This is a Burmese translation of the Colorado Overtime and Minimum Pay Standards (“COMPS”) Order poster.

COMPS Order #36 ပိုစတာ

For more information or for another language, call 303-318-8441.

သကာ်လရ
ို ာေပို ပည်နယ် အချန်ပိုနင ို့် အနမို့်ဆားို လစာ စချန်စနှုန်ားမျာား Order
• အစောုံးအစော ခရ
ခွေငဖ့် ပ ထောုံးသည့်။

သကာ်လရ
ို ာေပို ပည်နယ် အနမို့်ဆားို လိုပ်ခ- တစ်နာရလျှင် $12.00၊ သမဟို
ို ို့ တ် သ ာက်ဆားရသညို့ ် အလိုပ်သမာားမျာားအတွက် $8.98 1/1/2020 မ
စတင်၍ အကျ ားသက်သရာက်သည်။
• အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခသည့် ငငွေင

ုံးငြောင့်ုံးပွေမှုအောုံးဖြင ့် နှစ့်စဉ်ညိနင
ိှု ုံး့် သည့်၊ လောမည့်နစ
ှ ့်၏ COMPS Order နှင ့် ပိစတော

2021 ခနှစ့် အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခ

• အလပ့်ရှငမ
့် ောုံးသည့် အခ ိနပ
့် ိ နောရီမ ောုံးအတွေ
ငပုံးအပ့်ဖခင့်ုံးမဖပ နိင့်ပါ။

့်ခ

• အမူငဆောင့်အရောရှိမ ောုံး/က
လစော ိ ငပုံးငခ သည့်-

့်( “comp time” ဟ တခါတရ ငခေါ်ဆိသည့်)

ိ

အစာစာားချန်မျာား- 5 နာရအထက် အလိုပ်ဆင
ို ား် မျာားအတွက် အသနာငအ
ို့် ယက်ကင်ား၍ တာဝန်မရသသာ မနစ် 30။
• အစောစောုံးခ ိနမ
့် ောုံး ိ လပ့်ခငပုံးဖခင့်ုံးမရှိသည့်အတွေ
လပ့်ငဆောင့်ခွေငဖ့် ပ ရမည့်။
• အ ယ့်၍ အလပ့်
လပ့်ခငပုံးရမည့်။

အငနှောငအ
့် ယှ

့်

့် လစောဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးသည့် တောဝန့်အောုံးလုံးမှ လုံးဝ

င့်ုံးသည့် အစောစောုံးခ ိနုံး့် မ ောုံး

• အတိင့်ုံးအတောအထိ၊ အစောစောုံးခ ိနမ
့် ောုံးမှော လ

ိ လ

့်ငတွေွေ့မ

ငစပါ

င့်ုံးလွေတ့်ရမည့်ဖြစ့်

၊ တောဝန့်ခ ိန့် အစောုံးစောုံးဖခင့်ုံး

ော၊

ိယ့်ငရုံး

့်ငတွေွေ့ ဖြစ့်နင့်
ိ ငသော ပမောဏအထိ စတင့်ပပီုံးနင
ှ ့် အလပ့်ဆိင့်ုံး မပပီုံးဆုံးမီ အနည့်ုံးဆုံး 1နောရီအ

ော၊ ထိအခ ိန့်

• အ
ိ

>2၊ 6 နာရအထ
1

>10, 14 နာရအထ
3

• နောုံးငနခ ိနမ
့် ောုံးမှော ဆိေ့်ဖပင့်ပ ဖြစ့်ရန့်မလိငသော့်လည့်ုံး အလပ့်တောဝန့် မရှိငစရမည့်အဖပင့် လ

>14၊ 18 နာရအထ
4

>18၊ 22 နာရအထ
5

့်ငတွေွေ့ ဖြစ့်နင့်
ိ ငသော ပမောဏအထိ 4 နောရီ ၏ အခ ိနတ
့် စ့်ဝ

ိ ခွေငမ
့် ဖပ ၊ ခွေငဖ့် ပခ

့်မငပုံးသည့် အလပ့်ရှငမ
့် ောုံးသည့် နောုံးငနခ ိနမ
့် ောုံးဖြစ့်မည့် အလပ့်ခ ိနအ
့် တွေ

