
 

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ* 
သင်၏ရပုိင်ခွင့်များ

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*ဆုိတာ ဘာလဲ။

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် တစ်ဦး သိ8 မဟတ်ု တစ်ဦးထက်ပုိေသာ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ဝနထ်မ်းများက ၎င်းတိ8၏ လပ်ုငနး်ခွင်+ိှ အေြပာင်းအလဲများFှင့်ပတ်သက်၍ 

စကားေြပာဆုိြခင်း Fှင့်/သိ8 မဟတ်ု ေထာက်ခံေြပာဆုိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*တင်ွ ေဘးကင်းမ*မ+ိှေသာ အလပ်ုလပ်ုကုိင်မ* အေြခအေနများ သိ8 မဟတ်ု 

ြပည်နယ် သိ8 မဟတ်ု ဖက်ဒရယ် အစုိးရ၏ ဥပေဒကုိ ချNိးေဖာက်ြခင်းကုိ သတင်းေပးပိ8 Oြခင်း ပါဝင်Fိင်ုပါသည်။ စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် ၎င်းတိ8၏ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်

များအားလံးု၏ အကျNိးခံစားခွင့်အတက်ွ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါက တစ်ဦးတည်းလပ်ုေဆာင်ေသာ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးကပင် ထုိလ*ပ်+ှားမ*၌ ပါဝင်Fိင်ုပါသည်။

• အလမီူနယံီဆုိင် အလပ်ုသမားအဖSဲသည် ဆုိင်အတင်ွးပုိင်းက အလပ်ုလပ်ုကုိင်ရန ်

အလနွေ်အးေနေသာေTကာင့် အလပ်ုမှ ထွက်ခွာသွားTကပါသည်။  


• ထရပ်ကားေမာင်းသူများအဖSဲသည် ေဘးကင်းမ*မ+ိှေသာထရပ်ကားကုိ ေမာင်းFှင်

ရန ်ြငင်းပယ်ထားပါသည်။


• Facebook ေပUတင်ွ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ငါးဦးသည် ၎င်းတိ8၏ အလပ်ုစွမ်းေဆာင်

ရည်Fှင့် ဝနထ်မ်းေနရာချထားမ*အဆင့်များ အပါအဝင် ၎င်းတိ8၏ အလပ်ုခန ့အ်ပ်

မ* စည်းမျV်းစည်းကမ်းများအေTကာင်း ေဆွးေFးွထားပါသည်။


• သင်၏ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များFှင့်အတ ူသင်၏ လစာ သိ8 မဟတ်ု လစာFှင့်

ပတ်သက်ေသာ စိတ်ပူပနမ်*များFှင့်ပတ်သက်၍ စကားေြပာဆုိြခင်း။ 


• မWတမ*မ+ိှေသာ မူဝါဒကုိ ကန ့X်ကွက်ရန ်လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များFှင့်အတ ူအလပ်ုမှ 

ထွက်ခွာသွားကာ သင်၏ကန ့X်ကွက်ချက်Fှင့်တပ်သက်၍ သတင်းေထာက်များကုိ 

ေြပာြပြခင်း။ 


• စီမံခန ့X်ခွဲမ*ပုိင်းကုိ ကန ့X်ကွက်သည့် အသနားခံလYာကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် 

အလပ်ုသမားများ၏အမည်များကုိ ထုတ်ေြပာရန ်ြငင်းဆုိြခင်း။ သင်သည ်8ုိင်းစုိင်းေနြခင်းမဟုတ်လ=င် အလုပ်+ှင်က သင့်ကုိ ကန ့@်ကွက်ေသာ

လ*ပ်+ှားမ*များအတွက် အြပစ်မေပးAုိင်ပါ။

• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် သင်၏လပ်ုခများ၊ ခံစားခွင့်များ၊ သိ8 မဟတ်ု အလပ်ု
လပ်ုကုိင်မ*အေြခအေနများFှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များFှင့်
အတ ူစကားေြပာဆုိြခင်းမျNိး ြဖစ်Fိင်ုပါသည်။ 


• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် ကန ့X်ကွက်ြခင်း၊ သပိတ်ေမှာက်ြခင်း၊ သိ8 မဟတ်ု ပုိမုိ
ေကာင်းမွနေ်သာ အလပ်ုချနိမ်ျားအတက်ွ ေတာင်းဆုိသည့် အသားနားခံလYာကုိ 
ြဖန ့ေ်ဝြခင်းမျNိး ြဖစ်Fိင်ုပါသည်။ 


• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*တင်ွ ေဘးကင်းမ*မ+ိှေသာ အေြခအေနများတင်ွ အလပ်ု
လပ်ုကုိင်ရန ်အဖSဲက ြငင်းဆုိြခင်း သိ8 မဟတ်ု သင်၏ လစာFှင့် ခံစားခွင့်များ
အေTကာင်းကုိ ပွင့်လင်းစွာ ေြပာဆုိြခင်းတိ8  ပါဝင်Fိင်ုပါသည်။ 


• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*တင်ွ သင်၏အလပ်ု+ှင်၊ အစုိးရ၊ သိ8 မဟတ်ု မီဒီယာထံ သင့်
အလပ်ုခွင်+ိှ ြပဿနာများFှင့်ပတ်သက်၍ တိက်ု\ုိက်ေြပာTကားရန ်
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များFှင့်အတ ူ(ဆုိ+ှယ်မီဒီယာေပUတင်ွြဖစ်လWင်ပင်) ပါဝင်ြခင်း
လည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*၏ ဥပမာများ

2495 Main Street • Suite 438 • Buffalo, NY 14214• www.wnycosh.org • (716) 833-5416ြမနမ်ာ

ဘယ်ဟာက စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ* မဟတ်ုဘူးလဲ။

သင်၏လပ်ုေဆာင်ချက်များသည် အမျNိးသား အလပ်ုသမား ဆက်ဆံေရး အက်ဥပေဒ (NLRA) ြဖင့် အကျNံးဝင်ြခင်းမ+ိှေသာ ြဖစ်စV်အချ]ိ+ိှပါသည်။ ၎င်းတိ8 ^တွင် 
ပါဝင်Fိင်ုသည်မှာ-

• သင်၏သူေဌးFှင့်ပတ်သက်၍ တိင်ုTကားြခင်း


• သင့်ကုိယ်သင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရနအ်တက်ွသာ လပ်ုေဆာင်ြခင်း


• သင်၏ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များက ထုိသိ8လပ်ုေဆာင်ရန ်ြငင်းဆုိေနချနိတ်င်ွ ၎င်းကုိ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်း


• အလပ်ုခွင်ကုိ အေFှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ ခံစားချက်များဖွင့်ဟြခင်း


• သင်၏သူေဌးကုိ ေစာ်ကားေြပာဆုိရန ်ဆုိ+ှယ်မီဒီယာကုိ အသုံးြပNြခင်း


• `ကီးTကပ်ေရးမaးများ သိ8 မဟတ်ု လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များထံ ဦးတည်ေသာ \ုိင်းစုိင်း

သည့်အြပNအမူ၊ တစ်နည်းအားြဖင့် ကျနိဆဲ်ြခင်း သိ8 မဟတ်ု အTကမ်းဖက်ြခင်း။

http://www.wnycosh.org
http://www.wnycosh.org


သင်လပ်ုFိင်ုသည့်အရာ 
သင်၏ရပုိင်ခွင့်များ ချNိးေဖာက်ခံရသည်ဟ ုသင်ထင်ပါက၊ သင်သည် အမျNိးသားဆုိင်ရာ လပ်ုသား ဆက်ဆံေရး ဘုတ်အဖSဲ (NLRB) ကုိ ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ချNိး

ေဖာက်မ*ကုိ သတင်းေပးပိ8 ရန ်သင်သည် အချနိ ်ေြခာက်လရပါသည်။ သင်၏အလပ်ု+ှင်၊ သမဂc၊ သိ8 မဟတ်ု လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်တစ်ဦးဦးကုိ ေြပာြပြခင်းမ+ိှဘဲ NLRB ထံ စကားေြပာဆုိFိင်ု

ပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ*စတင်ရနအ်တက်ွ သင်သည် အလပ်ု+ှင် သိ8 မဟတ်ု သမဂcကုိ တိင်ုTကားချက်တင်ြပရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အြခား လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်အတက်ွ ြဖစ်လWင်ပင် 

မည်သူမဆုိက စဲွချက်များကုိ တင်ြပFိင်ုပါသည်။ သင့်တင်ွ ကိစdရပ်တစ်ခု +ိှFိင်ုသည်ဟ ုထင်ြမင်ပါက၊ Buffalo +ိှ ေဒသတင်ွး\ုံးခနး်ကုိ ဆက်သွယ်ပါ။ စဲွချက်များတင်ြခင်း သိ8 မဟတ်ု NLRB 

လပ်ုေဆာင်ချက်များတင်ွ ပါဝင်ြခင်းအတက်ွ အလပ်ု+ှင် သိ8 မဟတ်ု သမဂcက ဝနထ်မ်းများကုိ လက်တံ8 Oြပနြ်ခင်းမှာ တရားမဝင်ပါ။ 

သင့်သူေဌးက လပ်ုေဆာင်Fိင်ုြခင်းမ+ိှသည့်အရာ

သင် သိ8 မဟတ်ု သင်၏လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များက လံြုခံNမ*မ+ိှေသာ အေြခအေနများFှင့်ပတ်သက်၍ စုစည်း< သင့်သူေဌးကုိ ေြပာTကားရန ်`ကိNးပမ်းေနပါက၊ သိ8 မဟတ်ု တစ်နည်းအားြဖင့် 

သင်၏ အလပ်ုခွင်အေြခအေနများFှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာTကားေနပါက၊ 


