွ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမ်ားကို ေစခိုင္း၍မရပါ။
• လွ်ပ္စစ္သံုး သစ္သားအလုုပ္ကိုင္မ်ား၊ အေလးအပင္မၿခင္း၊ ၿဖတ္ညွပ္ၿခင္း၊ မုုန္႔ဖုတ္စက္မ်ား၊
သို႔မဟုုတ္ မည္သည္႔ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳရၿခင္း အလုုပ္မ်ား။
• ေအာက္လုပ္ေရး အလုုပ္အကိုင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ၿဖိဳခ်ၿခင္း၊ ၿပိဳပ်က္ေၿခဖ်က္ၿခင္းအလုု
ပ္မ်ား၊ ေခါင္မိုး မိုးၿခင္း၊ အၿမင္ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးသုုတ္ရၿခင္း အလုုပ္မ်ား။
• ေမာ္တာသံုးယာဥ္မ်ား ေမာင္နွင္႔ရာ၌ အကူလုပ္ကိုင္ရၿခင္း။
• သစ္စက္မ်ား သို႔မဟုုတ္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုင္ၿခင္း။
• ေအာက္ေဖာ္ၿပထားေသာ အသက္မ်ားနွင္႔ဆိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အလုုပ္မ်ိဳးမ်ား
သင္သည္ အကယ္၍ ၁၆ နွစ္ေအာက္ဆိုပါက အထက္ေဖာ္ၿပထားေသာ အလုုပ္မ်ားအၿပင္ ေအာက္ေ
ဖာ္ၿပထားေသာ အလုုပ္မ်ိုးကိုလည္း ေစခိုင္း၍မရပါ။
• စာရင္းကိုင္နွင္႔ ရံုးအလုုပ္မွပယ္၍ စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုုပ္ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔မရွိပါ။
• ေဆးေၾကာရၿခင္း၊ အသားလွီးရၿခင္း၊ ၿဖတ္ရၿခင္း၊ လွီးရၿခင္း၊ ခြန္အားၿဖင္႔ ဖိရေသာအလုုပ္မ်ားနွ
င္႔ ဂ်ံဳနွယ္စက္မ်ား အသံုးၿပဳရေသာ အလုုပ္မ်ား။
• စက္သန္႔ရွင္းေရး၊ စက္ဆီထည္႔ၿခင္း၊ စက္အားပြယ္တိုက္ရၿခင္း၊ သို႔မဟုုတ္ ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္
ရေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးၿပဳရေသာ အလုုပ္မ်ား။
•
သင္သည္ အကယ္၍ ၁၄ နွစ္ေအာက္ဆိုပါက အခ်ိန္ပိုင္းအေနၿဖင္႔ သတင္းစာပို႔ၿခင္း၊ သစ္သီးဝလံမ်ား
ေကာက္သိမ္းၿခင္းနွင္႔ ပံုမွန္မဟုုတ္ေသာအလုုပ္အကိုင္မ်ားမွ အပ ခေလးထိန္းၿခင္း အလုုပ္အပါအဝင္
အလုုပ္ လုုပ္ကိုင္ၿခင္းအား ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ တၿခားၿခြင္းခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အလုုပ္ လုုပ္ကိုင္ရာ၌ မည္သည္႔ အခ်ိန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မွုမ်ားရွိပါ
သနည္း။
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သင္သည္ အကယ္၍ ၁၄ နွစ္ သို႔မဟုုတ္ ၁၅ နွစ္ဆိုပါက အလုုပ္ရွင္မွ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမ်ားအား ေစခို
င္း၍ မရပါ။
•
•
•
•
•

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း အလုုပ္ေစခိုင္းၿခင္း။
ေက်ာင္းဖြင္႔ရက္တြင္ တစ္ရက္ ၃ နာရီထက္ ခိုင္းေစၿခင္း၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ၈ နာရီထက္
ခိုင္းေစၿခင္း။
ေက်ာင္းဖြင္႔ရက္မ်ားတြင္ ညေန ၇ နာရီထက္ေနာက္က်ခိုင္းေစၿခင္း။
ေႏ ြရာသီတြင္ ညေန ၉ နာရီထက္ေနာက္က်ခိုင္းေစၿခင္း။
ေက်ာင္းဖြင္႔ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါတ္ ၁၈ နာရီထက္ခ ခိုင္းေစၿခင္း၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တ
စ္ပါတ္ နာရီ ၄၀ အထက္ခိုင္းေစၿခင္း။

သင္သည္ အကယ္၍ ၁၆ နွစ္ သို႔မဟုုတ္ ၁၇ နွစ္ဆိုပါက အလုုပ္ရွင္မွ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမ်ားအား ေစခို
င္း၍ မရပါ။
•
•
•
•

ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြင္း တနလၤာ မွ ၾကာသာပေတး အထိ တရက္ ၄ နာရီထက္ပို ခိုင္းေစၿခင္း။
ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြင္း ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ ၈ နာရီထက္ပို ခိုင္းေစၿခင္း။
ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြင္း တစ္ပါတ္ ၂၈ နာရီအထက္ ခိုင္းေစၿခင္း၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တ
စ္ပါတ္ ၄၈ နာရီအထက္ ခိုင္းေစၿခင္း။
ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မ်ားတြင္ ည ၁၀ နာရီထက္ေနာက္က်ေစခိုင္းၿခင္း နွင္႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္
သန္ေခါင္ေက်ာ္သည္အထိ ေစခိုင္းၿခင္း။

သင္သည္ ၁၆ နွစ္သို႔မဟုုတ္ ၁၇ နွစ္ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ေက်ာင္းမတက္၊ အခ်ိန္ၿပည္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔ လက္
မွတ္ ရွိပါက အသက္ၿပည္႔သူ လူၾကီး တစ္ေယာက္ အလုုပ္ လုုပ္ကိုင္သည္႔ အခ်ိန္ အတိုင္း လုုပ္နိုင္ပါသ
ည္။ သို႔ေသာ္ညားလည္း ၁၈ နွစ္မၿပည္႔ေသးသ၍ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အလုုပ္အကိုင္မ်ားအား အလုုပ္ရွင္
မွ ေစခိုင္း၍မရပါ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္လစာ
တၿခားေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသကဲ႔သို႔ပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အနည္းဆံုး
သတ္မွတ္ထားသည္႔ အနည္းဆံုးလုုပ္အားလစာ ရနိုင္ပါသည္။ ယခုုနွစ္ ၂၀၁၈ တြင္ ေဒၚလာ ၁၀ နွင္႔ ၿ
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ပား ၄၀ နွုန္းၿဖင္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ားအေနၿဖင္႔ မိမိတို႔လုပ္ေသာ နာရီစာ ရရွိနိုင္ၿပီး နာရီ
၄၀ ထက္ပိုေသာ အခ်ိန္ပိုမ်ားအတြက္လဲ ပံုမွန္ရေသာ လုုပ္အားထက္ ၁ဆခြဲ နွုန္းၿဖင္႔ ရရွိနိုင္ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခြင္႔ရွိပါသလား။
ရွိပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္သာမက မည္သည္႔အလုုပ္သမားမဆို အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခြင္႔ရွိပါသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ားသည္ တၿခားေသာ အလုုပ္သမားမ်ားကဲ႔သို႔ ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ အ
လုုပ္သမားအဖြဲ႔အား ဝင္ခြင္႔၊ ဖြဲ႔ခြင္႔ အၿပင္ အလုုပ္အေနထားမ်ားကိုလည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲဖို႔အေရး ရွာေ
ဖြၾကံဆ နိုင္ခြင္႔ရွိပါသည္။

အလုုပ္ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔စာရြက္ (Working Paper)ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။
အသက္ ၁၈ ေအာက္ အလုုပ္သမားမ်ားအားလံုး (အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးထားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းထြက္
ထားသူမ်ား အပါအဝင္) အလုုပ္စတင္မလုုပ္မီ အလုုပ္ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔စာရြက္ (Working Paper) ရယူရမ
ည္။ ေဂါက္ကစားကြင္း၌ ပစၥည္းသယ္ပယ္ၿခင္းအလုုပ္၊ ကေလးထိန္းအလုုပ္၊ ၁၆ နွစ္သားေကာ္လိပ္ေ
က်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုုတ္ အက်ိဳးမဲ႔ သင္ၾကားေပးေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္းလုုပ္သူၿခင္း အစ
ရွိသည္တို႔အပါဝင္ Working Paper မလိုအပ္ေသာ ခၽြင္းခ်က္ရွိသည္႔ အလုုပ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

မိမိအလုုပ္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ မည္သည္႔ေဆာင္ရြက္မွုမ်ိဳးကို လုုပ္ေဆာင္နိုင္သန
ည္း။
ေရွးဦးစြာ မိမိအားလုုပ္ခြင္႔ေပးေသာနာရီ အခ်ိန္ကို သတိရပါ၊ တပါးသူအနာတရမၿဖစ္ရေလေအာင္ မိမိ
အား ညႊန္ၾကားထားေသာ အလုုပ္ကိုသာ လုုပ္ေဆာင္ပါ။ ဥပေဒနွင္႔ မလြတ္ကင္းေသာ အႏ ၱရယ္ရွိနိုင္ေ
သာ အလုုပ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေမာပန္းႏြယ္နယ္သည္အထိ အလုုပ္ခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ မလုုပ္ပါနွင္႔ အ
ဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ ပင္ပန္းႏြယ္နယ္သည္႔ အလုုပ္သမားအမ်ားစုုသည္ ဒဏ္ရာ အနာတရ ရစၿမဲၿဖစ္
သည္။ အလုုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိၿပဳပါ။ ေနာက္ၿပီး အဖံုးအကာမရွိေသာ အသားၾကိတ္စက္ နွင္႔ ဖ
တ္ယူနားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ ဓါတုုပၥည္းမ်ား ေၾကာင္႔ ဒဏ္ရာအနာတရၿဖစ္နိုင္ေသာအႏ ၱရယ္ မ်ားနွင္႔
ဖ်ားနာေစတတ္ေသာ အႏ ၱယ္ရယ္မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဓါတုုပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳရန္လို
အပ္ပါက သင္႔ အလုုပ္ရွင္မွ သင္႔ကို ကိုင္တြယ္ရမည္႔ ဓါတုုပစၥည္းအေၾကာင္႔ နွင္႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အ
သံုးၿပဳနိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးဖို႔လိုအပ္ ပါသည္။ သင္႔အေနၿဖင္႔ စိုးရိမ္ပူပမ္စိတ္မ်ား ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက သ
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င္လုပ္ေနေသာ အလုုပ္ကို ရန္တန္႔ၿပီး သင္႔ၾကီးက်ပ္ေရးမွဳး ထံသို႔ သြားေရာက္ေမးၿမန္းနိုင္ပါသည္။ ထို
အေၾကာင္းရာမ်ားနွင္႔ပတ္သတ္၍ ပိုမို သိလိုပါက က်န္းမာေရး နွင္႔ ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းမွဳ ေခါင္းစ
ဥ္ေအာက္ စာမ်က္နွာ ၉ တြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရွု နိုင္ပါသည္။

အကူညီရယူရန္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အလုုပ္သမားမ်ားသည္ အကယ္၍အလုုပ္ခြင္အတြင္း ေဘးကင္း လံုၿခံဳမွု ပူပန္ေနရၿခ
င္း၊ သက္ေတာင္႔သက္သာ မရွိၿခင္း၊ လိင္ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရမွု နွင္႔ အသားအေရာင္ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခ
င္းခံရမွု အစရွိသည္႔ အလုုပ္မွ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကို သို႔မဟုုတ္ ကေလးအလုုပ္သမားဥပေဒ ကို ဆန္႔က်
င္႔ေနသည္႔ ခံစားမိပါက မိသားစုုဝင္မ်ား နွင္႔ သို႔မဟုုတ္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားနွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင္႔ပါ
သည္။
NYS Department of Labor
716-847-7141 http://labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/workprot/
minors.shtm
US Department of Labor
716-842-2950
www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/Kidspages.htm
WNYCOSH
716-833-5416
2495 Main Street, Suite 438
Buffalo, NY 14214
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အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကး

နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကး
အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကးသည္ မိမိဘာသာၿဖစ္ပြားရၿခင္းမဟုုတ္ပဲ အလုုပ္ေၾကာင္႔ မသန္မစြမ္းၿဖစ္ရၿခင္း
သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္၌ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင္႔၊ သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပြားေသာေရာဂါေၾ
ကာင္႔ ေသဆံုးရၿခင္းအတြက္ ေပးေသာ နစ္နာေၾကးၿဖစ္သည္။

အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကး အက္ဥပေဒအရ တာဝန္နွင္႔အခြင္႔အေရးမ်ား
က်မ္းမာေရးကုုသမွု
သင္႔မွာ သင္႔ေတာ္ေသာ ေဆးဝါးကုုသမွု သို႔မဟုုတ္ ဒါဏ္ရာအနာတရာနွင္႔ ေရာဂါေဝဒနာမွ ၿပန္လည္
ထူေထာင္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆးဝါကုုသမွု ခံယူခြင္႔ရွိပါသည္။ ထိုေဆးဝါးကုုသမွု မွာ ရိုးရိုးေဆးကုုသမွု၊ ခြဲ
စိတ္ကုသမွု၊ သူနာၿပဳထံမွ ေစာင္႔ေရွာက္မွုခံယူၿခင္း၊ ေဆးရံုတက္ၿပီး ကုုသမွုခံယူၿခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝ
င္သည္။ ေဆးကုုသေစာင္႔ေရွာက္မွု ခံယူေနစဥ္အတြင္းမွာလည္း ေဆးရံုသြားေရာက္ရန္ ပို႔ယူသယ္ေ
ဆာင္ေရးအတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ၿပန္လည္ ရယူနိုင္ပါသည္။

လစာဆံုရွံုးရၿခင္းေၾကာင္႔ ရရွိမည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သင္႔မွာ အပတ္စဥ္ နစ္နာေၾကးရပိုင္ခြင္ရွိပါသည္။ သင္ မသန္မစြမ္းၿဖစ္ေနသည္ေတာက္ေလွ်ာက္ သင္
လစာဆံုးရွံုးေနသည္တိုင္ေအာင္ အပတ္စဥ္ နစ္နာေၾကးကိုခံစားခြင္႔ရွိပါသည္။ ထိုနစ္နာေၾကးမွာ သင္႔
မသန္စြမ္းမွုေပၚမူတည္၍ အၿပည္႔ သို႔မဟုုတ္ အနည္းငယ္ရနိုင္ပါသည္။ အစဥ္ၿမဲ မသန္စြမ္းၿဖစ္ေနပါက
ပံုမွန္လစာ၏ သံုးပံုနွစ္ပံု (Schedule) သို႔မဟုုတ္ ယခင္က ဆံုးရွံုးမွု နွင္႔ ေရွ႔ေလ်ာက္ ဆံုးရွံုးမွု တို႔ကို တ
ရားသူၾကီးမွ တြက္ခ်က္ကာ ေပးေသာ နစ္နာေၾကး (Lump Sum Award) ရရွိနုိ္င္ပါသည္။

ခ်က္ၿခင္းေပးေခ်မွု
ဥပေဒအရ မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားၿပီး ၇ ရက္ထက္မေက်ာ္ပဲ ခ်က္ၿခင္းလက္ငင္း အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရွိပါသ
ည္။ ပထမဆံုး ေပးေခ်ရမည္႔ နစ္နာေၾကးသည္ အနာတရၿဖစ္ရသည္႔ အေၾကာင္းၾကားစာတင္ၿပီး ၁၈ ရ
က္အတြင္း ေပးေခ်ရမည္ၿဖစ္သည္။ မိမိအဆင္ေၿပသလို အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရွိပါသည္။
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ခ်က္ၿခင္းတင္ၿပၿခင္း
အလုုပ္၌ၿဖစ္ပြားေသာ အလုုပ္၌ဆိုင္ေသာ မေတာ္တဆၿဖစ္ရပ္မ်ားနွင္႔ ေရာဂါ ရရွိမွုမ်ားကို ခ်က္ၿခင္းလ
က္ငင္း အလုုပ္ရွင္ သို႔မဟုုတ္ ၾကီးက်ပ္ေရးမွုး သို႔မဟုုတ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးဦးထံသို႔ တင္ၿပန္လိုအပ္ၿပီး
အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ဝင္ဆိုပါက အလုုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း တင္ၿပရန္လိုအပ္ပါ
သည္။

တရားရံုးတြင္ ၾကားနာခြင္႔
အကယ္၍ သင္႔ရပိုင္ခြင္႔မ်ား (နစ္နာေၾကး) ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည္ဟု ခံစားမိပါက တရားရံုးတြင္ တ
ရားသူၾကီး ေရ့ွေမွာက္၌ ၾကားနာနိုင္ၿပီး သင္႔အားကိုယ္စားၿပဳရန္ ဥပေဒအၾကံေပး တစ္ဦးလည္း ရရွိနုိ္င္
ပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ၿပန္လည္ထူေထာင္ၿခင္း
အကယ္၍ သင္႔ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုုပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ သင္တန္းမ်ား အေတြ႔ၾကံဳ မ်ားနွင္႔ပ
တ္သတ္ေသာ အလုုပ္မ်ိဳးကို မလုုပ္နိုင္ေတာ႔ပါက သင္႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ၿပန္လည္ထူေ
ထာင္နိုင္ရန္ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံုၿခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရယူၿခင္း၊ အလုုပ္အသစ္ရွာေဖြရ
န္ အကူညီရယူၿခင္း နွင္႔ အခ်ိန္တို Training သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အကာအကြယ္
အလုုပ္၌၊ အလုုပ္ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ရေသာ မေတာ္တဆမွုေၾကာင္႔ ဒဏ္ရာရရွိသူ၊ နစ္နာေၾကးယူေနရေသာ
အလုုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒမွ အၿပည္႔အဝ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ ထိုအလုုပ္သမားမ်ားကို အလုုပ္
ရွင္မွ နစ္နာေၾကးေပးထားရေသာေၾကာင္႔ ခြဲၿခာဆက္ဆံပါက ဥေပဒခ်ိဳးေဖာက္ရာေၿမာက္သည္။

အလုုပ္၌၊ အလုုပ္ေၾကာင္႔ ဒဏ္ရာရရွိပါက မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။
ပထမအဆင္႔ : ေဆးကုုသမွု
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အလ်င္ၿမန္ဆံုး အေရးေပၚ ၾကက္ေၿခနီေဆးဘူး သို႔မဟုုတ္ ေဆးကုုသမွုခံယူပါ။ အလုုပ္သမားနစ္နာေၾ
ကးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားထားသည္႔ ဆရာဝန္ သို႔မဟုုတ္ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ သ
မားေတာ္၊ မိသားစုုဆရာဝန္၊ ေၿခ လက္ အထူးကုု၊ ေက်ာရိုး အထူးကုု အစရွိသည္ ဆရာဝန္မ်ားကို ေရြး
ခ်ယ္ခြင္႔ရွိပါသည္။ အကယ္၍ အၿငင္းပြားဖြယ္မရွိေသာ အမွုကိစၥမ်ားတြႈ္ မလြဲမေရွာင္သာေသာ ကုုသမွု
မ်ားကို အလုုပ္ရွင္ သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္ရွင္၏ အာမခံကုမၺဏီမွ တိုက္ရိုက္ေပးသြင္းရမည္။ ရိုးရွင္းေသာ
အမွုမဟုုတ္ပဲ သို႔မဟုုတ္ အၿငင္းပြားဖြယ္ရွိေသာ အမုုွကိစၥမ်ားတြင္ တရားသူၾကီးထံမွ ၾကားနာၿပီး ခ်မွတ္
ထားသည္႔အတိုင္း ေဆးကုုသစရိတ္ကို တာဝန္ယူရပါမည္။

ဒုုတိယအဆင္႔ : အလုုပ္သမားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္
အလုုပ္သမားသမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္ နွင္႔ အလုုပ္သမားသမဂၢ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ အလုုပ္သမဂၢမွ သင္႔ရ
ပိုင္ခြင္႔ကို အကာကြယ္ေပးပါလိမ္႔မည္၊ ထို႔အၿပင္ သင္ ေဆးကုုသခံယူရန္အကူညီ၊ နာမက်န္းမွုနွင္႔ က်
န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိရန္ တို႔ကို ကူညီေပးမွာၿဖစ္ၿပီး ဥပေဒအတြင္း လုုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံည
ဏ္ေကာင္းမ်ားလဲ ေပးစြမ္းပါလိမ္႔မည္။

တတိယအဆင္႔ : မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားမုုွ အစီရင္ခံစာ
အလုုပ္သမားသမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုုတ္ ေရွ႔ေနနွင္႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးပါက သင္႔ စူပါဗိုင္ဆာ (ၾကီးၾက
ပ္ေရးမွဴး) သုုိ႔မဟုုတ္ အလုုပ္သမားေခါင္းအား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ မေတာ္တဆ ၿဖစ္ပြားၿပီး ရ
က္သံုးဆယ္အတြင္း စာေရးၿပီး အစီရင္ခံစာမတင္ပါက သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္ေၾကာင္႔ရရွိေသာ ေရာဂါေဝဒ
နာကို သိရွိၿပီး သို႔မဟုုတ္ ၿဖစ္ပြားေနေသာ ေရာဂါသည္ အလုုပ္ေၾကာင္႔ၿဖစ္ရသည္ဟု သိရၿပီး ရက္ ကိုး
ဆယ္ အတြင္း အေၾကာင္းမၾကားၿခင္း သည္ သင္ ရသင္႔ရထိုက္ေသာအလုုပ္သမား နစ္နာေၾကး ဆံုးရွံုး
နိုင္ပါသည္။ မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားမွု အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာ၌ ေစ႔စပ္ေသခ်ာစြာ ေရးသားရန္လိုအပ္ပါ
သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမွာ မေတာ္တဆ ၿဖစ္ပြားပံု နွင္႔ ေဘးမကင္းေသာအေၿခေနမ်ားကို တိက်ရွင္းလ
င္းစြာ တင္ၿပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၌ နာက်င္ခံစားရေသာ ကိုယ္လက္အဂၤါ အစစကို စားရ
င္းၿပဳထားရမွာၿဖစ္သည္။ အနည္းအက်ဥ္းနာက်င္မွုကိုပင္ ေရးသားစားရင္းၿပဳထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စတုုထၳအဆင္႔ : ထုုတ္ၿပန္ခ်က္
အလုုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကး C-3 Form ကို ၿဖည္႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို C-3 Form ကိုသင္႔ အလုု
ပ္ရွင္နွင္႔ နီးစပ္ရာ အလုုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖဲြ႔ကို စာပို႔နိုင္ပါသည္။ အ
ကယ္၍ မေတာ္တဆၿဖစ္ၿပီး သို႔မဟုုတ္ ၿဖစ္ပြားရေသာေရာဂါေဝဒနာသည္ အလုုပ္ေၾကာင္႔ၿဖစ္ပြားရသ
ည္ဟု သိရွိရေသာအခ်ိန္ ၂နွစ္အတြင္း ထို C-3 Form ၿဖည္႔ၿပီးမပို႔ပါက သင္ ရသင္႔ရထိုက္ေသာ နစ္
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နာေၾကးကို ဆံုးရွံုးနိုင္ပါသည္။ (အကယ္၍ ထို C-3 Form မွာ အလုုပ္သမားသမဂၢရံုး၌ သို႔မဟုုတ္ အလုု
ပ္ရွင္ထံ၌ မရရွိနိုင္ပါက နီစပ္ရာ အလုုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႔သို႔ ဖံုးေ
ခၚ၍ေသာ္လည္းေကာင္း စာၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး C-3 Form ကိုရယူနိုင္ပါသ
ည္။)
သင္႔ထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒအၾကံေပးနွင္႔ မေတြ႔ဆံုပဲ သင္႔အလုုပ္ရွင္၊ စာခ်ဳပ္ရွင္၊ အလုုပ္ရွင္၏
အာမခံကုမပၺဏီမွ ကိုယ္စာလွယ္ မ်ားကို ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ အရိုးရွင္းဆံုးအၾကံေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ဘ
ယ္ေတာ႔မွ ထုုတ္ၿပန္ခ်က္ကို ၎တို႔အား မေပးပါနွင္႔။ ေပးမည္ဆိုပါကလည္း အလုုပ္သမားသမဂၢ သို႔မ
ဟုုတ္ သင္႔ေရွ႔ေန ေရွ႔ေမွာက္မွာသာလွ်င္ ေပးပါ။ အသံသြင္းထားၿခင္း နွင္႔ တၿခားထုုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားသ
ည္ ေနာက္တခ်ိန္တြင္ သင္႔အား ၿပန္လည္တိုက္ခိုက္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သင္႔ ထုုတ္ၿပန္ခ်က္ကို
သင္႔ အလုုပ္သမားသမဂၢ သို႔မဟုုတ္ သင္႔ေရွ႔ေန အၾကံေပးမွုမပါပဲ ၎တို႔အားမေပးသင္႔ပါ။