>22 နာရ
6

• စိ

့်ဖြစ့်သငသ
့် ည့်။

့် လပ့်ခအပိ ငပုံးရမည့်။

ိ ရှိငနခွေငင
့် ပုံးဖခင့်ုံးသောမဟတ့်ပွဲ)အလပ့်ခွေငဥ
့် ပစောမ ောုံး၌၊ တောဝန့်ခ ိန့် သိမဟတ့်

• အလပ့် အဝတ့်အစောုံးမ ောုံး/အသုံးအငဆောင့်မ ောုံး(သိငသော့် အလပ့်ခ ိနဖ့် ပင့်ပတွေင့် ဝတ့်သည့် အဝတ့်အစောုံးမ ောုံး မဟတ့်ပါ)၊
ငဆုံးင ော/ဖပင့်ဆင့်တတ့်ဆင့်ဖခင့်ုံး၊ သိမဟတ့် အဖခောုံး တောဝန့်ခ ိနဖ့် ပင့်ပ၊
• အလပ့်ရှိ တောဝန့်ခ ငပုံးမှုမ ောုံး
• လဖခ ငရုံး/ ငဘုံး
• အထ

င့်ုံးလဖခ ငရုံး စစ့်ငဆုံးမှု၊ အလပ့် ဝင့်ခ ိန/့် ထွေ

့်ပါ အလပ့်တောဝန့်မ ောုံး

• အလပ့်ရှင ့် အ

ိ ငစောငဆ
့် ိင့်ုံးငနစဉ်၊ သိမဟတ့် အလပ့်နင
ှ ပ
့် တ့်သ

ိ ုံးစီုံးပွေောုံးအတွေ

့်အလ

့်မ ောုံး

ိ ဝတ့်ဆင့်ဖခင့်ုံး သိမဟတ့် ချွတ့်ဖခင့်ုံး၊

့်ခ ိနမ
့် ှတ့်ဖခင့်ုံး၊ သိမဟတ့်

့်ခ ိနတ
့် နှ
ိ ငပ
့် တ့်သ

အခ ိနန
့် င
ှ အ
့် လပ့်လပ့်ဖခင့်ုံးဖြစ့်သည့်၊ ပမှန့် အိမ့်/အလပ့်အတွေ
့်၍ ငနော

့်ထပ့်သရ
ိ ှိရန့် စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 1.9.2.

ိ

့် ခရီုံးသွေောုံးလောဖခင့်ုံး

့်ခ မှတ့်သည့် စီမခနခ
့် ွေွဲငရုံးဆိင့်ရော ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးနင
ှ ့်

ျွမ့်ုံး

င့်ုံးလွေတ့်ခွေင့်

2021

2022

2023

2024

2024 သနာက်ပိုငား် တစ်နစ်စ

$35,568

$40,500

$45,000

$50,000

$55,000

မနစ်က လစာ၊
သငွသြာင်ားပွမှုနငို့ခ
် ျန်ညထာားသသာ

့်က

စော ပါဝင့်လပ့်ငဆောင့်မှုရှိပါ
၊

အ

ိ ုံးအဖမတ့်မဟတ့်ငသော အဖမငဆ
့် ုံးလစောရ/အဖမငဆ
့် ုံး အဆင ့် ဝန့်ထမ့်ုံး (2.2.5).

ွေနပ
့် တောဆိင့်ရော နည့်ုံးပညော ဖမငမ
့် ောုံးငသော ဝန့်ထမ့်ုံး (2.2.10 တွေင့် အဓိပပါယ့်ြွေငဆ
့် ိထောုံးသည့်)။
ွေငုံး့် ဆင့်ုံး ဝန့်ထမ့်ုံး(2.2.7)မ ောုံး အပါအဝင့် ၊

့်ဆိင့်ရော သယ့်ယူပငဆောင့်
ိ
ငရုံးနင
ှ ့် ငဆုံးရ/သူနောဖပ ရိပ့်သော ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး

အခ ိနပ
့် ိ စည့်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး

န့်ုံးဆင့်ုံး နှငုံး့် ငလျှောစီုံး/နှငုံး့် ငလျှော ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး၊ ငနထိင့်ငရုံး မပါငသော့်လည့်ုံး၊ ငတောင့်ငပေါ်တွေင့် အစောုံးအငသော
င့်ုံးလွေတ့်သည့်(2.4.3)။
့်ပ ိ ုံးငရုံး အလပ့်အ

ိင့်မ ောုံးသည့်အခ ိနပ
့် ိနှင ့် အစောစောုံးခ ိနမ
့် ောုံးမှ

အမ ိ ုံးမ ိ ုံးငသော

40-နောရီ အခ ိနပ
့် ိ မှ

• အလပ့်သမောုံးငရုံးရော စခ ိနစ
့် နှုနုံး့် မ ောုံးနင
ှ ့် စောရင့်ုံးအင့်ုံးမ ောုံးဌောန (ဤပိစတော၏ ထိပ့်ပိင့်ုံးတွေင့် ဆ ့်သွေယ့်ရန့် အခ ့်အလ
လပ့်ခမ ောုံးအတွေ ့် ဗဟိအစိုံးရ၊ ဖပည့်နယ့်၊ သိမဟတ့် ငေသဆိင့်ရော ဥပငေမ ောုံးမှ လိအပ့်သည့်အတိင့်ုံး တိင့်တန့်ုံးမှုမ ောုံး
ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး တရောုံးရုံးတွေင့် တရောုံးစွေွဲဆိနိင့်သည့်။

့်) မှ အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခ သိမဟတ့် အခ ိနပ
့် ိ
ိ လ ့်ခသည့်။ အဖခောုံးနည့်ုံးလမ့်ုံးအောုံးဖြင ့်

• လပ့်ခမငပုံးဖခင့်ုံးအတွေ ့် တောဝန့်ရှိသည့်အြွေွဲွေ့မ ောုံးတွေင့် အြွေွဲွေ့အစည့်ုံးတစ့်ခအဖြစ့်အလပ့်ရှငန
့် င
ှ ့် ထိအြွေွဲွေ့အစည့်ုံးအငပေါ် လပ့်ငန့်ုံးလည့်ပတ့်မှုဆိင့်ရော ထိနုံး့် ခ ပ့်မှုရှိသည့်
လူပဂ္ိ လ့်မ ောုံး ပါဝင့်သည့်။
• အလပ့်ရှငမ
့် ောုံး အမှနတ
့်
ယ့် သိမဟတ့် က ိ တင့်ငမျှော့်မှနုံး့် ထောုံးသည့် လပ့်ခဆိင့်ရော စစမ့်ုံးစစ့်ငဆုံးမှုမ ောုံး၊
ောုံးနောမှုမ ောုံး၊ တိင့်တန့်ုံးမှုမ ောုံး၊ သိမဟတ့် ပခိမ့်ုံးငဖခော ့်ဖခင့်ုံး၊
အနိင့် ငဖ့် ခင့်ုံး၊ သိမဟတ့် တရောုံးစွေွဲဆိမှုမ ောုံးသိ လ ့်စောုံးငခ ရန့်၊ ဝင့်ငရော ့်စွေ ့်ြ ့်ရန့်၊ သိမဟတ့် အတောုံးအဆီုံးဖပ ရန့် ရည့်ရွေယ့်ခ ့်မ ောုံးအတွေ ့်
ခွေွဲဖခောုံးဆ ့်ဆဖခင့်ုံးတအောုံး
ိ
ဖြင ့် လ ့်တဖပန့်ဖခင့်ုံး မဖပ နိင့်ပါ။
• လပ့်ခ သိမဟတ့် လ

