COVID-19 (ကိ(
ု ိ)*ဗိင
ု း် ရပ်စ)် 1ှင့် အလုပသ
် မား

စာမျ

မ7းအတွက် အလုပလ
် က်မအ
ဲ့ ာမခံေ>ကး
ေမးခွ နး် များ*ှင့် အေြဖများ

ေမး 1- ကို$ု ိ နာဗိုင်းရပ် စ် (COVID-19) .ှင့် ဆက်စပ် သည့် ြပဿနာများေ9ကာင့် က:.်ပ
ု ် အလုပ်ရပ် နား
ခံ ရလ?င် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကးကို က:.်ပ
ု ် ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ မိ မိ အမှားေ9ကာင့် မဟုတ်ဘဲ အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ် သွားသူများအတွက် အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ ြပည်နယ်
အလုပ်လက်မဲ့ ခံ စားခွ င်မ
့ ျား Aှ ိ ပါသည်။ အလုပ်Aှင်က လုပ်ငန်းများကို ပိ တ်သိမ်းရLပီ း မည်သည့် အလုပ်မ? မAှ ိ ေတာ့
လ?င် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး ခံ စားခွ င်A
့ ှ ိ ေသာ ၎င်း၏ ဝန်ထမ် းများသည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား
ကို ရAှ ိ ပါမည်။
ေမး 2- ကို$ု ိ နာ ဗိုင်းရပ် စ်ေ9ကာင့် ကုနထ
် ုတ်လပ
ု ် မR ဆံုးS$Rံးရသည့်အတွက် က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က
ဝန်ထမ် းများကို အလုပ်ရပ် နားလိက
ု ်လ?င် ဝန်ထမ် းများသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ မိ မိ အမှားေ9ကာင့် မဟုတ်ဘဲ အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ် သွားသူ မည်သူမဆို အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား
ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ ကို$ု ိ နာ ဗိုင်းရပ် စ်ြဖစ် ပွားေသာေ9ကာင့် ကုနထ
် ုတ်လပ
ု ် ငန်း ဆံုးS$Rံးရသည့်အတွက် အလုပ်Aှင်က
ဝန်ထမ် းများကို အလုပ်ရပ် နားလိက
ု ်လ?င် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး ခံ စားခွ င်A
့ ှ ိ ေသာ ၎င်း၏ ဝန်ထမ် းများသည်
အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ ပါမည်။
ေမး 3- က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်သည် COVID-19 ေ9ကာင့် အ$R ံ းေပTေနသည့်အတွက် သိU မဟုတ် အလုပ်မAှ ိ
သည့်အတွက် ဝန်ထမ် းများကို ယာယီ အလုပ်ရပ် နားလိက
ု ်လ?င် ဝန်ထမ် းများသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ် ဥပေဒအရ အလုပ်မAှ ိ ချ ိန်တင
ွ ် ဝန်ထမ် းတစ် ဦးကို အလုပ်မှ ယာယီ ရပ် နား
.ိင
ု ်သည်။

စာမျ

ေမး 4- က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်သည် COVID-19 ေစာင့်9ကည့်ကာလအတွင်း က:.်ပ
ု ် ကို အိ မ်တင
ွ ် ေနခို င်း.ိင
ု ်ပါသလား။
ေြဖ- ေနခို င်း.ိင
ု ်ပါသည်။ သင်သည် ြပည်ပသိU သွားေရာက်ခဲ့ပါက သိU မဟုတ် ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် ေဒသသိU
သွားေရာက်ခဲ့သူ.ှင့် ထိေတZခဲ့ပါက သင့်ကို 14 ရက်9ကာ အိ မ်တင
ွ ် ေနခို င်းရန် လိ.
