က

ာော်လရ
ို ာဒပို ြညော်နယော် လိုြော်ငနော််းခွင ော် ပြညော်သ ူ့ ျနော််းမာကရ်း အခွငအ
ော်ူ့ ကရ်း ြိုစတာ-

လစာပြညူ့ ခ
ော် ွင ော်ူ့ ထိုတက
ော် ာော်ကပြာက
၊

ျနော််းမာကသာ မသာ်းစိုမျာ်းနှငလ
ို ော် ငနော််းခွငမ
ော် ျာ်းအ
ူ့ော် ြ
အ

•
•
•
•
•

ျ ်းဝငော်မှု- မညော်သညူ့ ော်လြ
ို ော်ငနော််း အရွ ယော်အစာ်းပ စော်ကစ က

•

ို ကြ်းရမညော်ပ စော်ြါသညော်

•
•

ပပည်သြွ န််းမ ရရ်း အရရ်းရပေါ်အရပခအရန (PHE) တွင် PHE ပပီ်းဆ်းပပီ်းရန ြွ် 4 ပတ်မတျိင်မီ ရန ြွ်ဆြွ်တွွဲခွင် န ရီ 80 အထျိ သြွ်ရရ ြွ်ပါသည်။ *

•

အသ်းမပပြုရရသ်းသည် ကြွင််းြွ န်ခွင် 48 န ရီအထျိြွျိ လ မည်နစ်တွင် အသ်းပပြုခွင် ဆြွ်လြွ်ရရျိပါသည်။

(2)

ငော််းလိုပခ ကရ်း သမဟို
ို ူ့ တ ော်

ျနော််းမာကရ်းလအ
ို ြော်ချ

မ
ော် ျာ်းအတွ

ော် က ငော််း

ရရ ဂါရ ရြွပခင််း သျိမဟတ် ကြွျိြုတင်ြွ ြွွယ်ရစ ငရ
် ရ ြွ်မှု အပါအဝင် အလပ်ြွျိ အတ ်းအဆီ်းပြစ်ရစသည် စျိတ်ပျိင််းဆျိင်ရ

ျနော်ခွင ော်ူ့

သျိမဟတ် ရပ်ပျိင််းဆျိင်ရ

န မြွ န််းမှု၊ ထျိချိြွ်ဒဏ်ရ ရမှု သျိမဟတ်

ြွ န််းမ ရရ်း၊ ရနရ ပပန်လည်ခ ထ ်းရရ်း၊ ဉပရဒရရ်းရ သျိမဟတ် အပခ ်းဝန်ရဆ င်မှုမ ်း လျိအပ်ပခင််းြွျိ ပြစ်ရစသည် အျိမ်တွင်း် နပ
ျိ ်စြွ်ညှဉ်းပန််းမှု၊ လျိငပ
် ျိင််းဆျိင်ရ ရစ ်ြွ ်းမှု သျိမဟတ် ရ ဇဝတ်မှုရပမ ြွ်ရသ

•
•
•

(4)

PHE တွင် အစျိ်းရအရ ရျိတစ်ဦ်းြွ လပ်ငန််းခွင် သျိမဟတ် ဝန်ထမ််း၏ြွရလ်း တြွ်သည်ရြွ င််း သျိမဟတ် ရစ ငရ
် ရ ြွ်သည်ရနရ ြွျိ ပျိတ်လျိြွ်ပခင််း။

ပြညော်သ ူ့ ျနော််းမာကရ်း အကရ်းကြေါ်အကပခအကန (PHE) တွင ော် ဝနော်ထမော််းမျာ်းသညော် ကအာ

ော်ြါလအ
ို ြော်ချ

မ
ော် ျာ်းအတွ

ော် ကနာ

ော်

•

တ
ော် ွွဲ PHE ခွင ူ့ော်

ို အသ်းို ပြ နင
ို ြ
ော် ါသညော်*-

PHE တွင် ြွ်းစြွ်နင်
ျိ ရသ ရရ ဂါြွျိ ထျိရတွျို့ ပခင််း၊ ရရ ဂါလြွခဏ ပပပခင််း သျိမဟတ် ရရ ဂါရ ရြွပခင််းမ ်းရကြွ င် ြွျိယ်တျိင်သီ်းပခ ်းခွွဲရနပခင််း သျိမဟတ် အလပ်မဆင််းပခင််း-

(2)