ပဌၥမအဆင႔္ : မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းထားပါ
ဒဏ္ရာရရွိသူအလုုပ္သမားအေနၿဖင္႔ မိမိအိပ္ကပ္ထဲမွ ထုုတ္ၿပီး သံုးစြဲရေသာ ေဆးဖိုးဝါးခမ်ားအား မွ
တ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနစြဲ၊ အခ်ိန္၊ ေဆးကုုသစရိတ္ သို႔မဟုုတ္ ေဆးရံုတ
က္စရိတ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္၊ အနာတရမွုေၾကာင္႔ နာက်င္ခံစားရမွုမ်ားနွင္႔ ဒဏ္ရာအနာတ
ရေၾကာင္႔ ေနထိုင္ပံုေၿပာင္လဲသြားရၿခင္း အစရွိသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါ
သည္။ ဤလက္စြဲစာအုုပ္နွင္႔ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေရးမွတ္ထားေသာ စာရြက္သည္ ေန႔စဥ္လို
အပ္ရခ်က္ ခံစားခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ သက္ေသအေထာက္ထား တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။

တဆင္႔ခံအဖြဲ႔စည္းအား ဥပေဒအရလုုပ္ရပ္:ၿဖည္႔စြတ္အခြင္႔အေရး
အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကးအၿပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူအလုုပ္သမားမ်ားတြင္ အနာတရၿဖစ္ေအာင္ သတိမဲ႔စြာ
တပ္ဆင္ထားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္ခ်သူတဆင္႔ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း တရားစြဲနိုင္ပါသည္။
အလုုပ္၌ မေတာ္တဆၿဖစ္ပါက တဆင္႔ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တရားစြဲဆို နိုင္ရန္ ေရွ႔ေနၿဖင္႔ တိုင္ပင္ေ
ဆြးေႏြးပါ။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔စည္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုုပ္သမားမ်ား ကိုယ္
ခႏၶာထိခိုက္မွု မွကာကြယ္ရန္ နွင႔္ ေဘးမကင္းေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမခိုင္းရန္ ဥပေဒၿပဌန္းထား
သည္။ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားမွုေၾကာင္႔ ပထမဦးဆံုး ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းခြင္
ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၁၈၈၅ ခုုနွစ္တြင္ ၿပဌာန္းနိုင္ခဲ႔ၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ထိုတည္ဆဲဥပေဒအား မြန္းမံၿ
ပင္ဆင္ၿပီး အားေကာင္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုဥေပဒသည္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္လုပ္ငန္းရွ
င္မ်ားနင္႔ အေထြေထြစာခ်ဳပ္ပိုင္ရွင္မ်ား အား အလုုပ္သမားမ်ားကို ေဘးကင္းလုုံၿခံဳေသာလုုပ္ငန္းခြင္တ
စ္ရပ္ ေပးစြမ္းနိုင္ရန္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အနာရေသာ အ
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လုုပ္သမားမ်ားသည္ ယခုုတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ အေထြေထြစာခ်ဳပ္ပိုင္ရွင္မ်းအား
တရားစြဲဆုိနိုင္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကးမ်ားအၿပင္ ၿပန္လည္ထူေထာင္နိုင္ရန္အခြင္႔အေ
ရးမ်ားကို ေတာင္ဆိုနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကးမ်ားဥပေဒအရ အလုုပ္သမားတစ္ဦး၏ ပ်က္
စီးနစ္နာမွုသည္ သတ္မွတ္ထားၿခင္း၊ ကန္႔သတ္ထားၿခင္း မရွိပါ။ ေနာက္ၿပီး နာက်င္ခံစားရမွု နွင္႔ ပ်က္
စီးနစ္နာမွုေၾကာင္႔ ဘဝေပးအေၿခအေနေၿပာင္းလဲရမွုအတြက္လည္း ေငြးေၾကးခ်ီးၿမွင္႔မွုမ်ား ပါဝင္နိုင္ပါ
သည္။

ေရွ ႔ေနငွားရန္ လိုအပ္ပါသလား။
အနာတရ ရရွိၿပီး ေဆးကုုသမွု ခံယူရန္လိုေသာအခ်ိန္တြင္ အၿမဲတမ္း ေပၚလာတတ္တဲ႔ေမးခြန္းက ငါေရွ
႔ေနငါးဖို႔လိုသလား ဆိုတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ သင္႔အေနၿဖင္႔ အေတြ႔ၾကံဳရင္က်က္ေသာ ေရွ ႔ေနမ်ိဳးထံမွ အၾ
ကံညဏ္ေတာင္းခံသင္႔ပါတယ္၊ ထိုအၾကံညဏ္ေတာင္းခံမွုဟာလည္း အခမဲ႔ ၿဖစ္ပါသည္။ အထက္၌ ေ
ဖာ္ၿပထားသည္႔အတိုင္း အလုုပ္မွ နစ္နာေၾကးစနစ္အရသာ ေပးထားေသာ ကန္႔သတ္အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ
ရံုၿဖင္႔သာ ထိုင္မေနသင္႔ပါ။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ၿပန္လည္ထူေထာင္
နိုင္ရန္ အခြင္႔အရးမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားရယူသင္႔ပါသည္။

တၿခားဝင္ေငြမ်ား
အကယ္၍ သင္႔အာမခံ ကုုမၺဏီ မွ သင္႔အားနစ္နာေၾကးေပးရန္ ၿငင္းဆိုၿခင္း၊ အလုုပ္၌ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ
မေတာ္တဆေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေနမေကာင္းမွုေၾကာင္႔ မသန္မစြမ္းၿဖစ္ရၿခင္း၊ တို႔အတြက္ မ
သန္မစြမ္းတို႔ရရွိသည္႔ (Disability Benefits) ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရွိေကာင္းရရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုစနစ္
ကေတာ႔ အလုုပ္နစ္နာေၾကးစနစ္ထက္ ပိုက္ဆံနည္းေသာ္ညားလည္း အခ်ိန္ပိုၾကာရွည္စြာအေထာက္
အပံ့ ရနိုင္ပါသည္။

Social Security Disability အာမခံေၾကး
Social Security Disability အာမခံေၾကးကေတာ႔ ဗဟိုအစိုးရမွ ထုုတ္ၿပန္ထားသည္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး
တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအာမခံေၾကးကိုေတာ႔ သင္ အလုုပ္လုပ္သည္႔ေတာက္ေလ်က္ ေပးခဲ႔ဖူးမွာပါ။ ထို
အာမခံေၾကးေကာက္ခံရၿခင္းမွာ တာရွည္မသန္စြမ္းသူမ်ား နွင္႔ ထာဝရမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြ
ယ္၍ ေကာက္ခံၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ Social Security Disability ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိရန္အတြက္ အသက္
၃၁နွစ္ သို႔မဟုုတ္ ၃၁ ထက္ပိုၾကီးရမည္ၿဖစ္ၿပီး Social Security Disablity အာမခံေၾကးကို အနည္းဆံုး
၁၀ နွစ္ ေပးထားရသူလည္းၿဖစ္ရမည္။ ထို ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္တင္း
52

က်ပ္ပါသည္။ သင္အလုုပ္မလုုပ္နိုင္ေၾကာင္းကို ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား ပါရွိရမည္။ ထိုအေထာ
က္အပံ့မွာ သင္႔ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး ရရွိမွာၿဖစ္သည္။ သင္အလုုပ္ မွ နစ္နာေၾကးရရွိပါက သင္႔
Social Security Disability ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ ေလ်ာ႔နည္းနုုိင္ပါသည္။

Medicaid (ေဆးကုုသစရိတ္ အေထာက္အပံ့)
အလုုပ္မွ နစ္နာေၾကးမွာ ေဆးကုုသ စရိတ္ ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ညားလည္း Social Security
Disability ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာေတာ႔ ေဆးကုုသ စရိတ္မပါဝင္ပါ။ အကယ္၍ သင္႔ ေဆးကုုသစရိတ္မွာ
အလြန္ၿမင္႔ၿပီး သင္႔ဝင္ေငြမွာ အလြန္နည္းပါက Medicaid ရရွိနိုင္ပါသည္။ Medicaid ဆိုသည္မွာ ၿပည္
နယ္မွခ်မွတ္ထားေသာ ပရိုဂရမ္ၿဖစ္ၿပီး ေဆးကုုသစရိတ္မေပးနိုင္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္း
ထားေသာ ပရိုဂရမ္ၿဖစ္သည္။ သင္႔အလုုပ္မွ နစ္နာေၾကးမွာ ေဆးကုုသ စရိတ္ပါဝင္သည္႔တိုင္ေအာင္
သင္႔မိသားစုု ဝင္ေငြ နည္းပါးသြားရၿခင္းေၾကာင္႔ သင္႔မိသားစုုဝင္မ်ားအတြက္ Meicaid ခံစားခြင္႔ရွိ နိုင္ပါ
သည္။ City သို႔မဟုုတ္ County Department of Social Services (ဆိုရွယ္ရံုး) မွာ သြားေရာက္ ခ်က္ၾ
ကည္႔နိုင္ပါသည္။

Supplemental Nutrition Assistance Program (ဖူစတန္႔)
အကယ္၍ သင္႔နွင္႔ သင္႔မိသားစုု မွာ ေငြးေၾကး အေထာက္အပံ့ၿဖင္႔ ေနထိုင္ေနရပါက သင္႔ဝင္ေငြမွာ ဖူ
စတန္႔ ခံစားရန္အတြက္ ကိုက္ညီနိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
http://www.wcb.ny.gov/content/main/offthejob/db-overview.jsp

ယူနီရန္ အေထာက္အပံ့ေၾကး
အလုုပ္နွင္႔ပတ္သတ္ေသာ က်န္းမာေရးအေထက္အပံ့မ်ားနွင္႔ပတ္သတ္၍ သင္႔ ေဒသမွာ ရွိတဲ႔ ယူနီရန္
(အလုုပ္သမားအသင္႔အဖြဲ႔) မ်ားနွင္႔ ခ်က္ၾကည္႔ပါ။

အကူညီရယူရန္
NYS Workers’ Compensation Board District Offices
877-632-4996
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Contact.jsp
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နယူးေယာက္ၿပည္နယ္၏ မသန္မစြမ္းသူအား အေထာက္အပ့ံ