ု င
ုိ ်ပါသည်။ အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း၊
နာမကျန်းခွ င်ယ
့ ူြခင်း၊ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူြခင်း (“PTO”)၊ မိ သားစု.ှင့် ေဆးခွ င့် အက်ဥပေဒ (“FMLA”)၊ မသန်စွမ်းမR.ှင့်
အြခား ေရွ းချယ်စရာများ ပံ့ပိုးေပး.ိင
ု ်မR.ှင့် စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူ၍
မရ.ိင
ု ်ပါက သင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စား.ိင
ု ်ပါသည်။
ေမး 5- က:.်ပ
ု ် သည် ြပည်ပသိU သွားေရာက်ခဲ့ေသာေ9ကာင့် သိU မဟုတ် ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် ေဒသတစ် ခုသိU
သွားေရာက်ခဲ့သူ.ှင့် ထိေတZခဲ့ြခင်းေ9ကာင့် က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က က:.်ပ
ု ် ကို အိ မ်တင
ွ ် ေနခို င်းပါက က:.်ပ
ု ်
အေနြဖင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ သင်သည် ြပည်ပသိU သွားေရာက်ခဲ့ပါက သိU မဟုတ် ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် ေဒသသိU
သွားေရာက်ခဲ့သူ.ှင့် ထိေတZခဲ့ပါက သင့်ကို 14 ရက်9ကာ အိ မ်တင
ွ ် ေနခို င်းရန် လိ.
ု င
ုိ ်ပါသည်။ အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း၊
နာမကျန်းခွ င်၊့ PTO၊ FMLA၊ မသန်စွမ်းမR.ှင့် အြခားေရွ းချယ်စရာများ ပံ့ပိုးေပး.ိင
ု ်မR.ှင့် စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်
ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူ၍ မရ.ိင
ု ်ပါက သင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စား
.ိင
ု ်ပါသည်။
ေမး 6- COVID-19 ေရာဂါ သံသယေ9ကာင့် က:.်ပ
ု ် သည် မြဖစ် မေန အသွားအလာ ကနသ
် ့ တ်၍ ေနထိုင်ေနရပါ
က အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ကိစ^ရပ် တစ် ခုချင်းအလိက
ု ် အကျ ိQးခံ စား.ိင
ု ်ခွင်က
့ ို ဆံုးြဖတ်ပါမည်။ COVID-19 ေရာဂါ သံသယAှ ိ မRသည်
ကျ ိQးေ9ကာင်းသင့်ေလျာ် မRAှိLပီ း အချက်အလက်များက ေရာဂါ ကူးစက်.င
ုိ ်ေြခ ြမင့်မားေ9ကာင်း ြပသေနပါက သင့်
အေနြဖင့် ဗိုင်းရပ် စ်ပိုး ကူးစက်ခံရြခင်း Aှ ိ မAှ ိ ေစာင့်9ကည့်ကာလအတွက် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။
အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း၊ နာမကျန်းခွ င်၊့ PTO၊ FMLA၊ မသန်စွမ်းမR.ှင့် အြခားေရွ းချယ်စရာများ ပံ့ပိုးေပး.ိင
ု ်မR.ှင့်
စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူ၍ မရ.ိင
ု ်ပါက သင်သည် အလုပ်လက်မဲ့
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စား.ိင
ု ်ပါသည်။

ေမး 7- က:.်ပ
ု ် သည် COVID-19 ေရာဂါ ခံ စားေနရLပီ း အလုပ်မလုပ်.င
ုိ ်ပါက အလုပ်လက်မဲ့

စာမျ

အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း၊ နာမကျန်းခွ င်၊့ PTO၊ FMLA၊ မသန်စွမ်းမR.ှင့် အြခားေရွ းချယ်စရာ
များ ပံ့ပိုးေပး.ိင
ု ်မR.ှင့် စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ သင့်အလုပ်Aှင်ထံမှ လစာြဖင့် ခွ င့် မ
ရAှ ိ ပါက သင်သည် ြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး မရ.ိင
ု ်ေသာ် လည်း ကပ် ေရာဂါကာလ အလုပ်လက်မဲ့
အကူအညီ (“PUA”) ကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။