အဆျိပါ န မြွ န််းမှုအတွြွ် ရရ ဂါရ ရြွမှု၊ ြွသမှု သျိမဟတ် (ကြွျိြုတင်ြွ ြွွယ် ရစ ငရ
် ရ ြွ်မှု အပါအဝင်) ရစ ငရ
် ရ ြွ်မှုြွျိ ရယရနပခင််း-

(3)

ယင််းြွွဲသျိ န မြွ န််းမှုြွျိ ပြစ်နင်
ျိ ရပခ သျိမဟတ် အနတရ ယ် ပျိမ ်းရစနျိင်သည် ြွ န််းမ ရရ်း အရပခအရနတစ်ခရကြွ င် အလပ်မဆင််းနျိင်ပခင််း- သျိမဟတ်

(4)

အမ ျိြု်းအစ ်း (1)-(3) ရျိ ြွရလ်း သျိမဟတ် အပခ ်းမျိသ ်းစြွျိ ပပြုစရစ ငရ
် ရ ြွ်ပခင််း သျိမဟတ် PHE ရကြွ င် ြွရလ်း၏ ရြွ င််း သျိမဟတ် ရစ ငရ
် ရ ြွ်သည်ဌ န မြွငပ် ခင််း။

အလိုြော်ရှင ော် မဝါဒမျာ်း (အသကြ်းချ
စာပ ငူ့ော် ကရ်းသာ်းထာ်းကသာ အသကြ်းချ

ော်၊ မှတတ
ော် မော််းမှတရ
ော် ာ၊ ထြော်တ်းို အသ်းို ပြ မှု၊

ိုယက
ော် ရ်းအချ

ိုယော်ကရ်းအချ

ော်အလ

ော် လိုပခ ကရ်း။ အလပ်ရင်မ ်းသည် အလပ်သမ ်းတစ်ဦ်း၏ (သျိမဟတ် ၎င််း၏မျိသ ်းစ၏) HFWA ဆျိင်ရ

မှတတ
ော် မော် ်းမျာ်း

ို ထနော််းသမော််းထာ်း

ာ ကတာငော််း ိုြါ

တငော်ခနော်မူ့ ှနော််းနင
ို က
ော် သာ" ခွငအ
ူ့ော် တွ

အကက
က

ငော််း

အလိုြော်လိုြော်ရ

ာငော််းရငော််းတစော်ခိုအတွ
ျနော်ခွငော်ူ့

PHE ခွငအ
ူ့ော် တွ

လစာပြညူ့ ော်ခွငူ့ော်

ို "ြျ

ော်

ွ

ော်" အပ စော် မယ

ော် အသကြ်းချ

•

ော်အလ

ော်ြါတို ပြ
ူ့ လိုြော်ကသာ ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း

ော်ပ စော်ကက

ိုရယရနော်စာရွ
ော် စာရွ

ော်

(ဆျိလျိသည်မ ပပြွခဒန
ျိ ရ
် ြွ်
ာငော််း ပြသသညူ့ ော် စာရွ

ော်စာတမော််း

မဟတ်ဘွဲ

ဝန်ထမ််းအလပ်ဆင််းရမည်ရြွ်)

ို အလိုြော်ရှငော်

ကလ်းရ

ို ပငငော််း

•

ော်

ော်တို

ော်ရယမှသာလျှငော်

ယငော််းခွငသ
ူ့ော် ညော်

သတော်မှတော်ချ

ော်နင
ှ ည
ူ့ော် ီကသာ

ကတာငော််းနင
ို ြ
ော် ါသညော်။

ော်စာတမော််း မလိုအြော်ြါ။
ော်အတွ

ာအ

ာငော််း

ို ခွငရ
ူ့ော်

ျ ်းဝငော်မှု ရှ ာကြ်းရနော် ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း