ေဖာ်ြပပါတိ8 Oြဖင့် သင့်ကုိ လက်တံ8 Oြပနြ်ခင်းမှာ သင့်သူေဌးအတက်ွ တရားမဝင်ပါ-


• သင့်ကုိ ရာထူးေလWာြ့ခင်း၊ ထုတ်ပယ်ြခင်း သိ8 မဟတ်ု အလပ်ုထုတ်ြခင်း 


• သင်၏ အလပ်ုအချနိဇ်ယားကုိ စိတ်ကူးေပါက်သလိ ုေြပာင်းလဲြခင်း


• သင်၏လစာ သိ8 မဟတ်ု ခံစားခွင့်များကုိ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ အချနိပုိ် သိ8 မဟတ်ု ရာထူးတိးုခွင့်ကုိ ြငင်းပယ်ြခင်း 


• ထိပါးေFှာင့်ယှက်ြခင်း၊ fခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ fခိမ်းေြခာက်သတိေပးြခင်း သိ8 မဟတ်ု မWတမ*မ+ိှစွာ အြပစ်ေပးြခင်း


• သင်၏စိတ်ပူပနမ်*များFှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များFှင့် ဆက်ဆံေြပာဆုိြခင်းကုိ တားဆီးြခင်း

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒများ

သင့်ရပုိင်ခွင့်များ ချNိးေဖာက်ခံရသည်ဟ ုNLRB က ဆုံးြဖတ်ပါက၊ ၎င်းတင်ွ ကိစdရပ်

များကုိ မှနက်နေ်အာင်လပ်ုေဆာင်ပုိင်ခွင့် +ိှပါသည်။ NLRB သည် အလပ်ု+ှင်များအား 

ဝနထ်မ်းကုိ ြပနခ်န ့အ်ပ်ရနFှ်င့် ဝနထ်မ်းကုိ ဆုံးg\*ံးသွားသည့် လပ်ုခများFှင့် ခံစားခွင့်များ 

ေပးရန ်အမိန ့ေ်ပးFိင်ုပါသည်။ NLRB သည် အလပ်ု+ှင် သိ8 မဟတ်ု သမဂcအား ဥပေဒ

ချNိးေဖာက်ေနြခင်းကုိ ရပ်တန ့က်ာ ဝနထ်မ်းများကုိ ၎င်းတိ8၏အခွင့်အေရးများ

အေTကာင်း အသိေပးရနလ်ည်း အမိန ့ေ်ပးFိင်ုပါသည်။

ြပည်နယ်ဥပေဒများ

နယူးေယာက်တင်ွ လယ်ယာလပ်ုသားများအပါအဝင် အလပ်ုသမားအဖSဲအချ]ိအတက်ွ 

NLRA ၏ ကာကွယ်မ*များကုိ တိးုချhဲရန ်ရည်ရွယ်ထားေသာ ဥပေဒများ +ိှပါသည်။ 

တိင်ုTကားချက်အမျNိးအစားေပUတင်ွ မူတည်၍၊ NLRB အစား NYS အလပ်ုသမားဌာန 

သိ8 မဟတ်ု လiအခွင့်အေရးဌာနခဲွထံ ဆက်သွယ်ရနမှ်ာ ပုိfပီးထိေရာက်Fိင်ုပါသည်။

Buffalo NLRB 8ုံးခနး်	 	 	

130 S. Elmwood Ave, Ste 630 
Buffalo, NY 14202 
တိးုလ်ဖရီးဖုနး်ေခUဆုိရန-် 

1-844-762-6572 
www.nlrb.gov/region/buffalo 


NYS DOL 

တိးုလ်ဖရီးဖုနး်ေခUဆုိရန-် 

1-877-466-9757 
www.labor.ny.gov/secure/contact/
form.asp?subject=9 


WNYCOSH အလုပ်သမားစင်တာ 

2495 Main St., Ste 438

Buffalo, NY 14213

ဖုနး်ေခUဆုိရန-် 716-206-3550 

(ဘာသာစကား 14 မျNိး)

www.wnycosh.org

သင့်တင်ွြပဿနာ+ိှေနပါက ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂcိNလ်

ဘယ်သူက အကျNံးမဝင်တာပါလဲ။

အမီှအခုိကင်းေသာ စာချNပ်ချNပ်ဆုိများသည် အကျNံးမဝင်ပါ၊ ြပည်တင်ွးအလပ်ုသမားများFှင့် အိမ်တင်ွး ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ+ှာက်မ* အလပ်ုသမားများသည် ၎င်းတိ8 ကုိ အလပ်ုခန ့အ်ပ်ထားပုံ

ေပU မူတည်၍ အကျNံးမဝင်Fိင်ုပါ။ သင်သည် NLRA Fှင့် အကျNံးဝင် မဝင်Fှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမနး်လိသုည်များ+ိှပါက၊ WNYCOSH အလပ်ုသမားစင်တာထံ 716-206-3550 သိ8  ဖုနး်ေခUဆုိပါ။

https://www.nlrb.gov/region/buffalo
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
https://www.nlrb.gov/region/buffalo
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9