ေမး 8- က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က ဝန်ထမ် းတစ် ဦးတွင် COVID-19 ေရာဂါ ေတZAှိရြခင်းေ9ကာင့် စီ းပွားေရး
လုပ်ငန်းများကို ပိ တ်လိက
ု ်ရပါက က:.်ပ
ု ် အေနြဖင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။
ေမးခွ နး် 9- က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ် သည့် ကျန်းမာေရး ကိစ^ရပ် များေ9ကာင့်
အလုပ်ပိတ်ထားရသည့်အတွက် က:.်ပ
ု ် အလုပ်မလုပ်.င
ုိ ်ပါက အလုပ်AှာေဖွမRများ ြပQလုပ်ရန် လိပ
ု ါသလား။
ေြဖ- သင်သည် COVID-19 ၏ အကျ ိQးဆက်အြဖစ် အာမခံ ေ9ကး ေလ?ာက်ထားမR လုပ်ေဆာင်ထားလ?င် အလုပ်
Aှ ာေဖွရန် မလိပ
ု ါ။ သင့်အလုပ်Aှင်ထံတင
ွ ် သင်၏ အလုပ်အေြခအေန ေြပာင်းလဲသွားLပီ း သင့်အေနြဖင့် အလုပ်ြပန်
ဝင်ရန် အစီ အစ\် မAှ ိ ပါက က:.်ပ
ု ် တိUကို ဆက်သွယ်ပါ။
ေမး 10- က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်သည် လုပ်ငန်း ေ.ှးေကွးေနေသာေ9ကာင့် အလုပ်ချ ိန်ကို ေလ?ာ့ချလိက
ု ်ပါက က:.်ပ
ု ်
အေနြဖင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ဆဲ ြဖစ် ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ ေကာင်း ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ်တင
ွ ် တစ် စိတ်တစ် ပိုင်း အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို
ခွ င်ြ့ ပQေပးပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် အပတ်စ\် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ေတာင်းဆိုေသာအခါ အပတ်တိင
ု ်းတွင် ရAှ ိ
သည့် သင်၏ လုပ်ခလစာများကို တင်ြပရန်လိပ
ု ါသည်။ ဤဝင်ေငွ အမျ ိQးအစားတွင်- လုပ်ခလစာများ၊ အားလပ်
ရက်အတွင်း ရသည့် လစာ၊ နာမကျန်းခွ င်၊့ ဂျ`တီဆင်းသည့်အတွက် လစာ၊ ေဘာက်ဆူးများ၊ လုပ်သက်ဆု
ေ9ကးများ၊ ေကာ် မAှ င်.ှင့် ဆုချသည့် ေငွအြပင် ေငွသားမဟုတ်သည့် အြခားေထာက်ပံ့မR (ဥပမာ- ေနရာထိုင်ခင်း.ှင့်
အစားအေသာက် စီ စ\်ေပးြခင်း၊ ဆဲ လ်ဖုနး် ေပးထားြခင်း) တိU ပါဝင်ပါသည်။ ေထာက်ပံ့ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်က
့ ို
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ေလ?ာ့ချြခင်းမြပQမီ သင့်အေနြဖင့် သင်၏ အပတ်စ\် အကျ ိQးခံ စားခွ င်ပ
့ မာဏ (“ WBA”) ၏ 25 ရာခို င်.ှQန်းအထိရAှ ိ
.ိင
ု ်သည်။ သိU ေသာ် 25 ရာခို င်.ှQန်းေအာက်သာ ရAှ ိ လ?င်ပင် ဝင်ေငွအားလံးု ကို တင်ြပရန် လိအ
ု ပ် ဆဲြဖစ် ပါသည်။ 25
ရာခို င်.ှQန်းထက်ပို၍ ဝင်ေငွရAှ ိ ပါက သင်၏ ေထာက်ပံ့ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်က
့ ို ေလ?ာ့ချပါမည်။ အကယ်၍ သင်
သည် သင် WBA ထက် 15 ေဒTလာ သိU မဟုတ် ယင်းထက်ပိုများေသာ ဝင်ေငွများကို ရAှ ိ ပါက ထိုအပတ်အတွက်
ေထာက်ပံ့ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င့် ရAှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာသင်၏ WBA သည် $400 ြဖစ် Lပီ း သင်က $370 ေဒTလာ ဝင်ေငွရAှ ိ လ?င်။
$400 ၏ 25 ရာခို င်.ှQန်းသည် $100 ြဖစ် Lပီ း $100 ကို WBA မှ .ုတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
$370 - $100 = $270။ ကျန်Aှိေနေသာ $270 ေဒTလာကို WBA မှ .ုတ်ယူပါသည်။
$400 - $270 = $130.
