
အနညး်ဆုံးလုပ်ခ

$13.20/hr

အချနိပုိ်
အလပ်ုသမားအများစုသည် တစ်ပတ်လ.င် အလပ်ုလပ်ုခ့ဲေသာ နာရီ 40 ေကျာ်သည့် 

နာရီများအားလံးုအတက်ွ သင်၏ပုံမှနလ်ပ်ုခ<ှ=နး်ထား၏ 1 1/2 ဆကုိ ခံစားခွင့်Aိှပါသည်

ယာယီ အလုပ်သမားများ၏ ရပုိင်ခွင့်များ
ယာယီ အလပ်ုသမားများ၏ ရပုိင်ခွင့်များမှာ- 

• ၎င်းတိEအသုံးြပ=ေသာ ေအဂျင်စီ<ှင့် ပင်မအလပ်ုAှင်တိE

ထံမှ ခဲွြခားဆက်ဆံမHမAိှြခင်း 

• ပင်မအလပ်ုAှင်၏ ယာယီမဟတ်ုေသာ ဝနထ်မ်းများ

အတက်ွြဖစ်ေသာ သင်တနး်<ှင့် တညီူေသာ သိE မဟတ်ု 

ညီမ.ေသာ ေဘးကင်းေရး သင်တနး် ြဖည့်ဆည်းေပး

ြခင်း 

• အနည်းဆုံးလပ်ုခ

ေဘာက်ဆူးရဝနထ်မ်းများ
• ေဘာက်ဆူးရဝနထ်မ်များသည် တစ်နာရီလ.င် အနည်းဆုံးေဘာက်ဆူး $4.40 

ပါAိှသည့် လပ်ုခ<ှ=နး် $8.80 ရAိှပါသည် သိE မဟတ်ု အလပ်ုAှင်က လခေပး
ပါသည် 

• ရAိှေသာ ေဘာက်ဆူးပမာဏ သိE မဟတ်ု အလပ်ုAှင်ကေပးေသာ လခသည် 
အနည်းဆုံးလပ်ုခ<ှင့်အတ ူတိးုလာပါသည် 

• ေဘာက်ဆူးရဝနထ်မ်းများသည် အချနိပုိ်စည်းကမ်းများ<ှင့် အကျ=ံးဝင်ပါသည် 

• ေဘာက်ဆူးများ သိE မဟတ်ု ဆုေOကးများ ရAိှေသာ ဝနထ်မ်းများသည် 
အလပ်ုAှင် သိE မဟတ်ု အလပ်ုAှင်၏ ကုိယ်စားလှယ်ထံမှ တိက်ုPုိက် သိE မဟတ်ု 
သွယ်ဝုိက်၍၎င်းတိE၏ ေဘာက်ဆူးများကုိ ေတာင်းဆုိြခင်း သိE မဟတ်ု လက်ခံ
ြခင်းမျ=ိး မြပ=လပ်ုရပါ

သင့်အား ေဖာြ်ပပါတိBေပCတွင် အေြခခံ၍ အလုပ်၌ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမှ ကာကွယ်ထားပါသည-်

• လမူျ=ိး 

• အသားအေရာင် 

• <ိင်ုငံသားဇစ်ြမစ် 

• ကုိးကွယ်မH

• မိသားစုအေြခအေန 

• အိမ်ေထာင်ေရးအေြခအေန 

• <ိင်ုငံေရးလHပ်AှားမHများ (အလပ်ု

ြပင်ပ) 

• အလားအလာဖနတီ်းေပးြခင်းဗီဇ

ဆုိင်ရာ စPုိက်လကTဏာများ

• ကျား၊ မ 

• မသနစွ်မ်းမH 

• စစ်မHထမ်းြခင်းေဖာ်ြပချက် 

• ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မH

• အိမ်တင်ွးအOကမ်းဖက်မHသား

ေကာင်ဆုိင်ရာ ေဖာ်ြပချက် 

• လိင်စိတ်တိမ်းVွတ်မH 

• သမဂWအဖXဲဝင်ြဖစ်မH 

• အပနး်ေြဖြခင်းဆုိင်ရာလHပ်AှားမH

များ (အလပ်ုြပင်ပ)

အလုပ်သမားများ၏ေလျာေ်HကးIှင့်ပတ်သက်ေသာ ရပုိင်ခွင့် 

သင်သည ်အလုပ်တွင် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရLိှထားပါက-

သင့်ကုိ “စာရင်းမAိှဘဲ” သိE မဟတ်ု “တိတ်တဆိတ်” လစာေပးေနြခင်းြဖစ်လ.င်ပင် သင်သည် အလပ်ုသမားများ၏ 

