
 
 

က ာော်လ ိုရာဒ ိုတငွော် အနညော််းဆ ို်းလိုပော်ခ- 2022 ခိုနစှော်တငွော် တစော်နာရီလျှငော် $12.56 သ ို ို့မဟိုတော် က ာ ော်ဆ ်းရ ဝနော်ထမော််းမ ာ်း အတ ွော် $9.54 (စညော််းမ ဉ်း 3) 

•  အနမိ ့်ဆ ုုံးလုပ့်ခကို ငငွေင ကုံးင ောင့်ုံးပွေမှုအတွေက့် နစှ့်စဉ် ခ ိန့်ည ိထောုံးင ောင ကောင ့် အထက့်ပါပမောဏမ ောုံး ည့် 2022 အတွေက့် ောဖ စ့် ည့်။ 

• ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးအောုံးလ ုုံးကို အနည့်ုံးဆ ုုံးလုပ့်ခလစော (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 2 တွေင့် ကင့်ုံးလွေတ့်ခွေင ့်မငပုံးပါက) ငပုံးငဆောင့်ရမည့်ဖ စ့်ပပ ုံး နောရ အလိုက့်  ို  မဟုတ့် အဖခောုံးနည့်ုံးလမ့်ုံး (လစော၊ ငကော့်မရှင့်၊ လက့်ခ စ ည့်ဖ င ့်) ငပုံးငခ ရမည့်၊ 

• Denver ၏ အနည့်ုံးဆ ုုံးအခင ကုံးငငွေ (2022 တွေင့် $15.87) က   ို  င ော အဖခောုံးင ော အလုပ့် မောုံးဥပငေမ ောုံးကိုလည့်ုံး က င ့်  ုုံးပါက အဖမင ့်ဆ ုုံးစ နှုန့်ုံးကိ ုအ  ုုံးဖပြုပါ။ 

 

အခ  နော်ပ ို- အပတော်စဉ 40 နငှို့ော်အထ ော်၊ ကန ို့စဉ 12 သ ို ို့မဟိုတော် 12 ဆ ော်တ ို ော် ပ ိုမှနော်လိုပော်ခနှုနော််းထာ်းမ ာ်း၏ 1½ ဆ(စညော််းမ ဉ်း 4) 

• တစ့်ပတ့်လျှင့် နောရ  40 ငက ော့်  ို  မဟုတ့် 2 ပတ့်  ို  မဟုတ့် တစ့်ရက့်လျှင့် 12 နငှ ့်အထက့်၊ 2 ပတ့်  ို  မဟုတ့် ရက့်နငှ ့် အထက့်  ို  မဟုတ့် တစ့်ရက့် ပ မ့်ုံးမျှ နောရ နည့်ုံး ငနလျှင့် ငတောင့်မှ အခ ိန့်ပိုဟု  တ့်မှတ့် ည့်  

• အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် အခ ိန့်ပိုနောရ မ ောုံးအတွေက့် အခ ိန့်ပို လုပ့်ခ တစ့်ဆနငှ ့် တစ့်ဝက့် ငပုံးမည ့်အစောုံး အလုပ့်နောုံးရက့် (“အစောုံးထုိုံး နောုံးခ ိန့်”) ကို ငပုံးခွေင ့်မရှိပါ။  

• အဓိကကွေ လွေ မှုမ ောုံး/ ကင့်ုံးလွေတ့်ခွေင ့်မ ောုံး (အောုံးလ ုုံးကို စည့်ုံးကမ့်ုံးမ ောုံး 2.3-2.4 တွေင့် အင ုံးစိတ့်င ော့်ဖပထောုံး ည့်)။  

- က န့်ုံးမောငရုံး ငစောင ့်ငရှောက့်မှု အလုပ့်အခ ိြုျို့တွေင့် အခ ိန့်ပို မွေမ့်ုံးမ ထောုံး ည့်။ အခ ိြုျို့င ော ယောဉ်ကက ုံး ယောဉ်ငမောင့်ုံးမ ောုံးအတွေက့် ကင့်ုံးလွေတ့်ခွေင ့်မ ောုံး ရှိ ည့်။  