ော်အသ်းို ပြ မှုအတွ

က
ီ လျာော်၍ သက ာရို ်းပ ငူ့ော် ပြ လိုြော်ကသာ HFWA တိုငကော်

ယ
ွ ော်ကြ်းထာ်းကသာ

ျနော််းမာကရ်း/က ်း

ော်

ို ကတာငော််း

ော်ပခငော််း

ော် အလိုြော်ထတ
ို ပော် ခငော််း၊ ခခမော် ်းကပခာ

ို၍မရနင
ို ြ
ော် ါ။
ော်ပခငော််း သမဟို
ို ူ့ တော် တစော်နညော််းနညော််းပ ငူ့ော် လ

အမော်တင
ွ ်းော် ညှဉ်းြနော််းနှြော်စ

ော်မှု၊ လငော်ြိုင်းော် ိုငရ
ော် ာ ကစာော်

ာငော််း အကထာ

ာ်းမှု၊ သမဟို
ို ူ့ တော် ရာဇဝတော်မှုကပမာ

ော်ကသာ ကနှာငူ့ယ
ော် ှ

ော် ခွငရ
် ြွ်ြွျိ အရထ ြွ်အထ ်းပပရန် ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းသည်- (1) အြွယ်၍ ဝန်ရဆ င်မှုမ ်းြွျိ လြွ်ခရရျိပပီ်း

ော်မှုမျာ်းနှငူ့ော် ြတော်သ

ော်သညူ့ ော် လိုအြော်ချ

ာ်းမှု၊ ကတာငော််း

ိုမှု သမဟို
ို ူ့ တော် အပခာ်းလိုြော်က

ာငော်မှုသညော် မမှနော်

ော်အတွ

ငော််းလပို ခ ကရ်း
ာအ

င
ို ရ
ော် ာ

က ာော်ပြချ

န
ော် င
ှ ူ့ော်

ော်တပြနော်
ို ူ့ ပခငော််း သမဟို
ို ူ့ တော် ဝငော်ကရာ

နော်ြါ

ော်စွ

ော်

ော်ပခငော််း မပြ နင
ို ြ
ော် ါ-

အလပ်ရင်တစ်ဦ်းသည် ယင််းြွျိ သရဘ မတရန် သျိမဟတ်

ထိုတက
ော် ာော်ကပြာ

ွယော်ကြ်းသညူ့ ော် အသ်းို အက ာငော် အသ်းို ပြ မှုအတွ

ျ ်းဝငော်မှု - အလိုြော်ရှငန
ော် င
ှ ူ့ော် အလိုြော်သမာ်းအာ်းလို်း၊ ထအပြငော်
ို ူ့
အချ က
ျို့ သာ တစော်သ်းီ ြိုဂ္ဂလ

ခ
ို ျ

ော်

(“PHEW”)-

လိုြော်ငနော််းခွငော်

ော် အလိုြော်သမာ်းအခွငအ
ော်ူ့ ကရ်းမျာ်း
နော်ထရို

တ
ော် ာမျာ်း

ိုယော်စာ်းလှယော်မျာ်း " (အနည််းဆ်း တစ်သီ်းပဂဂလ ြွန်ထရျိြွ်တ 5 ဦ်းရျိရသ အလပ်ရင်တစ်ဦ်း သမဟို
ို ူ့ တော် လပ်ငန််းတစ်ခ) နင် "အလိုြော်သမာ်းမျာ်း"

PHEW သည် "အလပ်ရင်မ ်း" နင် "အလပ်သမ ်း" မ ်းြွျိသ မြွ "

ရအ ြွ်ပါလပ်ရပ်မ ်းြွျိ လ

ျနော််းမာကရ်း/က ်း

ော်တပြနော်
ို ူ့ ပခငော််း သမဟို
ို ူ့ တော် ဝငော်ကရာ

(1)

သမ ်းရျိ်းြွ မဟတ်ရသ

(2)

အထြွ်တွင် ရြ ်ပပထ ်းရသ
သ

•

ော်

ော်မှုမျာ်း

ို

နော် ူ့ ျငော်ရနော် အလိုြော်သမာ်း အခွငအ
ော်ူ့ ကရ်းမျာ်း-

ော်ပခငော််းသညော် ဥပရဒနငမ
် ညီပါ-

ပစ အပါအဝင် အစျိ်းရ၏ ြွ န််းမ ရရ်း သျိမဟတ် ရဘ်းြွင််းလပခြုရရ်း စည််းြွမ််းမ ်းြွျိ လပ်ငန််းခွငတ
် ွင် ခ ျိြု်းရြ ြွ်ပခင််းအရကြွ င််း သျိမဟတ် သျိသ ထင်ရ ်းရသ