ေလျာ်ေOကး အာမခံကုိ ခံစားခွင့်Aိှပါသည်။ သင်သည် အလပ်ုခွင်တင်ွ COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက၊ သင်သည် 

အလပ်ုသမားများ၏ ေလျာ်ေOကးကုိ ခံစားခွင့်Aိှပါသည်။ 

သင်သည် သင်၏အလပ်ုAှင်ထံမှတစ်ဆင့် ဝနထ်မ်းေတာင်းဆုိချက် သိE မဟတ်ု C-3 ေဖာင်ကုိ ြပည့်စုံေအာင်

ြဖည့်စွက်သင့်ပါသည် သိE မဟတ်ု WNYCOSH အလပ်ုသမားစင်တာ ေဟာတ့်လိင်ုး၏ (716) 206-3550 ထံမှ 

အကူအညီကုိ ရAိှ<ိင်ုပါသည်။

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်မN
NYS အလပ်ုသမားများသည် အလပ်ု

မြပ=တ်မီ 6 လOကာ အလပ်ုလပ်ုကုိင်

Zပီးေနာက် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မH

အတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီ

ပါသည်။  

COVID-19 ေOကာင့်၊ ထပ်ေဆာင်း

ခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ<ိင်ုပါသည်။
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အလုပ်Lိှ သင်၏ရပုိင်ခွင့်များကုိ သိထားပါ



 

NYS လစာေပးေသာ နာမကျနး်ခွင့်
• အလပ်ုသမား 5-99 ဦးAိှေသာ လပ်ုငနး်များသည် တစ်<ှစ်လ.င် လစာေပး

ေသာ နာမကျနး်ခွင့် 5 ရက်ကုိ ေပးရပါမည် 

• အလပ်ုသမား 99 ဦးထက်ပုိေသာ လပ်ုငနး်များသည် တစ်<ှစ်လ.င် လစာ

ေပးေသာ နာမကျနး်ခွင့် 7 ရက်ကုိ ေပးရပါမည် 

• အလပ်ုသမား 4 ဦးေအာက်ေလျာေ့သာ လပ်ုငနး်များအတက်ွ၊ အလပ်ုAှင်

များသည် လစာမ့ဲ နာမကျနး်ခွင့် အနည်းဆုံး 5 ရက်ကုိ ေပးရပါမည် 

ဝနထ်မ်းများအားလံးုကုိ COVID-19 <ှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ဖျားနာမH သိE မဟတ်ု 

ေရာဂါေြခချ=ပ်ြဖင့်ေနြခင်းအတက်ွ အပါအဝင် နာမကျနး်ခွင့် အသုံးြပ=ြခင်း

အတက်ွ ထုတ်ပယ်ြခင်း သိE မဟတ်ု ဒဏ်ခတ်ြခင်းတိE မှ ကာကွယ်ေပးထား

ပါသည်။

အလုပ်Lှင် NYS Hero အက်ဥပေဒ တာဝန်
ဝတP ရားများ

NYS Hero အက်ဥပေဒေအာက်တင်ွ၊ သင်၏အလပ်ုAှင်သည်- 

• ေလထဲမှကူးစက်ေသာေရာဂါ<ှင့်ပတ်သက်၍ အစီအစ^်Aိှထားရမည် 

• ၎င်းတိE၏အစီအစ^်အေOကာင်းေဖာ်ြပထားေသာ မိတ_ `စာရွက်ကုိ 

ဝနထ်မ်းများနားလည်သည့် ဘာသာစကားြဖင့် ေဖာ်ြပကာ ေပးထား

ရမည် 

• အလပ်ုသမား 10 ဦး သိE မဟတ်ု ၎င်းထက်ပုိ၍Aိှထားေသာ အလပ်ုAှင်

များသည် သီးြခား ြပည်နယ်လမ်းVaနခ်ျက်များကုိ လိက်ုနာေသာ 

ကျနး်မာေရး<ှင့် ေဘးကင်းေရးေကာ်မတီများကုိ ခွင့်ြပ=ေပးရပါမည် 

တစ်ကုိယ်ေရအကာအကွယ်ဝတ်စုံ (PPE) လိအုပ်ပါက၊ 

သင်၏အလပ်ုAှင်သည် အလပ်ုအတက်ွ သင့်ေလျာ်ေသာအကာကွယ်ကုိ 

ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းအတက်ွ တာဝနAိှ်ပါသည်

ေဘးကင်းကာ ကျနး်မာေရးIှင့်ညQွီတ်ေသာ အလုပ်ခွင်Iှင့်ပတ်သက်သည့ ်ရပုိင်ခွင့်

သင်သည ်U.S. ကျနး်မာေရးIှင့် ေဘးကင်းေရး ဥပေဒများေအာက်တွင် ေဖာြ်ပပါတိBအတွက် ရပုိင်ခွင့်Lိှပါသည-်