- ငတောင့်ငစောင့်ုံး နငှ့်ုံးငလျှောစ ုံးဖခင့်ုံး/နငှ့်ုံးငလျှောစ ုံး ည ့် အလုပ့်မ ောုံးတွေင့် အပတ့်စဉ် နောရ  40 အခ ိန့်ပိုလုပ့်ဖခင့်ုံး မရှိပါ ( ို  င ော့်  က့်ေရယ့်ဥပငေအရ အမ ောုံးစုအတွေက့် အခ ိန့်ပို 56 နောရ ) 

- 11/1/22 တွေင့် စိုက့်ပ ိြုုံးငရုံး၊ အခ ိန့်ပိုနောရ  60 ပပ ုံးငနောက့်၊ 12 နောရ အထက့် ရက့်မ ောုံးတွေင့် နောရ ဝက့် လစောငပုံး နောုံးခ ိန့် ရရှိပပ ုံး 15 နောရ  အထက့် ဖ စ့်ပါက အခ ိန့်ပိုင ကုံး ငပုံးရမည့်။  

 

 ထမငော််းစာ်းခ  နော်- မ နစော် 30 အကနာှ ော်အယ ှော် ငော််း ငော််းနငှို့ော် အခွနော် ငော််းလတွော်၊ အဆ ိုငော််းခ  နော် 5 နာရီ နငှို့ော်အထ ော်မ ာ်းအတ ွော် (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 1.9) 

• ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး ည့် တောဝန့်အောုံးလ ုုံးမှ အနောုံးယူပပ ုံး ကိုယ့်ငရုံးကိုယ့်တောလှုပ့်ရှောုံးမှုမ ောုံးကို လုပ့်ငဆောင့်နိငု့်မှ ော လစောမငပုံးရပါ။ 

• အလုပ့်တွေင့် အငနေှာက့်အယှက့်မဖ စ့်ဘ  ထမင့်ုံးစောုံးခ ိန့် မဖပြုလုပ့်ငပုံးနိငု့်ပါက တောဝန့်က ခ ိန့်အတွေင့်ုံး ထမင့်ုံးစောုံးခ ိန့်ကို ခွေင ့်ဖပြုရမည့်၊ ထုိအခ ိန့်အတွေက့် လစော ငပုံးရမည့် 

• လက့်ငတွေျို့က က  ဖ စ့်ငစရန့် ထမင့်ုံးစောုံးခ ိန့်မ ောုံး ည့် အဆိုင့်ုံးခ ိန့် စတင့်ပပ ုံးငနောက့် အနည့်ုံးဆ ုုံး 1 နောရ နငှ ့် အဆိုင့်ုံး မပပ ုံးဆ ုုံးမ  1 နောရ အလိုတွေင့် ရှိရပါမည့်။  

  

အနာ်းယ ခ  နော်မ ာ်း- 10 မ နစော်၊ လစာကပ်း၊ 4 နာရီတ ိုငော််း (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 5.2) 
 

အလုပ့်ခ ိန့် နောရ  2 အထိ >2, 6 အထိ >6, 10  အထိ >10, 14  အထိ >14, 18  အထိ >18, 22  အထိ >22 

နောုံးခ ိန့် ကောလမ ောုံး 0 1 2 3 4 5 6 
 

• ဆိုေ့်ဖပင့်ပတွေင့်ရှိရန့် မလိုအပ့်င ော့်လည့်ုံး အလုပ့်မပါဝင့်ရဘ  လက့်ငတွေျို့လုပ့်ငဆောင့်နိငု့် ည ့်အတိုင့်ုံးအတောအထိ 4 နောရ ၏ အလယ့်တွေင့်ရှိ င ့် ည့်။  

