
 

 က ာော်လ ိုရာဒ ိုပြညော်နယော် လိုြော်ငနော််းခွငော် ပြညော်သ ူ့ ျနော််းမာကရ်း အခွငူ့ော်အကရ်း ြ ိုစတာ- 

လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော်၊ ထိုတော်က ာော်ကပြာက ာ်းပခငော််းနငှူ့ော်အ ာအ ယွော်ကြ်းသညူ့ော် အသ ို်းအက ာငော်           

 ျနော််းမာကသာ မ သာ်းစိုမျာ်းနငှူ့ော်လိုြော်ငနော််းခွငော်မျာ်းအ ော်ဥြကဒ (“HFWA”)- လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော် အခွငူ့ော်အကရ်းမျာ်း 

အ ျ  ်းဝငော်မှု- မညော်သညူ့ော်လိုြော်ငနော််း အရွယော်အစာ်းပ စော်ကစ က ာော်လ ိုရာဒ ိုပြညော်နယော်မှ အလိုြော်ရှငော်မျာ်း အာ်းလ ို်းသညော် လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော်  ို ကြ်းရမညော်ပ စော်ြါသညော် 

• ဝနထ်မ််းမ  ်းအ ်းလ  ်းသည် အလ ပ်ခ ျိနန် ရီ 30 လျှင ်လစ ပပည ်ခွင  ်1 န ရီ ရရ ျိပပီ်း တစ်န စ်လျှင ်("ကြွင််းြွ နခ်ွင "်) 48 န ရီအထျိ ရရ ျိပါသည်။ 

• ပပည်သ  ြွ န််းမ ရရ်း အရရ်းရပေါ်အရပခအရန (PHE) တွင ်PHE ပပီ်းဆ  ်းပပီ်းရန ြွ် 4 ပတ်မတျိ ငမ်ီ ရန ြွ်ဆြွ်တွွဲခွင  ်န ရီ 80 အထျိ သြွ်ရရ ြွ်ပါသည်။ * 

• ဝနထ်မ််းမ  ်းြွျိ  ခွင ရ်ြွ်အတွင််း ၎င််းတျိ  ၏ ပ  မ နလ်စ နှုန််းထ ်းအတျိ င််း ရပ်းရမည်ပြစ်ပပီ်း အလ ပ်ရ ငသ်ည် ၎င််းတျိ  ၏ ခ စ ်းခွင မ်  ်းြွျိ  ဆြွ်လြွ်ရပ်းရမည် ပြစ်ပါသည်။ 

• အသ  ်းမပပြုရရသ်းသည ် ကြွင််းြွ နခ်ွင  ်48 န ရီအထျိြွျိ  လ မည ်န စ်တွင ်အသ  ်းပပြုခွင  ်ဆြွ်လြွ်ရရ ျိပါသည်။ 

• အခ ျိြုျို့ရသ  အရပခအရနမ  ်း (အလ ပ်ခ ျိနမ်မ နပ်ခင််း၊ န ရီအလျိ ြွ် ရပ်းရခ မှုမဟ တ်ပခင််း စသည်ပြင )် အတွြွ် အရသ်းစျိတ်မ  ်းြွျိ  Wage Protection Rule 3.5၊ 7 CCR 1103-7 တွင်ကြွည ်ပါ။ 

 

ဝနော်ထမော််းမျာ်းသညော် ကအာ ော်ြါ က ်း ငော််းလ ိုပခ  ကရ်း သ ို ူ့မဟိုတော်  ျနော််းမာကရ်းလ ိုအြော်ချ ော်မျာ်းအတ ွော် က ငော််း ျနော်ခွငူ့ော်  ို အသ ို်းပြ န ိုငော်ြါသညော် - 

(1) ရရ ဂါရ  ရြွပခင််း သျိ  မဟ တ် ကြွျိြုတငြ်ွ ြွွယ်ရစ င ရ်ရ  ြွ်မှု အပါအဝင ် အလ ပ်ြွျိ  အတ ်းအဆီ်းပြစ်ရစသည ် စျိတ်ပျိ င််းဆျိ ငရ်  သျိ  မဟ တ ် ရ ပ်ပျိ င််းဆျိ ငရ်  န မြွ န််းမှု၊ ထျိချိ ြွ်ဒဏရ် ရမှု သျိ  မဟ တ် 