့်တဖပန့်မှု ဆန့်

င့်ငရုံးဆိင့်ရော ဖပဌောန့်ုံးခ

COMPS Order ပိုစတာ ပိုစ်ို့ တင်ပခင်ားနငို့်

့်မ ောုံး

ိ ခ ိ ုံးငြော

့်ဖခင့်ုံးအောုံး ဌောနသိ သတင့်ုံးပနိ
ိ င့်သည့်။

ာသာပပန်ပခင်ား။

• ပိစ့်တင့်ဖခင့်ုံး အလပ့်ရှငမ
့် ောုံးသည့် ဤပိစတော ိ အလပ့်လပ့်သည့်ငနအတွေငုံး့် အလပ့်သမောုံးမ ောုံး အလွေယ့်တ ူ ြတ့်ရှုနင့်
ိ သည့်ငနရောတွေင့် ဖပသထောုံးရမည့်။ အ ယ့်၍
ဖမင့်သောသည့် ပိစ့်တင့်ဖခင့်ုံး လ ့်ငတွေွေ့မ ပါ ၊ အလပ့်ရှငမ
့် ောုံးသည့် ဤပိစတော သိမဟတ့် COMPS Order ၏ မိတတ မ ောုံး ိ အလပ့်၏ ပထမဆုံးလတွေင့် အလပ့်သမောုံး
တစ့်ဦုံးစီတိင့်ုံးအောုံး ပပိုံးငပုံးရမည့်။
့်စွေွဲစောအပ့် သိမဟတ့် မူဝါေမ ောုံး စသည့်

• ဘောသောဖပန့်ခ ့်- အ ယ့်၍ အလပ့်သမောုံးမ ောုံးတွေင့် အဂဂလိပ့်ဘောသောစ ောုံး ငဖပောဆိနိင့်မှု အ နအ
့် သတ့်ရှိပပီုံး စပိနဘ
့် ောသောစ ောုံး ငဖပောဆိပါ ၊ အလပ့်ရှငမ
့် ောုံးသည့်
ဤပိစတော ိ စပိနဘ
့် ောသောဖြင ့် ပိစ့်တင့်ရမည့်။ အ ယ့်၍ အလပ့်သမောုံးမ ောုံးသည့် စပိနဘ
့် ောသောစ ောုံး မဟတ့်ငသော ဘောသောစ ောုံးတစ့်ခ ငဖပောဆိပါ ၊ အလပ့်ရှငမ
့် ှ
ထိဘောသောစ ောုံးဖြင ့် ပိစတောတစ့်ခ ိ ဌောနသိ ငတောင့်ုံးဆိရမည့်။

ထိသိမဟတ့်ပါ။

နှုတယ
် မှုမျာား၊ ခရက်ေစ်မျာားနငို့် လိုပ်ခမျာားမ အြိုားအခမျာား- C.R.S ရ ကန်သ
ို့ တ်ချက်မျာားအသပေါ်မတည်သည်။ 8-4-105 နငို့် သအာက်ပိုငား် ။
့်ေစ့် (အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခ ိ $8.98 သိ နှမ
ိ ့်လ
ွေောဟခ ့် ိ ငပုံးရမည့်ဖြစ့်သည့်။

ိ ဖပ ဖပင့်မွေမ့်ုံးမထောုံးသည့် (2.4.4, 2.4.5)။
့် အပါအဝင့်တမှ
ိ ော

င့်ုံးလွေတ့်ပပီုံး၊ နောုံးငနခ ိနမ
့် ောုံးမှောလည့်ုံး ပိ၍ ငဖပောင့်ုံးလွေယ့်ဖပင့်လွေယ့်ရှိသည့်(2.3)။

ည့်ပါ။

• ပ မှန့် ထုံးစအတိင့်ုံး တစ့်လလျှင့် ငဘော ့်ဆူုံး $30 င ော့်ရရှိသူမ ောုံးအတွေ ့် တစ့်နောရီလျှင ့် $3.02 ငဘော ့်ဆူုံး ခရ
ခွေငဖ့် ပ ထောုံးသည့်။ နောရီပိင့်ုံးလပ့်ခအဖပင့် ငဘော ့်ဆူုံးရရှိဖခင့်ုံး အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခ အဖပည့်ငအော ့်ဖြစ့်ပါ ၊ အလပ့်ရှင ့်

အဓိ အောုံးဖြင ့်
$100
(အိမ့်ယော

င့်သူမ ောုံး (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 2.2.1-3)

• ဖြနဖ့် ြ ုံးဖခင့်ုံး- အလပ့်ရှငမ
့် ောုံးသည့် ဤပိစတော ိ ငတောင့်ုံးဆိသည့်အခါ ပပိုံးငပုံးရမည့်ဖြစ့်ပပီုံး၊ ငရုံးသောုံးထောုံးငသော လ
တစ့်ခခတိ၏ မိတတ တစ့်စလည့်ုံး ထည့်သွေငုံး့် ငပုံးရမည့်။