• အနောုံးယူခ ိန့်မ ောုံး ည့် အနည့်ုံးဆ ုုံးအခင ကုံးငငွေနငှ ့် အခ ိန့်ပိုရည့်ရွေယ့်ခ က့်မ ောုံးအတွေက့် အလုပ့်လုပ့် ည ့်အခ ိန့်ဖ စ့်ပပ ုံး အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် အနောုံးယူခ ိန့်မ ောုံးကို ခွေင ့်ဖပြုဖခင့်ုံးမရှိပါက၊ 

နောရ စဥ့်လုပ့်ခမဟုတ့်င ောဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးအပါအဝင့် အနောုံးယူခ ိန့်မ ောုံးအတွေက့် အခ ိန့်ပိုငပုံးရမည့်ဖ စ့် ည့်။ 

• အဓိကကွေ လွေ မှုမ ောုံး/ကင့်ုံးလွေတ့်ခွေင ့်မ ောုံး- 

- အခ ိြုျို့င ောအငဖခအငနမ ောုံးတွေင့်၊ 10 မိနစ့်အနောုံးယူခ ိန့်ကို 5 မိနစ့်မှ နစှ့်ပိုင့်ုံးခွေ နိငု့် ည့် (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 5.2.1) 

- စိုက့်ပ ိြုုံးငရုံး- အခ ိြုျို့င ောအလုပ့်မ ောုံး ည့် အနောုံးယူခ ိန့်ပိုလိုအပ့် ည့်။ အဖခောုံး ကင့်ုံးလွေတ့်ခွေင ့်မ ောုံး (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 2.3၊ နငှ ့် စိုက့်ပ ိြုုံးငရုံး အလုပ့် မောုံး အငဖခအငန စည့်ုံးကမ့်ုံးမ ောုံး) 

  

အလိုပော်ခ  နော်- အလိုပော်ရှငော်မ ာ်းသညော် ၎ငော််းတ ို ို့၏ အ    ်း  စစအတ ွော် လိုပော်အာ်း/ဝနော်ကဆာငော်မှု  ို လိုပော်ကဆာငော်ခခငော််းအတ ွော် ကပ်းကသာ လစာ (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 1.9) 

• အလုပ့် ပရိဝုဏ့်အတွေင့်ုံး၊ တောဝန့်က ခ ိန့်  ို  မဟုတ့် အလုပ့်ခွေင့်တွေင့် ရှိငန ည ့် အခ ိန့်တိုင့်ုံး ( ို  င ော့်လည့်ုံး တောဝန့်ခ ိန့် မဟုတ့် ည ့် ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး  အလုပ့် ပရိဝုဏ့်အတွေင့်ုံး ရှိငနဖခင့်ုံးမှော အက  ြုုံးမဝင့်ပါ)။ 

ငအောက့်ပါတို   ည့် အလုပ့်ခ ိန့် အဖ စ့် အက  ြုုံးဝင့် ည့်။ 

- အလုပ့်အဝတ့်အစောုံးမ ောုံး/ ဂ ယောမ ောုံးကို တပ့်ဆင့်ဖခင့်ုံး ( ို  င ော့်လည့်ုံး အလုပ့်ဖပင့်ပတွေင့် ဝတ့်ဆင့်ထောုံးင ော အဝတ့်အစောုံးမ ောုံး မဟုတ့်ပါ)၊  န  ့်ရှင့်ုံးငရုံး/တပ့်ဆင့်ဖခင့်ုံး ( ို  ) အဖခောုံး အလုပ့်ခ ိန့်ဖပင့်ပ တောဝန့်မ ောုံး  

- လုပ့်ငန့်ုံးခွေင့်တွေင့် တောဝန့်ခ ငပုံးဖခင့်ုံးကို ငစောင ့်ဆုိင့်ုံးဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် အလုပ့်နငှ ့်ပတ့် က့် ည ့် အခ က့်အလက့်မ ောုံးကို လက့်ခ ဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် မျှငဝဖခင့်ုံး၊ 

