နယူးေယာက္ၿပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းေဒသ အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးနွင္႔
ေဘးကင္းလုပ္ၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေကာင္စီ (WNYCOSH)
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အလုပ္သမားမ်ား
အက်ိဳးအၿမတ္ရရွိေရး လမ္းညႊန္စာအုပ္

မာတိကာ

WNYCOSH အေၾကာင္း
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COVID-19 အလုပ္သမားအက်ိဳး ခံစားခြင္႔ အစီအစဥ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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အလုပ္လက္မဲ႔

6

NYS အလုပ္လက္မဲ႔ နွင္႔ CARES အက္ဥပေဒ

6

PAID SICK TIME (နာမက်န္းမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔နားရက္ခြင္႔)

9

NYS COVID-19 Paid Sick Leave

9

Federal Paid Sick Leave ဗဟိုအစိုးရမွ ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔နားရက္ခြင္႔ (Families First
Coronavirus Response Act: Employee Paid Leave Rights FFCRA) မိသားစုမ်ားအေရး ကိုရို
နာဗိုင္းရက္စ္ တံု႔ၿပန္မွု အက္ဥပေဒ : အလုပ္သမားမ်ားလခေပးနားရက္ခြင္႔ ရရွိေရး
11
PAID FAMILY LEAVE မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔

13

NYS Paid Family Leave နယူးေရာက္ၿပည္နယ္မွ ေပးသည္႔ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔နားရ
က္ခြင္႔ အကယ္၍ သင္႔ကေလး ဒါမွမဟုတ္ သင္႔ကေလး၏စာသင္ေက်ာင္းမွာ Quarantined သီးၿခား
ကန္သန္႔ထားလွ်င္
13
Family Care မိသားစု ေစာင္႔ေရွာက္မွု

13

Federal Paid Expanded Family and Medical Leave ဗဟိုအစိုးရမွ တို႔ၿမင္႔မိသားစုခြင္႔ နွင္႔ က်န္း
မာေရးခြင္႔ (Families First Coronavirus Response Act: Employee Paid Leave Rights,
FFCRA) မိသားစုမ်ားအေရး ကိုရိုနာဗိုင္းရက္စ္ တံု႔ၿပန္မွု အက္ဥပေဒ : အလုပ္သမားမ်ားလခေပးနားရ
က္ခြင္႔ ရရွိေရး

16

OSHA ၏ အႏ ၱရယ္ရွိေသာ အလုပ္ကို ၿငင္းဆန္ရန္ အခြင္႔အေရး

18

ရည္ညႊန္းခ်က္

19

တင္ၿပခံဝန္ခ်က္
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးနွင္႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေကာင္စီ
(WNYCOSH) သည္ အက်ိဳးအၿမတ္ မရယူေသာ non-profit အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ငယ္မွာ သတင္းအခ်က္
အလက္ ရေစလိုေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုသာ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဥပေဒအၾကံေပး သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည္႔
စာတမ္း တစ္ခု အေနၿဖင္႔ ေကာက္ယူသံုးစြဲရန္ မသင္႔ပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရမွ ၿပ
ဌာန္းထားေသာ စာတမ္းတစ္ခုအေနၿဖင္႔ အစားထိုး၍ မရပါ။ အကယ္၍ အမွားပါခဲ႔ပါက မရည္ရြယ္ေသာ အမွားသာၿဖစ္ပါ၍
WNYCOSH မွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားနွင္႔ ပူးေပါင္းတိုင္ပင္ ၿပီး ၎အမွားအား ၿပန္လည္ၿပင္္ဆင္ေပးပါမည္။ ေမးၿမန္
လိုေသာ ေမးခြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမွားၿပင္အမွန္ၿဖစ္ေစရန္ ေၿပာဆိုလိုပါက WNYCOSH အလုပ္သမားစင္တာ Hotline ကို (၇၁၆)
၂၀၆ ၃၅၅၀ သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
WNYCOSH မွ ယခု ဘာသာၿပန္ စာတမ္း၏ တိက်မွန္ကန္မွုအတြက္ အာမ မခံနိုင္ပါ။ WNYCOSH မွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ
ကြန္ၿမဴနတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား နွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး နည္းပါးေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုေၾကာင္႔ ယခု စာတ
မ္း၏ တိက်မွန္ကန္ၿခင္းကို စစ္ေဆးမွု ၿပဳလုပ္နိုင္ၿခင္းမရွိခဲ႔ပါ။

WNYCOSH အေၾကာင္း
WNYCOSH ကို ၁၉၇၉ ခုနွစ္တြင္ အလုပ္သမား၊ သဘာဝပတ္ဝင္းက်နွင္႔ ၿပည္သူက်န္းမာေရး လုပ္ရွားသူမ်ားမွ တည္ေထာင္
ခဲ႔သည္။ တည္ေထာင္သူ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္၏ ညီလာခံတြင္ Love Canal နွင္႔ Goodyear စက္ရံုမွ ထြက္ရွိသည္႔ အဆိပ္အေတာ
က္ ၿဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ နာမက်န္းၿဖစ္ေစေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ ေလး
ဆယ္အတြင္း WNYCOSH သည္ အလုပ္သမား သမဂၢ ေဒသခံမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင္႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလုပ္ရွားသူမ်ား အၿပင္
ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရးနွင္႔ တရားစီရင္ေရးမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္အေၿခစိုက္ စနစ္ၿဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ WNYCOSH သည္ လူငယ္လုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားနွင္႔ ေၿပာင္းေရႊ ႔လုပ္သားမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္း
ပါးေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ နွင္႔ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားေသာ အလုပ္သမားမ်ား အစရွိသည္႔ သိန္းနွင္႔ခ်ီေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား
ေဘးအႏၱရယ္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္၊ အကဲၿဖတ္နိုင္ရန္ နွင္႔ ထိန္းၿခဳပ္နိုင္ရန္ အတြက္ တိုက္ရိုက္ သင္တန္းမ်ား ေပးၿခင္းၿဖင္႔ အလုပ္သမား
မ်ားအား ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ခဲ႔သည္။

WNYCOSH သည္ ေဒသခံစီးပြားေရးမ်ား၊ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ အလုပ္သမားပတ္ဝန္းက်င္ကြန္ယက္၊ WNYမွ်တေသာ ကုန္
သြယ္ေရးညႊန္ေပါင္းမွု၊ OSHA လုပ္ငန္းခြင္ကြန္ယက္၊ NYS Zero Lift Task Force အစရွိသည္႔ အေရးၾကီးေသာ အလုပ္သမားနွင္႔
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းက်န္းမာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ၿပည္နယ္နွင္႔ အမ်ိဳးသား ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ မ်ား တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ကူညီ
ပံ႔ပိုးေပးခဲ႔သည္။
WNYCOSH သမိုင္းေၾကာင္းအား ပိုမို သိရွိနိုင္ေစရန္
https://wnycosh.org/about-us/history/ တြင္ သြားေရာက္ေလ႔လာနိုင္ပါသည္။
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COVID-19 အလုပ္သမားအက်ိဳး ခံစားခြင္႔ အစီအစဥ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အစီအစဥ္မ်ား
အလုပ္လက္မဲ႔

အက်ိဳးခံစားခြင္႔

သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္း

အမ်ားဆံုး ၃၉ ပါတ္အထိ အက်ိဳး

အလုပ္ၿပဳတ္ထားသူမ်ား၊ အလုပ္

NYS တြင္ ၇ ရက္အထိ ေစာင္႔ဆို

ခံစားခြင္႔ရရွိမည္။ တစ္ပါတ္လွ်င္

နားထားရသူမ်ား၊ နွင္႔ Laid-off

င္းေပးသည္။ The CARES Act

အမ်ားဆံုး ၅၀၄ ေဒၚလာ ရရွိမွာၿဖ

ရထားသူမ်ားမပါဝင္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္

အရ အပါတ္တိုင္းေပးေသာ ေငြ အၿပ

စ္ၿပီး တစ္ပါတ္ အပိုေဆာင္းေဒၚ

စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ လက္ဝယ္ခံ

င္ တစ္ပါတ္ ၆၀၀ အပို ေငြ ကို ၁၈

လာ ၆၀၀ ကို ၁၈ ပါတ္အထိ ရရွိနို

စီးပြားေရးသမားမ်ား နွင္႔

င္ပါသည္။ အပိုရရွိေငြ ၆၀၀ မွာ ၇

COVID19 ေၾကာင္႔ အလုပ္မလု

ပတ္အၿပင္ ေနာက္ထပ္ ၁၃ ပါတ္
ထပ္တိုးေပးထားသည္။

လပိုင္း ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တ

ပ္နိုင္ၾကသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အဆိုး

န္းကုန္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ၁၃ ပါတ္ အပို
ရရွိေငြမွာ ၁၂ လပိုင္း ၃၁ ရက္ေ
န႔တြင္ သက္တန္းကုန္မွာ ၿဖစ္သ
ည္။
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္မွ
ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ ေပးသ
ည္႔ ခြင္႔ရက္

ခြင္႔ရက္မွာ နာရီ ၈၀ အထိ ရရွိမွာ ၿဖစ္သ
ည္။ ကုမၸဏီ အရြယ္အစားေပၚ မူတည္၍
ရရွိေငြ ေၿပာင္းလဲနိုင္သည္။

ခရိုင္ DOH မွ ခ်မတ္ထားေ

ကုမၸဏီ အရြယ္အစားေပၚ မူတည္ၿခ

အလုပ္သမား ဦးေရ ၁၀၀

သာ အမိန္႔ပါရွိရမည္။

င္းမရွိပဲ အလုပ္သမားအားလံုး အ

ေအာက္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္

က်ိဳးခံစားခြင္႔ ရမည္။

မ်ားသည္ အလုပ္သမား
အက်ိဳးခံစားခြင္႔ကိုခြဲၿခားစြာ
ေပးေဝနိုင္ၿပီး တင္းက်င္နိုင္
သည္။

ဗဟို အစိုးရမွ
ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔
ေပးသည္႔ ခြင္႔ရက္

qualified ၿဖစ္ေသာ အလုပ္ရွင္

အလုပ္သမားဦးေရး ၅၀ မွ ၅၀၀

မ်ားမွ တဆင္႔ နာရီ ၈၀ အထိ တို

အတြင္း ရွိေသာ အလုပ္တြင္ လုပ္

က္ရိုက္ ရရွိနိုင္ပါသည္။

ကိုင္ေသာသူ ၿဖစ္ရမည္။

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ကို ေလွ်ာက္စရာမ
လိုပါ။ အလုပ္ရွင္မွ တိုက္ရိုက္ ခံစားခြ
င္႔ ေပးသည္။

အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀
ေအာက္ နွင္႔ ဦးေရ ၅၀၀
အထက္ရွိေသာ အလုပ္တြင္
လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အလုပ္
သမားမ်ား မပါဝင္ပါ.