ြွ န််းမ ရရ်းအရပခအရန- 

(2) ြွ န််းမ ရရ်း၊ ရနရ ပပနလ်ည်ခ ထ ်းရရ်း၊ ဉပရဒရရ်းရ  သျိ  မဟ တ် အပခ ်းဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ်း လျိ အပ်ပခင််းြွျိ  ပြစ်ရစသည ် အျိမ်တွင််းန ျိပ်စြွ်ညှဉ်းပန််းမှု၊ လျိငပ်ျိ င််းဆျိ ငရ်  ရစ ်ြွ ်းမှု သျိ  မဟ တ် ရ ဇဝတ်မှုရပမ ြွ်ရသ  

ရန  င ယ် ြွ်မှု- 

(3) အမ ျိြု်းအစ ်း (1) သျိ  မဟ တ် (2) တွင ်ရြ ်ပပထ ်းရသ  အရပခအရနတစ်ရပ်ရပ်ြွျိ  ရတွျို့ ကြွ ြုရနရသည ် မျိသ ်းစ ဝင ်တစ်ဦ်းဦ်းြွျိ  ပပြုစ ရစ င ရ်ရ  ြွ်ပခင််း သျိ  မဟ တ် 

(4) PHE တွင ်အစျိ ်းရအရ ရ ျိတစ်ဦ်းြွ လ ပ်ငန််းခွင ်သျိ  မဟ တ ်ဝနထ်မ််း၏ြွရလ်း တြွ်သည ်ရြွ  င််း သျိ  မဟ တ် ရစ င ရ်ရ  ြွ်သည ်ရနရ ြွျိ  ပျိတ်လျိ ြွ်ပခင််း။ 

 

ပြညော်သ ူ့ ျနော််းမာကရ်း အကရ်းကြေါ်အကပခအကန (PHE) တငွော် ဝနော်ထမော််းမျာ်းသညော် ကအာ ော်ြါလ ိုအြော်ချ ော်မျာ်းအတ ွော် ကနာ ော်  ော်တွွဲ PHE ခငွူ့ော်  ို အသ ို်းပြ န ိုငော်ြါသညော်*- 

(1) PHE တွင ်ြွ ်းစြွ်နျိ ငရ်သ ရရ ဂါြွျိ  ထျိရတွျို့ ပခင််း၊ ရရ ဂါလြွခဏ ပပပခင််း သျိ  မဟ တ် ရရ ဂါရ  ရြွပခင််းမ  ်းရကြွ င  ်ြွျိ ယ်တျိ ငသ်ီ်းပခ ်းခွွဲရနပခင််း သျိ  မဟ တ် အလ ပ်မဆင််းပခင််း- 

(2) အဆျိ ပါ န မြွ န််းမှုအတွြွ် ရရ ဂါရ  ရြွမှု၊ ြွ သမှု သျိ  မဟ တ် (ကြွျိြုတငြ်ွ ြွွယ် ရစ င ရ်ရ  ြွ်မှု အပါအဝင)် ရစ င ရ်ရ  ြွမ်ှုြွျိ  ရယ ရနပခင််း- 

(3) ယင််းြွွဲ သျိ   န မြွ န််းမှုြွျိ  ပြစ်နျိ ငရ်ပခ သျိ  မဟ တ် အနတရ ယ် ပျိ မ  ်းရစနျိ ငသ်ည ် ြွ န််းမ ရရ်း အရပခအရနတစ်ခ ရကြွ င  ်အလ ပ်မဆင််းနျိ င်ပခင််း- သျိ  မဟ တ် 

(4) အမ ျိြု်းအစ ်း (1)-(3) ရ ျိ ြွရလ်း သျိ  မဟ တ ်အပခ ်းမျိသ ်းစ ြွျိ  ပပြုစ ရစ င ရ်ရ  ြွ်ပခင််း သျိ  မဟ တ ်PHE ရကြွ င  ်ြွရလ်း၏ ရြွ  င််း သျိ  မဟ တ် ရစ င ရ်ရ  ြွ်သည ်ဌ န မြွင ပ်ခင််း။ 

PHE တစ်ခ အတွင််း ဝနထ်မ််းမ  ်းသည် ကြွင််းြွ နခ်ွင  ်48 န ရီအထျိ ဆြွ်လြွ်ရရ ျိရနပပီ်း ကြွင််းြွ နခ်ွင ြ်ွျိ  အသ  ်းမပပြုမီ ရန ြွ်ဆြွ်တွွဲခွင ြ်ွျိ  အသ  ်းပပြုနျိ ငပ်ါသည်။ 

 

အလိုြော်ရှငော် မ ဝါဒမျာ်း (အသ ကြ်းချ ော်၊ မှတော်တမော််းမှတော်ရာ၊ ထြော်တ ို်း အသ ို်းပြ မှု၊   ိုယော်ကရ်းအချ ော်အလ ော် လ ိုပခ  ကရ်းနငှူ့ော် လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော် မှတော်တမော််းမျာ်း) 