- လ ုဖခ ြုငရုံး/ ငဘုံးကင့်ုံးငရုံး စစ့်ငဆုံးဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် နောရ ခ ိန့်ဖခင့်ုံး/အဝင့် စောရင့်ုံး ွေင့်ုံးဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် အထွေက့် စောရင့်ုံး ွေင့်ဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် 

- အထက့်င ော့်ဖပပါ အလုပ့်မ ောုံးကို လုပ့်ငဆောင့်ရန့် ငစောင ့်ဆုိင့်ုံးခ ိန့်မ ောုံး။  

•  အလုပ့်ရှင့်၏ အက ိြုုံး ကိစစအတွေက့် ခရ ုံး ွေောုံးဖခင့်ုံး ည့် အက  ြုုံးဝင့်င ော့်လည့်ုံး အိမ့်မှ အလုပ့်၊ အလုပ့်မှ အိမ့် ို    ွေောုံးလောခ ိန့် ည့် အက  ြုုံးမဝင့်ပါ (စည့်ုံးကမ့်ုံး 1.9.2 တွေင့်အင ုံးစိတ့်အခ က့်မ ောုံး) 

• အိပ့်ခ ိန့်၊ လ ုငလောက့်စွေော အငနေှာက့်အယှက့်မရှိဘ   ကောဖမင ့်ပါက အိပ့်ခ ိန့်ကို အခ ိြုျို့င ောအငဖခအငနမ ောုံးတွေင့်  ယ့်ခ န့် ထောုံးနိငု့် ည့် (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 1.9.3 တွေင့်အင ုံးစိတ့်အခ က့်မ ောုံး)။ 

နိုတော်ယ မှုမ ာ်း၊ ခရ ော်ဒစော်မ ာ်း၊ အခက  ်းကငမွ ာ်းနငှို့ော် ထ နော််းသ မော််း လစာ (စညော််းမ ဉ်း 6၊ နငှို့ော် C.R.S. ကခေါငော််းစဉ 8 ၏ အပ ိုဒော် 4) 

• ငနောက့်ဆ ုုံးလစော- (အလုပ့်ရှင့်မှ အလုပ့်ထုတ့်ဖခင့်ုံး ဖ စ့်ပါက) ခ က့်ဖခင့်ုံး လစောငပုံးရမည့်  ို  မဟုတ့် (ဝန့်ထမ့်ုံးမှ နှုတ့်ထွေက့်လျှင့်)  အလုပ့်ထွေက့်ပပ ုံး ငနောက့်လ လစောရက့်။  

• အောုံးလပ့်ရက့်လုပ့်ခ- အလုပ့်မှ ထွေက့်မည ့် ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး ည့် အောုံးလပ့်ရက့်အတွေက့် အ  ုုံးမဖပြုထောုံးင ော လစောငပုံးခွေင ့် အပါအဝင့် က န့်ရှိင ော နငှ ့် အ  ုုံးမဖပြုင ော အောုံးလပ့်ရက့်ခွေင ့်အတွေက့် လစောအောုံးလ ုုံးကို 

ငပုံးငဆောင့်ရမည့်ဖ စ့်ပပ ုံး၊ အလုပ့်ထွေက့်ရ ည ့် အင ကောင့်ုံးအရင့်ုံး  ို  မဟုတ့် ကကိြုတင့် အင ကောင့်ုံး ကောုံးဖခင့်ုံး မရှိဘ   နတု့်ထွေက့်ဖခင့်ုံး အစရှိ ည့်တို    အငပေါ် မူတည့်၍ နှုတ့်ယူဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် ပယ့်ခ ဖခင့်ုံး မဖပြုရပါ။ 

