စု ေပါင်းလ* ပ်+ှားမ*
သင်၏ရပို င်ခွင်မ
့ ျား

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*ဆိုတာ ဘာလဲ။

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် တစ် ဦး သိ8 မဟုတ် တစ် ဦးထက်ပိုေသာ လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ် းများက ၎င်းတိ8 ၏ လုပ်ငန်းခွ င်+ှိ အေြပာင်းအလဲများFှင်ပ
့ တ်သက်၍

စကားေြပာဆိုြခင်း Fှင်/့ သိ8 မဟုတ် ေထာက်ခံေြပာဆိုြခင်း ြဖစ် ပါသည်။ စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*တင
ွ ် ေဘးကင်းမ*မ+ှ ိ ေသာ အလုပ်လပ
ု ် ကိုင်မ* အေြခအေနများ သိ8 မဟုတ်

ြပည်နယ် သိ8 မဟုတ် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ ဥပေဒကို ချ ိNးေဖာက်ြခင်းကို သတင်းေပးပိ8 Oြခင်း ပါဝင်Fင
ုိ ်ပါသည်။ စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် ၎င်းတိ8 ၏ လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်
များအားလံးု ၏ အကျ ိNးခံ စားခွ င်အ
့ တွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ် ပါက တစ် ဦးတည်းလုပ်ေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ် းတစ် ဦးကပင် ထိုလပ
* ် +ှားမ*၌ ပါဝင်Fင
ုိ ်ပါသည်။

စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*၏ ဥပမာများ
့ ျား၊ သိ8 မဟုတ် အလုပ်
• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် သင်၏လုပ်ခများ၊ ခံ စားခွ င်မ

လုပ်ကိုင်မ*အေြခအေနများFှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များFှင့်
အတူ စကားေြပာဆိုြခင်းမျ ိNး ြဖစ် Fင
ုိ ်ပါသည်။

့ က်ြခင်း၊ သပိ တ်ေမှာက်ြခင်း၊ သိ8 မဟုတ် ပိုမို
• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*သည် ကနX် ကွ

ေကာင်းမွနေ
် သာ အလုပ်ချ ိန်များအတွက် ေတာင်းဆိုသည့် အသားနားခံ လာY ကို
ြဖနေ
် ့ ဝြခင်းမျ ိNး ြဖစ် Fင
ုိ ်ပါသည်။

ီ ံဆိုင် အလုပ်သမားအဖSဲသည် ဆိုင်အတွင်းပိုင်းက အလုပ်လပ
ု ် ကိုင်ရန်
• အလူမီနယ
အလွနေ
် အးေနေသာေTကာင့် အလုပ်မှ ထွက်ခွာသွားTကပါသည်။

• ထရပ် ကားေမာင်းသူများအဖSဲသည် ေဘးကင်းမ*မ+ှ ိ ေသာထရပ် ကားကို ေမာင်းFှင်
ရန် ြငင်းပယ်ထားပါသည်။

• Facebook ေပUတွင် လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်ငါးဦးသည် ၎င်းတိ8 ၏ အလုပ်စွမ်းေဆာင်

ရည်Fှင့် ဝန်ထမ် းေနရာချထားမ*အဆင့်များ အပါအဝင် ၎င်းတိ8 ၏ အလုပ်ခနအ
် ့ ပ်

ွ ် ေဘးကင်းမ*မ+ှ ိ ေသာ အေြခအေနများတွင် အလုပ်
• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*တင

လုပ်ကိုင်ရန် အဖSဲက ြငင်းဆိုြခင်း သိ8 မဟုတ် သင်၏ လစာFှင့် ခံ စားခွ င်မ
့ ျား

မ* စည်းမျV်းစည်းကမ် းများအေTကာင်း ေဆွးေFွးထားပါသည်။

အေTကာင်းကို ပွင်လ
့ င်းစွာ ေြပာဆိုြခင်းတိ8 ပါဝင်Fင
ုိ ်ပါသည်။

့ တူ သင်၏ လစာ သိ8 မဟုတ် လစာFှင့်
• သင်၏ လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များFှင်အ

အလုပ်ခွင်+ှိ ြပဿနာများFှင်ပ
့ တ်သက်၍ တိက
ု ်\ု ိ က်ေြပာTကားရန်

့ ွက်ရန် လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များFှင်အ
့ တူ အလုပ်မှ
• မWတမ*မ+ှ ိ ေသာ မူဝါဒကို ကနX် က