• စာပ ငူ့ော် ကရ်းသာ်းထာ်းကသာ အသ ကြ်းချ ော်နငှူ့ော် ြ ိုစတာမျာ်း။ အလ ပ်ရ ငမ်  ်းသည် (1) အပခ ်းအလ ပ်ဝင ်စ ရွြွ်စ တမ််းမ  ်း/မ ဝါဒမ  ်းထြွ် ရန ြွ်မြွ ရစဘွဲ ဝနထ်မ််းအသစ်မ  ်းအ ်း အသျိရပ်းခ ြွ် ရပ်းရမည်- န င  ် (2) 

ပြည ်စွြွ်ပပငဆ်ငထ် ်းရသ  ပျိ စတ မ  ်းြွျိ  ပပသထ ်းြွ  န စ်ြွ နခ် ျိနတ်ွင ်လြွ်ရ ျိဝနထ်မ််းမ  ်းအ ်း ပြည ်စွြွ်ပပငဆ်င်ထ ်းရသ  အသျိရပ်းခ ြွ်မ  ်းြွျိ  ရပ်းရမည်။ 

• "က   တငော်ခန ူ့ော်မှနော််းန ိုငော်ကသာ" ခွငူ့ော်အတွ ော် အသ ကြ်းချ ော်။ အလ ပ်ရ ငမ်  ်းသည် ဝနထ်မ််းမ  ်းအရနပြင  ် "ကြွျိြုတငခ်န  မ် န််းနျိ ငရ်သ " ခွင လ်ျိ အပ်ပါြွ မည်သျိ   အသျိရပ်းသင သ်ည်အတွြွ ် "ြွ ျိြု်းရကြွ င််းဆီရလ  ်ရသ  

လ ပ်ထ  ်းလ ပ်နည််းမ  ်း" ြွျိ  စ ပြင ရ်ရ်းသ ်းရပ်းထ ်းပခင််း ပပြုနျိ ငရ်သ ်လည််း ယင််းမ ဝါဒန င  ်မြွျိ ြွ်ညီပခင််းအတွြွ် လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော်  ို ပငငော််း နော်၍ မရန ိုငော်ြါ။ 

• က ငော််း ျနော်ခွငူ့ော်  ို အလိုြော်လိုြော်ရ ော် (ဆျိ လျိ သည်မ  ပပြွခဒျိနရ်ြွ် မဟ တ်ဘွဲ ဝနထ်မ််းအလ ပ်ဆင််းရမည ်ရြွ်) ကလ်းရ ော်နငှူ့ော်အထ ော်   ော်တ ို ော်ရယ မှသာလျှငော် ယငော််းခွငူ့ော်သညော် သတော်မှတော်ချ ော်နငှူ့ော်ညီကသာ 

အကက ာငော််းရငော််းတစော်ခိုအတ ွော်ပ စော်ကက ာငော််း ပြသသညူ့ော် စာရွ ော်စာတမော််း  ို အလိုြော်ရှငော်  ကတာငော််းန ိုငော်ြါသညော်။ 

• က ငော််း ျနော်ခွငူ့ော်  ိုရယ ရနော်စာရွ ော်စာတမော််း မလ ိုအြော်ကသာော်လညော််း ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် အလ ပ်ပပနဆ်င််းပခင််း သျိ  မဟ တ် အလ ပ်မ  ြွင််းြွွ ရနပခင််း (မည်သည်ြွ ပျိ ရစ သည်ပြစ်ရစ) ပြစ်သည်န င  ်လျိ အပ်ပခင််း ရ ျိနျိ ငပ်ါသည်။ 

PHE ခွငူ့ော်အတ ွော် စာရွ ော်စာတမော််း မလ ိုအြော်ြါ။ 

• ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း၏ (သ ို ူ့မဟိုတော် ဝနော်ထမော််း၏ မ သာ်းစိုဝငော်တစော်ဦ်းဦ်း၏)  ျနော််းမာကရ်း  ိုငော်ရာ လ ိုအြော်ချ ော်အတ ွော် ခွင ရ်ြွ်ြွျိ  အရထ ြွ်အထ ်းပပရန ်ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည်- (1) အြွယ်၍ ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ်းြွျိ  လြွ်ခ ရရ ျိပပီ်း 