ိ ရယူ သိမဟတ့် မျှငဝငနစဉ်၊ သိမဟတ့်

ိ ငစောငစ
့် ောုံးငနဖခင့်ုံး။

့် ခရီုံးသွေောုံးလောဖခင့်ုံး

• ခရီုံးသွေောုံးအလပ့်လပ့်ခ ိနန
့် င
ှ ့် အိပ့်စ

့်သည့် သတင့်ုံးအခ

လ ့်ခခွဲဖခင့်ုံးရှိမှသော၊
$25
သိမဟတ့်

တင
ို တ
် န်ားမှုနငို့် လက်တပပန်
ို ို့ မှု ဆန်က
ို ရ
် ာ အခွငအ
ို့ ျင်သရားဆင
ို့် သရားမျာား။

လိုပ်ခို့သ
ဲ ညို့ ် အချန်- အလိုပ်ရင်မျာား ၎င်ားတအကျ
ို ို့
ားစားပွာား အတွက် လိုပ်အာား/ဝန်သဆာင်မှုမျာား၏ စွမ်ားသဆာင်မှုကို သပားသညို့ အ
် ချန်ကို
လိုပ်အာားခသပားရမည်ပြစ်သည်။
• ငအော ့်ပါတိ အပါအဝင့်(အလပ့်ခွေငဥ
့် ပစောမ ောုံးတွေင့် တောဝန့်ခ ိနဖ့် ပင့်ပ ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး
သတ့်မှတ့်ထောုံးငသော အလပ့်ငနရောမ ောုံး၌ အခ ိနတ
့် ိင့်ုံး ရှိငနငစဖခင့်ုံး-

့် (အလပ့်ရှင ့် အဖမတ့်မပါဘွဲ)

7/20-12/20

ယ့်၍ တစ့်နောရီလျှင ့် $27.63 အနည့်ုံးဆုံး ရရှိပါ

• အခ ိ ွေ့ငသော ငဆုံးဘ

• အ ယ့်၍ အလပ့်ရှငန
့် င
ှ ့် အလပ့်သမောုံးတိ ဆနဒအငလျှော ့် အ ပ့် ိင့်မှုမရှိဘွဲ သငဘောတူ၍ ငရအိမ့် သိမဟတ့် အဖခောုံးငနရော စသည့် စစ့်မှနင
့် သော
အောုံးလပ့်ခ ိနရ
့် ယူနင့်
ိ သည့်ငနရောသိ အသွေောုံးအဖပန့် အခ ိန့် 5 မိနစ့်ဖြင ့် လငလော ့်ဖခင့်ုံးရှိပါ ၊10 မိနစ့် တစ့်ခ ိနအ
့် စောုံး 5 မိနစ့် နောုံးငနခ ိန့် နှစ့်ခ ိန့် ခွေငဖ့် ပ သည့်။ 5
မိနစ့်
နောုံးငနခ ိနန
့် င
ှ ပ
့် တ့်သ ့်၍ ထပ့်ငဆောင့်ုံး ငဖပောင့်ုံးလွေယ့် ဖပင့်လွေယ့် ရှိမှုသည့် စိ ့်ပ ိ ုံးငရုံး၊ Medicaid အိမ့်တွေငုံး့် ငစောငင
့် ရှော ့်မှုနင
ှ ့် စငပါင့်ုံးညိနင
ိှု ုံး့် အလပ့်မ ောုံးတအတွေ
ိ
့်
အ ုံးဝင့်သည့်။
• နောုံးငနခ ိနမ
့် ောုံး

စရိတ့် သိမဟတ့် တန့်ြိုံးအတွေ

အိမ့်ယော ိ
ဆနဒအငလျှော ့်
စောဖြငမ
့် ှတ့်တမ့်ုံးတင့်လ ့်၊
တစ့်ပတ့်လျှင့်

• အိမ့်ဖခငဖမ မန့်ငနဂ ောမ ောုံး၊ အလပ့်မ ိ ုံးစ အလပ့်သမောုံးမ ောုံး၊ နှင ့် စခန့်ုံးခ /ဖပင့်ပ ပညောငရုံး
အိမ့်ယောတွေငုံး့် ငနထိင့်သူ အလပ့်သမောုံးမ ောုံး။