ွ ် သင်၏အလုပ်+ှင်၊ အစိုးရ၊ သိ8 မဟုတ် မီ ဒီယာထံ သင့်
• စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ*တင
လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များFှင်အ
့ တူ (ဆို+ှယ်မီဒီယာေပUတွင်ြဖစ် လWင်ပင်) ပါဝင်ြခင်း

ပတ်သက်ေသာ စိ တ်ပူပန်မ*များFှင်ပ
့ တ်သက်၍ စကားေြပာဆိုြခင်း။

ထွက်ခွာသွားကာ သင်၏ကနX် က
့ ွက်ချက်Fှင်တ
့ ပ် သက်၍ သတင်းေထာက်များကို

လည်း ြဖစ် ပါသည်။

ေြပာြပြခင်း။

့ ွက်သည့် အသနားခံ လာY ကို လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်
• စီ မံခနX် ခ့ ွဲမ*ပိုင်းကို ကနX် က
အလုပ်သမားများ၏အမည်များကို ထုတ်ေြပာရန် ြငင်းဆိုြခင်း။

သင်သည် 8ို င်းစို င်းေနြခင်းမဟုတ်လ=င် အလုပ်+ှင်က သင့်ကို ကန@် ကွ
့ က်ေသာ
လ* ပ်+ှားမ* များအတွက် အြပစ် မေပးAိုင်ပါ။

ဘယ်ဟာက စုေပါင်းလ*ပ်+ှားမ* မဟုတ်ဘူးလဲ။

သင်၏လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် အမျ ိNးသား အလုပ်သမား ဆက်ဆံေရး အက်ဥပေဒ (NLRA) ြဖင့် အကျ ံNးဝင်ြခင်းမ+ှ ိ ေသာ ြဖစ် စV်အချ ိ]+ှ ိ ပါသည်။ ၎င်းတိ8 ^တွင်
ပါဝင်Fင
ုိ ်သည်မှာ•
•
•

သင်၏သူေဌးFှင်ပ
့ တ်သက်၍ တိင
ု ်Tကားြခင်း

သင့်ကိုယ်သင် အေထာက်အကူြဖစ် ေစရန်အတွက်သာ လုပ်ေဆာင်ြခင်း

သင်၏ လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များက ထိုသိ8လုပ်ေဆာင်ရန် ြငင်းဆိုေနချ ိန်တင
ွ ် ၎င်းကို
လုပ်ေဆာင်ြခင်း

•

•
•

သင်၏သူေဌးကို ေစာ် ကားေြပာဆိုရန် ဆို+ှယ်မီဒီယာကို အသံုးြပNြခင်း

`ကီးTကပ် ေရးမaးများ သိ8 မဟုတ် လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များထံ ဦးတည်ေသာ \ို င်းစိုင်း
သည့်အြပNအမူ၊ တစ် နည်းအားြဖင့် ကျ ိန်ဆဲြခင်း သိ8 မဟုတ် အTကမ် းဖက်ြခင်း။

အလုပ်ခွင်ကို အေFှာင့်အယှက်ြဖစ် ေစေသာ ခံ စားချက်များဖွင်ဟ
့ ြခင်း

ြမန်မာ
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သင့်သူေဌးက လုပ်ေဆာင်Fင
ုိ ်ြခင်းမ+ှ ိ သည့်အရာ
သင် သိ8 မဟုတ် သင်၏လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များက လံြု ခံ Nမ*မ+ှ ိ ေသာ အေြခအေနများFှင်ပ
့ တ်သက်၍ စုစည်း< သင့်သူေဌးကို ေြပာTကားရန် `ကိNးပမ် းေနပါက၊ သိ8 မဟုတ် တစ် နည်းအားြဖင့်
သင်၏ အလုပ်ခွင်အေြခအေနများFှင်ပ
့ တ်သက်၍ ေြပာTကားေနပါက၊

ေဖာ် ြပပါတိ8 Oြဖင့် သင့်ကို လက်တံ8Oြပန်ြခင်းမှာ သင့်သူေဌးအတွက် တရားမဝင်ပါ•
•
•
•
•

သင့်ကို ရာထူးေလWာ့ြခင်း၊ ထုတ်ပယ်ြခင်း သိ8 မဟုတ် အလုပ်ထုတ်ြခင်း
သင်၏ အလုပ်အချ ိန်ဇယားကို စိ တ်ကူးေပါက်သလို ေြပာင်းလဲြခင်း