$130 သည် အဆိုပါ ရက်သတbပတ်အတွက် ေပးမည့် ပမာဏြဖစ် ပါသည်။
ေမး 11- COVID-19 ေ9ကာင့် က:.်ပ
ု ် အလုပ်မှ ရပ် နားခံ ခဲ့ရပါသည်။ ဤအလုပ်မှ ရပ် နားခံ ရသည့် ကာလ
အတွင်း က:.်ပ
ု ် အားလပ် ရက်ခွင်အ
့ ချ ိc အသံုးြပQခဲ့ ပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး ေလ?ာက်ထားပါက
ဤအေ9ကာင်းကို တင်ြပရန် လိပ
ု ါသလား။
ေြဖ- အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး ေလ?ာက်ထားရန်အတွက် လစာြဖင့် အားလပ် ရက်ခွင်ယ
့ ူြခင်းကို တင်ြပ.ိင
ု ်
ပါသည်။ အထက်ပါအေြဖကို ကိုးကားပါ။
ေမး 12- အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ လုပ်သားအင်အား ဖွံLဖိ Qးတိးု တက်ေရး (Iowa Workforce Development (“IWD”)) အေနြဖင့်
က:.်ပ
ု ် တင်ြပထားသည့် က:.်ပ
ု ် ၏ လုပ်ခလစာများ မှနက
် န်မR Aှ ိ မAှ ိ မည်သိUသိ.င
ုိ ်ပါသလဲ။
ေြဖ- အာမခံ ေ9ကး ေလ?ာက်ထားမRတိင
ု ်းကို စာရင်းစစ် ေဆး.ိင
ု ်ပါသည် သိU မဟုတ် စံုစမ် းစစ် ေဆး.ိင
ု ်ပါသည်။ သင့်
အလုပ်Aှင်သည် ဝန်ထမ် းတစ် ဦးချင်းထံ ေပးေချသည့် လုပ်ခလစာများကို သံုးလတစ် dကိမ် တင်ြပပါသည်။ IWD
တွင် ကွနပ
် ျ`တာ ပ$ို ဂရမ် တစ် ခုAှိLပီ း ၎င်းသည် ေတာင်းဆိုချက်တစ် ခုကို တင်သွင်းေသာအခါ ေပးထားေသာ လစာ
များ.ှင့် တင်ြပလာေသာ လစာများကို တိက
ု ်ဆိုင်စစ် ေဆးေပးပါသည်။ သင်သည် လစာကို လိမ်လည်၍ တင်ြပ
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ေ9ကာင်း IWD မှ စစ် ေဆးေတZAှိသည့်အခါ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ပိုမိုရယူြခင်းြဖစ် မည်ြဖစ် Lပီ း 15% ဒဏ်ေငွ
ေဆာင်ရမည်ြဖစ် ကာ ေနာင်အချ ိန်တင
ွ ်လည်း အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ ေတာ့မည်မဟုတ်ဘဲ ြပစ် မRေ9ကာင်းအရ
တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ် ပါသည်။
ေမးခွ နး် 13- က:.်ပ
ု ် သည် ကိုယ်ပိုင်လပ
ု ် ငန်း လုပ်ကိုင်သူြဖစ် Lပီ း က:.်ပ
ု ် ၏ လုပ်ငန်းကို ကပ် ေရာဂါမ
ြဖစ် ပွားမီ အေြခအေနသိU ေရာက်ေအာင် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် အချ ိန်ယူရပါမည်။ က:.်ပ
ု ် အေနြဖင့်
အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ဆဲြဖစ် ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ ေကာင်း ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ PUA အရ တစ် စိတ်တစ် ပိုင်း အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ အလုပ်
ချ ိန် ေလ?ာ့ချမRများသည် COVID-19 အေ9ကာင်းရင်း.ှင့် သက်ဆိုင်ေနသေရွ e သင် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်
ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင် WBA ထက် 15 ေဒTလာ သိU မဟုတ် ယင်းထက်ပိုများေသာ ဝင်ေငွများကို ရAှ ိ
ပါက ထိုအပတ်အတွက် ေထာက်ပံ့ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င့် ရAှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် ဝန်ေဆာင်မRများ
အတွက် ထိုအပတ်တင
ွ ် ရAှ ိ ခဲ့သည့် စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ.ှင့် သင့်ကို ေငွေပးေချခဲ့ ေသာ အပတ်ြဖစ် သည့် ကပ် ေရာဂါ
ကာလ မတိင
ု ်မီ ရAှ ိ ခဲ့သည့် ဝင်ေငွမှနသ
် မ?ကို တင်ြပသင့်ပါသည်။
မေး 14- က:.်ပ
ု ် သည် ကိုယ်ပိုင်လပ
ု ် ငန်း လုပ်ကိုင်သူြဖစ် ပါသည်၊ က:.်ပ
ု ် ၏ ဝင်ေငွက မှနက
် န်စွာ တင်ြပြခင်း Aှ ိ မAှ ိ
IWD က မည်သိUသိ.င
ုိ ်သလဲ။ ေြဖ- IWD သည် တင်သွင်းထားသည့် အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုချက်များကို
စာရင်းစစ် ြခင်း.ှင့် စံုစမ် းစစ် ေဆးြခင်းများ ြပQလုပ်ပါမည်။ သင် တင်သွင်းသည့် အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုမRတိင
ု ်း
အတွက် တိကျမှနက
် န်သည့် အချက်အလက်များကို ေပးြခင်းြဖစ် ေ9ကာင်း သင်က အတည်ြပQေပးရပါမည်။ သင်
သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို မမှနမ
် ကန် ေတာင်းဆိုခဲ့ေ9ကာင်း ေတZAှိရပါက တရားမမRဆိုင်ရာ.ှင့်
ြပစ် မRေ9ကာင်းအရ ြပစ် ဒဏ်များ ခံ ယူရ.ိင
ု ်သည်။
ေမး 15- COVID-19 ကို သဘာဝေဘးအ.bရာယ် တစ် ခုအြဖစ် မှတ်ယူထားပါသလား။ က:.်ပ
ု ် အေနြဖင့်
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား မရ.ိင
ု ်ပါက သဘာဝေဘးေ9ကာင့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ် မR
ဆိုင်ရာ အကူအညီကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- လူတစ် ဦးချင်း အကူအညီေပးရန်အတွက် သမfတက သဘာဝေဘးဟု ေ9ကညာထားြခင်း မAှ ိ ပါ။ အေမရိ ကန်
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ြပည်ေထာင်စု၏ သမfတက COVID-19 ကို .ိင
ု ်ငံေတာ် အဆင့် သဘာဝေဘးတစ် ခုအြဖစ် ေ9ကညာလိက
ု ်Lပီ း ယင်း
ေ9ကာင့် အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ်Aှိ ြပည်နယ်သူ ြပည်နယ်သားများ အလုပ်ဆံုးS$Rံးသွားရပါက ၎င်းတိU သည် အလုပ်လက်မဲ့
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား .ှင်/့ သိU မဟုတ် သဘာဝေဘးေ9ကာင့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ် မRဆိုင်ရာ အကူအညီ (“DUA”) ကို ရAှ ိ
.ိင
ု ်သည်။
ေမး 16- အလုပ်တင
ွ ် Aှ ိ ေနစ\် COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရ.ိင
ု ်ပါသလား။ ေြဖ- အိ မ်မှ
အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း၊ နာမကျန်းခွ င်၊့ PTO၊ FMLA၊ မသန်စွမ်းမR၊ အလုပ်သမား နစ် နာေ9ကး.ှင့် အြခားေရွ းချယ်စရာ
များ ပံ့ပိုးေပး.ိင
ု ်မR.ှင့် စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူ၍ မရ.ိင
ု ်ပါက သင်
သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စား.ိင
ု ်ပါသည်။
ေမး 17- က:.်ပ
ု ် တင
ွ ် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံရLပီ း အလုပ်မှ ထွက်လိက
ု ်ရပါက အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါ
သလား။
ေြဖ- အလုပ်ရပ် စဲလိက
ု ်သည့် အချက်အလက်များအေပT အေြခခံ ၍ အေြခအေနတစ် ခုချင်းစီ ကို ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖ
Aှ င်းပါမည်။ သင် အလုပ်မှ ရပ် နားခံ ရLပီ း သိU မဟုတ် သင့်အလုပ်Aှင်.ှင့် အလုပ်ရပ် စဲလိက
ု ်Lပီ း လက်Aှိတင
ွ ် သင်
အလုပ်လပ
ု ် မေနပါက အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ေလ?ာက်ထား.ိင
ု ်ပါသည်။ အလုပ်
ရပ် စဲလိက
ု ်သည့် အေ9ကာင်းရင်းအေပT မူတည်၍ ဆံုးြဖတ်ချက်ချပါမည်။ သင်သည် ြပည်နယ် အကျ ိQးခံ စားခွ င့်
များ ခံ စားခွ င်မ
့ Aှ ိ ပါက PUA အရ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ဆဲြဖစ် ပါသည်။
ေမး 18- က:.်ပ
ု ် အလုပ်ြပန်ဝင်ေသာ် လည်း က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်ခွင်က ေဘးကင်းလံြု ခံ QမR မAှ ိ ဟု ယူဆပါက အလုပ်မှ
ထွက်Lပီ း အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်သလား။ က:.်ပ
ု ် တင
ွ ် ယခင် ေရာဂါအေြခအေနတစ် ခု
သိU မဟုတ် COVID-19 ေ9ကာင့် ဖျားနာမR မAှ ိ ပါ။
ေြဖ- သင်သည် အရင်ဆံုး သင်၏ စိုးရိ မ်ပူပန်မRများကို သင့်အလုပ်Aှင်.ှင့် လိအ
ု ပ် ပါက သင့်ဆရာဝန်.ှင့် ေြပာဆို
ေဆွးေ.ွးသင့်ပါသည်။ သင့်အလုပ်Aှင်က အလုပ်ခွင် ပိုမိုေဘးကင်းလံြု ခံ QမRAှိေစရန် လုပ်ေဆာင်ေနပါက၊ ဥပမာ
အားြဖင့် အပို လက်ေဆးသည့်ေနရာများ ထားAှ ိ ြခင်း၊ အပိုေဆာင်း အလုပ်ခွင်သနA
် ့ ှ င်းမRများ ြပQလုပ်ြခင်း၊
.ှာေခါင်းစည်းများ သိU မဟုတ် လက်အိတ်များကဲ့သိU PPE များ စီ စ\်ေပးြခင်း သိU မဟုတ် တစ် ဦး.ှင်တ
့ စ် ဦး ခပ် ခွာ
ခွ ာေနေစသည့် အ9ကံြပQချက်များကို လိက
ု ်နာြခင်းများ ြပQလုပ်ေနပါက သင် အလုပ်မှ ထွက်ရန် ေရွ းချယ်လိက
ု ်

စာမျ

လ?င် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အလုပ်Aှင်သည် ြပည်နယ် သိU မဟုတ် ဖက်
ဒရယ် အစိုးရများက သင့်လပ
ု ် ငန်းအတွက် အ9ကံြပQထားသည့် ေဘးကင်းလံြု ခံ Qေရး စီ မံချက်များ.ှင့် OSHA
လမ် းghနခ
် ျက်များကို လိက
ု ်နာရန် ြငင်းဆန်ပါက သင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်