NYS Disability ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္၏ မသန္မစြမ္းသူအား အေထာက္အပံ့မွာ အလုုပ္၌ အနာတရ ၿဖစ္ရၿခင္း သို႔မဟုု
တ္ အလုုပ္ေၾကာင္႔ နာမက်န္းၿဖရၿခင္းေၾကာင္႔ မသန္မစြမ္းသူလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္
အပံ့ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယာယီ မသန္မစြမ္းသူလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုုပ္ရွင္မွ အပါတ္စဥ္ ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့ေပးနိုင္ရန္ အလုုပ္ရွင္မွ အာမခံကုမပၺဏီမ်ားနွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိအလုုပ္ရွင္မွာ အေထာက္ပံ့ေပးသည္႔ အလုုပ္ရွင္ဟုတ္ပါ႔မလား။
ဟုုတ္ပါသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိစၥမ်ားမွာေတာ႔ သင္႔အလုုပ္သက္တမ္း ေလးပါတ္ အနည္းဆံုးရွိပါ
က အလုုပ္ရွင္မွာ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္၏ မသန္မစြမ္းသူအား ေပးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိနို
င္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာလည္း ထိုအေထာက္အပ့ံမ်ားမွာ လယ္ယာအလုုပ္သမားမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊
မီးရထားလမ္း သို႔မဟုုတ္ သေဘာၤဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ လုုပ္ရေသာ အလုုပ္မသမားမ်ား နွင္႔ တစ္ခ်ိဳ ႔ ဘာ
သာေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ားနွင္႔ ဆိုင္ေသာ အလုုပ္သမား အတြက္ေတာ႔ ထိုအေထာက္အပ႔ံမွာ မပါဝင္မေကာ
င္းမပါဝင္နိုင္ပါ။

NewYork Disability Insurance အတြက္ အလုုပ္သမားမ်ားမွာ ကုုန္က်စရိတ္ရွိနိုင္ပါသလား။
ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ားကို NYS Disablity Insurance အတြက္ ကုုန္က်စ
ရိတ္ကို ေတာင္းဆိုရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ထိုကုန္က်န္စရိတ္အတြက္ တစ္ပါတ္မွာ 60¢ ထက္မပိုပဲ ၿဖ
တ္နိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ အလုုပ္ရွင္မ်ားမွာ Supplemental disability benefits (စားစရိတ္အေထာက္အပံ့)
အစရွိသည္႔ အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္လည္း ထပ္မံ၍ ၿဖတ္နုိင္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ အေထာက္အပ့ံမ်ား
မွာ NYS Disability Insurance နွင္႔ ပူးတြဲ႔လ်က္ ခံစားခြင္႔ရွိပါသည္။

NYS Disability မွ မည္သုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိနုိင္ပါသနည္း။
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NYS Disability မွ သင္႔၏ အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ 50% ကိုရရွိနိုင္ၿပီး တစ္ပါတ္ကို အမ်ားဆံုး $170 ထိ
ရရွိနိုင္ပါသည္။ ေစာင္႔ဆုိင္းကာလ ရက္သတၱပတ္ ၾကာၿပီးပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ အမ်ားဆံုး ၂၆ ပါတ္
စာ ရနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္သမားနစ္နာေၾကး (Worker’s Compensation) နွင္႔ မတူေသာအခ်က္မွာ ေလွ်ာ
က္ထားသူ ကိုယ္တိုင္ မိမိေဆးဖိုးဝါးခကို ေပးေဆာင္ရမွာၿဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကိုယ္ဝင္ေဆာင္ေနခ်ိန္ နွင္႔ မီးဖြားခြင္႔ တိုင္ထားသည္႔အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ NYS Disablility
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေတာင္းယူနိုင္ပါသလား။
ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ ေတာင္းယူနိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ဝင္ေဆာင္ေနခ်ိန္၊ မီးဖြားေနခ်ိန္ နွင္႔ အ
လုုပ္မလုုပ္နိုင္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ေထာက္ခံစာရွိပါက ထိုေထာက္ပံ့ေၾကး ေတာင္းယူရရွိနိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ FMLA Leave ယူေနစဥ္အတြင္း NYS Disability ရရွိနိုင္ပါသလား။
အမွန္အကန္ကို ရရွိနို္င္ပါသည္။ FMLA Leave သေဘာသဘာအရ သင္႔အလုုပ္ရွင္မွာသင္႔ေဆးကုုသစ
ရိတ္ အာမခံ၏ ကုုန္က်ေငြ အစုုရွယ္ယာကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင္႔ သင္ FMLA
Leave ယူလိုက္ေသာေၾကာင္႔ ထို အာမခံ၏ ကုုန္က်ေငြ မွာ အလုုပ္ရွင္အတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ ေလ်ာ႔န
ည္းသြားမည္။ အကယ္၍ အလုုပ္ၿပင္ပမွာ ၿဖစ္ေသာ ဒဏ္ရာ အနာတရ၊ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား နွင္႔ အလုုပ္မွ
ရက္အကန္႔အသတ္ ပ်က္ကြက္နိုင္သည္ဆိုပါက FMLA Leave ကို ရရွိနိုင္ရန္ အရည္ခ်င္းၿပည္႔မီပါက ေ
လွ်ာက္ထားသင္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ NYS Disability ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားသင္႔ပါသည္။ FMLA
Leave အေၾကာင္း ကို FMLA Leave ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာသြားေရာက္ဖတ္ရွုနိုင္ပါသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ တစ္လက LAID OFF ရရွိၿပီး အခုုေတာ႔ ေၿခေထာက္က်ိဳးသြားၿပီ။ NYS Disability
ေလွ်ာက္လို႔ရနိုင္ပါသလား။

ရနိုင္ပါသည္။ Unemployment Compensation (အလုုပ္လက္မဲ႔နစ္နာေၾကး) ရေနေသးသ၍ ၂၆ ပါတ္ထိ
ရရွိနိုင္ပါသည္။ ေသခ်ာတာကေတာ႔ သင္႔မွာ Unemployment Compensation နွင္႔ NYS disability အေ
ထာက္အပံ့ နွစ္ခုလံုးကို ရယူနိုင္ပါသည္။
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အလုုပ္ရွင္မွ Medical Examination (ေဆးစစ္ခ်က္) ေတာင္းယူ ခိုင္းနိုင္ပါသလား။
ေတာင္းယူခိုင္းနိုင္ပါသည္။ ေဆးကုုသမွုေပးသူအား အလုုပ္ရွင္မွ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။ သို႔ေ
သာ္လည္း တစ္ပါတ္တစ္ခါ ထက္ပို႔ရြယ္ ေဆးစစ္ခိုင္း၍ မရပါ။ ေနာက္ၿပီး ေဆးစစ္မွု ကုုန္က်စရိတ္ကို
လည္း အလုုပ္ရွင္မွ ေပးရမည္။

ဟုုတ္ပါၿပီ... ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေထာက္ပံ့ေၾကးရနိုင္တယ္ပဲထားပါဦး Claim တင္တာက်ေတာ႔ေရာ
ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
အကယ္၍ သင္သည္ အခုုလက္တေလာမွ အလုုပ္ရသည္ သို႔မဟုုတ္ ေလးပါတ္ နွင္႔ ေအာက္ အလုုပ္မရွိ
ပါက အခုုလက္ရွိအလုုပ္သို႔မဟုုတ္ ယခင္က အလုုပ္ကို DB-450 Claim Form မွာ ေဖာင္ၿဖည္႔နိုင္ပါသ
ည္။ အကယ္၍ သင္႔အလုုပ္မရွိသည္မွာ ေလးပါတ္ အထက္ေက်ာ္လြန္ခဲ႔ပါက DB-300 Form မွာ ေဖာင္ၿ
ဖည္႔စြတ္ၿပီး ေဖာင္မွာပါေသာ လိပ္စာအတိုင္းေပး ပို႔နိုင္ပါသည္။ ထိုေဖာင္နွစ္ခုစလံုးမွာ Part B ကို သင္႔
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မုွေပးသူ Health Care Provider မွ ၿဖည္႔စြတ္ေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ The
Woerk’s Compensation Board မွ NYS Disability claim မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္
မ်ားကို http://www.wcb.ny.gov/content/main/offthejob/db-overview.jsp မွာ သြားေရာက္ရရွိနိုင္ပါသ
ည္။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ရံုးမ်ားမွာလည္း ေတာင္းယူ ရရွိနိုင္ပါသည္။

အကူညီရယူပါ။
NYS Workers’ Compensation Board District Offices
877-632-4996
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Contact.jsp
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Unemployment Insurance (အလုပ္လက္မဲ႔ အာမခံ)

Unemployment Insurance ဆိုသည္မွာ အလုုပ္အကိုင္အေၿပာင္းလဲမ်ား ၾကံဳေတြေနရေသာ လုုပ္သားၿပ
ည္သူမ်ားရဲ ႔ အဓိက စိတ္ဝင္စားစရာ တစ္ခုပါ။ ဤအခန္း ဂ႑တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ သတင္းအခ်က္အ
လက္အမ်ားစုုမွာ တရားဝင္ဆက္သြယ္ရန္ဖံုးနံပါတ္မ်ားနွင္႔ ရရွိနိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့ပမာဏ နွင္႔ မ
ည္မွ်အခ်ိန္ထိ အေထာက္အပံ့ ရရွိနိုင္သည္ကို ေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကို မ်က္ေၿခမပ်က္ ၾကည္႔ရွု နိုင္ရန္ New York State Department of Labor (NYSDOL) အြန္လိုင္းစာမ်
က္နွာ www.labor.state.ny.gov ေပၚမွာ သြားေရာက္ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။

အခုုပဲ အလုုပ္ၿပဳတ္သြားရင္ေရာ Unemploymen ေထာက္ပံ့ေၾကးရနိုင္ပါ႔မလား။
အမွုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ ရနိုင္ပါသည္။ တရားမဝင္ ေရြ ႔ေၿပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား၊ ကေလးထိန္း
မ်ား၊ ဘာသာေရးလုုပ္သားမ်ား၊ ေဂါက္ရိုက္ကြင္းမွ လုုပ္သားမ်ား၊ တခ်ိဳ ႔ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ တစ္ဦးဆိုင္ က
န္ထရိုက္တာမ်ား၊ မီးရထားလမ္းေဖာက္သူလုပ္သားမ်ား၊ Commission (ပြဲခ) ရသူ အေရာင္းစာေရးမ်ား၊
အေထြေထြအားၿဖင္႔ အခြန္မေဆာင္ရေသာ အလုုပ္သမားမ်ား အစရွိသူတို႔ မပါဝင္ပါ။ အကယ္၍ သင္႔
အလုုပ္ရွင္မွာ Unemployment Insurance ရွိသူၿဖစ္ၿခင္း၊ သင္႔ဝင္ေငြမွာ ပ်မ္းမ်ွအေနၿဖင္႔ ေဘာင္ဝင္ၿခင္း၊
လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၅ လတာ ကာလအတြင္းမွာ အရည္းအခ်င္းၿပည္ဝသူတစ္ဦးၿဖစ္ၿခင္း၊ အလုုပ္မွ Laid Off
ရၿခင္း၊ အလုုပ္၌ ရာဇဝတ္ၿပစ္မွု ၾကီး သို႔မဟုုတ္ ညံ့ဖ်င္းမွုေၾကာင္႔ အလုုပ္ၿပဳတ္ၿခင္းမွ အပ တၿခားအလုုပ္
ထုုတ္ခံၿခင္း အစရွိသည္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္ၿပတ္/ အလုုပ္မရွိၿဖစ္ခဲ႔ပါက သင္႔အေနၿဖင္႔
Unemployment ေထာက္ပံ့ေၾကး ရေကာင္းရနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ အကယ္၍မ်ား သင္႔အလုုပ္င
န္းေဆာင္ရြက္မွု နည္းပါးရၿခင္း၊ ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ အလုုပ္ပ်က္ရၿခင္း၊ သင္႔သူေဌးမွ သင္႔အား မ်က္မုန္း
က်ိဳးေနၿခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ သူေဌးေဆြမ်ိဳးအား အလုုပ္ခန္႔လိုေသာေၾကာင္႔ သင္႔အား အစားထိုးခ်င္ေသာေၾ
ကာင္႔ အလုုပ္ၿပဳတ္ခဲ႔ပါက Unemployment ေထာက္ပံ့ေၾကးရနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းၿပခ်က္
ေကာင္းေကာင္းမရွိပါပဲနွင္႔ အလုုပ္ထြက္လိုက္ပါလွ်င္ ထိုေထာက္ပံ့ေၾကးမရနိုင္ပါ။ အကယ္၍ အမွုရင္္ဆို
င္္ေနရၿခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ၿခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ၿပဳလုုပ္ေနပါက အေထာက္အပံမွာ လုုပ္ငန္းစဥ္အရ ၇
ပါတ္ထိတိုင္ေအာင္ၾကာရွည္နိုင္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္နွင္႔ အလုုပ္ထြက္ရပါက ထိုေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရရွိနိုင္ပါ
သလား။
ရေကာင္းရနိုင္ပါသည္။ မရေကာင္းလည္းမရနိုင္ပါ။ အကယ္၍ လစာမရၿခင္း၊ လိင္ေနွာင္႔ယွက္ခံရမွု
(sexual harassment) သို႔မဟုုတ္ တရားမဝင္ ခြဲၿခားဆက္ဆံခံရၿခင္း (illegal discrimination) အစရွိသ
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ည္႔ အေၾကာင္းၿပခ်က္ေကာင္း ရွိမွသာလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိနိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုစီတို
င္းကို အေကာင္းအက်ိဳး စီမံဆံုးၿဖတ္ၿပီး ရနိုင္မရနိုင္ ဆံုးၿဖတ္ၿပီး မရဖို႔မ်ားပါသည္။ သင္႔အမွုကိစၥအတြက္
တရားရံုးတြင္ အမွုၾကားနာနိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းနွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဤ ဂ႑ ၏ ေ
နာက္ဆံုးစာပုုဒ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