နယူးေယာက္ၿပည္နယ္မွ
ကေလး
နာမက်န္းမွုေၾကာင္႔
ေပးသည္႔ ခြင္႔ရက္

quarantined ၿဖစ္ေနစဥ္အတြင္း

ယခုကာလတြင္ ကေလး

ကေလးကို ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ မိဘ

quarantine အမိန္႔ သို႔မဟုတ္

တစ္ဦးအား ေပးသည္႔ခြင္႔

ကေလးစာသင္ေက်ာင္းမွ

quarantined ကာလအတြင္း
ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာင္႔ေရွာက္ေ
နရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအက်ိဳးခံ

County DOH Order
of quarantine ၿဖင္႔သာ
ခြင္႔ရရွိနိုင္ပါသည္။

quarantine အမိန္႔လိုအပ္သည္။

စားခြင္႔ရရွိမည္။

မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးအား ေစာ

လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာ

Not restricted to COVID-19 နွင္႔

federal program က

င္႔ေရွာက္ေပးရန္ ရရွိသည္႔ခြင္႔။

က္သူထံမွ မိသားစုဝင္၏ ၿပင္းထ

သက္ဆိုင္ေသာ နာမက်န္းမွုမ်ားအ

လစာ၏ ၆၀ ရာခိုင္နွုန္းကို ၁၀

န္ေသာ က်န္းမာေရး

တြက္ ကန္႔သတ္ထားၿခင္းမရွိပါ။

ပါတ္အထိ ရရွိနိုင္သည္။

ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္သည္။

ရရွိေသာ အက်ိဳးခံစားခြ
င္႔ ထက္နည္းပါးသည္။

ဗဟို အစိုးရမွ မိသားစု

COVID-19 ေၾကာင္႔ မိသားစုအား

COVID-19 ေၾကာင္႔ ကေလး

အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ပါတ္၏ သံုးပံု

COVID-19 နွင္႔ ဆိုင္ေ

အေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔

ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ခြင္႔ ၁၀ ပါတ္ထိ

သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္္အားေစာ

ခြင္႔ရက္

ရရွိနိုင္သည္။

င္႔ေရွာက္ရန္ ၿဖစ္သည္။

နွစ္ပံု ခန္႔သာ ရရွိမည္။

သာ အေၾကာင္းအရာ

နယူးေယာက္ၿပည္နယ္မွ
မိသားစုအေရးေၾကာင္႔
ေပးသည္႔

ခြင္႔ရက္

မ်ားသာ ရရွိသည္။

COVID-19 ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းပိ
တ္ၿခင္း ပါဝင္သည္။
ဗဟို အစိုးရမွ
ေပးသည္႔
STIMULUS CHECKS

လူၾကီးတစ္ဦးကို ေဒၚလာေငြ

2018, 2019 tax return ထားရမ

၁၂၀၀ နွင္႔ ၁၆ နွစ္ေအာက္ မွီခို

ည္။ ဝင္ေငြ မွာ တစ္ဦးကို

ကေလး အတြက္ ေဒၚလာေငြ ၆၀၀

$75,000၊ မိသားစုဝင္ေငြ

ကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ရရွိနိုင္သည္။

$150,000 ေအာက္ၿဖစ္ရမည္။

ရရွိေငြမွာ အခြန္ေပးစရာမလိုပါ။
အခြန္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား

အခြန္မေဆာင္ထားသူ

လံုး တိုက္ရိုက္ ရရွိနိုင္ပါသည္။

၎အက်ိဳးအၿမတ္ရရွိ
မလြယ္ကူပါ။

မ်ားအတြက္ေတာ႔

နိဒါန္း
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) အက်ပ္အတည္း ၾကံဳခဲ႔ရၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု ပိတ္လုိက္ရၿခင္းေၾကာင္႔ ၿပည္သူ
လူထုမွာ ကိုယ္က်ိဳးနွင္႔ မိသားစုအက်ိဳး တြက္ပံ႔ပိုးေပးရန္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္တြင္ ရပ္ရြာလူ
ထုပ်ံ ႔နွံ ႔မွုကို ကန္႔သတ္ရန္နွင္႔ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပ်ံ ႔နွံ႔ မွုကို ရပ္တန္ေစေရးအတြက္ soical distancing ဟုေခၚေသာ လူမုွေရး အရေဝး
ကြာစာေနထိုင္ၿခင္း အားေပးၿပီး မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အပ တၿခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ေစခဲ႔ပါသည္။ ၿပည္နယ္နွင္႔
ဗဟို အစိုးရသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင္႔ ၿပည္သူၿပည္သားတို႔ ေငြေရးေၾကးေရး ထိခိုက္မွုမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ် ရပ္တန္႔နိုင္ေစရန္ နွင္႔
ကူညီနိုင္ေစေရးတို႔အတြက္ ပရိုဂရမ္ မ်ားကို ဖန္းတီး တိုးခ်ဲ ႔နိုင္ခဲ႔သည္။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမ်ားမွာ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာ
င္႔ ထိခုိက္မွုမ်ားမွ ကူညီနိုင္ေသာ ပရိုဂရမ္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ လိမ္လည္မွုမ်ားကိုလည္း သတိထားပါ။ ပါဝင္မွုသည္ ေ
ငြေပးေခ်ၿခင္း၊ စရံေငြေပးရၿခင္း၊ တၿခား စရိတ္စရ မ်ားေပးစရာ လံုးဝ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ေငြေၾကးေတာင္း
ခံမွုသည္ သင္႔အားအသံုးခ် လိမ္လည္ၿခင္းသာၿဖစ္သည္။
အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားတြင္ ဘာသာစကားတစ္ခ်ိဳ ႔ၿဖင္႔ လည္းေရးသားေဖာ္ဆိုထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမ်ားမွာ အေမရိ
ကားတြင္ တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ား မည္သူကိုမဆို ကူညီေပးေနပါသည္။

Journey’s End Refugee Services
ဆက္သြယ္ရန္ အမည္: Hassan Alishaqi
ဖံုးနံပါတ္ : (716) 882-4963 Ext. 218
အီးေမးလ္: halishaqi@jersbuffalo.org

International Institute of Buffalo
ဆက္သြယ္ရန္ အမည္: Xzavier Medina
ဖံုးနံပါတ္: (718) 614-5806

Jewish Family Services of Buffalo
Contact name: Darwin Newkirk
ဖံုးနံပါတ္:(716) 390-4044

Catholic Charities of Buffalo
Immigration and Refugee Assistance
Employment Department
ဖံုးနံပါတ္: (716) 842-0270

အလုပ္လက္မဲ႔
NYS အလုပ္လက္မဲ႔ နွင္႔ CARES အက္ဥပေဒ
အလုပ္လက္မဲ႔ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားကို သက္သာခြင္႔ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မွ Laid-off ၊ အလုပ္နားထားရသူမ်ား သို႔မဟုတ္
မိမိအၿပစ္ေၾကာင္႔ မဟုတ္ပဲ အလုပ္မသြားနိုင္ေသာ အလုပ္သမားအား ေပးေသာ အာမခံအစီအစဥ္ တစ္ခုၿဖစ္သည္။

ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ။
အလုပ္မွ Laid-off ၊ အလုပ္နားထားရၿခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ထုပ္ခံၿခင္း မတိုင္မွီ ၆လ (နွစ္ကြာတာ) ခန္႔ အခ်ိန္ထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရ
မည္။ အလုပ္လက္မဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ ရရွိေငြ ပမာဏမွာ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ သင္အလုပ္ထားေသာ ဝင္ေငြ အမ်ားဆံုးရရွိသည္႔ ကြာ
တာတစ္ခုကို ၂၆ ၿဖင္႔ စားၿပီး တြက္ခ်က္၍ရရွိေသာ ေငြပမာဏ ကို ရရွိမွာၿဖစ္သည္။