အပျိ ြွ နြ်ွ စရျိတ် ရပ်းရနမ်လျိ ဘွဲ စ ရွြွ်စ တမ််းြွျိ  ရရ ျိနျိ ငပ်ါြွ ြွ န််းမ ရရ်း သျိ  မဟ တ် လ မှုရရ်းဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ်း ရပ်းသ ထ မ  စ ရွြွ်စ တမ််းြွျိ - သ ို ူ့မဟိုတော်ြါ  (2) ဝနထ်မ််း၏ြွျိ ယ်ပျိ င ် ရရ်းသ ်းခ ြွ်ြွျိ  

ရပ်းရနျိ ငပ်ါသည်။ 

• အ မော်တငွော််း ညှဉ်းြနော််းနှ ြော်စ ော်မှု၊ လ ငော်ြ ိုငော််း  ိုငော်ရာ ကစာော် ာ်းမှု၊ သ ို ူ့မဟိုတော် ရာဇဝတော်မှုကပမာ ော်ကသာ ကနာှငူ့ော်ယှ ော်မှုမျာ်းနငှူ့ော် ြတော်သ ော်သညူ့ော် လ ိုအြော်ချ ော်အတ ွော် ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း (သ ို ူ့မဟိုတော် ဝနော်ထမော််း၏ မ သာ်းစိုဝငော်)   

ခွငူ့ော်ရ ော်လ ိုအြော်ကက ာငော််း အကထာ ော်အထာ်းပြရနော်ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည်- အထြွ်ပါ (1) အရ (ဥပမ အ ်းပြင  ်တရ ်းရရ်းရ  သျိ  မဟ တ် ရနထျိ ငစ်ရ  ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ်း ရပ်းသ တစ်ဦ်းထ မ ) သျိ  မဟ တ် အထြွ်ပါ (2) အရ သျိ  မဟ တ် 

ဥပရဒဆျိ ငရ်  စ ရွြွ်စ တမ််းတစ်ခ  (ဥပမ အ ်းပြင  ်ခ ြုပ်မျိန   ်သျိ  မဟ တ် ရွဲအစီရငခ် စ ) ြွျိ  ရပ်းနျိ ငပ်ါသည်။ 

• အလိုြော်ရှငော်မှ အလိုြော်သမာ်းတစော်ဦ်း၏ စာရွ ော်စာတမော််းသညော် မလ ိုကလာ ော်ဟို  ျ  ်းကက ာငော််း ကီလျာော်စွာ ယ  ြါ  အလ ပ်ရ ငသ်ည-် (A) စ ရွြွ်စ တမ််းြွျိ  လြွ်ခ ရရ ျိပပီ်းခ ျိန ်သျိ  မဟ တ် ဝနထ်မ််းအလ ပ်ပပနဆ်င််းခ ျိန ်သျိ  မဟ တ် 

ြွင််းြွွ ရနခ ျိန ်(မည်သည်ြွ ပျိ ရစ သည်ပြစ်ရစ) မ  ခ နစ်ရြွ်အတွင််း ဝနထ်မ််းြွျိ  အရကြွ င််းကြွ ်းရမည် န င  ်(B) မလ  ရလ ြွ်မှုြွျိ  ပပငဆ်ငရ်နအ်တွြွ် ဝနထ်မ််းြွျိ  အနည််းဆ  ်း ခ နစ်ရြွ် ရပ်းရမည်။ 

• ထြော်တ ို်း အသ ို်းပြ မှု။ အလ ပ်ရ ငမ် ဝါဒရပေါ် မ တည်၍ အလ ပ်သမ ်းမ  ်းသည် ခွင ရ်ြွ်ြွျိ  န ရီအလျိ ြွ် သျိ  မဟ တ် ရပခ ြွ်မျိနစ် တျိ ်း၍သ  ်းနျိ ငပ်ါသည်။ 

• ဝနော်ထမော််း   ိုယော်ကရ်းအချ ော်အလ ော် လ ိုပခ  ကရ်း။ အလ ပ်ရ ငမ်  ်းသည် အလ ပ်သမ ်းတစ်ဦ်း၏ (သျိ  မဟ တ် ၎င််း၏မျိသ ်းစ ၏) HFWA ဆျိ ငရ်  ြွ န််းမ ရရ်း သျိ  မဟ တ် ရဘ်းြွင််းလ  ပခ ြုရရ်း အခ ြွ်အလြွ်မ  ်းန င  ်

ပတ်သြွ်သည ် “အရသ်းစျိတ်အခ ြွ်မ  ်း” ြွျိ  ထ တ်ရြ ်ရန ်အလ ပ်သမ ်းမ  ်းြွျိ  ရတ င််းဆျိ နျိ ငမ်ည်မဟ တ်ရပ။ ထျိ အခ ြွ်အလြွ်မ  ်းြွျိ  လျှျိြုျို့ ဝ ြွ်ရဆ်းမ တ်တမ််းအပြစ် သရဘ ထ ်းရပါမည်။ 