ထိုအေထာက္ပံ့ေၾကးကို ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို NYSDOL Telephone Claims Center (ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားသည္)
ရယူနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားရန္ ဖံုး 888-209-8124 သုုိ႔မဟုုတ္ အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာ
www.labor.state.ny.us တြင္လည္း သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္ၿပဳတ္ၿပီးေနာက္ တစ္
ပါတ္အၾကာတြင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားရန္ Social Security Number, Driver
လိုင္စင္ သို႔မဟုုတ္ ID, ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖံုးနံပါတ္၊ အလုုပ္ရွင္ နာမည္ ဖံုးနံပါတ္နွင္႔ လိပ္စာ တို႔အၿပင္ ယခ
င္ ၁၈ လတာကာလအတြင္း လုုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာ အလုုပ္ရွင္မ်ား၏ နာမည္၊ ဖံုးနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ တို႔လ
ည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ မွန္ကန္စြာၿဖည္႔ဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္၊ မမွန္ကန္ပါက အေထာ
က္ပံ့ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ခံရနိုင္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ၿပီး အတည္ၿပဳၿပီးပါက ယခင္ေခၚဆိုသည္႔
ဖံုးနံပါတ္မဟုုတ္ပဲ တၿခားနံပါတ္ (888-581-5812) သို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာ DOL
website မွာလည္း အလုုပ္မရခင္အခ်ိန္အထိ တစ္ပါတ္တစ္ခါ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူနိုင္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးကို မည္သည္႔အခ်ိန္ထိ ရယူနိုင္ပါသလဲ။
ယေန႔ အလုုပ္လက္မဲ႔ လူဦးေရေပၚမူတည္ေသာေၾကာင္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို မည္သည္႔အခ်ိန္ထိ ခံစားနိုင္
သည္ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေၿဖဆိုနို္င္ရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ သင္ ေလွ်ာက္ေသာအခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး
သင္႔ေလွ်ာက္လႊာအား “ပံုမွန္”, “အေရးေပၚ”, “သက္တမ္းတိုးရန္” ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခြဲ ထားပါသည္။ သက္တ
မ္းတိုးရန္ အဖြဲ႔ထဲမွာပါ ပါက ၉၉ ပါတ္ထိ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိနို္င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးေပၚ နွင္႔
သက္တမ္းတိုးရန္အဖြဲထဲမွာ ပါေသာ္လည္း ေငြေရးေၾကးေရး အေၿခအေန ပံုမွန္ၿဖစ္လာပါက ၂၆ ပါတ္
အထိသာ ရနိုင္ပါသည္။ (အခ်ိန္ပိုင္းအလုုပ္ ရရွိခဲ႔ပါက ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ပိုင္းတစ္ဆရနိုင္ေသးပါသ
ည္။) တစ္ခ်ိဳ ႔ အေၿခေနအရ အေထာက္အပံ့ေၾကးအၿပည္႔ ကို ၂၆ ပါတ္ထက္ၾကာရွည္စြာလည္း ရရွိနိုင္ပါ
သည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ သင္သည္ ဘဝတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတက္ရွိေနပါက တာရွည္စြာ ရ
ရွိနို္င္ပါသည္။ မည္မွ် အခ်ိန္ထိ ရနိုင္မည္နည္းဆိုသည္ကို NYSDOL အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာ
www.labor.state.ny.us ေပၚက ေထာက္ပံ့ေၾကးတြက္ခ်က္ေပးသည္႔ Benefit Calculator မွာ သြားေရာ
က္တြက္ခ်က္နိုင္ပါသည္။ သင္႔ေလွ်ာက္လႊာမွာ ပါသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ ေန႔စြဲမ်ားကို ထည္႔ၿပီး မ
ည္မွ် အပါတ္ အထိ သင္႔အေနၿဖင္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးရနိုင္သည္ ကို တြက္ခ်က္နိုင္ပါသည္။
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မည္မွ် ပမာဏအထိ ေထာက္ပံ့ေၾကးရနိုင္ပါသနည္း။

အပါတ္စဥ္ အလုုပ္လက္မဲ႔ၿဖစ္ရၿခင္းေၾကာင္႔ ပ်မ္းမွ်အပါတ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ တစ္ဝက္ခန္႔ကိုရရွိနိုင္ပါသည္။
ထိုဝင္ေငြမွာ အမ်ားဆံုး $435 ထိ အပတ္စဥ္ရနိုင္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိေနစဥ္အတြင္းမွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးအား ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊ ၿဖတ္နွုတ္ၿခင္းတို႔ ၿ
ပဳလုုပ္နိုင္ပါသလား။
သင္႔အား ေမွ်ာ္လင္႔ထားေသာ အရာမ်ားကို မၿပဳလုုပ္ပါက ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊ ၿဖတ္နွုတ္ၿခင္းတို႔ ၿပဳလုုပ္နို
င္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင္႔ထားေသာအရာဆိုသည္မွာ အလုုပ္သစ္ရွာေဖြၿခင္းမ်ား၊ ရွာေဖြေနဆဲၿဖစ္သည္ဟုမွ
တ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား မရွိၿခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔ေတာ္ေသာ အလုုပ္၊ သင္႔ကၽြမ္းက်င္ေ
သာ နယ္ပယ္မွ အလုုပ္၊ လစာအသင္႔တင္႔ ရေသာ အလုုပ္ အစရွိသည္႔ အလုုပ္မ်ိဳးကို သင္႔ အေနၿဖင္႔ ၿင
င္းပယ္၍ မရပါ။ သင္႔အလုုပ္သစ္ရေရးအတြက္ ေဝးလွံေသာ အလုုပ္မ်ိဳးကိုလည္း လက္ခံရပါလိမ္႔မည္။
သို႔ေသာ္လည္း မတန္မရာ ေပးေသာ အလုုပ္မ်ိဳးနွင္႔ အေၾကာင္းမသင္႔စြာ အလြန္ ေဝးကြာေသာ အလုုပ္
မ်ိဳးကိုေတာ႔ လက္ခံစရာမလိုပါ။ သင္႔အေနၿဖင္႔လည္း အလုုပ္လုပ္ရန္ သင္႔ေတာ္ၿပီး အလုုပ္လုပ္ရန္ အ
ဆင္သင္႔ၿဖစ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နာမက်န္းၿဖစ္ၿခင္း၊ ဒဏ္ရာရရွိထားၿခင္း၊ နာမက်န္းသူ ေဆြမ်ိဳးအား
ေစာင္႔ေရွာက္ေနရၿခင္း အစရွိသည္တို႔မွ အပ အလုုပ္လုပ္ရန္ မသင္႔ေတာ္ပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ၿဖ
တ္ေတာက္ၿခင္း၊ ၿဖတ္နွုတ္ၿခင္းမ်ားရွိနိုင္ပါသည္။

အလုုပ္သစ္ သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ အကူညီရရွိနို္င္ပါသလား။
သင္႔ေဒသခံ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား Local Department of Labor Community Service Center
သည္ သင္႔ေမးခြန္းမ်ားကို ေၿဖၾကားေပးနို္င္ေသာ ေနရာၿဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ား၊ သင္႔ အလုုပ္ရွာေဖြေရးနွင္႔သင္႔ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကိုကူညီေၿဖရွင္းေပးၿပီး၊ အလုုပ္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား
ကို ၿပင္ဆင္ေပးၿပီး သင္အလုုပ္ရရွိေရးအတြက္ အင္တာနက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း တၿခားေသာ ဌာန
မ်ားနွင္႔ဆက္စပ္၍ အလုုပ္ရွာေပးနိုင္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿပည္နယ္နွင္႔ ဗဟိုအစိုးရမ်ားမွ
ခ်မွတ္ထားေသာ အလုုပ္ သင္တန္းမ်ားနွင္႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးနိုင္ပါသ
ည္။

လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားမွုမ်ားအားလံုး ၿပီးၿပည္႔စံုစြာ တင္ၿပီးေသာ္လည္း မိမိ၏ေထာက္ပံ့ေၾ
ကးမွာ ယခုုအခ်ိန္ထိ ၿငင္းပယ္ခံေနရပါက ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
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သင္႔ေလွ်ာက္ထားမွုအား ဆံုးၿဖတ္မွုကို လက္မခံပါက သင္႔ေလွ်ာက္ထားမွုအတြက္ဆံုးၿဖတ္မွုအားေပး
ပို႔ေသာစာ ရ ရၿခင္း ရက္သံုးဆယ္အတြင္း Administrative Law Judge (ALJ) ရံုးခန္းသုုိ႔ ဥပေဒအရ ၾ
ကားနာမွု ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔ ေလွ်ာက္ထားမွုမွာ ၿငင္း
ပယ္ခံရသည္ၿဖစ္ေစ၊ သင္႔ရပိုင္ခြင္႔ကိုေလွ်ာ႔ေပါ႔ေပးသည္ၿဖစ္ေစ၊ သင္႔သူေဌးမွ သင္႔အလုုပ္ထြက္ရၿခင္း
ကို အထင္ၿမင္လြဲမွားေနသည္ဟု ခံစားရသည္ၿဖစ္ေစ၊ သင္႔လုပ္သက္ကို မွားယြင္းစြာ တြက္ခ်က္ထားသ
ည္ၿဖစ္ေစ၊ လုုပ္အားခနွုန္း နွင္႔ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင္႔ တရားရံုး၌ ၾကားနာလိုပါက စာၿဖင္႔ေရးသာၿပီးေ
တာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ ေယဘုုယ်အားၿဖင္႔ သင္႔ပထမဆံုး ၾကားနာမွုမွာ ထံုးစမ္အတိုင္း Conference Call
အေနၿဖင္႔ သင္၊ သင္႔ အလုုပ္ရွင္နွင္႔ ALJ ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား နွင္႔ ဖံုးေၿပာဆို ၾကားနာနိုင္ပါသည္။ ထိုၾ
ကားနာမွုမွာ သင္ နွင္႔ သင္႔အလုုပ္ရွင္မွာ မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ား အတည္ၿပဳ ေခၚၾကားနိုင္ပါသည္။
သင္႔အေနၿဖင္႔ အေရးၾကီးသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ မ်က္မ်င္သက္ေသမ်ားကိုေခၚယူရန္ တရားရံုးမွ
ဆင္႔ေခၚစာကိုALJ မွ တစ္ဆင္႔ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုအမွုကိစၥကို မိမိဘာသာမိမိ ကိုင္တြ
ယ္ေၿဖရွင္းရန္ အဆင္မေၿပပါက ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေသာ ေရွ ႔ ေနကိုငွားရမ္းနိုင္ပါသည္။ ေရွ ႔ေနမ်ား
သည္လည္း အမွုနိုင္မွသာလွ်င္ ေရွ ႔ေနခရပါသည္။ ထိုအၿပင္ အမွုေရးရာအခေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း
Appeal Board မွေပးေခ်ရပါသည္။ သက္ေသမ်ားအေပၚမူတည္၍ ALJ မွ သင္႔ေလွ်ာက္ထားေသာ အ
က်ိဳးရပိုင္ခြင္႔ ရနိုင္သည္ မရနိုင္ပါ ဟူေသာ အေၿဖကို ဆံုးၿဖတ္ေပးပါလိမ္႔မည္။ အကယ္၍ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္
ကို သင္႔အေနၿဖင္႔ သေဘာမတူပါက Appeal Board သို႔ အယူခံဝင္နိုင္ပါသည္။ အယူခံဝင္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်
က္ ေရးသားေဖာ္ၿပထားေသာ စာ ရရွိၿပီး ရက္ ၂၀ အတြင္း အယူဝင္ခံရမည္။
အကူညီရယူရန္
NYS Department of Labor Telephone Claims Center
888-209-8124
NYSDOL Website
www.labor.state.ny.us
Legal Aid Bureau of Buffalo, Inc.
716-853-9555
http://www.legalaidbuffalo.org
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Prior Record (ရာဇဝတ္မွုမွတ္တမ္း)