ော်ကသခပခငော််း၊

ျ ်းကက

ညီပခငော််း သမဟို
ို ူ့ တော် ြါဝငော်က

ာငော်ရွ

နော် ူ့ ျငော်ပခငော််း သျိမဟတ်

ော်ပခငော််း။

ြွျိယ်စ ်းလယ်တစ်ဦ်းသည် အလပ်သမ ်းတစ်ဦ်း၏ PHEW ဆျိင်ရ စျိ်းရျိမ်ပပန်မှုြွျိ ရပြရင််းရန် မလျိအပ်ရသ ်လည််း စျိ်းရျိမ်ပပန်မှုသည် ြွ ျိြု်းရကြွ င််းဆီရလ ်ြွ သရဘ ရျိ်းပြင် ပပြုလပ်ပခင််းပြစ်ရနပါြွ ယင််းြွွဲသျိ

•

ိုယက
ော် ရ အ

ာအ

ယ
ွ က
ော် ြ်းသညူ့ ော် အသ်းို အက ာငော် ("PPE") အသ်းို ပြ ရနော် အလိုြော်သမာ်းမျာ်း၏ အခွငအ
ူ့ော် ကရ်းမျာ်း -

PPE သည် (1) လပ်ငန််းခွငတ
် ွင် ရပ်းထ ်းရသ အသ်းအရဆ င်ထြွ် ြို၍အ

ာအ

ွယော်ကြ်းလျှငော် (2) အစျိ်းရြွ န််းမ ရရ်း ရအဂ င်စီ (ြြွ်ဒရယ်၊ ပပည်နယ် သျိမဟတ် ရဒသဆျိင်ရ ) တစ်ခြွ တို

အလပ်သမ ်းြွျိ အလိုြော်မလိုြော်နင
ို ပော် ခငော််းမပြစ်ရစလျှင် အလပ်သမ ်းတစ်ဦ်းအ ်း ယငော််း၏

တင
ို ကော်

•

ိုယော်ြိုငော် PPE (နှာကခါငော််းစညော််း၊ မျ

ော်နာှ

ာ၊ လ

ော်အတော် အစရှသညော်)

ို

နဒအကလျာ

ော်တွနော််းထာ်းလျှငော်နင် (3)

ော်ဝတ်ဆင်ခွင် ပပြုရမည်ပြစ်သည်။

ာ်းြိုငခ
ော် ွငမ
ော်ူ့ ျာ်း (HFWA နှငော်ူ့ PHEW နှစခ
ော် ိုစလ်းို အရ)

ခ ျိြု်းရြ ြွ်မှုမ ်းြွျိ တျိင်ကြွ ်းခ ြွ်မ ်း သျိမဟတ် အမည်မရြ ်ပပဘွဲ အကြွပပြုခ ြွ်မ ်းအပြစ် ဌ နကြွီ်းသျိ တျိင်ကြွ ်းပါ သျိမဟတ် တရ ်းမစွွဲမီ ရပြရင််းခ ြွ်မ ်းပြင် ရပြရင််း၍မရလျှင် တရ ်းရ်းတွင် ရလျှ ြွ်ထ ်းပါ။

ော်အထာ်းပြရနော်ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းသည်- အထြွ်ပါ (1) အရ (ဥပမ အ ်းပြင် တရ ်းရရ်းရ သျိမဟတ် ရနထျိင်စရ ဝန်ရဆ င်မှုမ ်း ရပ်းသတစ်ဦ်းထမ) သျိမဟတ် အထြွ်ပါ (2) အရ သျိမဟတ်

ဤပျိစတ တွင် ရြွ ်လျိရ ဒျိပပည်နယ် လပ်ငန််းခွင် အမ ်းပပည်သြွ န််းမ ရရ်းဥပရဒ သ်းရပ်ြွျိ အြွ ဉ်းခ ြုပ်ရြ ်ပပထ ်းပါသည်- SB 20-205 (လစ ပပည်ခွင၊် HB 20-1415 နင် SB 22-097 (ြွ န််းမ ရရ်းနင် ရဘ်းြွင််းလပခြုရရ်းြွျိ ထတ်ရြ ်ရပပ ကြွ ်းပခင််း)။ ယင််းတွင် ြြွ်ဒရယ် အလပ်အြွျိင်ဆျိင်ရ ရဘ်းြွင််းမှုနင် ြွ န််းမ ရရ်း အြွ်ဥပရဒ (OSHA) အပါအဝင်
ရြွ ်လျိရ ဒျိပပည်နယ် အမ ်းပပည်သ ြွ န််းမ ရရ်းနင် ပတ်ဝန််းြွ င်ဌ န (CDPHE) ထမ သျိမဟတ် ရဒသဆျိင်ရ အမ ်းပပည်သ ြွ န််းမ ရရ်း ရအဂ င်စီမ ်းထမ အပခ ်း ြွ န််းမ ရရ်း သျိမဟတ် ရဘ်းြွင််းလပခြုရရ်း ဥပရဒမ ်း၊ စည််းြွမ််းမ ်းနင် အမျိနမ
် ်းမ အြွ ြု်းမဝင်ပါ။ ယင််းြွွဲသျိရသ ြွ န််းမ ရရ်းနင် ရဘ်းြွင််းလပခြုရရ်း သတင််းအခ ြွ်အလြွ်အတွြွ် အဆျိပါ ရအဂ င်စီမ ်းြွျိ ဆြွ်သွယ်ပါ။