အလုပ္လက္မဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မွာ အမ်ားဆံုး တစ္ပါတ္ကို ေဒၚလာ ၅၀၄ က်ပ္ကိုရရွိမွာ ၿဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္
၎ေငြပမာဏကို ၂၆ ပါတ္အထိ ရရွိနုိင္သည္။ အကယ္၍ သင္၏အလုပ္သည္ အခ်ိန္ၿပည္အလုပ္မွ အခ်ိန္ပိုင္းသို႔ ေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔ၿပီး တစ္
ပါတ္စာဝင္ေငြသည္ ၅၀၄ ေဒၚလာထက္နည္းခဲ႔ပါက သင္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အလုပ္လက္မဲ႔ ၿဖစ္သည္ဟု ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။
ဖယ္ဒရယ္ CARES အက္ဥပေဒအရ အပိုထပ္ေဆာင္းတိုးထားသည္႔ နွုန္းမွာ ခန္႔မွန္းေၿခ တစ္ပါတ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆၀၀ ၿဖစ္သည္။
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္မွ ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ပရိုဂရမ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေန႔တြင္ ရရွိမွာၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ အလုပ္လက္
မဲ႔ ခံစားခြင္႔ကို ေလွ်ာက္ထားပါက ၎ကို သင္၏လက္ရွိအက်ိဳးခံစားခြင္႔သို အလုိအေလ်ာက္ထည္႔သြင္းေပးပါလိမ္႔မည္။ ထိုအက်ိဳးခံ
စားခြင္႔ ကို ၁၈ ပါတ္ထိ ရရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုခံစားခြင္႔မွာ ၂၀၂၀ခုနွစ္ ၇လပိုင္း ၃၁ ရက္ေန႔ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း
CARES အက္ဥပေဒမွ ေနာက္ထပ္ ၁၃ ပါတ္အထိ စုစုေပါင္း ၃၉ ပါတ္အထိ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ေပးလိုက္သည္။ ထိုအက်ိဳးခံစားခြင္႔ရရွိ
ရန္ ကြာတာတစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး ဝင္ေငြ ၂၆၀၀ ခန္႔ရွိရမည္။ COVID-19 ေၾကာင္႔ ေလွ်ာက္လႊာကို ၇ ရက္တိုးေပးထားသည္။
ထို႔အၿပင္ CARES အက္ဥပေဒမွ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ လက္ဝယ္ခံ စီးပြားေရးသမားမ်ား နွင္႔ COVID19 ေၾကာင္႔ အလုပ္
မလုပ္နိုင္ၾကသူမ်ားကို အလုပ္လက္မဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားအေနၿဖင္႔ လက္ခံပါသည္။ CARES အက္ဥပေဒမွာ COVID-19 ေၾကာင္႔
အလုပ္ထြက္ထားရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လဲ ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္မွအလုပ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေ
သာ လခစားမ်ား နွင္႔ ခြင္႔ယူထားေသာ လခစားမ်ား အတြက္ မပါဝင္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
အြန္လိုင္းအသံုးၿပဳၿပီး ေလွ်ာက္ထားရန္: https://on.ny.gov/2UbvHd6 အင္တာနက္စာမ်က္နာသို႔သြားၿပီး “NY.gov"
အေကာင္႔တစ္ခု ဖန္တီးပါ။ အကယ္၍ သင္႔မွာ ၎ အေကာင္႔ရွိၿပီးပါက ထိုအေကာင္႔အားအသံုးၿပဳၿပီး စာမ်က္နာသို႔ ဝင္လိုက္ပါ။

လူအမ်ား အသံုးၿပဳေနေသာ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေႏွးေကြးၿခင္း သိို႔မဟုတ္ ရပ္တန္ ႔ေနၿခင္းတို႔ကို
ၾကံဳ ရပါလိမ္႔မည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံေပးပါ။
တယ္လီဖံုးအသံုးၿပဳၿပီး ေလွ်ာက္ထားရန္: ၁ (၈၈၈) ၂၀၉ - ၈၁၂၄ ကို မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
ဘာသာစကားအတြက္ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ နံပါတ္ ၉ ကို နွိပ္ပါ။ ဖံုးေခၚဆိုၾကသူမ်ားေသာအားၿဖင္႔ ဖံုးေခၚေနစဥ္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေစာ
င္႔ဆိုင္းရတတ္ပါသည္။ ေစာင္႔ဆိုင္းခ်ိန္ေလ်ာ႔ပါးရန္အတြက္ မိမိေနာက္ဆံုးနာမည္ A မွ F ကို တနလၤာေန႔တြင္႔ ေခၚဆိုရန္၊ ေနာက္
ဆံုးနာမည္ G မွ N ကို အဂၤါေန႔တြင္ ေခၚဆိုရန္၊ ေနာက္ဆံုးနာမည္ O မွ Z ကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေခၚဆိုရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။
အကယ္၍ မိမိနာမည္နွင္႔ ေခၚဆိုရန္ ရက္ကို လြဲသြားခဲ႔ပါက ၾကာသာပေတး၊ ေသာၾကာ နွင္႔ စေနေန႔တြင္ ၿပန္လည္ေခၚဆိုနိုင္ပါသ
ည္။ သင္႔ကို သင္ေခၚဆိုရန္ေန႔တြင္ ၿပန္လည္ေခၚဆိုပါလိမ္႔မည္။ ဖံုးေခၚဆိုေနစဥ္ ေစာင္႔ဆိုင္းကာလမွ ၾကာၿမင္႔နိုင္ပါသည္။ ဖံုးစ
ကားေၿပာသူမတိုင္ခင္ သင္႔ကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားၿဖင္႔ ညႊန္ၾကားပါလိမ္႔မည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွဖံုးကိုင္ပါက interpreter ဟု
ေၿပာၿပီး မိမိေၿပာလိုေသာ ဘာသာစကားကိုေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ မိမိကၽြန္းက်င္ေသာ ဘာသာစကားေၿပာဆိုေသာဘာသာၿပန္မွ
သင္႔ကို ကူညီပါလိမ္႔မည္။

ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
• Social Security နံပါတ္
• ကားေမာင္းလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ အိုင္ဒီ နံပါတ္
• ေနရပ္လိပ္စာ နွင္႔ ဇစ္ကုဒ္
• တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အတြင္း မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္အတြင္း ေခၚဆိုနိုင္ရန္ဖံုးနံပါတ္
• နိုင္ငံသားမဟုတ္ပါက Alien Registration ကဒ္ နံပါတ္
• လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၈ လအတြင္း နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ အတြင္းသာမက တၿခားၿပည္နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာ အလုပ္ နာမည္နွင္႔
လိပ္စာ

• Employer registration number အလုပ္သမားကဒ္နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ Federal Employer
Identification Number (FEIN) (FEIN ကိုသင္႔ W-2 forms နွင္႔ တၿခား pay stubs မ်ားတြင္ ေတြ႔နိုင္ပါသည္။)
အက်ိဳးခံစားခြင္႔ ရယူၿခင္း
သင္႔အက်ိဳးခံစားခြင္႔ ေငြကို သင္႔ဘဏ္သို႔ တိုက္ရိုက္ ဒီပို႔စစ္ မွေသာ္လည္းေကာင္း DOL မွ ထုတ္ထားသည္႔ debit card မွလ
ည္းေကာင္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ သင္႔အလုပ္လက္မဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ ရရွိေငြမွာ အခြန္ၿဖတ္နိုင္ပါသည္။ CARES အက္ဥပေဒမွ တစ္ပါတ္
၆၀၀ ေဒၚလာ ေပးပို႔ေငြမွာ အခြန္ေကာက္မည္ မေကာက္မည္မွာ မသဲကြဲေသးပါ။ အပိုရရွိေငြ ေဒၚလာ၆၀၀ မွာ Medicaid သို႔မဟု
တ္ CHIP ရရွိေရး မရရွိေရးကို တြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ပါ။
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PAID SICK TIME (နာမက်န္းမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔နားရက္ခြင္႔)
NYS COVID-19 Paid Sick Leave
NYS Paid sick leave ဆိုသည္မွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရက္စ္ ေၾကာင္႔ အလုပ္ခြင္မွ မၿဖစ္မေနေသာ္လည္းေကာင္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေ
ရးအရေသာ္လည္းေကာင္း နားေနရစဥ္ အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတို႔အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ခိုင္ၿမဲေစေရးနွင္႔ ဝင္ေငြရရွိေရးတို႔ကို
အာမခံေပးေသာ ဥပေဒအသစ္ၿဖစ္ပါသည္။
အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား - အလုပ္သမား၁၀ဦးေအာက္ နွင္႔ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ဝင္ေငြေအာက္ရွိၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။ ၎လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားသည္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ NYS COVID-19 Paid Sick Leave ကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ၊
သို႔ပါေသာ္လည္း ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ လုပ္အားခေငြ အတိုင္းအတာ ပမာဏကို NYS Paid Family Leave ( နယူးေ
ရာက္ၿပည္နယ္မွ ေပးသည္႔ မိသားစုအေရး ခြင္႔မွ ရရွိေငြ) နွင္႔ NYS Disability Benefits (နယူးေရာက္ၿပည္နယ္မွ ေပးသည္႔
မသန္စြမ္းအက်ိဳးခံစားမွု) တို႔ကို ေပါင္းစည္းကာ လုပ္အားခေငြနွင္႔ အတိုင္းအတာ ပမာဏတူေသာ ေငြ (အက်ိဳးခံစားခြင္႔) ကို ရရွိနိုင္
ပါသည္။
အလတ္တန္းစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား - အလုပ္သမား ၁၁ ဦးမွ ၉၉ ဦး ရွိေသာလုပ္ငန္းနွင္႔ ဝင္ေငြ ၁,၀၀၀,၀၀၀ အထက္ရွိၾကေသာ လုပ္
ငန္းမ်ား။ ၎အလုပ္သမားမ်ားမွာ လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ ၅ရက္ ရရွိၾကမည္။ ထို ၅ရက္ အၿပင္ NYS Paid Family Leave
and NYS Disability Benefits တို႔မွ ရရွိသည္႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔တို႔ကို ေပါင္းစည္းကာ ၁၄ရက္စာ မိမိတို႔ လုပ္အားခနွင္႔ တန္းတူ
ညီမွ်ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ကို ရရွိၾကမည္။
အၾကီးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား - အနည္းဆံုး လုပ္သား ၁၀၀ နွင္႔ ၿပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား (Public employers) လုပ္ကိုင္ၾကသည္႔ လုပ္င
န္းမ်ား။ COVID-19 နွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ နာမက်န္းမွုမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး လခေပးသည္႔ နားရက္ 14 ရက္ ရရွိမည္ၿဖစ္ၿပီး
အလုပ္ရွင္မွ သင္႔ထံသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပါလိမ႔္မည္။
ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ။
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသခံက်န္းမာေရးဘုတ္အဖြဲ႔၊ သို႔မဟုတ္ COVID-19 နွင္႔ပတ္သတ္၍ ေၿပာေရးဆုိခြင္႔ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႔
အစည္း နွင္႔ နယူးေရာက္ၿပည္နယ္မွ ထုတ္ၿပန္ေသာ မၿဖစ္မေနသို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ထားရၿခင္း
သို႔မဟုတ္ သီးၿခားထားရန္ အမိန္႔။ ၄င္းအမိန္႔မွာ အီရီ စီရင္စု က်န္းမာေရးဌာန သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမွ မွတ္
တမ္းတင္ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာေပးပါလိမ႔္မည္။
ေက်းဇူးၿပဳ၍ မွတ္သားပါရန္ :
The Erie County Department of Health အီရီစီရင္စု က်န္းမာေရးဌာန (DOH) သည္ COVID-19 ေတြ႔ရွိ လူနာမ်ားကိုသာ
quarantine သီးၿခားကန္႔သတ္ေနထိုင္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔မွာ DOH မွ ထုတ္ၿပန္ထားသည္႔ မၿဖစ္မေန သီး
ၿခားကန္႔သတ္ေနထိုင္ရန္ အမိန္႔ Mandatory Order of Quarantine from DOH မရွိပါက သင္႔အား ကုသေပးေနေသာ လိုင္စင္
ရ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ (ဆရာဝန္ေဆးမွတ္တမ္း) ကို တင္ၿပနိုင္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မိမိ၏ က်န္းမာေရး
အာမခံ health insurance နွင္႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း ေဒသခံ DOH နွင္႔ဆက္သြယ္ပါ။
COVID-19 စမ္းသပ္မွု အေၿဖ ေတြ႔ရွိထားပါက မည္သည္႔ အေထာက္အပံ့မ်ားရွိနိုင္ သို႔မဟုတ္ အဆင္႔ ၂၊ ၃၊ ၄ သတ္မွတ္ထားသ
ည္႔ နိုင္ငံမ်ားမွ သြားေရာက္ၿပီး ၿပန္လာပါက သက္ဆိုင္ရာ COVID-19 အထူးၿပဳ အၾကံေပးမ်ားကို ဆက္သြယ္ပါ။ အထက္ေဖာ္ၿပပါ
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၄လပိုင္း၂ရက္၂၀၂၀ခုနွစ္တြင္ ေၿပာင္းလဲနိုင္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔
paid sick leave နွင္႔ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ family leave စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိရန္ Erie
County DOH COVID-19 Hotline ကို ဆက္သြယ္ပါ။