သင်၏လစာ သိ8 မဟုတ် ခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ အချ ိန်ပို သိ8 မဟုတ် ရာထူးတိးု ခွ င်က
့ ို ြငင်းပယ်ြခင်း
ထိပါးေFှာင့်ယှက်ြခင်း၊ fခိ မ်းေြခာက်ြခင်း၊ fခိ မ်းေြခာက်သတိေပးြခင်း သိ8 မဟုတ် မWတမ*မ+ှ ိ စွာ အြပစ် ေပးြခင်း

သင်၏စိ တ်ပူပန်မ*များFှင်ပ
့ တ်သက်၍ သင်၏ လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များFှင့် ဆက်ဆံေြပာဆိုြခင်းကို တားဆီ းြခင်း

သင်လပ
ု ် Fင
ုိ ်သည့်အရာ

သင်၏ရပိုင်ခွင်မ
့ ျား ချ ိNးေဖာက်ခံရသည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ သင်သည် အမျ ိNးသားဆိုင်ရာ လုပ်သား ဆက်ဆံေရး ဘုတ်အဖSဲ (NLRB) ကို ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ချ ိNး

ေဖာက်မ*ကို သတင်းေပးပိ8 ရန် သင်သည် အချ ိန် ေြခာက်လရပါသည်။ သင်၏အလုပ်+ှင်၊ သမဂc၊ သိ8 မဟုတ် လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်တစ် ဦးဦးကို ေြပာြပြခင်းမ+ှ ိ ဘဲ NLRB ထံ စကားေြပာဆိုFင
ုိ ်
ပါသည်။ စံုစမ် းစစ် ေဆးမ*စတင်ရန်အတွက် သင်သည် အလုပ်+ှင် သိ8 မဟုတ် သမဂcကို တိင
ု ်Tကားချက်တင်ြပရမည်ြဖစ် ေသာ် လည်း၊ အြခား လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်အတွက် ြဖစ် လWင်ပင်

မည်သူမဆိုက စွဲချက်များကို တင်ြပFိင
ု ်ပါသည်။ သင့်တင
ွ ် ကိစdရပ် တစ် ခု +ှ ိ Fင
ုိ ်သည်ဟု ထင်ြမင်ပါက၊ Buﬀalo +ှ ိ ေဒသတွင်း\ံု းခန်းကို ဆက်သွယ်ပါ။ စွဲချက်များတင်ြခင်း သိ8 မဟုတ် NLRB
လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် ပါဝင်ြခင်းအတွက် အလုပ်+ှင် သိ8 မဟုတ် သမဂcက ဝန်ထမ် းများကို လက်တံ8Oြပန်ြခင်းမှာ တရားမဝင်ပါ။

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒများ

သင့်ရပိုင်ခွင်မ
့ ျား ချ ိNးေဖာက်ခံရသည်ဟု NLRB က ဆံုးြဖတ်ပါက၊ ၎င်းတွင် ကိစdရပ်

များကို မှနက
် န်ေအာင်လပ
ု ် ေဆာင်ပိုင်ခွင့် +ှ ိ ပါသည်။ NLRB သည် အလုပ်+ှင်များအား

ဝန်ထမ် းကို ြပန်ခနအ
် ့ ပ် ရန်Fှင့် ဝန်ထမ် းကို ဆံုးg\*ံးသွားသည့် လုပ်ခများFှင့် ခံ စားခွ င်မ
့ ျား
ေပးရန် အမိ နေ
် ့ ပးFိင
ု ်ပါသည်။ NLRB သည် အလုပ်+ှင် သိ8 မဟုတ် သမဂcအား ဥပေဒ
ချ ိNးေဖာက်ေနြခင်းကို ရပ် တနက
် ့ ာ ဝန်ထမ် းများကို ၎င်းတိ8 ၏အခွ င်အ
့ ေရးများ

ြပည်နယ်ဥပေဒများ

နယူးေယာက်တင
ွ ် လယ်ယာလုပ်သားများအပါအဝင် အလုပ်သမားအဖSဲအချ ိ]အတွက်
NLRA ၏ ကာကွယ်မ*များကို တိးု ချ ဲhရန် ရည်ရွယ်ထားေသာ ဥပေဒများ +ှ ိ ပါသည်။

တိင
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Buffalo NLRB 8ံု းခန်း
130 S. Elmwood Ave, Ste 630
Buﬀalo, NY 14202
တိးု လ်ဖရီ းဖုနး် ေခUဆိုရန်1-844-762-6572
www.nlrb.gov/region/buﬀalo
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www.labor.ny.gov/secure/contact/
form.asp?subject=9
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ဖုနး် ေခUဆိုရန်- 716-206-3550
(ဘာသာစကား 14 မျ ိNး)
www.wnycosh.org