• မှတော်တမော််းမျာ်း  ို ထ နော််းသ မော််းထာ်း ာ ကတာငော််း  ိုြါ  ကြ်းရြါမညော်။ အလ ပ်ရ ငမ်  ်းသည် မည်သည ် ရန ြွ်ဆြွ်တွွဲ PHE ခွင မ်ဆျိ  အပါအဝင ် ဝနထ်မ််းမ  ်း (1) အသ  ်းပပြုနျိ ငရ်သ  န င  ် (2) လြွ်ရ ျိခ စ ်းခွင န်  စ်အတွင််း 

အသ  ်းပပြုထ ်းပပီ်းပြစ်ရသ  လြွ်ရ ျိလစ ပပည ်ခွင  ်ပမ ဏအရကြွ င််း စ ရွြွ်စ တမ််းြွျိ  ရပ်းရပါမည်။ သတင််းအခ ြွ်အလြွ်ြွျိ  တစ်လလျှငတ်စ်ကြွျိမ် သျိ  မဟ တ် HFWA ခွင  ်လျိ အပ်လ ခ ျိနတ်ွင ်ရတ င််းဆျိ နျိ ငပ်ါသည်။ 

HFWA အခငွူ့ော်အကရ်းမျာ်း  ို လ ော်တ ို ူ့ပြနော်ပခငော််း သ ို ူ့မဟိုတော် ဝငော်ကရာ ော်စွ ော်  ော်ပခငော််း 

• လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော်  ို "ြျ ော် ွ ော်" အပ စော် မယ  န ိုငော်သ ွဲူ့သ ို ူ့ ယင််းအတွြွ်ရကြွ င  ်အလ ပ်ထ တ်ပခင််း သျိ  မဟ တ် အပခ ်းနည််းပြင  ်မရြွ င််းရသ  ရဆ ငရွ်ြွ်မှုပပြုပခင််း မပပြုနျိ ငပ်ါ။ 

• လစာပြညူ့ော်ခွငူ့ော် ရယ ရာတငွော် "အစာ်းထ ို်းလိုြော်သာ်း" သ ို ူ့မဟိုတော် အလိုြော်အ ျ  ်းဝငော်မှု ရှာကြ်းရနော် ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း  ို ကတာငော််း  ို၍မရန ိုငော်ြါ။ 

• အလိုြော်ရှငော်သညော် ကအာ ော်ြါတ ို ူ့ ပြ လိုြော်ကသာ ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း  ို ခွငူ့ော်ရ ော်အသ ို်းပြ မှုအတွ ော် အလိုြော်ထိုတော်ပခငော််း၊ ခခ မော််းကပခာ ော်ပခငော််း သ ို ူ့မဟိုတော် တစော်နညော််းနညော််းပ ငူ့ော် လ ော်တ ို ူ့ပြနော်ပခငော််း သ ို ူ့မဟိုတော် ဝငော်ကရာ ော်စွ ော်  ော်ပခငော််း မပြ န ိုငော်ြါ- 

(1) HFWA ခွင  ်ရတ င််းဆျိ ပခင််း သျိ  မဟ တ ်ယ ပခင််း၊ (2) HFWA အခွင အ်ရရ်းမ  ်းြွျိ  ြွ င သ်  ်းပခင််းအတွြွ် အပခ ်းသ တစ်ဦ်းြွျိ  အသျိရပ်းပခင််း သျိ  မဟ တ် ြွ ညီပခင််း၊ (3) HFWA လျိ ြွ်န မှုတစ်ခ ြွျိ  တငသ်ွင််းပခင််း သျိ  မဟ တ် 

(4) HFWA ခ ျိြု်းရြ ြွ်မှုတစ်ခ ြွျိ  စ  စမ််းစစ်ရဆ်းရ တွင ်ပ ်းရပါင််းပါဝငပ်ခင််း/ြွ ညီပခင််း။ 

• ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း၏  ျ  ်းကက ာငော််း ကီလျာော်၍ သက ာရ ို ်းပ ငူ့ော် ပြ လိုြော်ကသာ HFWA တ ိုငော်က ာ်းမှု၊ ကတာငော််း  ိုမှု သ ို ူ့မဟိုတော် အပခာ်းလိုြော်က ာငော်မှုသညော် မမှနော် နော်ြါ  အလ ပ်ရ ငတ်စ်ဦ်းသည် ယင််းြွျိ  သရဘ မတ ရန ်သျိ  မဟ တ် 