•

>6၊ 10 နာရအထ
2

န့်

• အောုံးလုံး မဟတ့်ငသော့်လည့်ုံး အမ ိ ုံးမ ိ ုံးငသော အငရောင့်ုံးဝန့်ထမ့်ုံး အမ ိ ုံးအစောုံးမ ောုံး (2.2.4, 2.4.1, 2.4.2) နှင ့် သယ့်ယူပငဆောင့်
ိ
ငရုံး အလပ့်သမောုံးမ ောုံး (2.2.6)။

ော ဖြစ့်ရမည့်။

နာားသနချန်မျာား 4 နာရပခာားတစ်ခါ လိုပ်ခသပား၊ 10 မနစ်။
#အလိုပ်ချန် နာရမျာား- 2 နာရအထ
#နာားသနချန်မျာား0

ပ့်ငရုံးမုံးမ ောုံး၊ ဆုံးဖြတ့်ခ

• ပိင့်ရှင ့် 20% သိမဟတ့် အပ့်ခ ပ့်ငရုံးတွေင့် တ

ိယ့်တော လှုပ့်ရှောုံးမှုမ ောုံး

ိ ခွေငဖ့် ပ ရမည့်ဖြစ့်

ီုံး

6/20 တစ်သလျှာက် လစာ
အနည်ားဆားို အသနပြငို့်
နာရအာားလားို အတွက် အနမို့်ဆားို လစာနငို့်
ညမျှသည်

့်ရောတွေင့် ပ မ့်ုံးမျှမလပ့်နင့်
ိ ပါ။

့် တစ့်ဆခွေွဲ ပရီမီယမ့် ငငွေငပုံးငခ မှုအစောုံး အလပ့်နောုံးရ

့်ခထောုံးသည့် အစောုံးအစောတစ့်ခ၏

COMPS Order မ ကင်ားလွတခ
် ွငမ
် ွငမ
ွ ်
ို့် ျာား- စည်ားမျဉား 2 တွင် သြာ်ပပထာားသညို့ ်အရာ အာားလားို ၊ အဓက ကင်ားလွတခ
ို့် ျာားကို သအာက်တင
သြာ်ပပထာားသည်။

အချန်ပို- ရက်သတတ ပတ် 40 လျှင်တစ်ကကမ်၊ 12 ရက်လျှင်တစ်ကကမ် သမဟို
ို ို့ တ် 12 ရက်ဆက်တက
ို ် သကျာ်သညို့ ် အချန်နာရမျာားအတွက် ပိုမန်
လိုပ်ခနှုန်ား၏ 1½ ဆ။
ိ အခ ိနပ
့် ိ တွေ

့် လ

• အထူုံးဖပ လပ့်ထောုံးသည့် ပစစည့်ုံးမ ောုံး သိမဟတ့် ေီဇိင့်ုံးမ ောုံး မပါငသော သောမန့်အဝတ့်အစောုံး ယူနင
ီ ြောင့်ုံးမ ောုံး ိ ပပိုံးငပုံးရန့် မလိအပ့်ပါ၊ အဖခောုံး ယူနင
ီ ြောင့်ုံးမ ောုံး ိ အခမွဲ
ပပိုံးငပုံးရမည့်။ လိအပ့်သည့် အထူုံး သနရ
့် ှငုံး့် ငရုံးလပ့်ငန့်ုံး တစ့်ခခအတွေ ့် အလပ့်ရှငမ
့် ောုံး
ငငွေငပုံးငခ ရမည့်ဖြစ့်ပပီုံး၊ သောမန့် ငဟောင့်ုံးနမ
ွေ ့်ုံးပ ့်စီုံးမှုအတွေ ့်
အောမခငငွေမ ောုံး သိမဟတ့် နှုတ့်ယူမှု လိအပ့်ဖခင့်ုံး မရှိနင့်
ိ ပါ။