https://bit.ly/2wAdvRy တြင္ CDC ၏ အဆင္႔ ၂၊ ၃၊ ၄ သတ္မွတ္ထားသည္႔ အၾကံေပးအခ်က္အလက္မ်ားကို
သြားေရာက္ၾကည္႔ရွုနိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင္႔:
အမ်ားစုမွာ အာမခံကုမၸဏီမွ သင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၁၈ ရက္အၾကာတြင္ ေပးမည္ မေပးကို ဆံုးၿဖတ္ေပးပါလိမ္႔မည္။ ေပးမည္ဆိုလွ်
င္ direct deposti ၿဖင္႔ ေပးမည္၊ debit card ၿဖင္႔ ေပးမည္ သို႔ မဟုတ္ ခ်က္လက္မွတ္ၿဖင္႔ ေပးမည္ အစရွိသည္႔ ေပးမည္႔ ပံုစံကို
သင္႔ကို ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ ေပးပါလိမ္႔မည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀၀ ထက္မ်ားေသာ အလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္
မ်ားအတြက္ Paid Sick Leave ကို ေလွ်ာက္စရာမလိုပဲ အလုပ္ရွင္မွ သင္႔ လစာ payroll check တြင္ ရေနၿမဲအတိုင္း ရရွိပါလိ
မ္႔မည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္:
အကယ္၍ သင္သည္ အလတ္တန္းစား နွင္႔ အၾကီးစားလုပ္ငန္းရွင္ထံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး Paid Sick Days ရရွိပါက ၎ အက်ိဳး
ခံစားခြင္႔ ကို ေလွ်ာက္ထားစရာမလိုပဲ သင္႔အလုပ္ရွင္မွ တိုက္ရိုက္ေပးပါလိမ္႔မည္။
အကယ္၍ သင္သည္ အလတ္တန္းစား သို႔မဟုတ္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ထံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရပါက NYS Paid Family Leave
နွင္႔ NYS Disability Benefits ကို သင္ quarantined ေနစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ လခေပးသည္႔ ခြင္႔ ငါးရက္ယူၿပီးေနာက္တြင္
၎အက်ိုးခံစားခြင္႔ကို https://on.ny.gov/2xoPBYV တြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
၎ေလွ်ာက္လႊာကို ၿဖည္႔ဖို႔ရန္ ဘာသာစကားအခက္ခဲရွိပါက ၁(၈၄၄) ၃၃၇ ၆၃၀၃ ကို ေခၚဆိုၿပီး နံပါတ္ ၁ နွိပ္ပါ၊ ေနာက္ၿပီး နံပါတ္
၅ ကို နွိပ္ပါ။ အကယ္၍ ဖံုးစကားလာေၿပာပါကလည္း အင္တာပရတ္တာ ဟု ေၿပာၿပီး မိမိေၿပာလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေၿပာပါ။
ဖံ5ုးေခၚေသာလူမ်ားေသာေၾကာင္႔ ေစာင္႔စားခ်ိန္ၾကာနိုင္သည္၊ မိမိေၿပာလိုေသာ ဘာသာစကားမတိုင္မီ အဂၤလိပ္စကားမ်ားၿဖင္႔ ေၿပာ
ဆိုၿခင္းအမ်ားအၿပားရွိနိုင္သည္ ကို သတိၿပဳပါ။
အထက္ေဖာ္ၿပပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ PFL-1 တြင္ နံပါတ္ ၁၁ နွင္႔ ၁၂ ကို ခ်န္ထားပါ။ ၎မွာ ေနာက္ PDF ဖိုင္၏
SCOVID19 အပိုင္းတြင္ ထပ္မံေဖာ္ၿပထားပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ မိမိထံသို႔ ၿပန္မေပးမည္ကို တြက္ခ်က္ကာ မိမိေၿဖၾကား
ထားေသာPFL-1 ေလွ်ာက္လႊာကို မိတၱဴ ကူးထားပါ။ ေဖာင္ၿဖည္႔ၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရွင္သို႔ အပ္နွံပါ။ အလုပ္ရွင္ထံမွ သင္႔ဆီကို သံုးရြက္
အတြင္းၿပန္ေပးပါလိမ္႔မည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင္႔အေနနဲ႔ သင္႔၏ေလွ်ာက္လႊာကို အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူထံသို႔ ပို႔ပါ။ ၎တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါ
အကယ္၍ သင္႔ေလ်ာက္လႊာကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ၿဖင္႔ လက္ခံ၊ မခံကို ေမးၿမန္းပါ။ လက္မခံပါကစာတိုက္မွ တဆင္႔ ပိုိ႔ေပးပါ။
သင္႔ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူကို https://on.ny.gov/2QK1KP5 တြင္သြားေရာက္ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္႔အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူကို ရွာမေတြ႔ပါက Paid Family Leave Helpline ကို ဖံုး (၈၄၄) ၃၃၇ ၆၃၀၃
သို႔ေခၚ ဆိုၿပီး နံပါတ္၁ နွိပ္ ၿပီး နံပါတ္ ၅ နွိပ္၍ အကူညီေတာင္းနိုင္ပါသည္။ ဖံုးေအာ္ပရိတာကို interpreter ဘာသာၿပန္ ဟု ေၿပာဆို
ကာ မိမိေၿပာလိုေသာဘာသာစကားကို ေတာင္းယူနိုင္ပါသည္။ ဖံုးေခၚေသာလူမ်ားေသာေၾကာင္႔ ေစာင္႔စားခ်ိန္ၾကာနိုင္သည္၊ မိမိေၿ
ပာလိုေသာ ဘာသာစကားမတိုင္မီ အဂၤလိပ္စကားမ်ားၿဖင္႔ ေၿပာဆိုၿခင္းအမ်ားအၿပားရွိနိုင္သည္ ကို သတိၿပဳပါ။ တနလၤာေန႔ မွ
ေသာၾကာေန႔အထိ မနက္ ၈နာရီခြဲမွ ညေန ၄နာရီခြဲအတြင္းေခၚဆိုနုိင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္႔အလုပ္ရွင္မွာ အာမခံမရွိဟု သင္ယံုၾကည္႔ပါက Paid Family Leave အက်ိဳးခံစားခြင္႔ အတြက္ NYS Workers’
Compensation Board နယူးေရာက္ၿပည္နယ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဘုတ္အဖြဲ႔ တြင္ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

NYS Workers’ Compensation Board
Paid Family Leave
PO Box 9030,
Endicott, NY 13761-9030

မည္သုိ႔ရရွိနိုင္မည္နည္း။
ပထမဆံုးေငြရရွိၿပီးေနာက္ အပိုရရွိေငြမ်ားမွာ နွစ္ပါတ္တစ္ခါရရွိမွာၿဖစ္သည္။ သင္႔ အလုပ္သမားေလ်ာေၾကးေပးသူထံမွ direct
deposit ေသာ္လည္းေကာင္း၊ debit card ၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်က္စာရြက္ၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရန္ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသ
ည္။
လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ Paid Family Leave အက်ိဳးခံစားခြင္႔မွာ အခြန္ၿဖတ္နိုင္ပါသည္။ ၄င္းအက်ိဳးခံစားခြင္႔မွ အခြန္မွာ တိုက္ရို
က္ၿဖတ္မည္မဟုတ္ပါ၊ သင္ tax claim သည္႔ အခ်ိန္မွသာလွ်င္ ၎အခြန္ကိုေပးေဆာင္ရမည္ ကို အထူးသတိၿပဳပါ။