အလုုပ္အင္တာဗ်ဴးမွာ မိမိ၏ ရာဇဝတ္မွုမွတ္တမ္းမ်ားအား ေမးခံရနိုင္ပါသလား။
မေမးခံရပါ။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ လူအခြင္႔အေရး ဥပေဒအရ ( ဥပေဒတည္ၿမဲေစေရးလုုပ္သ
မားမ်ားမွအပ ) အလုုပ္ရွင္နွင္႔ လိုင္စင္ရ အလုုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ားမွာ အလုုပ္သမားမ်ား၏ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွ
တ္ၿခင္းမခံရေသာ ၿပစ္မွုဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မွုမွတ္တမ္းမ်ားအား ေမးၿမန္းၿခင္းသည္ တရားဥပေဒအား
ဆန္႔က်င္ေသာလုုပ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒမွာ အမ်ားပိုင္နွင္႔ ပုုဂၢလိဂပိုင္ အလုုပ္သမားမ်ားအား ၿပစ္ဒ
ဏ္ခ်မွတ္မရေသာ ရာဇဝတ္မွုမွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္မေပးၿခင္း နွင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံခံရၿခင္းမ်ား
အား ဟန္႔တားပိတ္ပင္ထားသည္။

ေကာင္းပါၿပီ။ အလုုပ္ရွင္မ်ားက ဖန္းဆီးခံရၿခင္း ၿပစ္မွု မွတ္တမ္းမ်ားကို မေမးနိုင္ေသာ္လည္း ၿပ
စ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္း မွတ္တမ္းမ်ားကိုေရာ ?
အလုုပ္ရွင္နွင္႔ လိုင္စင္ရ အလုုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ားမွာ အလုုပ္သမားမ်ား၏ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿ
ခင္း မွတ္တမ္းမ်ား အား တရားဥပေဒအရ ေမးၿမန္နိုင္ပါသည္။ အၿပစ္ရွိေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံၿခင္း
(Guilty Plea) မွာလည္း Conviction ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿခင္း မွတ္တမ္းေၿမာက္ပါသည္။

မိမိ၏ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿခင္း မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္မခန္႔နိုင္ပါသလား?
New York State Corrections Law (နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံၿခင္း ဥပေဒ) နွင္႔ NYS
Human Rights Law (နယူးေယာက္ၿပညနယ္ လူ႔အခြင္႔အေရးဆုုိင္ရာ ဥပေဒ) မ်ားမွ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿ
ခင္း မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္လုပ္ရန္ ၿငင္းပယ္ခံရမွု အား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ထို ၿပစ္မွုက်ဴး
လြန္ၿခင္း မွတ္တမ္းရွိသူအား အလုုပ္နွင္႔ဆိုင္ေသာၿပသနာမ်ား၊ လုုပ္ငန္းအား ၿပင္ပမွ ေမးခြန္ထုတ္စရာ
အေၿခေနရပ္မ်ား နွင္႔ ထိုသူေၾကာင္႔ တၿခားအလုုပ္သမားမ်ားနွင္႔ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို ေဘးအႏ ၱရယ္ေ
ပးနိုင္ၿခင္း အစရွိသည္ အေၾကာင္းရာမ်ားမွလြဲ၍ အလုုပ္မေပးၿခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္မေပးၿခင္း တို႔ၿပဳလုုပ္ၿခ
င္းသည္ တရားမဝင္ပါ။ အလုုပ္ရွင္မွ ရာဇဝတ္မွုမွတ္တမ္းရွိသူမ်ားအား အလုုပ္မခန္႔ရန္ မူဝါဒ
(Policy)ထုုတ္ၿပန္ၿခင္းသည္လည္း တရားမဝင္ပါ။

မိမိ၏ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿခင္း ရာဇဝတ္မွတ္တမ္းက အလုုပ္၏ လံုၿခံဳမွုနွင္႔ သတ္ဆိုင္သည္မဆိုင္
သည္ကို ဘယ္လိုလုပ္သိနိုင္မလဲ။
ဥပမာတစ္ခုဆိုရလွ်င္ ယခင္က ေငြအလြဲသံုးစားလုုပ္မွု ၿပစ္မွုရွိသူတစ္ေယာက္က
ဘဏ္၌ အလုုပ္ေလွ်ာက္ၿခင္းသည္ ယခင္က ရာဇဝတ္မွု နွင္႔ တိုက္ရိုက္သတ္ဆိုင္ပါသည္။ ထိုပု
ဂိၢဳလ္သည္ စက္ဆရာအၿဖစ္ အလုုပ္ေလွ်ာက္ပါက ယခင္က ရာဇဝတ္မွဳ နွင္႔ သတ္ဆိုင္ေသာ အ
လုုပ္မဟုုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ႔ အလုုပ္ရွင္က ယခင္ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿခင္း ရာဇဝတ္မွုေၾကာ
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င္႔ ၿဖစ္ေစ မဟုုတ္ပဲၿဖစ္ေစ သင္႔အလုုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ၿငင္းပယ္ရန္ အလုုပ္၏ လုုံၿခံဳေရးနွင္႔ သ
တ္ဆိုင္သည္မဆိုင္သည္ကို ေသခ်ာစဥ္းစားဆံုးၿဖတ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ၿပစ္မွုဆိုင္ရာနွင္႔ လုုပ္ငန္း
တာဝန္တို႔ဆက္သြယ္မွုတို႔ အၿပင္ ၿပစ္မွုက မည္မွ် ၿပင္းထန္သည္၊ မည္မွ် အခ်ိန္ၾကာၿမင္႔သည္၊ ၿ
ပန္လည္ၿပဳၿပင္တည္ေထာင္ေနသည္ကို အသိသက္ေသမ်ားရွိၿခင္း စသည္႔ တၿခားအေၾကာင္း
အရာမ်ားကလည္း အလုုပ္ရရွိေရးအတြက္အေထာက္အကူၿပဳနို္င္ပါသည္။
ရာဇဝတ္မွု မွတ္တမ္းရွိသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည္႔ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသလား။
လူနည္းစုုလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အၿဖဴမ်ားထက္ ဖမ္းဆီးခံရမွုမ်ားၿပီး ရာဇဝတ္မွတ္တမ္းရွိမွုမ်ားၿပားၿခင္းေၾ
ကာင္႔ တရားရံုးမွ မူဝါဒထုုတ္ၿပန္လိုက္သည္။ ထိုမူဝါဒမွာ ဖမ္းဆီးခံရၿခင္း နွင္႔ ရာဇဝတ္မွတ္တမ္းရွိသူမ်ား
အား ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရေသာ လူတန္းစားတစ္ရအၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အကာကြယ္ေပးထားပါသည္။
တစ္ခ်ိဳ ႔ ကိစၥ မ်ားမွာ ရာဇဝတ္မွတ္တမ္းရွိသူမ်ားအား အလုုပ္ေပးရန္ ၿငင္းဆိုေသာ အလုုပ္ရွင္မ်ားအား
တရားမဝင္ခြဲၿခားဆက္ဆံသည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရး ဗဟိုဥပေဒအရ စီရင္သြားမွာၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ႔ အခြင္႔အေရးအား ၿငင္းပယ္ခံရပါက မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။
ၿပစ္မွုက်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားမွု မရွိေသာ ဖမ္းဆီးမွုအေၾကာင္း အလုုပ္အင္တာဗ်ဴး မွာ တရားမ
ဝင္ေမးခြန္းမ်ား ေမးခံရသည္ဟုခံစားမိၿခင္း၊ သို႔မဟုုတ္ ထိုကဲ႔သို႔ ဖမ္းဆီးခံရမွုနွင္႔ ၿပစ္ဒဏ္ေပးခံရမွုေၾ
ကာင္႔ အလုုပ္မခန္႔ၿခင္း နွင္႔ အလုုပ္နွင္႔ ဆိုင္ေသာ လိုင္စင္မ်ား မထုုတ္ေပးၿခင္း တို႔ၿပဳလုုပ္ၿခင္းခံရပါက ေ
အာက္ေဖာ္ၿပပါ ဌာနာဆိုင္ရာမ်ားသုုိ႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ကိစၥမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုနိုင္ပါသ
ည္။

အကူညီရယူရန္
NYS Division of Human Rights https://dhr.ny.gov/ 888-392-3644
Legal Aid Bureau of Buffalo, Inc. 716-853-9555 http://www.legalaidbuffalo.org
Prisoners are People Too
http://www.prp2.org
716-834-8438
Center for Employment Opportunities
http://ceoworks.org/our-offices/buffalo
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Personal Rights (ကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရး)

ကၽြန္ေတာ႔ Personal File ထဲမွာ ပါတဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြက မွားေနတယ္
လို ထင္တယ္...... ဘာလုုပ္ရမလဲ။
သင္႔ Personal File ထဲမွာ သင္သိေသာအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုုတ္ အလုုပ္ရွင္အားေပး
ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ၿပီး လခ နွင္႔ နာရီ မ်ားအၿပင္ ထပ္တိုးBenefit မ်ား နွင္႔ လုုပ္ငန္းဆိုင္
ရာအၿပစ္အမွားအယြင္း အစရွိသည္႔ အလုုပ္မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္အ
လက္မ်ားမွာ အလုုပ္ရွင္ မွ သိမ္းဆည္းထားစရာမ်ားမပါဝင္ပါ။ အလုုပ္ရွင္အေနၿဖင္႔ သိမ္းဆည္းထားလုုိ
ပါက သိမ္းဆည္းထားနိုင္သည္ သို႔ေသာ္လည္း ဘာမွ မထူးပါ။ သင္႔မၿမင္နိုင္ေသာ သင္႔စြမ္းေဆာင္ရည္
အရည္အခ်င္းေဖာ္ၿပထားသည္႔ ဇယားမ်ား၊ သင္႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နွင္႔ ေဖာက္သည္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်
က္၊ ေထာက္ခံစာ မ်ားနွင္႔ တၿခား အခ်က္လက္မ်ားလည္း ပါဝင္နို္င္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ႔ ဖိုင္ထဲမွာ ဘာေတြပါမလဲဆိုတာ သိရွိနိုင္ပါသလား။
သင္႔ ဖိုင္ထဲမွာ ပါေသာအေၾကာင္းအရာကို သိရွိနိုင္ရန္ မိတၱဴကူးယူနိုင္ရန္ ဗဟို ဥပေဒ နွင္႔ ၿပည္
နယ္ ဥပေဒ မွ ထုုတ္ၿပန္ထားၿခင္း မရွိပါ။ (တခ်ိဳ ႔ ၿပည္နယ္မ်ားတြင္ေတာ႔ ရယူနိုင္ပါသည္) သင္သြားေ
တာင္းနိုင္ပါသည္။ သြားေတာင္းသင္႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုုပ္ရွင္မွာ ေပးခ်င္ေပးနိုင္သလို မေပး
ခ်င္လဲ မေပးနိုင္ပါ။ ဖိုင္ကိုၿပင္ပသို႔ မေပါက္ၾကားေစရန္ က်န္းမာေရးနွင္႔ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလ
က္မ်ား၊ ေနရာလိပ္စာ၊ ဖံုးနံပါတ္ အစရွိသည္႔ လိုခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို (အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖ
က္မွုဆိုင္ရာၿပသနာမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက) စာၿဖင္႔ ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္ရွင္ထိုေတာင္ဆိုထားေ
သာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္ ဥပေဒမွ ၿပဌန္းထားၿခင္း မရွိေသာေၾကာင္႔ ေပးခ်င္မွ ေပးနိုင္ပါသ
ည္။