ခွင မ်ပပြုရန ်လျိ အပ်ရသ ်လည််း ယင််းအတွြွ်ရကြွ င  ်ဝနထ်မ််းအရပေါ် အရရ်းယ ရဆ ငရွ်ြွ်ပခင််း မပပြုနျိ ငပ်ါ။ ဝနထ်မ််းမ  ်းသည် ခွင ရ်ြွြ်ွျိ  အလွွဲသ  ်းစ ်းလ ပ်ပခင််းရကြွ င  ်အြွ ျိြု်းဆြွ်မ  ်း ကြွ ြုရတွျို့ရ နျိ ငပ်ါသည်။ 

အ ာအ ယွော်ကြ်းထာ်းကသာ  ျနော််းမာကရ်း/က ်း ငော််းလ ိုပခ  ကရ်း  ိုငော်ရာ က ာော်ပြချ ော်နငှူ့ော် ထိုတော်က ာော်ကပြာ  ိုချ ော် (“PHEW”)- လိုြော်ငနော််းခွငော် 

 ျနော််းမာကရ်း/လ ိုပခ  ကရ်း  ိုငော်ရာ စ ို်းရ မော်ြ ြနော်မှုမျာ်းနငှူ့ော် အ ာအ ွယော်ကြ်းသညူ့ော် အသ ို်းအက ာငော် အသ ို်းပြ မှုအတ ွော် အလိုြော်သမာ်းအခွငူ့ော်အကရ်းမျာ်း 

အ ျ  ်းဝငော်မှု - အလိုြော်ရှငော်နငှူ့ော် အလိုြော်သမာ်းအာ်းလ ို်း၊ ထ ို ူ့အပြငော် အချ  ျို့ကသာ တစော်သ်ီးြိုဂ္ဂလ  နော်ထရ ို ော်တာမျာ်း 

• PHEW သည် "အလ ပ်ရ ငမ်  ်း" န င  ်"အလ ပ်သမ ်း" မ  ်းြွျိ သ မြွ "   ိုယော်စာ်းလှယော်မျာ်း " (အနည််းဆ  ်း တစ်သီ်းပ ဂဂလ ြွနထ်ရျိ ြွ်တ  5 ဦ်းရ ျိရသ  အလ ပ်ရ ငတ်စ်ဦ်း သ ို ူ့မဟိုတော် လ ပ်ငန််းတစ်ခ ) န င  ်"အလိုြော်သမာ်းမျာ်း" 

("ြွျိ ယ်စ ်းလ ယ်" တစ်ဦ်းအတွြွ် အလ ပ်လ ပ်ရနရသ  ဝနထ်မ််းမ  ်း သ ို ူ့မဟိုတော် တစ်သီ်းပ ဂဂလ ြွနထ်ရျိ ြွ်တ မ  ်း)။ 

လိုြော်ငနော််းခွငော်  ျနော််းမာကရ်း/က ်း ငော််းလ ိုပခ  ကရ်း ချ  ်းက ာ ော်မှုမျာ်း  ို  န ူ့ော် ျငော်ရနော် အလိုြော်သမာ်း အခွငူ့ော်အကရ်းမျာ်း- 

• ရအ ြွ်ပါလ ပ်ရပ်မ  ်းြွျိ  လ ော်တ ို ူ့ပြနော်ပခငော််း သ ို ူ့မဟိုတော် ဝငော်ကရာ ော်စွ ော်  ော်ပခငော််းသညော် ဥပရဒန င မ်ညီပါ- 

(1) သမ ်းရျိ ်းြွ မဟ တ်ရသ  ပ  စ  အပါအဝင ် အစျိ ်းရ၏ ြွ န််းမ ရရ်း သျိ  မဟ တ ် ရဘ်းြွင််းလ  ပခ ြုရရ်း စည််းြွမ််းမ  ်းြွျိ  လ ပ်ငန််းခွငတ်ွင် ခ ျိြု်းရြ ြွ်ပခင််းအရကြွ င််း သျိ  မဟ တ် သျိသ ထငရ်  ်းရသ  လ ပ်ငန််းခွင် 

ြွ န််းမ ရရ်း သျိ  မဟ တ် ရဘ်းြွင််းလ  ပခ ြုရရ်း ပချိမ််းရပခ ြွ်မှုအရကြွ င််းြွျိ  ြွျိ ယ်စ ်းလ ယ်၊ အပခ ်းအလ ပ်သမ ်းမ  ်း၊ အစျိ ်းရ သျိ  မဟ တ် အမ  ်းပပည်သ ထ သျိ    ျ  ်းကက ာငော််း ကီလျာော်ကသာ စ ို်းရ မော်ြ ြနော်မှုမျာ်း ပြသပခငော််း၊ 