Federal Paid Sick Leave ဗဟိုအစိုးရမွ ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔နားရက္ခြင္႔
(Families First Coronavirus Response Act: Employee Paid Leave Rights
FFCRA) မိသားစုမ်ားအေရး ကိုရိုနာဗိုင္းရက္စ္ တံု႔ၿပန္မွု အက္ဥပေဒ : အလုပ္သမားမ်ားလခေပးနားရက္ခြင္႔

ရရွိေရး

FFCRA အက္ဥပေဒကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ စ၍ အတည္ၿပဳလိုက္ပါသည္။ ၎FFCRA အက္ဥပေဒမွာ လခေပးသ
ည္႔နားရက္ခြင္႔ ကိုပဲထပ္မံအတည္ၿပဳထားၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဗဟိုအစိုးရမွ ၿပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒရ COVID-19 နွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ
နာမက်န္းမွုမ်ားအတြက္ နာရီ ၈၀ အထိ လခေပးသည္႔ နာရက္ခြင္႔ကို အလုပ္သမားတစ္ဦးစီ၏ ပံုမွန္ဝင္ေငြ အတိုင္းအတာၿဖင္႔ အ
မ်ားဆံုး တစ္ရက္ကို ၅၁၁ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ နွစ္ပါတ္ကို ၅,၁၁၀ ေဒၚလာအထိ ယာယီ ေထာက္ပံ႔ေငြ ေပးမည္။ ထိုယာယီေထာက္
ပံ႔မွုမွာ အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀ မွ ၅၀၀ ၾကားရွိေသာ အလုပ္ခြင္၌ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ၿဖစ္သည္။ အလုပ္
သမားဦးေရ ၅၀ေအာက္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၎အေထာက္အပ့ံရရွိေရး ခၽြင္းခ်က္အေနၿဖင္႔ ရရွိေကာင္းရရွိနိုင္
ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုေထာက္ပံ့ေငြရရွိရန္ အနည္းဆံုး ရက္သံုးဆယ္ခန္႔ လုပ္သက္ရွိေသာ အလုပ္သမားၿဖစ္ရမည္။
ဗဟိုအစိုးရမွ ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔အေထာက္အပံ့ရရွိရန္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီရန္
လိုအပ္ပါသည္။
•COVID-19 နွင္႔ ပတ္သတ္ေသာဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ ဗဟို၊ ၿပည္နယ္၊ နွင္႔ေဒသခံ အစိုးရတို႔မွ ခ်မွတ္ထားသည္႔ လူနာကန္႔သတ္ေန
ရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ;
•COVID-19 နွင္႔ပတ္သတ္ေသာဖ်ားနာမွုအေၾကာင္းကို က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားထံမွ မိမိကုိယ္ကို သီးသန္႔ေနထိုင္းေရး
self-quarantine ဆိုင္ရာ အၾကံညဏ္မ်ားရယူရန္ ;
• COVID-19 လကၡဏာမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ ခံစားေနရၿပီး ၎အတြက္ ေဆးကုသမွုကို ခံယူရန္ ;
ဗဟိုအစိုးရမွ ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ အေထာက္အပံ့ကို အလုပ္ရွင္မွ တဆင္႔ တိုက္ရိုက္ရရွိမွာၿဖစ္သည္။ အလု
ပ္သမားဦးေရ ၅၀ မွ ၉၉ ဦးၾကားရွိသည္႔ အလုပ္မွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဗဟိုဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မွ နွစ္ပါတ္စာ လုပ္အားခကို ရရွိနို
င္သည္။ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီေသာ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ ဗဟိုဥပေဒမွ အေထာက္ပံ့
ရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ ဆရာဝန္ေဆးလက္မွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္လည္း ထိုေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိနိုင္ၾကပါသ
ည္။

သတိၿပဳပါ : မည္သည္႔ ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္မွ လိုက္နာရမည္ဟူသည္မွာ ရွုပ္ေထြးမွုမ်ားရွိေနပါသည္။ ထိုရွုပ္ေထြးမွု၏ အေၿဖမွာ
အလုပ္ရွင္၏ ဝင္ေငြနွင္႔ အလုပ္အရြယ္အစားေပၚမူတည္ေနပါသည္။ အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀ မွ ၅၀၀ ၾကား ရွိသည္႔ အလုပ္အရြယ္
အစားအတြက္ ဗဟိုဥပေဒမွာ တူညီေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ေလ်ာက္ထားရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသ
ည္။ ဗဟို နွင္႔ ၿပည္နယ္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္ထံသို႔ တင္ၿပပါက အလုပ္ရွင္မွာ မည္သည္႔ဥပေဒကို
လိုက္နာရမည္ကို သိရွိနိုင္ေပမည္။.

အလုပ္ရွင္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း : https://bit.ly/2UiNVt7
အလုပ္ရွင္အတြက္ ၿပည္နယ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း : https://on.ny.gov/2WMrLkA
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PAID FAMILY LEAVE မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔
NYS Paid Family Leave နယူးေရာက္ၿပည္နယ္မွ ေပးသည္႔ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔နားရက္ခြင္႔
အကယ္၍ သင္႔ကေလး ဒါမွမဟုတ္ သင္႔ကေလး၏စာသင္ေက်ာင္းမွာ Quarantined သီးၿခား
ကန္သန္႔ထားလွ်င္
နယူးေယာက္ၿပည္နယ္၏ မိသားစုေၾကာင္႔ ေပးသည္႔နားရက္ခြင္႔ ဥပေဒ New York State Paid Family Leave law မွာ
COVID-19 ေၾကာင္႔ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္၊ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာန၊ စီရင္စု က်န္းမာေရးဌာန၊ သို႔မဟုတ္ သက္
ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ ဌာနမ်ားမွ ၿပဌာန္းထားေသာ မၿဖစ္မေန သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ၿခင္းအေနၿဖင္႔ quarantine သို႔မဟုတ္
isolation ဟုေခၚေသာ ကန္႔သန္႔ သီးၿခားေနထိုင္ေစၿခင္း အမိန္႔အရ မိမိမွာ မွီခိုကေလး (မိဘအေနၿဖင္႔ တာဝန္ယူထားေသာ ၁၈နွ
စ္ေအာက္ကေလး) ရွိပါက သင္႔အား အိမ္မွာေနထိုင္ခြင္႔ ေပးသည္။

မည္သို႔ ရရွိနိုင္မည္နည္း။
အကယ္၍ သင္႔ကေလးမွာ အိမ္တြင္း သီးၿခားကန္႔သတ္ ေနထိုင္ရၿခင္း အမိန္႔ရရွိပါက သို႔မဟုတ္ သင္႔ကေလး စာသင္ေက်ာင္းမွာ
COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင္႔ ပိတ္ထားပါက သင္႔အေနၿဖင္႔ ၎ခြင္႔ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔ကေလးေက်ာင္းမွာ ကို
ရိုနာေရာဂါ ကူးစက္ၿပန္႔ပြားၿခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ လူမွုေရးကြာေဝးစြာေနထိုင္ၿခင္း social distancing ေၾကာင္႔ ပိတ္ထားလွ်င္
NYS Paid Family Leave နယူးေရာက္ၿပည္နယ္မွ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ကို မရနိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ၿငားလည္း
FFCRA အက္ဥပေဒ အရ ဗဟိုအစိုးရမွ တိုးၿမွင္႔ေပးထားေသာ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
NYS Paid family leave က သီးၿခားကန္႔သတ္ေနထိုင္ရစဥ္အတြင္း သင္႔ အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ ၆၀% (ေနာက္ဆံုး အလုပ္ခ
န္႔အပ္ၿခင္း၏ ၈ ပါတ္စာ) အမ်ားဆံုး ၈၄၀.၇၀ ေဒၚလာကို အပါတ္စဥ္ ရရွိသြားမွာ ၿဖစ္သည္။
သတိၿပဳပါ : အီရီစီရင္စု က်န္းမာေရးဌာန DOH သည္ COVID-19 စစ္ေဆးမွုရလဒ္အရ ေရာဂါပိုးရွိသည္႔ လူနာမ်ားကို သာလွ်င္
quarantine အမိန္႔ထုတ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္႔မွာ DOH မွ ထုတ္ၿပန္ထားေသာ quarantine အမိန္႔မရွိပါက
သင္႔အား ကုသေပးေနေသာ လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ (ဆရာဝန္ေဆးမွတ္တမ္း) ကို တင္ၿပနိုင္ပါသည္။
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မိမိ၏ က်န္းမာေရးအာမခံ health insurance နွင္႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း ေဒသခံ DOH နွ
င္႔ဆက္သြယ္ပါ။
COVID-19 စမ္းသပ္မွု အေၿဖ ေတြ႔ရွိထားပါက မည္သည္႔ အေထာက္အပံ့မ်ားရွိနိုင္ သို႔မဟုတ္ အဆင္႔ ၂၊ ၃၊ ၄ သတ္မွတ္ထားသ
ည္႔ နိုင္ငံမ်ားမွ သြားေရာက္ၿပီး ၿပန္လာပါက သက္ဆိုင္ရာ COVID-19 အထူးၿပဳ အၾကံေပးမ်ားကို ဆက္သြယ္ပါ။ အထက္ေဖာ္ၿပပါ
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၄လပိုင္း၂ရက္၂၀၂၀ခုနွစ္တြင္ ေၿပာင္းလဲနိုင္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔
paid sick leave နွင္႔ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ family leave စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိရန္