အလုုပ္ရွင္မွ မိမိကို အလုုပ္မွာ (SPY) ေတာက္ေထာက္ၾကည္႔နိုင္ပါသလား။
အလုုပ္ရွင္ သို႔မဟုုတ္ မန္ေနဂ်ာ အေနနွင္႔ အဝတ္လွဲခန္း၊ အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ နားေနခန္း၊
သန္႔စင္ခန္း၊ ေဟာ္တယ္၊ မိုတယ္ မ်ားတြင္ ကင္မရာ၊ Video Recorder ၊ မွန္၊ ေခ်ာင္းၾကည္႔ရန္ အေပါက္
နွင္႔ တၿခား ၾကည္႔ရွုရာတြင္ အသံုးၿပဳေသာ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထား၍ မရပါ။ ထိုကဲ႔သို ၾကည္႔ရွုခံရပါ
က စိတ္ေနွာင္႔ယွက္ေပးမွုၿဖင္႔ တရားစြဲဆုိနိုင္ပါသည္။ လူၿမင္ကြင္းေနရာမ်ား နွင္႔ အထက္ေဖာ္ၿပပါ ေနရာ
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မဟုုတ္ေသာ တၿခား ေနရာမ်ား၊ လူသြားလမ္း၊ ဧည္႔သည္ေစာင္႔ခန္း၊ လုုပ္ငန္းခြင္၊ ကားပါကင္ မ်ားတြင္
ဗီဒီယိုတပ္ဆင္ၿခင္းသည္ တရားဝင္ၿဖစ္သည္။ အလုုပ္သမားေရးလုုပ္ရွားမွုမ်ားကို အလုုပ္ရွင္မွ ေထာက္
လွမ္းၿခင္း မၿပဳလုုပ္နိုင္ပါ။

အလုုပ္ရွင္မွ ဖံုးခိုး နားေထာင္ၿခင္း၊ အီးေမးလ္မ်ားကို ဖတ္ရွုၿခင္းမ်ား ၿပဳလုုပ္နိုင္ပါသလား။

ဗဟုုိအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား Electronic Communication Privacy Act of 1986
နွင္႔ Stored Communication Act အရ အလုုပ္ရွင္မွ လုုပ္ငန္းပိုင္ တယ္လီဖံုး အဆက္အသြယ္စကားေၿပာ
ဆိုၿခင္းမ်ားကို အလုုပ္ရွင္၏ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တၿခား လုုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မေပါ
က္ၾကားေစေရး ရည္းစူး၍ တၿခားဖံုးလိုင္းမ်ားမွ နားဆင္္နိုင္ပါသည္။ သင္႔အီးေမးလ္မ်ားအား တၿခား လုုပ္
ငန္းမ်ားသို႔ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္အလုုိ႔ငွာ အလုုပ္ရွင္မွဖတ္ယူၾက
ည္႔ရူနိုင္ရန္ သေဘာတူသည္ဟု စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး အလုုပ္ရွင္မွ ဖတ္ယူၾကည္႔ရွုပါမည္ဟု
အေၾကာင္းၾကားၿပီးပါက အလုုပ္သမားမ်ား၏ အီးေမးလ္ အား ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။ သင္႔အားေပးထားေ
သာ ကြန္ပ်ဴတာ နွင္႔ တၿခားကိရိယာမ်ား၊ အလုုပ္အီးေမးလ္မ်ားကို အလုုပ္သမားခြင္႔ၿပဳခ်က္မပါပဲနွင္႔
တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရွု စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္မွာေတာ႔ အလုုပ္သမားခြင္႔ၿပဳခ်က္မပါပဲ တယ္လီဖံုး စကားေၿပာၿခင္းအား ခိုးယူ
အသံသြင္းထားၿခင္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စကားေၿပာဆိုၿခင္းမ်ားအား ခိုးနားေထာင္ၿခင္း၊ ဆက္သြယ္ေ
ရးစက္မ်ားနွင္႔ ေၿပာဆိုၿခင္းအား ၾကားၿဖတ္ဝင္ေရာက္ခိုးနားေထာင္ၿခင္း အစရွိသည္တို႔မွာ ၾကီးေလးေ
သာၿပစ္မွုအၿဖစ္သတ္မွတ္ အေရးယူပါသည္။ ဗဟိုဥပေဒ နွစ္ရပ္မွ ခိုးယူူခံရေသာ အလုုပ္သမားမ်ားအ
တြက္ တရားစြဲဆိုရန္ ခြင္႔ေပးထားေသာ္လည္း နယူးေယာက္ၿပည္နယ္တြင္မူ တရားစြဲဆိုခြင္႔ မရွိေသးပါ။
Union စာခ်ဳပ္မွာ တစ္ခါတစ္ေလေတာ႔ အလုုပ္ရွင္၏ ဖံုးနားေထာင္ၿခင္း အီးေမးလ္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ၾ
ကည္႔ ရွုနိုင္မွုတို႔ကို ကန္႔သတ္ထားတတ္ပါသည္။ ဗဟိုနွင္႔ ၿပည္နယ္လက္ေအာက္ခံ ပုုဂၢလိဂအလုုပ္သ
မားမ်ားအတြက္ေတာ႔ ပိုမိုေသာ အခြင္႔အေရး အကာကြယ္မ်ား ရနိုင္ပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားမွာ အလြန္ပ
င္ ရွုပ္ေထြးလြန္းေသာေၾကာင္႔ သိလိုပါက ဥပေဒအၾကံေပးမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံုသင္႔ပါသည္။

အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္စားပြဲ ဒါမွမဟုုတ္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၿခင္း ၿပဳနိုင္ပါ
သလား။
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္တြင္ ပုုဂၢလိဂအလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေလာကာ၊ အလုုပ္စားပြဲ၊ သို႔မဟုုတ္ အ
လုုပ္ေနရာမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၿခင္းခံရမွုအတြက္ အကာကြယ္မရွိပါ။ သင္႔အလုုပ္ရွင္မွ သင္႔ကိုယ္ပိုင္ပ
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စၥည္းမ်ား၊ လက္ကိုင္အိတ္၊ ရံုးသံုးလက္စြဲအိတ္ အစရွိသည္တို႔ကို ရွာေဖြနိုင္သည္ကို အေၾကာင္းၾကားေ
ကာင္းၾကားနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္ရွင္မွ ခ်ိတ္ပိတ္စာ နွင္႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္သြယ္မွု မ်ားကိုေတာ႔ ဝ
တ္ေရာက္ဖတ္ရွု ရွာေဖြၿခင္းမ်ားေတာ႔ မၿပဳလုုပ္နိုင္ပါ။ အကယ္၍ ရွာေဖြမွုမွာ အၾကမ္းဖက္မွုသဖြယ္ အလြ
န္ၾကမ္းတမ္းစြာရွာေဖြပါက Intentional Infliction of Emotional Distress မွုၿဖင္႔ တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
Public Sector အလုုပ္သမားမ်ားမွာေတာ႔U.S နွင္႔ New York ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒအရ ပိုမိုေသာ အ
ခြင္႔အေရးမ်ားရရွိနို္င္ပါသည္။

အလုုပ္ရွင္မွ မိမိ Credit History ဒါမွမဟုုတ္ မိမိ၏ ေနထိုင္ပံု Life Style ကို ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါ
သလား။
The Fair Credit Reporting Act (FCRA) အရ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ား၏ ယ္ေရးဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား၊ Credit History မ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမွုမ်ား၊ ေနထိုင္ပံုမ်ား အစရွိသည္႔ အခ်က္
အလက္မ်ားကို အလုုပ္သမား ခြင္႔ၿပဳခ်က္၊ လက္ခံပါသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို စာၿဖင္႔ေရးသား လက္
မွတ္ထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မရွိပါက စံုးစမ္းေရးဌာန၊ Credit ဌာန အစရွိသည္႔ ရံုးပိုင္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔
ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္ယူၾကည္႔ရွု၍ မရပါ။ ေနာက္ၿပီး FCRA ၏ အလုုပ္
သမားရပိုင္ခြင္႔ ေအာက္မွ နားလည္ သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားမွသာလွ်င္ အလုုပ္ရွင္အေန
နွင္႔ ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အလုုပ္ရွင္မွ ဌာနမ်ားမွ ေရးသားေဖာ္ၿပထားေသာ အလုုပ္သမ်ား၏
ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို မူတည္၍ သင္႔အား အလုုပ္မခန္႔ၿခင္း အလုုပ္ၿဖဳတ္ၿခင္းမ်ားၿပဳလုုပ္ပါက အ
လုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားအား အဘယ္ေၾကာင္႔ အလုုပ္မခန္႔ၿခင္း၊ အလုုပ္ၿဖဳတ္ရၿခင္း ကို Report ေရးသားၿ
ပီး အလုုပ္ရွင္အား Report မိတၱဴ ေပးရမည္။ FCRA ဥပေဒေအာက္မွ သင္႔အေနၿဖင္႔ ပိုမိုေသာ ရပိုင္ခြ
င္႔မ်ားရွိပါသည္။ မတရားခံရေသာအလုုပ္သမားတစ္ဦးအေနၿဖင္႔ အလုုပ္ရွင္အား FCRA ဥပေဒ လက္ေ
အာက္မွာ အလုုပ္ရွင္အားလည္း တရားစြဲဆုိနိုင္ပါသည္။