• ဗဟိအစိုံးရ အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခ ($7.25) နှင ့် မည့်သည့် ငေသတွေငုံး့် အနိမ့်ဆုံးလပ့်ခ (1/1/20 မှစတင့်၍ Denver တွေင့် $12.85 အပါအဝင့်) သည့်လည့်ုံးသ ့်ဆိင့်နင့်
ိ သည့်။
အ ယ့်၍ လပ့်အောုံးမှော အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခ သိမဟတ့် အခ ိနပ
့် ိ လပ့်ခ စည့်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံးစွေောနှင ့် အ ုံးဝင့်ပါ ၊ ပိဖမငင
့် သော လပ့်ခ သိမဟတ့် စနှုနုံး့် ရှိသည့် စည့်ုံးမ ဉ်ုံး
သ ့်ငရော ့်မည့်။

ော့်ရှိ အခ ိနန
့် ောရီမ ောုံး

ိ ဆနဒအငလျှော

2020 ခိုနစ်၊ မတ်လ 16 ရက်သနမို့ စတင်သက်သရာက်သည်

• ငနရောထိင့်ခင့်ုံး
နှုတ့်ယူမှုမ ောုံး ိ
ဝန့်ထမ့်ုံးမှ
ဝန့်ထမ့်ုံး၏(အလပ့်ရှငအ
့် တွေ ့်မဟတ့်ပွဲ)အ ိ ုံးစီုံးပွေောုံးအတွေ ့်၊
အမ ိ ုံးအစောုံးအငပေါ်မူတည့်လ ့်) ခွေငဖ့် ပ သည့်။

ိ ပပိုံးငပုံးလိမ့်မည့်။

• အနိမ့်ဆုံး လပ့်ခသည့် (လစော၊ င ော့်မရှင၊့် ပတ့်ဖပတ့်အလပ့် စသည့်ဖြင)့် နောရီပိင့်ုံးလပ့်ခစောုံးဖြစ့်ငစ၊ အဖခောုံး အရောတိ ိ အငဖခခ၍ဖြစ့်ငစ၊ COMPS Order နည့်ုံးဥပငေ 2
အောုံးဖြင ့်
င့်ုံးလွေတ့်ခွေငမ
့် ရပါ ၊
အရွေ ယ့်ငရော ့်ပပီုံးသူမ ောုံးနင
ှ ့်
နသ
့် တ့်မှု င့်ုံးလွေတ့်လောငသော
အရွေ ယ့်မငရော ့်ငသုံးသူ
အောုံးလုံးသိ
အ ုံးဝင့်သည့်။
နသ
့် တ့်မှု င့်ုံးလွေတ့်ဖခင့်ုံးမရှိငသော အရွေ ယ့်မငရော ့်ငသုံးသူမ ောုံး ိ အနိမ့်ဆုံးလစောငအော ့် 15% ငပုံးရနိင့်သည့်။

• နှစ့်ပတ့် သိမဟတ့် နှစ့်ပတ့်င

့်ေစ့်မ ောုံး

အလိုပ်သမာားသရားရာဌာန စချန်စနှုန်ားမျာားနငို့် စာရင်ားအင်ားမျာား

)့်

ဤပိုစတာသည် COMPS Order ထဲရ အာားလားို မဟိုတသ
် သာ်လည်ား၊ အဓက လိုပ်ခ စည်ားမျဉားမျာားကို အကျဉားချ ားသပားထာားသည်၊ သသသာ်
ို ို့
လည်ား လိုပ်ခ စည်ားမျဉားမျာားအတွက် ပပားပပညို့ ်စိုသသာ သတင်ားအချက်အလက်အပြစ် စတ်ချယကို ကည်ပခင်ား မပပ သငို့ပ
် ါ။
COMPS Order အပပညို့ ်အစိုနငို့် အပခာား လိုပ်ခဆင
ို ရ
် ာ ဥပသေသတင်ားအချက်အလက်မျာား၊ သမဟို
ို ို့ တ် လိုပ်ခဆင
ို ရ
် ာ ဥပသေ သမားခွန်ားမျာားအတွက်၊ ဆက်သယ
ွ ရ
် န်မာအလိုပ်သမာားသရားရာ စချန်စနှုန်ားမျာားနငို့် စာရင်ားအင်ားမျာားဌာန၊ coloradolaborlaw.gov၊ cdle_labor_standards@state.co.us၊ 303-318-8441 / 888-390-7936။