Family Care မိသားစု ေစာင္႔ေရွာက္မွု
အကယ္၍ သင္႔မိသားစုဝင္မွာ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေၿခအေန တစ္ခု ရွိေနပါက သင္႔အေနၿဖင္႔ မိမိ မိသားစုဝင္အားၿပဳစု ေစာ
င္႔ေရွာက္ရန္ အမ်ားဆံုး မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ ေပးသည္႔ ခြင္႔ ၁၀ ပါတ္အထိ ရရွိေကာင္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ NYS Paid family
leave က သီးၿခားကန္႔သတ္ေနထိုင္ရစဥ္အတြင္း သင္႔ အပါတ္စဥ္လုပ္အားခ၏ ၆၀% (ေနာက္ဆံုး အလုပ္ခန္႔အပ္ၿခင္း၏ ၈ ပါတ္
စာ) အမ်ားဆံုး ၈၄၀.၇၀ ေဒၚလာကို အပါတ္စဥ္ ရရွိသြားမွာ ၿဖစ္သည္။

မည္သို႔ ရရွိနိုင္မည္နည္း။
အကယ္၍ သင္႔ မိသားစုဝင္မွာ လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ေပးသူထံမွ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေၿခအေန ရွိပါေၾကာင္းေ
ထာက္ခံစာ ရွိလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လမ္းညႊန္အတိုင္း ေလ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

• ၎ ၿပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒအရ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ အပါဝင္ စံုတြဲမ်ား (တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္
ရန္ မလိုအပ္ပါ) ၊ သားသမီး၊ လင္ပါ မယားပါ သားသမီးမ်ား၊ တရားဝင္အုပ္ထိန္းထားေသာ ကေလးမ်ား၊ မိဘ၊ ပေထြး မိေထြး၊
ေယာကၡမ ေယာကၡထီး၊ အဘိုး အဘြား၊ ေၿမးၿမစ္ တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
• အေရးေပၚက်န္းမာေရး အေၿခေနမ်ားမွာ နာမက်န္းၿခင္း၊ ဒဏ္ရာရၿခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းစိုင္ရာခ်ိဳ ႔ယြင္းမွုေၾကာ
င္႔ ေဆးရံုတက္ေနရၿခင္း၊ နာတာရွည္ သို႔မဟုတ္ လူနာေန က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွုေပးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရၿခ
င္း၊ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ား၏ ၾကီးကဲေစာင္႔ေရွာက္မွုမ်ား ဆက္လက္နာယူေနရၿခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။
• လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွု ေပးသူမ်ားမွာ ဆရာဝန္၊ ဆရာဝန္ လက္ေထာက္၊ ေက်ာရိုးအဆစ္ၿမစ္ဆရာဝန္၊ သြား
ဆရာဝန္၊ ကုထံုးဆရာဝန္ (physical therapist)၊ သူနာၿပဳ၊ မွတ္ပံုတင္ရ သူနာၿပဳဆရာမ၊ အထူးကုဆရာဝန္၊ မ်က္စိအထူးကု၊ စိ
တ္ေရာဂါကု၊ ေဆးခန္းမွ soical worker ၊ အလုပ္အကိုင္ ကုထုဆရာဝန္၊ သားဖြားဆရာမ၊ စိတ္ေရာဂါ ေဗဒ ပညာရွင္၊ ဘာသာေဗ
ဒပညာရွင္၊ အသံ-အၾကားကု ပညာရွင္၊ ၄င္းတို႔မွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရးသားေဖာ္ဆိုထားေသာ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား
တို႔ပါဝင္ပါသည္။ နယူးေယာက္ၿပည္နယ္ ၿပင္ပ နွင္႔ အေမရိကားၿပင္ပ မွက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားမွာ Paid family leave
အတြက္ ဆရာဝန္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ဆိုပါက ၎တို႔၏ ေဆးကုသမွု လိုင္စင္၊ ဆရာဝန္ လိုင္စင္တို႔ကို ၿပဌာန္းနိုင္ရပါမည္။

ေလ်ာက္ထားရန္
အကယ္၍ သင္႔ကေလး စာသင္ေက်ာင္းမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရက္စ္ ေၾကာင္႔ Quarantined သီးၿခားကန္႔သတ္ထားလွ်င္
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ https://on.ny.gov/2xoPBYV တြင္ ေလွ်ာက္လႊာကို ေဒါင္းလုပ္ဒ္ ခ်ၿပီး ၿဖည္႔ဆိုပါ။
၎ေလွ်ာက္လႊာကို ၿဖည္႔ဖို႔ရန္ ဘာသာစကားအခက္ခဲရွိပါက ၁(၈၄၄) ၃၃၇ ၆၃၀၃ ကို ေခၚဆိုၿပီး နံပါတ္ ၁ နွိပ္ပါ၊ ေနာက္ၿပီး နံပါတ္
၅ ကို နွိပ္ပါ။ အကယ္၍ ဖံုးစကားလာေၿပာပါကလည္း အင္တာပရတ္တာ ဟု ေၿပာၿပီး မိမိေၿပာလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေၿပာပါ။
ဖံ5ုးေခၚေသာလူမ်ားေသာေၾကာင္႔ ေစာင္႔စားခ်ိန္ၾကာနိုင္သည္၊ မိမိေၿပာလိုေသာ ဘာသာစကားမတိုင္မီ အဂၤလိပ္စကားမ်ားၿဖင္႔ ေၿပာ
ဆိုၿခင္းအမ်ားအၿပားရွိနိုင္သည္ ကို သတိၿပဳပါ။
အထက္ေဖာ္ၿပပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ PFL-1 တြင္ နံပါတ္ ၁၁ နွင္႔ ၁၂ ကို ခ်န္ထားပါ။ ၎မွာ ေနာက္ PDF ဖိုင္၏
SCOVID19 အပိုင္းတြင္ ထပ္မံေဖာ္ၿပထားပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ မိမိထံသို႔ ၿပန္မေပးမည္ကို တြက္ခ်က္ကာ မိမိေၿဖၾကား
ထားေသာPFL-1 ေလွ်ာက္လႊာကို မိတၱဴ ကူးထားပါ။ ေဖာင္ၿဖည္႔ၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရွင္သို႔ အပ္နွံပါ။ အလုပ္ရွင္ထံမွ သင္႔ဆီကို သံုးရြက္
အတြင္းၿပန္ေပးပါလိမ္႔မည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင္႔အေနနဲ႔ သင္႔၏ေလွ်ာက္လႊာကို အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူထံသို႔ ပို႔ပါ။ ၎တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါ
အကယ္၍ သင္႔ေလ်ာက္လႊာကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ၿဖင္႔ လက္ခံ၊ မခံကို ေမးၿမန္းပါ။ လက္မခံပါကစာတိုက္မွ တဆင္႔ ပိုိ႔ေပးပါ။
သင္႔ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူကို https://on.ny.gov/2QK1KP5 တြင္သြားေရာက္ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။

Family Care မိသားစု ေစာင္႔ေရွာက္ေရး
အင္တာနက္စာမ်က္ https://on.ny.gov/2wIXzMB တြင္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို ရယူနုင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။ :
•Paid Family Leave ေလွ်ာက္လႊာ (ေဖာင္ PFL-1)
•Paid Family Leave ဥပေဒအရ မိမိက်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္႔ရွုခႊင္႔ (ေဖာင္ PFL-3)
•မိသားစုဝင္၏ Serious Health Condition အေရးေပၚက်န္းမာေရး အေၿခအေန ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးမည္႔ က်န္းမာေရးေစာ
င္႔ေရွာက္သူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ (ေဖာင္ PFL-4)

PFL-1 ေဖာင္ ၿပီးေၿမာက္ေရး
PFL-1 ေဖာင္ကို သင္နွင္႔ သင္႔ အလုပ္ရွင္မွ ၿဖည္႔ဆိုရ မည္႔ အခန္းက႑တို႔ ပါဝင္သည္။ သင္ၿဖည္႔ရမည္႔ အပိုင္းကိုၿဖ
ည္႔ၿပီး ၎ေဖာင္ကို မိတၱဴ ကူၿပီး သင္႔အလုပ္ရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတိုက္မွေသာ္လည္းေကာ