ဤြိုစတာ

ို အလိုြော်သမာ်းမျာ်း အလွယတ
ော်

ပမငော်ကတွျို့ နင
ို က
ော် သာကနရာတွင ော် က ာော်ပြထာ်းရမညော်ပ စော်ခြီ်း အကဝ်းကရာ

ော် အလိုြော်သမာ်းမျာ်း

ို မျှကဝရမညော်ပ စော်

ာ လအ
ို ြော်ြါ

အပခာ်းကသာ

ာသာစ

ာ်းမျာ်းပ ငူ့ော် က ာော်ပြကြ်းရမညော်ပ စော်ခြီ်း ပ ညူ့ ော်စွ

ပော် ြငော် ငော်ထာ်းကသာ မညော်သညူ့ ော်နစ
ှ ော်စဉ ဗာ်းရှင်းော် ပ ငူ့မ
ော်

အစာ်းထ်းို ရမညော်ပ စော်ြါသညော်။
ဤြိုစတာသညော် အ

ျဉ်းချ ြော်ပ စော်ခြီ်း ပြညူ့ ော်စိုကသာ အလိုြော်သမာ်းဥြကဒ အချ

သမဟို
ို ူ့ တော် အမျာ်းပြညော်သ

အ
ော် လ

ျနော််းမာကရ်း အကရ်းကြေါ်အကပခအကန သတော်မှတခ
ော် ျ

ော်

ော်အပ စော် အသ်းို မပြ နင
ို ြ
ော် ါ။ စညော််း
စစအတွ

ော် (*သတော်မှတခ
ော် ျ

လပ်ငန််းခွင်

ာငော််း က
ီ လျာော်ကသာ စို်းရမော်ြြနော်မှုမျာ်း ပြသပခငော််း၊

လပ်ရဆ င်ခ ြွ်အတွြွ် လြွ်တပပန်ပခင််း သျိမဟတ် ဝင်ရရ ြွ်စွြွ်ြြွ်ပခင််းအရပေါ် စစမ််းစစ်ရဆ်းပခင််း သျိမဟတ် တရ ်းစွွဲဆျိပခင််း ပပြုရ တွင်

ိုယြ
ော် ိုင ော် တစော်

(2) ဝန်ထမ််း၏ြွျိယ်ပျိင် ရရ်းသ ်းခ ြွ်ြွျိ

ော် ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း (သမဟို
ို ူ့ တော် ဝနော်ထမော် ်း၏ မသာ်းစိုဝငော်)

ော်စွ

ငော််းလိုပခ ကရ်း ချ ်းက ာ

စျိ်းရျိမ်ပပန်ရကြွ င််း ပပသပခင််းအတွြွ် အလပ်သမ ်းြွျိ ထတ်ပယ်ပခင််း သျိမဟတ် အပခ ်းနည််းပြင် အရရ်းယရဆ င်ရွြွ်ပခင််းလည််း မပပြုနျိင်ရသ်းပါ။

ော်စာတမော် ်း မလိုအြော်ကသာော်လညော််း ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းသည် အလပ်ပပန်ဆင််းပခင််း သျိမဟတ် အလပ်မ ြွင််းြွွ ရနပခင််း (မည်သည်ြွ ပျိရစ သည်ပြစ်ရစ) ပြစ်သည်နင် လျိအပ်ပခင််း ရျိနင်
ျိ ပါသည်။

ျနော််းမာကရ်း ိုငရ
ော် ာ လိုအြော်ချ

ျ ်းကက

ရပ်းရနျိင်ပါသည်။

ော်လိုအြော်ကက

ော်စွ

ြွ န််းမ ရရ်း သျိမဟတ် ရဘ်းြွင််းလပခြုရရ်း ပချိမ််းရပခ ြွ်မှုအရကြွ င််းြွျိ ြွျိယ်စ ်းလယ်၊ အပခ ်းအလပ်သမ ်းမ ်း၊ အစျိ်းရ သျိမဟတ် အမ ်းပပည်သထသျိ