• လစောမှ နတု့်ယူဖခင့်ုံးမ ောုံး- ငအောက့်တွေင့်င ော့်ဖပထောုံးင ော  ို  မဟုတ့် C.R.S တွေင့် င ော့်ဖပထောုံးပါက ခွေင ့်ဖပြု ည့်။ 8-4-105 (ဝန့်ထမ့်ုံး၏ အက ိြုုံးအတွေက့် စောဖ င ့် ငရုံး ောုံး ထောုံးင ော  ငဘောတူည ခ က့်၊ ရ အစ ရင့်ခ စောတွေင့် 

ခိုုံးယူမှု၊  ို  မဟုတ့် စောရင့်ုံးစစ့်ပပ ုံးငနောက့် ပစစည့်ုံးဆ ုုံးရှု  ုံးမှုအတွေက့်  အပါအဝင့် ဥပငေအရ လိုအပ့်င ော နတု့်ယူမှုမ ောုံး) 

• ငဘောက့်ဆူုံးမ ောုံး- အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် အနည့်ုံးဆ ုုံး လုပ့်ခ လစော ငအောက့် $3.02 ငလ ော ပပ ုံး (2022 တွေင့် $9.54 ငလ ော ပပ ုံး  ို  မဟုတ့် Denver တွေင့် $12.85  ငလ ော ) ငအောက့်တွေင့် အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် $3.02 အထိ 

ငပုံးငဆောင့်နိငု့်ပါ ည့်။ (က) ငဘောက့်ဆူမ ောုံးက (မဖ စ့်မငန ပိုက့်ဆ ငပုံးရ ည ့် ဝန့်ငဆောင့်ခမ ောုံးမဟုတ့်ပါ) လစောကို အငဖခခcံ က ငအောင့် ဖမ င ့်တင့်၊ (ခ)  ငဘောက့်ဆူမ ောုံးအောုံး  ငဘောက့်ဆူုံး မရင ော 

ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး/ပိုင့်ရှင့်မ ောုံးထ  ခွေ ငဝခွေင ့် မရှပိါ။ 

• အစောုံးအင ောက့်ခရက့်ေစ့်/နတု့်ယူဖခင့်ုံးမ ောုံး- ဆနဒအငလ ောက့်လက့်ခ ထောုံးင ောအစောုံးအစောမ ောုံး၏ ကုန့်က စရိတ့်  ို  မဟုတ့် တန့် ိုုံး (အလုပ့်ရှင့်အဖမတ့်မပါဘ ) အတွေက့် ခွေင ့်ဖပြု ည့်  

• တည့်ုံးခိုခ ခရက့်ေစ့်/နတု့်ယူဖခင့်ုံးမ ောုံး-  အဓိကအောုံးဖ င ့် ဝန့်ထမ့်ုံး၏ အက ိြုုံး ကိစစအတွေက့် (အလုပ့်ရှင့်  အက ိြုုံး ကိစစအတွေက့် မဟုတ့်) ဝန့်ထမ့်ုံး၏ဆနဒအငလ ောက့် အိမ့်ရောကို လက့်ခ ပါက၊ စောဖ င ့်ငရုံး ောုံး 

မှတ့်တမ့်ုံးတင့်ပပ ုံး တစ့်ပတ့်လျှင့် $25  ို  မဟုတ့် $100 အထိ (အိမ့်ရောအမ ိြုုံးအစောုံးငပေါ်မူတည့်၍) ခွေင ့်ဖပြု ည့်။  

• ယူန င ောင့်ုံးမ ောုံး- အထူုံး အထည့် ောုံး မပါ ည ့်  ို  မဟုတ့် ေ ဇုိင့်ုံး မပါ ည ့်  ောမန့် အ၀တ့်အစောုံးမ ောုံး မဟုတ့်ပါက အခမ   ပ  ပိုုံးငပုံးရမည့်။ အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် လိုအပ့် ည ့် အထူုံး  န  ့်ရှင့်ုံးငရုံး အတွေက့် 