င္း၊ အီးေမးလ္ ၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ပါ။ သင္႔အလုပ္ရွင္မွ ၿဖည္႔ၿပီး သင္႔ထံသို႔ ရံုးဖြင္႔ရက္ သံုးရက္္အတြင္း ပို႔ေပး
ရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ သင္႔ အလုပ္ရွင္မွ သင္႔အား၎ေဖာင္အားၿပန္ မေပးပါက သင္မိတၱဴ ကူးထားေသာ ေဖာင္
အား သင္႔အလုပ္ရွင္၏ အာမခံ ကုမၸဏီ သို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ပါ။
PFL-3 ေဖာင္ၿပီးေၿမာက္ေရး
အေရးေပၚက်န္းမာေရး အေၿခေနနွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ ေနရေသာ သင္႔မိသားစုဝင္ မွ PFL-3 ေဖာင္ကို ၿဖည္႔ၿပီး ၎ေဖာင္အား
ယင္းမိသားစုဝင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္သူ ထံသို႔ ပို႔ေပးပါ။ ၎ေဖာင္မွာ ယင္းမိသားစုဝင္၏ က်န္းမာေရး အခ်
က္အလက္မ်ား မိမိအလုပ္ရွင္၏ အာမခံ ကုမၸဏီအား တရားဝင္ ၾကည္႔ရွုခြင္႔ေပးလိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၎ေဖာင္ကို
သင္႔အလုပ္ရွင္၏ အာမခံ ကုမၸဏီအား မပို႔ပါနွင္႔ ။
PFL-4 ေဖာင္ၿပီးေၿမာက္ေရး
PFL-4 ေဖာင္တြင္ သင္နွင္႔ သင္႔မိသားစုဝင္၏ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူတို႔ ၿဖည္႔ရမည္႔ အခန္းက႑ ပါဝင္သည္။
သင္ၿဖည္႔ရမည္႔ အပိုင္းအား ၿဖည္႔ၿပီး မိတၱဴ ကူးထားပါ။ ထိုေနာက္ သင္ၿဖည္႔ၿပီးသားေဖာင္အား သင္႔မိသားစုဝင္၏ က်န္း
မာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူထံသို႔ ပို႔ၿပီး အခ်ိန္မွီ ပို႔ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုပါ။
အလုပ္ရွင္၏ အာမခံ ကုမၸဏီ သို႔ ပို႔ေဆာင္ၿခင္း
မိမိရထိုက္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ား မဆံုးရွံုးရန္ ၿဖည္႔စြတ္ၿပီးေ ေဖာင္မ်ားအား သင္႔ခြင္႔ရက္ရၿပီး ရက္သံုးဆယ္အတြင္း သင္႔အလုပ္ရွ
င္၏ အာမခံ ကုမၸဏီသို႔ ေပးပို႔ပါ။ ကန္႔သတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မေပးပို႔နိုင္ပါက
အလုပ္ရွင္၏ အာမခံ ကုမၸဏီမွ သင္႔ေတာင္းဆိုခ်က္အား ၿငင္းပယ္ခ်နိုင္ပါသည္။ စာတိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း ဖက္စ္ပို႔၍ေသာ္လ
ည္းေကာင္း PFL-1ေဖာင္ နွင္႔ PFL-4 နွင္႔ တၿခားေသာ အေရးၾကီးေထာက္ခံစာမ်ားကို သင္႔အလုပ္ရွင္ အာမခံကုမၸဏီသို႔ ေပးပိုပါ။
အကယ္၍ သင္႔အလုပ္ရွင္ အာမခံ ကုမၸဏီကို မသိပါက သင္႔ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူကို https://
on.ny.gov/2QK1KP5 တြင္သြားေရာက္ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္႔အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးသူကို ရွာမေတြ႔ပါက Paid Family Leave Helpline ကို ဖံုး (၈၄၄) ၃၃၇ ၆၃၀၃
သို႔ေခၚ ဆိုၿပီး နံပါတ္၁ နွိပ္ ၿပီး နံပါတ္ ၅ နွိပ္၍ အကူညီေတာင္းနိုင္ပါသည္။ ဖံုးေအာ္ပရိတာကို interpreter ဘာသာၿပန္ ဟု ေၿပာဆို
ကာ မိမိေၿပာလိုေသာဘာသာစကားကို ေတာင္းယူနိုင္ပါသည္။ ဖံုးေခၚေသာလူမ်ားေသာေၾကာင္႔ ေစာင္႔စားခ်ိန္ၾကာနိုင္သည္၊ မိမိေၿ
ပာလိုေသာ ဘာသာစကားမတိုင္မီ အဂၤလိပ္စကားမ်ားၿဖင္႔ ေၿပာဆိုၿခင္းအမ်ားအၿပားရွိနိုင္သည္ ကို သတိၿပဳပါ။ တနလၤာေန႔ မွ
ေသာၾကာေန႔အထိ မနက္ ၈နာရီခြဲမွ ညေန ၄နာရီခြဲအတြင္းေခၚဆိုနုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္႔အလုပ္ရွင္မွာ အာမခံမရွိဟု သင္ယံုၾကည္႔ပါက Paid Family Leave အက်ိဳးခံစားခြင္႔ အတြက္ NYS Workers’
Compensation Board နယူးေရာက္ၿပည္နယ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဘုတ္အဖြဲ႔ တြင္ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

NYS Workers’ Compensation Board
Paid Family Leave
PO Box 9030,
Endicott, NY 13761-9030

မည္သုိ႔ရရွိနိုင္မည္နည္း။
ပထမဆံုးေငြရရွိၿပီးေနာက္ အပိုရရွိေငြမ်ားမွာ နွစ္ပါတ္တစ္ခါရရွိမွာၿဖစ္သည္။ သင္႔ အလုပ္သမားေလ်ာေၾကးေပးသူထံမွ direct
deposit ေသာ္လည္းေကာင္း၊ debit card ၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်က္စာရြက္ၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရန္ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသ
ည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ စတင္ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္မွ စ၍ ရရွိခ်ိန္မွာ ၄၅ ရက္ခန္႔ ၾကာၿမင္႔နိုင္သည္ကို သတိၿပဳပါ။

လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔ Paid Family Leave အက်ိဳးခံစားခြင္႔မွာ အခြန္ၿဖတ္နိုင္ပါသည္။ ၄င္းအက်ိဳးခံစားခြင္႔မွ အခြန္မွာ တိုက္ရို
က္ၿဖတ္မည္မဟုတ္ပါ၊ သင္ tax claim သည္႔ အခ်ိန္မွသာလွ်င္ ၎အခြန္ကိုေပးေဆာင္ရမည္ ကို အထူးသတိၿပဳပါ။

Federal Paid Expanded Family and Medical Leave ဗဟိုအစိုးရမွ တို႔ၿမင္႔မိသားစုခြင္႔
နွင္႔ က်န္းမာေရးခြင္႔ (Families First Coronavirus Response Act: Employee Paid
Leave Rights, FFCRA) မိသားစုမ်ားအေရး ကိုရိုနာဗိုင္းရက္စ္ တံု႔ၿပန္မွု အက္ဥပေဒ : အလုပ္သမားမ်ား
လခေပးနားရက္ခြင္႔ ရရွိေရး

FFCRA အက္ဥပေဒကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ စ၍ အတည္ၿပဳလိုက္ပါသည္။ ၎FFCRA အက္ဥပေဒမွာ လခေပးသ
ည္႔နားရက္ခြင္႔ ကိုပဲထပ္မံအတည္ၿပဳထားၿခင္းမဟုတ္ပါ။ FFCRA ၿပဌာန္းခ်က္မွာ မိသားစုအေရးေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔ ခြင္႔ကို
၁၀ပါတ္ ထပ္မံ တိုးၿမွင္႔ေပးလိုက္ၿပီး က်န္းမာေရးခြင္႔ ကိုလည္း ပံုမွန္ဝင္ေငြ၏ သံုးပံုနွစ္ပံုကို ခြင္႔ယူေနစဥ္အတြင္း ရရွိသြားမွာ ၿဖစ္သ
ည္။ အလုပ္ ရက္သံုးဆယ္အလုပ္လုပ္ၿပီး ကိုရိုနာနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင္႔ ကေလးစာသင္ေက်ာင္းေသာ္လည္းေကာ
င္း၊ ကေလး က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရး မွာ ပိတ္ထားေသာေၾကာင္႔ ကေလးငယ္အား ေစာင္႔ေရွာက္ေနရၿခင္းေၾကာင္႔ အလုပ္မလုပ္နုိင္ပါ
က ၎အေထာက္အပံ့ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။ အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀ နွင္႔ ၅၀၀ ၾကားအလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ
အလုပ္သမားမ်ားလည္း ၎အေထာက္အပံ့ကို ရရွိနုိင္ၾကပါသည္။
ဗဟိုအစိုးရမွ ဖ်ားနာမွုေၾကာင္႔ လခေပးသည္႔ နားရက္ခြင္႔အေထာက္အပံ့ရရွိရန္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီရန္
လိုအပ္ပါသည္။

•an order or quarantine ေၾကာင္႔ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးအား ေစာင္႔ေရွာက္ေနရၿခင္း
•ကိုရိုနာနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင္႔ ကေလးစာသင္ေက်ာင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရး မွာ
ပိတ္ထားေသာေၾကာင္႔ ကေလးငယ္အား ေစာင္႔ေရွာက္ေနရၿခင္း
quarantined ေနရေသာ မိသားစုဝင္အား ေစာင္႔ေရွာက္ေနရေသာ၊ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူမွ အိမ္တြင္း သီးၿခား
ကန္႔သန္႔ေနရန္ အၾကံေပးခံရေသာ၊ အခ်ိန္ၿပည္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ နာရီ ၈၀ ခြင္႔ ကို ရရွိနိုင္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း
အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ရသင္႔ရထိုက္သည္႔ နွစ္ပါတ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ခဲ႔သည္႔ ပ်မ္းမွ် အခ်ိန္ကာလ အတုိင္း ရရွိမွာ ၿဖစ္သ
ည္။
COVID-19 နွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားၿခင္းေၾ
ကာင္႔ ကေလးထိန္းေနရသည္႔ အခ်ိန္ၿပည္႔ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရမွ တို႔ၿမွင္႔ မိသားစုခြင္႔ နွင္႔ က်န္းမာေရးခြင္႔ ၁၀ပါတ္အၿ
ပင္ နာမက်န္းခြင္႔ နွစ္ပါတ္တို႔ ေပါင္းကာ စုစုေပါင္း ခြင္႔ ၁၂ ပါတ္ ရရွိမွာ ၿဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္သားမ်ားသည္ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္သ
ည္႔ နာရီ အေရအတြက္ၿဖင္႔ တြက္ခ်က္ကာ ခြင္႔ ရမည္ၿဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ရရွိနိုင္မည္နည္း။
Federal Paid Family Leave အက်ိဳးခံစားခြင္႔မွာ သင္႔အလုပ္ရွင္မွ သင္႔ဆီသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ပါလိမ္႔မည္။ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီေသာ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ ဗဟိုဥပေဒမွ အေထာက္ပံ့ရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။
ဆရာဝန္ေဆးလက္မွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားလည္း သို႔မဟုတ္ ကေလး စာသင္ေက်ာင္းမွ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး သို႔မဟု
တ္ မၿဖစ္မေန သီးၿခားကန္႔သတ္ထားလ်ွင္လည္း ထိုေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိနိုင္ၾကပါသည္။
သတိၿပဳပါ : မည္သည္႔ ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္မွ လိုက္နာရမည္ဟူသည္မွာ ရွုပ္ေထြးမွုမ်ားရွိေနပါသည္။ ထိုရွုပ္ေထြးမွု၏ အေၿဖမွာ
အလုပ္ရွင္၏ ဝင္ေငြနွင္႔ အလုပ္အရြယ္အစားေပၚမူတည္ေနပါသည္။ အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀ မွ ၅၀၀ ၾကား ရွိသည္႔ အလုပ္အရြယ္
အစားအတြက္ ဗဟိုဥပေဒမွာ တူညီေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ေလ်ာက္ထားရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသ

ည္။ ဗဟို နွင္႔ ၿပည္နယ္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္ထံသို႔ တင္ၿပပါက အလုပ္ရွင္မွာ မည္သည္႔ဥပေဒကို
လိုက္နာရမည္ကို သိရွိနိုင္ေပမည္။.