အလုုပ္ရွင္မွ မၿဖစ္မေန စစ္ေဆးရေသာ ေဆး (drug) စစ္ေဆးၿခင္းမ်ား ၿပဳလုုပ္နုိင္ပါသလား။
ပုုဂၢလိဂအလုုပ္သမားမ်ားအား မၿဖစ္မေန ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား၊ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ေသာ ေဆး
စစ္ခ်က္မ်ား၊ မမွန္ကန္ေသာ ေဆးစစ္ၿခင္းမ်ားကို အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမား ေဆးသံုးသည္ဟု အေၾ
ကာင္းၿပခ်က္ ေကာင္းမရွိသည္တိုင္ေအာင္ စစ္ေဆးမွုမ်ားကို နယူးေယာက္ၿပည္နယ္တြင္ ၿပဳလုုပ္နိုင္ပါ
သည္။ ေယဘုုယ်အားၿဖင္႔Employment -at-will မူဝါဒအရ အလုုပ္သမားအခြင္႔အေရးထက္ အလုုပ္ရွင္
မွ ဖိအားေပးမွုကို ပိုမ်ားေနပါသ္ည္။ အခ်ိဳ ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း အ
မ်ားသူငွာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆးစစ္ၿခင္းမွာ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။
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အလုုပ္ရွင္မွ Lie Detector Test (လိမ္လည္မွုအား ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးမွု) အား စစ္ေဆးနိုင္ပါ
သလား။
ပုုဂၢလိဂအလုုပ္သမားမ်ားကိုေတာ႔ ေယဘုုယ်အားၿဖင္႔ စစ္ေဆးမွု မၿပဳလုုပ္နိုင္ပါ။ The
Employee Polygraph Protectino Act (EPPA) အရ ပုုဂၢလိဂ အလုုပ္သမားမ်ားအား မည္သည္႔ Lie
Detector Test မ်ိဳးကိုမဆိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ စစ္ေဆးရန္ေစညႊန္းခိုင္းေစၿခင္း၊ စစ္ေဆးမွု မခံယူပါက အၿငိဳး
ထား ဆက္ဆံၿခင္းမွ ၿပဳလုုပ္ၿခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ကန္႔သတ္ၿခြင္းခ်က္အေနၿဖင္႔ ေငြေ
ရးေၾကးဆံုးရွံဳးရၿခင္းေၾကာင္႔ Polygraph၊ Lie Detector Test အစရွိသည္႔ စစ္ေဆးမွုမ်ားအတြက္ေတာ႔
အလုုပ္ရွင္မွ စစ္ေဆးမွုမ်ား ၿပဳလုုပ္နိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒအရေတာ႔ မလိုအပ္ပါ။ အ
လုုပ္ရွင္မွ ထိုသို႔စစ္ေဆးမွုမ်ားကို ၿပဳလုုပ္လိုပါက အလုုပ္သမားထံသို႔ အလုုပ္သမားမ်ား၏ EPPA အက္ဥ
ပေဒေအာက္မွ ရပိုင္ခြင္႔ လုုပ္ပိုင္ခြင္႔ မ်ားနွင္႔ တၿခားေသာ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာၿဖ
င္႔ ေရးသားေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ EPPA အက္ဥပေဒေအာက္မွ Polygraph နွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး တၿခားၿ
ခြင္းခ်က္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ နယူးေယာက္ၿပည္႔နယ္မွ Lie Dectector နွင္႔ Polygraph နွင္႔ ပတ္သ
တ္ေသာ အေထြေထြ ဥပေဒအား ၿပဌာန္းထားၿခင္းမရွိေသာ္လည္း “Psychological Stress Evaluators
(PSE’s) အသံုးၿပဳမွုအား အထူးပင္ ဟန္႔ထား ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ PSE’s ကိရိယာမွာ မည္မွ် ရိုးသားေၿ
ဖာင္႔မတ္သည္ကို အသံ အတက္အက် သို႔မဟုုတ္ ေၾကာင္႔ၾကမွုေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာအသံ မ်ားကို
အေၿခခံၿပီး စစ္ေဆးေသာ ကိရိယာၿဖစ္သည္။ အလုုပ္ရွင္မွ လက္ရွိအလုုပ္သမားမ်ား၊ ခန္႔အပ္မည္႔အလုု
ပ္သမားမ်ား ကို PSE’s စစ္ေဆးမွုကို ခိုင္းေစၿခင္း၊ ေတာင္းဆိုၿခင္း၊ အၾကံေပးၿခင္းမ်ားၿပဳလုုပ္၍ မရပါ။
PSE’s စစ္ေဆးမွုနွင္႔ ပတ္ေသာေသာ ဥေပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အလုုပ္ရွင္မ်ားကို အလုုပ္သမားမ်ားမွ တ
ရားစြဲဆိုနုိင္ပါသည္။

အလုုပ္ရွင္မွ မိမိ၏ Genetic Information (မ်ိဳးရိုးနိုင္႔ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား)
အား ရယူ၊ ရရွိနိုင္ပါသလား။
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ လူ႔အခြင္႔အေရးဥပေဒ New York’s Human Rights Law အရ အလုုပ္ရွ
င္မွ Gentic Text စစ္ေဆးခံရန္ ေတာင္ဆိုၿခင္း၊ အလုုပ္သေဘာအရ လိုအပ္သည္ ဟူ၍ စစ္ေဆးခိုင္းၿခင္း
မ်ား ၿပဳလုုပ္၍ မရပါ။ ေနာက္ၿပီး မိမိ၏ Genetic test results မ်ားကိုလည္း အလုုပ္ရွင္မွ သိမ္းဆည္ထားၿခ
င္းသည္လည္း တရားမဝင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အလုုပ္၏ အေနထား ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအရ ပံုမွန္မဟုုတ္ေ
သာ မ်ိဳးရိုးနွင္႔ ဆိုင္ေသာ ၿပသနာမ်ားေၾကာင္႔ တပါးသူငါမ်ားအား အေနွာင္႔ယွက္ၿဖစ္ေစၿခင္း အႏ ၱရယ္ၿဖ
စ္ေစၿခင္းမ်ား အေနထားရွိပါက Genetic Test စစ္ေဆးမွု ၿပဳလုုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စစ္ေဆးမွု မၿပဳလုုပ္
ခင္ Informed Consent (သေဘာတူညီခ်က္) ကို ေရးသားေဖာ္ၿပထားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

66

အလုုပ္ရွင္မွ မိမိအား “Personality” (ပင္ကိုစရိုက္) သို႔မဟုုတ္ “Honesty” (ရိုးသားမွု) Test စစ္ေ
ဆးခိုင္းေစ နိုင္ပါသလား။
အမ်ားအားၿဖင္႔ေတာ႔ ေစခိုင္းနိုင္ပါသည္။ အလုုပ္သမား၏ ပင္ကိုစရိုက္၊ ရိုးသားမွုကိုစစ္ေဆးေ
သာ စစ္ေဆးမွုမ်ားမွာ သာမာန္ ၿဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုစစ္ေဆးမွုမ်ားအတြက္ ဗဟို နွင္႔ ၿပ
ည္နယ္မ်ားမွ စစ္ေဆးပံုစစ္ေဆးနည္း မ်ားကိုေတာ႔ ေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရွိေသးပါ။ ထိုစစ္ေဆးမွုမ်ားမွာ ပံုမွ
န္အားၿဖင္႔ စာရြက္နွင္႔ ခဲတံ စစ္ေဆးမုုွမ်ားသာၿဖစ္ၿပီး တစ္ခါတေလမွာေတာ႔ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင္႔ေ
သာ္လည္းေကာင္း တယ္လီဖံုး နွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးခြန္းမ်ားကိုေၿဖၾကားမွုမ်ားရွိပါသည္။ ထိုသို႔ စ
စ္ေဆးမွုမ်ားေၾကာင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမွ ကာကြယ္မွုေပးထားေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အခ်ိဳးစား
မမွ်တမွုမ်ားၿဖစ္လာတတ္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားေ
သာ လူတန္းစားမ်ားအား အလုုပ္မွ ထုုတ္ပပယ္ၿခင္းမ်ားၿပဳလုုပ္ပါက တရားဥပေဒနွင္႔ ၿငိစြန္းေသာ လုုပ္ရ
ပ္ၿဖစ္သည္။ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားေသာ လူတန္းစားမ်ားအေၾကာင္း နွင္႔ ၎တို႔နွင္႔ ပ
တ္ေသာ ဌာနာဆိုင္ရာမ်ားအေၾကာင္းကို Discrimination Section မွာ သြားေရာက္ဖတ္ရွုနိုင္ပါသည္။

နိုင္ငံေရးလုုပ္ရွားမွုမ်ားေၾကာင္႔အလုုပ္မွ ပယ္ထုတ္ခံရနိုင္ပါသလား။
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ဥပေဒအရ အလုုပ္ရွင္မွ အလုုပ္သမားမ်ား၏ အလုုပ္ၿပင္ပ၌ၿဖစ္ေသာ၊ အ
လုုပ္ရွင္နွင္႔ မပတ္သတ္ေသာလုုပ္ရွားမွုၿဖစ္ေသာ၊ အလုုပ္ရွင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား နွင္႔ ပိုင္
ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား မပါဝင္ေသာ နိုင္ငံေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ားေၾကာင္႔ အလုုပ္မွ ပယ္ထုတ္၍ မရသ
ကဲ႔သို႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံ၍လည္းမရပါ။ Public Sector အလုုပ္သမားမ်ားမွာေတာ႔ United States နွင္႔ New
York ၿပည္နယ္ ဖြဲစည္းပံု အေၿခံဥပေဒ၏ Freedom of Speech ၿပဌာန္းထားၿခင္းေၾကာင္႔ နိုင္ငံေရးလုုပ္
ရွားသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ Public Sector အလုုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုအကာကြယ္မ်ားအၿ
ပင္ တၿခားထပ္မံေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအကာကြယ္မ်ားနွင္႔ ၿပဌာန္းဥပေဒအရ ထပ္မံအကာကြ
ယ္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။

အကူညီရယူရန္
NY Civil Liberties Union
www.nyclu.org
Western New York Regional Office
716-332-4658
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Privacy Rights Clearinghouse
www.privacyrights.org

National Work Rights Institute
www.workrights.org
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ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ The Workers’ Rights Handbook of the Tompkins County
Workers’ Center မွ မွီၿငမ္းထားသည္။ စာေရးသားေပးပို႔သူမ်ား (contributors) မွာ Frank
J.Dolce Esq., Anna Falicov Esq., Marshall Bertram, Daniel Maguire, Shivali
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ဤလက္စြဲစာအုပ္ မူရင္းကို ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စာေပပညာရွင္မ်ားစြာ ေ ရးသားခဲ႔သည္။ ေ
ရွးဦးစြာ NewYork ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း Marty Luster ကိုေက်းဇူးအထူးတင္
ရွိပါသည္။ ဤစာအုပ္ထုတ္ေဝရန္ သူမ၏ အေထာက္အပံ့ၿဖင္႔ Initiative Grant ကို ရရွိခဲ႔ၿခင္းၿဖ
စ္ပါသည္။ The Cortland Workers’ Rights Board and Tompkins County Workers’
Center မွ ပညာရွိစြာ ေရးသားေဖာ္ၾကဴးေသာ စာတမ္းမ်ား၊ တည္းၿဖတ္မွုပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဒီဇိုင္း နွင္႔
ဤလက္စြဲစာအုပ္ ပံုေဖာ္ေပးေသာ Carl Feuer, Debra Keith, Mark Keith, Betty Lartin
Powell, Ron Powell and Linda Smith တို႔ကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ
အၾကံေပး Jim McCauley ကို ဤစာအုပ္ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ သူ၏တန္ဖိုးမၿဖတ္နိုင္ေသာ
ဥပေဒဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထည္႔သြင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးမွုေၾကာင္႔ ေ က်းဇူး အထူးပင္တင္ရွိ
ပါသည္။ NewYork ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း Marty Luster၏ အလုပ္သမားအခြ
င္႔အေရးနွင္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္ထည္ ေ
ဖာ္ထုတ္ေပးေသာ New York ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ Barbara Lifton ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိ
ပါေၾကာင္း။ ေ နာက္ဆံုးအေနၿဖင္႔ Second Edition ဤလက္စြဲစာအုပ္ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ နွင္႔ အေထြေထြ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေ
သာ The Midstate Education and Service Foundation နွင္႔ The Leadership Team of
the Tompkins County Workers’ Center ကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္မွာ မူပိုင္ခြင္႔ရထားၿပီၿဖစ္ၿပီး The Cortland Workers’ Rights Board နွင္႔
Midstate Education and Service Foundations, 123 S. Cayuga St;, Suite 204,
Ithaca, NY 14850 မွ ခြင္႔ၿပဳခ်က္မပါပဲ ထုတ္ေဝခြင္႔ မရွိပါ။ ဖတ္ရွုရန္၊ ပညာေပး နွင္႔ တစ္ဦးဆို
င္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္၍ ေ ကာ္ပီကူးယူနိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ Union Labor မွ ပံုနွိပ္သ
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