ငပုံးငဆောင့်ရမည့်ဖ စ့်ပပ ုံး  ောမန့် ငဆွေုံးငဖမ ဖခင့်ုံးနငှ ့် အငပါက့်အပပ အတွေက့် စရ ငငွေ  ို  မဟုတ့် နတု့်ယူခွေင ့် မရှိပါ။ 

   

   COMPS မှ  ငော််းလတွော်ခွငို့ော်မ ာ်း (စညော််းမ ဉ်း 2.2 တငွော် အာ်းလ ို်း  ို စာရငော််းခပ စိုထာ်းသညော်။ အဓ    ငော််းလွတော်ခွငို့ော်မ ာ်းသညော် ကအာ ော်တငွော် က ာော်ခပထာ်းသညော်) 

• အမှုငဆောင့်မ ောုံး/ကက ုံး ကပ့်ငရုံးမ ုံးမ ောုံး၊ စ မ ခန  ့်ခွေ  ူမ ောုံးနငှ ့် ကျွမ့်ုံးက င့်ပညောရှင့်မ ောုံး ည့်  အနည့်ုံးဆ ုုံးလစော 2022 ခုနစှ့်တွေင့် $45,000 (နောရ အလိုက့် လုပ့်ခမဟုတ့်ပါ) (2023 ခုနစှ့်တွေင့် $50,000၊ 2024 ခုနစှ့်တွေင့် $55,000၊ 

ထုိ  ငနောက့် ငငွေင ကုံးင ောင့်ုံးပွေမှု အလိုက့် ခ ိန့်ည ိမည့်) အဆင ့်ဖမင ့် နည့်ုံးပညော ကွေန့်ဖပြူတော အလုပ့်မ ောုံးအတွေက့် $28.92/နောရ   

• အဖခောုံးဖမင ့်မောုံးင ော လစောရှိ ည ့် အလုပ့်မ ောုံး၊ ကောယ၀န့်ထမ့်ုံး မဟုတ့် ူမ ောုံး ည့် အထက့်င ော့်ဖပပါလစော အနည့်ုံးဆ ုုံး 2.25 ဆ ရှိရမည့် (2022 ခုနစှ့်တွေင့် $101,250) 

• စ မ ခန  ့်ခွေ မှုတွေင့် တက့်ကကစွေော ပါဝင့် ငဆောင့်ရွေက့်ပါက 20% ပိုင့်ရှင့်မ ောုံး  ို  မဟုတ့် အက ိြုုံးအဖမတ့် မယူင ောအ ွေ ျို့အစည့်ုံးတွေင့် လစောအမ ောုံးဆ ုုံး/အဆင ့်အဖမင ့်ဆ ုုံးဝန့်ထမ့်ုံး၊  

• အမ ိြုုံးမ ိြုုံးင ော (အောုံးလ ုုံးမဟုတ့်) အငရောင့်ုံးဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး၊ အငေှာုံး ယောဉ်ငမောင့်ုံးမ ောုံး၊ စခန့်ုံး/ဖပင့်ပ ပညောငရုံးနယ့်ပယ့်မှ ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး၊  ို  မဟုတ့် အိမ့်ဖခ ငဖမ မန့်ငနဂ ောမ ောုံး  

     

     

   မှတော်တမော််း ထ နော််းသ မော််းခခငော််းနငှို့ော် အခွငို့ော်အကရ်းမ ာ်း သတ ကပ်းခ  ော်မ ာ်း (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 7) 

• အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးအောုံးလ ုုံးကို (  ုုံးနစှ့် ကော  ိမ့်ုံးဆည့်ုံးထောုံးပါ) အလုပ့်ခ ိန့်၊ လစောနှုန့်ုံး (ငဘောက့်ဆူုံးမ ောုံးနငှ ့် ခရက့်ေစ့်မ ောုံး အပါအဝင့်) နငှ ့် စစုုငပါင့်ုံး လုပ့်ခ လစောမ ောုံး ပါ၀င့်င ော လစောရှင့်ုံးတမ့်ုံးမ ောုံး 