နော်၍ မရနင
ို ြ
ော် ါ။

ော်နင
ှ အ
ူ့ော် ထ

ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း၏

လိုြော်ငနော််းခွင ော်

ော် လိုပခ ကရ်းနှင ော်ူ့ လစာပြညူ့ ော်ခွင ော်ူ့ မှတတ
ော် မော််းမျာ်း)

ော်။ အလပ်ရင်မ ်းသည် ဝန်ထမ််းမ ်းအရနပြင် "ကြွျိြုတင်ခနမ
် န််းနျိင်ရသ " ခွငလ
် ျိအပ်ပါြွ မည်သျိ အသျိရပ်းသငသ
် ည်အတွြွ် "ြွ ျိြု်းရကြွ င််းဆီရလ ်ရသ

ဝနော်ထမော််းတစော်ဦ်း၏ (သမဟို
ို ူ့ တော် ဝနော်ထမော််း၏ မသာ်းစိုဝငော်တစော်ဦ်းဦ်း၏)

ခွငရ
ူ့ော်

ော်တပြနော်
ို ူ့ ပခငော််း သမဟို
ို ူ့ တ ော် ဝငော်ကရာ

ွဲူ့ ို ယင်
သ
်းအတွြွ်ရကြွ င် အလပ်ထတ်ပခင််း သျိမဟတ် အပခ ်းနည််းပြင် မရြွ င််းရသ ရဆ င်ရွြွ်မှုပပြုပခင််း မပပြုနျိင်ပါ။
ူ့

လစာပြညူ့ ော်ခွငူ့ော် ရယရာတွငော် "အစာ်းထ်းို လိုြော်သာ်း" သမဟို
ို ူ့ တော် အလိုြော်အ
အလိုြော်ရှငသ
ော် ညော် ကအာ

ို လ

("ြွျိယ်စ ်းလယ်" တစ်ဦ်းအတွြွ် အလပ်လပ်ရနရသ ဝန်ထမ််းမ ်း သမဟို
ို ူ့ တော် တစ်သီ်းပဂဂလ ြွန်ထရျိြွ်တ မ ်း)။

အပျိြွန်ြွ စရျိတ် ရပ်းရန်မလျိဘွဲ စ ရွ ြွ်စ တမ််းြွျိ ရရျိနင်
ျိ ပါြွ ြွ န််းမ ရရ်း သျိမဟတ် လမှုရရ်းဝန်ရဆ င်မှုမ ်း ရပ်းသထမ စ ရွ ြွ်စ တမ််းြွျိ- သမဟို
ို ူ့ တြ
ော် ါ

•

ြွ န််းမ ရရ်း သျိမဟတ် ရဘ်းြွင််းလပခြုရရ်း အခ ြွ်အလြွ်မ ်းနင်

ကြ်းရြါမညော်။ အလပ်ရင်မ ်းသည် မည်သည် ရန ြွ်ဆြွ်တွွဲ PHE ခွငမ
် ဆျိ အပါအဝင် ဝန်ထမ််းမ ်း (1) အသ်းပပြုနျိင်ရသ နင် (2) လြွ်ရျိခစ ်းခွငန
် စ်အတွင်း်

နင
ို သ
ော်

အ

ော်နင
ှ ူ့ော် ြိုစတာမျာ်း။ အလပ်ရင်မ ်းသည် (1) အပခ ်းအလပ်ဝင် စ ရွ ြွ်စ တမ််းမ ်း/မဝါဒမ ်းထြွ် ရန ြွ်မြွ ရစဘွဲ ဝန်ထမ််းအသစ်မ ်းအ ်း အသျိရပ်းခ ြွ် ရပ်းရမည်- နင် (2)

လပ်ထ်းလပ်နည််းမ ်း" ြွျိ စ ပြငရ
် ရ်းသ ်းရပ်းထ ်းပခင််း ပပြုနျိင်ရသ ်လည််း ယင််းမဝါဒနင် မြွျိြွ်ညီပခင််းအတွြွ် လစာပြညူ့ ော်ခွငူ့ော်