အလုပ္ရွင္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း : https://bit.ly/2UiNVt7
အလုပ္ရွင္အတြက္ ၿပည္နယ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း : https://on.ny.gov/2WMrLkA

Federal Stimulus Checks ဗဟိုအစိုးရမွ ေပးသည္႔ Stimulus ခ်က္
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားစုသည္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ အထိ ရရွိနိုင္ၿပီး ၁၇ ေအာက္အရြ
ယ္ မွီခို ကေလးမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာၿဖစ္သည္။ ကေလးမရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲ
မ်ားသည္ ေဒၚလာ ၂၄၀၀ အထိရရွိၾကပါလိမ္႔မည္။

အရည္အခ်င္းၿပည္႔မီရန္ :
• Social Security ကဒ္နံပါတ္ ရွိရမည္ ၿဖစ္ၿပီး အေမရိကားတြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရွိရမည္။
• အရြယ္ေရာက္ သူတစ္ဦး၏ ဝင္ေငြမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ ေဒၚလာေငြ ၇၅,၀၀၀ ထက္နည္းရမည္။
• အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ဦး၏ တစ္နွစ္စာ ဝင္ေငြ ေဒၚလာေငြ ၁၁၂,၅၀၀ ထက္နည္းရမည္။
• ကေလးမရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲ၏ တစ္နွစ္စာ ဝင္ေငြမွာ ေဒၚလာေငြ ၁၅၀,၀၀၀ ထက္နည္းရမည္။
အထက္ေဖာ္ၿပပါ အဆင္႔မ်ားထက္ ဝင္ေငြမ်ားေသာသူမ်ားသည္လည္း ဗဟိုအစိုးရမွ ေပးသည္႔ stimulus check ကို ရရွိနိုင္ပါသ
ည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏမွာ နည္းမည္။ ၂၀၂၀ တြင္ ဝင္ေငြ အေၿပာင္းအလဲ (နည္းပါး) ရွိေသာ္လည္း သင္႔
၂၀၁၈ နွင္႔ ၂၀၁၉ ဝင္ေငြမ်ား မ်ားလြန္းေနလွ်င္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိရန္ အရည္အခ်င္းမၿပည္႔မွီပါ ကိုအထူးသတိၿပဳပါ။
၎ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွီရန္ ေလွ်ာက္ထားစရာ မလိုပါ။ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ အခြန္ရွင္းတမ္း ၿပဳလုပ္ခဲ႔စဥ္ တြင္ ေပးထားေသာ ေနရပ္လိပ္
စာနွင္႔ ဘဏ္အခ်က္အလက္မ်ား မေၿပာင္းလဲပါက ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ မတိုင္ခင္ သင္႔ဆီကို ေထာက္ပံ့ေၾကးဝင္လာပါလိမ္႔မည္။
သင္႔ထံသို႔ Stimuls Check ခ်က္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ ပို႔ေပးလိုက္သည္႔ဟုလူ သီၿခားအသိေပး စာ ဝင္လာပါလိမ္႔မည္။
အကယ္၍ ၂၀၁၈ အခြန္ရွင္းတမ္း မၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါက ၎ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိေရး သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာမည္ကို ထိခိုက္နိုင္ပါသ
ည္။ ေထာက္ခံေၾကးရရွိရန္ ၂၀၁၉ အခြန္ရွင္းတမ္း ၿပဳလုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ အခြန္ရွင္းတမ္း ၿပဳလုပ္ထားရန္ အၾကံေပး
လိုပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ Social Security retirement (အၿငိမ္းစားလူမွုဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေၾကး) နွင္႔ disability payments (မသန္
မစြမ္သူေထာက္ပံ့ေၾကး) အစရွိသည္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိေနသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ စစ္ၿပန္၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္မရွိသူ ဆိုပါကလည္း
၎ stimulus check ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
၎ stimulus checks ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အခြန္မၿဖတ္ပါ။
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OSHA ၏ အႏ ၱရယ္ရွိေသာ အလုပ္ကို ၿငင္းဆန္ရန္ အခြင္႔အေရး
အကယ္၍ သင္႔အား တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္႔ အလုပ္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္၌ အႏ ၱရယ္ရွိေသာအေနအထားမ်ားေၾကာင္႔ သင္႔အားၿ
ပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ေသေစနိုင္ေသာ အလုပ္တာဝန္မ်ား ၿဖစ္ေနပါက သင္႔အေနၿဖင္႔ ထိုအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္
ၿငင္းဆန္နိုင္ပါသည္။ ၎ အခြင္႔အေရးေအာက္မွ သင္႔အားကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ စံနွံုးမ်ားအတိုင္း လိုက္နာၾ
ကရမည္။
•အတတ္နိုင္ဆံုး အလုပ္ရွင္အား အလုပ္ခြင္ အႏ ၱရယ္မ်ားကို တင္ၿပၿပီး ရွင္းထုတ္ခိုင္းပါ၊ အလုပ္ရွင္မွလည္း ၿငင္းဆန္နိုင္ပါသည္။
•အေကာင္းၿမင္ဝါဒၿဖင္႔ လုပ္ကိုင္ပါ၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင္႔မွာ အလုပ္ခြင္၌ အမွန္တကယ္ အႏ ၱရယ္ရွိေၾကာင္းကို ၿဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း
ကို ယံုၾကည္႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ၊ မွားယြင္းစြာ မေကာင္းလိုစိတ္ၿဖင္႔ မလုပ္ပါနွင္႔.
•အမွန္တကယ္ အႏ ၱရယ္နွင္႔ အသက္ေဘးအႏ ၱရယ္က်ေရာက္နိုင္ၿခင္းကို အက်ိဳးအေၾကာင္းစီေလ်ာ္စြာ ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားက
ေထာက္ခံေပးပါလိမ္႔မည္။
•အေရးေပၚ ေဘးအႏ ၱရယ္ အေၿခေနအန ေရာက္မွ လမ္းေၾကာင္းမွန္ အတိုင္း OSHA ေဘးအႏ ၱရယ္ ကင္းရွင္းရန္ စစ္ေဆးေရး
အစရွိသည္႔ တာဝန္ခံ ဌာနမ်ားသို႔ ေခၚဆိုရန္ အခ်ိန္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ပါ။
အကယ္၍ အလုပ္သမားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေၾကာင္႔ အလုပ္ခြင္၌ ေဘးအႏ ၱရယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေ
ဆာင္ရန္ ၿငင္းပယ္ပါက ၎အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း ခံရမွုမွ ဥပေဒက ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ၎
အႏ ၱရယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၿငင္းဆန္မွုေၾကာင္႔ အလုပ္ထုတ္ခံရနိုင္ပါသည္ကို သတိၿပဳပါ၊ အကယ္၍ သင္႔အလု
ပ္ခြင္ ၌ ေဘးအႏ ၱရယ္မ်ား ရွိေနပါက အထက္ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္ေလးခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။ အကယ္၍ ဖံုးေခၚဆိုရန္
အဆင္ေၿပပါက WNYCOSH အလုပ္သမားစင္တာ hotline ဖံုး (၇၁၆) ၂၀၆ ၃၅၅၀ သို႔ ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ သင္ဖံုးေခၚဆိုမွုမွာ
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းဆို message အေနၿဖင္႔ မွတ္သားထားၿပီး အေရးေပၚအေၿခအေနၿဖင္႔ သင္ဖံုးကို ၁နာရီ အတြင္းၿပန္လည္ ေခၚဆို
မွာၿဖစ္သည္။

*၎အခြင္႔အေရးကို OSHA 29 CFR §1977.12(b)(2) အက္ဥပေဒမွ ကာကြယ္ ေပးထားသည္။
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ရည္ညႊန္းခ်က္
Families First Coronavirus Response Act: Employee Paid Leave Rights, FFCRA
FFCRA Act:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
Updated Guidance 3/27/20:
https://www.dol.gov/newsroom/releases/whd/whd20200327
FAQ:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
Factsheet for Employers:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
Coronavirus Aid Relief, and Economic Security Act, CARES Act:
https://www.politico.com/f/?id=00000171-1429-d270-a773-777f92a00000
NELP CARES Act Analysis
https://www.nelp.org/publication/unemployment-insurance-provisions-coronavirus-aid-reliefeconomic-security-cares-act/
New York Times FAQ
https://www.nytimes.com/article/coronavirus-stimulus-package-questions-answers.html
NYS Department of Labor
Unemployment Insurance
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
NYS Paid Sick Leave:
https://paidfamilyleave.ny.gov/if-you-are-quarantined-yourself
NYS Paid Sick Leave for Quarantined Child:
https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19
NYS Paid Sick Leave How to Obtain and Order of Quarantine:
https://paidfamilyleave.ny.gov/system/files/documents/2020/03/obtaining-order-of-quarantine.pdf
CDC COVID-19 Travel Recommendations by Country:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
NYS Paid Family Care:
https://paidfamilyleave.ny.gov/paid-family-leave-family-care
NYS Paid Family Leave COVID-19 FAQ:
https://paidfamilyleave.ny.gov/new-york-paid-family-leave-covid-19-faqs
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ပိုမိုသိရွိနိုင္ေစရန္
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
WNYCOSH အလုပ္သမားစင္တာ

HOTLINE
(၇၁၆) ၂၀၆ - ၃၅၅၀
ဤလက္စြဲစာအုပ္ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္
Senator Timothy M. Kennedy
United Steelworkers
မွကူညီ ပံ႔ပိုးေပးထားပါသည္။