• သင်နားလည်ေသာဘာသာစကားြဖင့် သင်တနး်ေပးြခင်း 

• ေဘးကင်းကာ သိAိှထားေသာအ<_ရာယ်များ လတ်ွလင်းသည့် အလပ်ုခွင် 

• သင်၏bကီးOကပ်ေရးမcး<ှင့်အတ ူကျနး်မာေရး<ှင့် ေဘးကင်းေရးဆုိင်ရာ စုိးရိမ်စရာများကုိ ြမdင့်တင်မH 

• ေဘးကင်းမHမAိှေသာ သိE မဟတ်ု ကျနး်မာေရး<ှင့်မညီVွတ်ေသာ အေြခအေနများ<ှင့်ပတ်သက်၍ OSHA ထံ တိင်ုOကားစာတင်ြပခွင့် 

• သင့်ကုိ ချက်ြခင်းအ<_ရာယ်ြဖစ်သွားေစ<ိင်ုသည်ဟ ုအကျ=ိးအေOကာင်းဆီေလျာ်စွာ ထင်ြမင်ထားသည့် အလပ်ုကုိ လပ်ုေဆာင်ရန ်ြငင်းဆုိခွင့် 

• သင့်အလပ်ုခွင်Aိှ အ<_ရာယ်များကုိ သိထားခွင့် 

• ေဘးကင်းေရးဆုိင်ရာ အ<_ရာယ်များကုိ သတင်းေပးပိE eြခင်းအတက်ွ ခဲွြခားဆက်ဆံမHမAိှြခင်း (အလပ်ုထုတ်ပယ်ြခင်း၊ မေကာင်းေသာအလပ်ုကုိေပးြခင်း၊ 

စသည်ြဖင့်) (ဖွင့်ဟေြပာြပသူကုိ ကာကွယ်ြခင်းများ) 

• ေဆးစစ်မH မှတ်တမ်းများ<ှင့် အ<_ရာယ်Aိှေသာပစfည်းများအတက်ွ သင်၏ အလပ်ုခွင်ကုိ ေစာင့်Oကည့်ေလလ့ာသည့် စစ်ေဆးမHတိE ကုိ Oကည့်gPHခွင့် 

• သင်၏အလပ်ုခွင်တင်ွ ြဖစ်ပွားေသာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမHများ<ှင့် နာမကျနး်မHများ<ှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ Oကည့်gPHခွင့်

ဖွင့်ဟေြပာြပသူကုိ ကာကွယ်ြခင်း
အစုိးရေအဂျင်စီတစ်ခုခုကုိ တိင်ုOကားချက်ြပ=လပ်ုြခင်း သိE မဟတ်ု တင်ြပြခင်းအတက်ွ အလပ်ုသမားတစ်ဦးကုိ အြပစ်ေပးြခင်း သိE မဟတ်ု ထုတ်ပယ်ြခင်းမှာ တရားမဝင်ပါ 

အလပ်ုAှင်များသည် အလပ်ုသမားများကုိ ေကာင်းမွနေ်သာ စိတ်ဆ<hြဖင့် အစုိးရေအဂျင်စီတစ်ခုထံ အလပ်ုAှင်<ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းေပးပိE eြခင်းအတက်ွ အြပစ်ေပးြခင်းမျ=ိး 

မြပSလုပ်ရပါ 

အလပ်ုAှင်သည် ေဖာ်ြပပါတိE ကုိ တံE eြပနလ်ပ်ုေဆာင်ြခင်းအတက်ွ တာဝနAိှ်<ိင်ုပါသည်-

• အလပ်ုထုတ်ြခင်း/ရပ်ဆုိင်းြခင်း 

• အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းြခင်း 

• ရာထူးေလ.ာြ့ခင်း 

• အချနိပုိ်/ရာထူးတိးုြခင်းအတက်ွ ြငင်းပယ်ြခင်း 

• အလပ်ုေခiရန/်ြပနေ်ခiရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း 

• Zခိမ်းေြခာက်ြခင်း

• Zခိမ်းေြခာက်မHများြပ=လပ်ုြခင်း 

• လစာေလ.ာခ့ျြခင်း 

• အလပ်ုချနိမ်ျားကုိ ေလ.ာခ့ျြခင်း 

• ထိနး်သိမ်းOကပ်မတ်ြခင်း 

• အကျ=ိးခံစားခွင့်များကုိ ြငင်းပယ်ြခင်း 

• ရာထူးတိးုြခင်းအလားအလာများကုိ ထိခုိက်ေစသည့် ြပနလ်ည်

ေနရာချထားမH
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https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html