ငပုံးနိငု့်ရမည့်။  

•  ယခုနစှ့်ပိုစတောကို အလွေယ့်တကူ ငတွေျို့ ရှိ နိငု့်င ော ငနရောတွေင့် ဖပ ထောုံးရမည့်ဖ စ့်ပပ ုံး  ို  မဟုတ့် (အွေန့်လိုင့်ုံးမှ လုပ့် ည ့် ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးအတွေက့်) မဖပ နိငု့်ပါက  အလုပ့်စပပ ုံး တစ့်လအတွေင့်ုံး နငှ ့် ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးမှ 

မိတတ ြူငတောင့်ုံးင ောအခါတွေင့် ယခု ပိုစတောကို ငပုံးနိငု့်ရန့်မည့်။  

• အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် မည့် ည ့် အလုပ့် လက့်စွေ စောအုပ့်  ို  မဟုတ့် လက့်စွေ တွေင့်မဆို ဤပိုစတော၏မိတတ ြူ  ို  မဟုတ့် COMPS အမိန  ့်စော ပါရှိရမည့်၊ 

• ဤပိုစတောတွေင့် ပါရှိင ော အခ က့်အလက့်မ ောုံး  ဖ တ့်ငတောက့်ထောုံးပပ ုံး ဖပ ဖခင့်ုံး  အပါအဝင့် (ပို  စ့်တင့်ဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် ဖ န  ့်ဖ ြူုံးဖခင့်ုံး က   ို  င ော) အခွေင ့်အငရုံးစည့်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး  ကို ခ ိြုုံးင ောက့်ဖခင့်ုံးအတွေင့်  

ေဏ့်ငငွေနငှ ့်/ ို  မဟုတ့်  ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးအတွေက့်  တ့်မှတ့်ထောုံးင ော ခရက့်ေစ့်မ ောုံးအတွေက့် နတု့်ယူမှုမ ောုံး  ို  မဟုတ့်  COMPS မှ ကင့်ုံးလွေတ့်ခွေင ့်မ ောုံး   တ့်မှတ့်ခ က့် မဖပည ့်မ ဖခင့်ုံးတို   ဖ စ့်နိငု့် ည့်။  

    

   တ ိုငော်  ာ်းခ  ော်နငှို့ော် လ ော်တ ို ို့ခပနော်ခခငော််းဆ ိုငော်ရာ အခွငို့ော်အကရ်းမ ာ်း (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 8) 

• ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံး ည့် ဌောနခွေ  (ငအောက့်ပါအခ က့်အလက့်မ ောုံးကို ဆက့် ွေယ့်ရန့်) ခ ိြုုံးင ောက့်မှုမ ောုံးနငှ ့် ပတ့် က့်၍ တိုင့် ကောုံးစောမ ောုံး  ို  မဟုတ့် အ က ဖပြုခ က့်မ ောုံးကို ငပုံးပို  နိငု့် ည့်  ို  မဟုတ့် တရောုံးရ ုုံးတွေင့် တရောုံးစွေ  နိငု့် ည့်  

• အလုပ့်ရှင့်မ ောုံး ည့် ၎င့်ုံးတို  ၏ အခွေင ့်အငရုံးမ ောုံးကိ ုက င ့်  ုုံး ည ့် ဝန့်ထမ့်ုံးမ ောုံးအောုံး လက့်တ ု  ဖပန့်ဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် ဝင့်ငရောက့်စွေက့် က့်ခွေင ့် မရှိပါ။ 

• အမည့်မ ိ အ က ဖပြုခ က့်မ ောုံးကို လက့်ခ ပါ ည့်။ ငတောင့်ုံးဆိုပါက အမည့်ဝှက့်  ို  မဟုတ့် လျှိြုျို့ ဝှက့်ထောုံးမှုကို အကောအကွေယ့်ငပုံး ည့် (လစော ကောကွေယ့်ငရုံး စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 4.7) 