•

ဝနော်ထမော််း

ျနော််းမာကရ်း/လိုပခ ကရ်း င
ို ရ
ော် ာ စို်းရမော်ြြနော်မှုမျာ်းနှငော်ူ့ အ

ပြည်စွြွ်ပပင်ဆင်ထ ်းရသ ပျိစတ မ ်းြွျိ ပပသထ ်းြွ နစ်ြွန်ခ ျိနတ
် ွင် လြွ်ရျိဝန်ထမ််းမ ်းအ ်း ပြည်စွြွ်ပပင်ဆင်ထ ်းရသ အသျိရပ်းခ ြွ်မ ်းြွျိ ရပ်းရမည်။

ို

အလပ်ရင်သည်- (A) စ ရွ ြွ်စ တမ််းြွျိ လြွ်ခရရျိပပီ်းခ ျိန ် သျိမဟတ် ဝန်ထမ််းအလပ်ပပန်ဆင််းခ ျိန ် သျိမဟတ်

ထြော်တ်းို အသ်းို ပြ မှု။ အလပ်ရင်မဝါဒရပေါ် မတည်၍ အလပ်သမ ်းမ ်းသည် ခွငရ
် ြွ်ြွျိ န ရီအလျိြွ် သျိမဟတ် ရပခ ြွ်မျိနစ် တျိ်း၍သ်းနျိင်ပါသည်။

အ

PHE တစ်ခအတွင်း် ဝန်ထမ််းမ ်းသည် ကြွင််းြွ န်ခွင် 48 န ရီအထျိ ဆြွ်လြွ်ရရျိရနပပီ်း ကြွင််းြွ န်ခွငြွ
် ျိ အသ်းမပပြုမီ ရန ြွ်ဆြွ်တွွဲခွငြွ
် ျိ အသ်းပပြုနျိင်ပါသည်။

ျနော်ခွငူ့ော်

က
ီ လျာော်စွာ ယ ြါ

ခွငမ
် ပပြုရန် လျိအပ်ရသ ်လည််း ယင််းအတွြွ်ရကြွ င် ဝန်ထမ််းအရပေါ် အရရ်းယရဆ င်ရွြွ်ပခင််း မပပြုနျိင်ပါ။ ဝန်ထမ််းမ ်းသည် ခွငရ
် ြွ်ြွျိ အလွွဲသ်းစ ်းလပ်ပခင််းရကြွ င် အြွ ျိြု်းဆြွ်မ ်း ကြွြုရတွျို့ရ နျိင်ပါသည်။

(1)

ငော််း

ာငော််း

(4) HFWA ခ ျိြု်းရြ ြွ်မှုတစ်ခြွျိ စစမ််းစစ်ရဆ်းရ တွင် ပ်းရပါင််းပါဝင်ပခင််း/ြွညီပခင််း။

အမ ျိြု်းအစ ်း (1) သျိမဟတ် (2) တွင် ရြ ်ပပထ ်းရသ အရပခအရနတစ်ရပ်ရပ်ြွျိ ရတွျို့ ကြွြုရနရသည် မျိသ ်းစဝင် တစ်ဦ်းဦ်းြွျိ ပပြုစရစ ငရ
် ရ ြွ်ပခင််း သျိမဟတ်

က

ျ ်းကက

(1) HFWA ခွင် ရတ င််းဆျိပခင််း သျိမဟတ် ယပခင််း၊ (2) HFWA အခွငအ
် ရရ်းမ ်းြွျိ ြွ ငသ
် ်းပခင််းအတွြွ် အပခ ်းသတစ်ဦ်းြွျိ အသျိရပ်းပခင််း သျိမဟတ် ြွညီပခင််း၊ (3) HFWA လျိြွ်န မှုတစ်ခြွျိ တင်သွင်း် ပခင််း သျိမဟတ်

ရန ငယ
် ြွ်မ-ှု

"က

ော်ဟို

HFWA အခွငအ
ူ့ော် ကရ်းမျာ်း

ို အသ်းို ပြ နင
ို ြ
ော် ါသညော် -

(3)

•

ော်စာတမော််းသညော် မလိုကလာ

အသ်းပပြုထ ်းပပီ်းပြစ်ရသ လြွ်ရျိလစ ပပည်ခွင် ပမ ဏအရကြွ င််း စ ရွ ြွ်စ တမ််းြွျိ ရပ်းရပါမည်။ သတင််းအခ ြွ်အလြွ်ြွျိ တစ်လလျှငတ
် စ်ကြွျိမ် သျိမဟတ် HFWA ခွင် လျိအပ်လ ခ ျိနတ
် ွင် ရတ င််းဆျိနျိင်ပါသည်။