(2) အထြွ်တွင ် ရြ ်ပပထ ်းရသ  လ ပ်ရဆ င်ခ ြွ်အတွြွ် လြွ်တ   ပပနပ်ခင််း သျိ  မဟ တ် ဝငရ်ရ ြွ်စွြွ်ြြွ်ပခင််းအရပေါ် စ  စမ််းစစ်ရဆ်းပခင််း သျိ  မဟ တ် တရ ်းစွွဲဆျိ ပခင််း ပပြုရ တွင ်  န ူ့ော် ျငော်ပခငော််း သျိ  မဟ တ် 

သ ော်ကသခ ပခငော််း၊   ညီပခငော််း သ ို ူ့မဟိုတော် ြါဝငော်က ာငော်ရွ ော်ပခငော််း။ 

• ြွျိ ယ်စ ်းလ ယ်တစ်ဦ်းသည် အလ ပ်သမ ်းတစ်ဦ်း၏ PHEW ဆျိ ငရ်  စျိ ်းရျိမ်ပ ပနမ်ှုြွျိ  ရပြရ င််းရန ် မလျိ အပ်ရသ ်လည််း စျိ ်းရျိမ်ပ ပနမ်ှုသည် ြွ ျိြု်းရကြွ င််းဆီရလ  ်ြွ  သရဘ ရျိ ်းပြင  ် ပပြုလ ပ်ပခင််းပြစ်ရနပါြွ ယင််းြွွဲ သျိ   

စျိ ်းရျိမ်ပ ပနရ်ကြွ င််း ပပသပခင််းအတွြွ် အလ ပ်သမ ်းြွျိ  ထ တ်ပယ်ပခင််း သျိ  မဟ တ် အပခ ်းနည််းပြင  ်အရရ်းယ ရဆ ငရွ်ြွ်ပခင််းလည််း မပပြုနျိ ငရ်သ်းပါ။ 

  ိုယော်ြ ိုငော် တစော်  ိုယော်ကရ အ ာအ ယွော်ကြ်းသညူ့ော် အသ ို်းအက ာငော် ("PPE") အသ ို်းပြ ရနော် အလိုြော်သမာ်းမျာ်း၏ အခငွူ့ော်အကရ်းမျာ်း - 

• PPE သည ် (1) လ ပ်ငန််းခွငတ်ွင ်ရပ်းထ ်းရသ  အသ  ်းအရဆ ငထ်ြွ် ြ ို၍အ ာအ ွယော်ကြ်းလျှငော် (2) အစျိ ်းရြွ န််းမ ရရ်း ရအဂ ငစ်ီ (ြြွ်ဒရယ်၊ ပပည်နယ် သျိ  မဟ တ် ရဒသဆျိ ငရ် ) တစ်ခ ြွ တ ို ော်တွနော််းထာ်းလျှငော်န င  ် (3) 

အလ ပ်သမ ်းြွျိ  အလိုြော်မလိုြော်န ိုငော်ပခငော််းမပြစ်ရစလျှင ်အလ ပ်သမ ်းတစ်ဦ်းအ ်း ယငော််း၏  ိုယော်ြ ိုငော် PPE (နာှကခါငော််းစညော််း၊ မျ ော်နာှ ာ၊ လ ော်အ တော် အစရှ သညော်)   ို  နဒအကလျာ ော်ဝတ်ဆငခ်ွင  ်ပပြုရမည်ပြစ်သည်။ 

တ ိုငော်က ာ်းြ ိုငော်ခွငူ့ော်မျာ်း (HFWA နငှူ့ော် PHEW နစှော်ခိုစလ ို်းအရ) 

• ခ ျိြု်းရြ ြွ်မှုမ  ်းြွျိ  တျိ ငက်ြွ ်းခ ြွ်မ  ်း သျိ  မဟ တ ်အမည်မရြ ်ပပဘွဲ အကြွ ပပြုခ ြွ်မ  ်းအပြစ် ဌ နကြွီ်းသျိ   တျိ ငက်ြွ ်းပါ သျိ  မဟ တ် တရ ်းမစွွဲမီ ရပြရ င််းခ ြွ်မ  ်းပြင  ်ရပြရ င််း၍မရလျှင ်တရ ်းရ  ်းတွင ်ရလျှ ြွ်ထ ်းပါ။