• လုပ့်ငန့်ုံး ည့် ငကော့်ပိုငရုံးရှင့်ုံး၊ မိတ့် က့်  ို  မဟုတ့် ပိုင့်ရှင့်(မ ောုံး) မဟုတ့်င ော   ုံးဖခောုံးခွေ ထွေက့် အ ွေ ျို့အစည့်ုံး  ည ့်တိုင့်ငအောင့် အခ ိြုျို့င ော ခ ိြုုံးင ောက့်မှုမ ောုံး အတွေက့်  လုပ့်ငန့်ုံး  ောမက ပိုင့်ရှင့်မ ောုံးနငှ ့် အဖခောုံးင ော 

လုပ့်ငန့်ုံးတောဝန့်ရှိ ပုဂ္ိြုလ့်မ ောုံးကို တောဝန့်ယူခိုင့်ုံးနိငု့် ည့် (စည့်ုံးမ ဉ်ုံး 1.6) 

• လူဝင့်မှုကက ုံး ကပ့်ငရုံး အငဖခအငန ည့် ဤအလုပ့် မောုံး အခွေင ့်အငရုံးမ ောုံးနငှ ့် မ က့်ဆိုင့်ပါ- ဌောနခွေ  ည့် စ ုစမ့်ုံးစစ့်ငဆုံးမှုမ ောုံး  ို  မဟုတ့် စ ရင့်ထ ုုံးမ ောုံးတွေင့် အငဖခအငနကို ငမုံးဖမန့်ုံးဖခင့်ုံး  ို  မဟုတ့် အစ ရင့်ခ ဖခင့်ုံးမဖပြုပါ။ 

လူဝင့်မှုကက ုံး ကပ့်ငရုံး အဆင ့်အတန့်ုံးကိ ုဤအခွေင ့်အငရုံးမ ောုံးနငှ ့် ငရောငထွေုံးစွေက့် က့် အ  ုုံးဖပြုဖခင့်ုံး ည့်  မည့် ူမဆို အတွေက့် တရောုံးမဝင့်ပါ (လုပ့်အောုံးခကောကွေယ့်ငရုံးစည့်ုံးမ ဉ်ုံး 4.8)

 

 

က ာော်လ ိုရာဒ ို အခ  နော်ပ ိုနငှို့ော် အနညော််းဆ ို်း လိုပော်ခလစာ စ ညွှနော််းမ ာ်း အမ န ို့ော် 

(“COMPS Order”) #38၊ ပ ိုစတာနငှို့ော် က  ညာခ  ော် 

သ ော်ကရာ ော်မှု 1/1/22- နစှော်စဉ အပော်ဒ တော်လိုပော်လ မို့ော်မညော်။ 

ဒဇီငော် ာလလယော်တငွော် ကနာ ော်ဆ ို်းကပေါ် ပ ိုစတာ  ို ရရှ န ိုငော်သညော် 

ဤပ ိုစတာသညော် အ  ဉ်းခ  ပော်ခ စော်ပပီ်း အလိုပော်သမာ်းဥပကဒ အခ  ော်အလ ော် အခပညို့ော်အစ ိုအခ စော် အာ်း  ို်း၍မရပေါ။ စညော််းမ ဉ်းမ ာ်း၊ အခ  ော်အလ ော်စာရွ ော်မ ာ်း၊  ာသာခပနော်ဆ ိုမှုမ ာ်း၊ ကမ်းခွနော််းမ ာ်း သ ို ို့မဟိုတော် တ ိုငော်  ာ်းခ  ော်မ ာ်း အတ ွော် ဆ ော်သယွော်ရနော်- 

အလိုပော်သမာ်း စ နှုနော််းမ ာ်းနငှို့ော် စာရငော််းအငော််းမ ာ်း ဌာန ColoradoLaborLaw.gov၊ cdle_labor_standards@state.co.us၊ 303-318-8441 / 888-390-7936။ 