ြွ န််းမ ရရ်းအရပခအရန-

•

အလိုြော်ရှငမ
ော် ှ အလိုြော်သမာ်းတစော်ဦ်း၏ စာရွ

အခ ျိြုျို့ရသ အရပခအရနမ ်း (အလပ်ခ ျိနမ
် မန်ပခင််း၊ န ရီအလျိြွ် ရပ်းရခ မှုမဟတ်ပခင််း စသည်ပြင)် အတွြွ် အရသ်းစျိတ်မ ်းြွျိ Wage Protection Rule 3.5၊ 7 CCR 1103-7 တွင်ကြွည်ပါ။

ော်ြါ က ်း

ာငော်

ပတ်သြွ်သည် “အရသ်းစျိတ်အခ ြွ်မ ်း” ြွျိ ထတ်ရြ ်ရန် အလပ်သမ ်းမ ်းြွျိ ရတ င််းဆျိနျိင်မည်မဟတ်ရပ။ ထျိအခ ြွ်အလြွ်မ ်းြွျိ လျှျိြုျို့ ဝြွ်ရဆ်းမတ်တမ််းအပြစ် သရဘ ထ ်းရပါမည်။

ဝန်ထမ််းမ ်းြွျိ ခွငရ
် ြွ်အတွင်း် ၎င််းတျိ၏ ပမန်လစ နှုန်း် ထ ်းအတျိင််း ရပ်းရမည်ပြစ်ပပီ်း အလပ်ရင်သည် ၎င််းတျိ၏ ခစ ်းခွငမ
် ်းြွျိ ဆြွ်လြွ်ရပ်းရမည် ပြစ်ပါသည်။

(1)

•

ယ
ွ က
ော် ြ်းသညူ့ ော် အသ်းို အက

ြွင််းြွွ ရနခ ျိန ် (မည်သည်ြွ ပျိရစ သည်ပြစ်ရစ) မ ခနစ်ရြွ်အတွင်း် ဝန်ထမ််းြွျိ အရကြွ င််းကြွ ်းရမည် နင် (B) မလရလ ြွ်မှုြွျိ ပပင်ဆင်ရန်အတွြွ် ဝန်ထမ််းြွျိ အနည််းဆ်း ခနစ်ရြွ် ရပ်းရမည်။

ဝန်ထမ််းမ ်းအ ်းလ်းသည် အလပ်ခ ျိနန
် ရီ 30 လျှင် လစ ပပည်ခွင် 1 န ရီ ရရျိပပီ်း တစ်နစ်လျှင် ("ကြွင််းြွ န်ခွင"် ) 48 န ရီအထျိ ရရျိပါသည်။

ဝနော်ထမော််းမျာ်းသညော် ကအာ

•

ာအ

နှငော်ူ့

ဥပရဒဆျိင်ရ စ ရွ ြွ်စ တမ််းတစ်ခ (ဥပမ အ ်းပြင် ခ ြုပ်မျိန ် သျိမဟတ် ရွဲအစီရင်ခစ ) ြွျိ ရပ်းနျိင်ပါသည်။

ဥ
ော် ြကဒ (“HFWA”)- လစာပြညူ့ ော်ခွငူ့ော် အခွငအ
ူ့ော် ကရ်းမျာ်း

ာော်လိုရာဒပို ြညော်နယော်မှ အလိုြော်ရှငမ
ော် ျာ်း အာ်းလို်းသညော် လစာပြညူ့ ော်ခွင ူ့ော်

ာ်းပခငော််း အ

မော််းမျာ်း၊ အချ

အ
ော် လ

ော် စာရွ

မ
ော် ျာ်း၊

ာသာပြနော်

မ
ို ှုမျာ်း၊ ကမ်းခွနော််းမျာ်း သမဟို
ို ူ့ တော် တင
ို ကော်

န
ော် င
ှ ည
ူ့ော် ီကသာ အကရ်းကြေါ်အကပခအကန တစော်ခိုသညော် 2022 ဇွနော်လမှစ

ာ

လ
ော်

ော်သ

ာ်းချ

ဝ
ော် ငော်ကနြါသညော်)

မ
ော် ျာ်း အာ်းလ်းို အတွ
သ
ော် ယ
ွ ော်ရနော်မှာ -

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

ော်

ို