 

 

 

ဤပျိ စတ တွင ်ရြွ ်လျိ ရ ဒျိ ပပည်နယ် လ ပ်ငန််းခွင ်အမ  ်းပပည်သ ြွ န််းမ ရရ်းဥပရဒ သ  ်းရပ်ြွျိ  အြွ ဉ်းခ ြုပ်ရြ ်ပပထ ်းပါသည်- SB 20-205 (လစ ပပည ်ခွင ၊် HB 20-1415 န င  ်SB 22-097 (ြွ န််းမ ရရ်းန င  ်ရဘ်းြွင််းလ  ပခ ြုရရ်းြွျိ  ထ တ်ရြ ်ရပပ ကြွ ်းပခင််း)။ ယင််းတွင ်ြြွ်ဒရယ် အလ ပ်အြွျိ ငဆ်ျိ ငရ်  ရဘ်းြွင််းမှုန င  ်ြွ န််းမ ရရ်း အြွ်ဥပရဒ (OSHA) အပါအဝင ်

ရြွ ်လျိ ရ ဒျိ ပပည်နယ် အမ  ်းပပည်သ  ြွ န််းမ ရရ်းန င  ်ပတ်ဝန််းြွ ငဌ် န (CDPHE) ထ မ  သျိ  မဟ တ် ရဒသဆျိ ငရ်  အမ  ်းပပည်သ  ြွ န််းမ ရရ်း ရအဂ ငစ်ီမ  ်းထ မ  အပခ ်း ြွ န််းမ ရရ်း သျိ  မဟ တ် ရဘ်းြွင််းလ  ပခ ြုရရ်း ဥပရဒမ  ်း၊ စည််းြွမ််းမ  ်းန င  ်အမျိန  မ်  ်းမ   အြွ  ြု်းမဝငပ်ါ။ ယင််းြွွဲ သျိ  ရသ  ြွ န််းမ ရရ်းန င  ်ရဘ်းြွင််းလ  ပခ ြုရရ်း သတင််းအခ ြွ်အလြွ်အတွြွ် အဆျိ ပါ ရအဂ ငစ်ီမ  ်းြွျိ  ဆြွ်သွယ်ပါ။ 

ဤြ ိုစတာ  ို အလိုြော်သမာ်းမျာ်း အလယွော်တ   ပမငော်ကတွျို့ န ိုငော်ကသာကနရာတငွော် က ာော်ပြထာ်းရမညော်ပ စော်ခြီ်း အကဝ်းကရာ ော် အလိုြော်သမာ်းမျာ်း  ို မျှကဝရမညော်ပ စော် ာ လ ိုအြော်ြါ  အပခာ်းကသာ  ာသာစ ာ်းမျာ်းပ ငူ့ော် က ာော်ပြကြ်းရမညော်ပ စော်ခြီ်း ပ ညူ့ော်စွ ော်ပြငော် ငော်ထာ်းကသာ မညော်သညူ့ော်နစှော်စဉ ဗာ်းရှငော််းပ ငူ့ော်မ  ို 

အစာ်းထ ို်းရမညော်ပ စော်ြါသညော်။ 

ဤြ ိုစတာသညော် အ ျဉ်းချ ြော်ပ စော်ခြီ်း ပြညူ့ော်စ ိုကသာ အလိုြော်သမာ်းဥြကဒ အချ ော်အလ ော်အပ စော် အသ ို်းမပြ န ိုငော်ြါ။ စညော််း မော််းမျာ်း၊ အချ ော်အလ ော် စာရွ ော်မျာ်း၊  ာသာပြနော်  ိုမှုမျာ်း၊ ကမ်းခွနော််းမျာ်း သ ို ူ့မဟိုတော် တ ိုငော်က ာ်းချ ော်မျာ်း အာ်းလ ို်းအတ ွော်  

သ ို ူ့မဟိုတော် အမျာ်းပြညော်သ   ျနော််းမာကရ်း အကရ်းကြေါ်အကပခအကန သတော်မှတော်ချ ော်  စစအတ ွော် (*သတော်မှတော်ချ ော်နငှူ့ော်ညီကသာ အကရ်းကြေါ်အကပခအကန တစော်ခိုသညော် 2022 ဇွနော်လမှစ ာ   ော်လ ော်သ ော်ဝငော်ကနြါသညော်)   ော်သယွော်ရနော်မှာ - 

DIVISION OF LABOR STANDARDS & STATISTICS, ColoradoLaborLaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, 303-318-8441 / 888-390-7936 ပ စော်ြါသညော်။ 
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