ပါသည်။ သိU ရာတွင် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို သင် ရ.ိင
ု ်ြခင်း Aှ ိ မAှ ိ ဆိုသည်မှာ အချက်အလက်
မှနက
် န်တိကျမRအေပT မူတည်Lပီ း အေ9ကာင်းကိစ^ တစ် ခုချင်းစီ ကို အေြခခံ ၍ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမည် ြဖစ် ပါသည်။
သင့်အလုပ်Aှင်က အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုမRကို မဟုတ်မှနေ
် 9ကာင်း ြငင်းဆိုပါက အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ထုတ်မ
ေပးမီ ြဖစ် ရပ် မှန ် Aှ ာေဖွေဖာ် ထုတ်သည့် ေတZဆံုေမးြမန်းမRတစ် ခု ြပQလုပ်ရန် လိပ
ု ါမည်။ သင် ခံ စားခွ င်A
့ ှ ိ သည့် မည်
သည့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င့် အမျ ိQးအစားအတွက်မဆို ယင်းက မှနက
် န်ပါသည်။
ေမး 19- က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်ခွင်သည် ေဘးကင်းလံြု ခံ QမR မAှ ိ ဟု ထင်Lပီ း က:.်ပ
ု ် တင
ွ ် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်.င
ုိ ်ေြခ
ြမင့်မားေစသည့် ယခင် ကျန်းမာေရးအေြခအေနတစ် ခု သိU မဟုတ် လက်Aှိ ေရာဂါအခံ တစ် ခု Aှ ိ ေနပါက ဘာလုပ်ရမ
လဲ။ က:.်ပ
ု ် အလုပ်မှထွက်Lပီ း အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ဆက်လက်ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- သင့်စိုးရိ မ်ပူပန်မRများကို သင်၏ ဆရာဝန်.ှင့် အလုပ်Aှင်တိUအား ေြပာြပသင့်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်က သင်၏
ယခင် ကျန်းမာေရး အေြခအေနေ9ကာင့် သင့်အတွက် သင့်ေတာ် ေသာ အစီ အစ\်တစ် ခု ြပQလုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆို
ထားသည်ကို သင့်အလုပ်Aှင်က ြငင်းဆန်ပါက သိU မဟုတ် သင့်အတွက် ေဘးကင်းေသာ အလုပ်ခွင် (အိ မ်မှာေန၍
အလုပ်လပ
ု ် ေစြခင်းကဲ့သိU) ကို မရAှ ိ .င
ုိ ်ဘဲ သင့်အလုပ်Aှင်က သင့်ကို ဆက်လက်ခွင်ေ
့ ပးရန် ြငင်းဆန်ေနေသာေ9ကာင့်
သင် အလုပ်မှထွက်ရန် ေရွ းချယ်လိက
ု ်ပါက အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။
ေမး 20- COVID-19 ကူးစက်ခံရမှာ စိုးေသာေ9ကာင့် အလုပ်ဆင်းရန် သိU မဟုတ် က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်ကို လုပ်ရန်
စိုးရိ မ်ေ9ကာက်ရွံ eေနပါက ဘယ်လိလ
ု ပ
ု ် ရမလဲ။ က:.်ပ
ု ် တင
ွ ် ေရာဂါအခံ မAှ ိ ပါ။ ဤကပ် ေရာဂါ ြဖစ် ပွားေနစ\်
အလုပ်မလုပ်လိြု ခင်းသာ ြဖစ် ပါသည်။ က:.်ပ
ု ် အေနြဖင့် အလုပ်မှ ထွက်လိက
ု ်ပါက သိU မဟုတ် အလုပ်လပ
ု ် ရန်
ြငင်းဆန်ပါက အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- သင့်အေနြဖင့် အလုပ်မတက်ရန် သိU မဟုတ် အလုပ်ြပန်မဝင်ရန် ေရွ းချယ်လိက
ု ်ပါက ယင်းကို မိ မိဆ.i
အေလျာက် အလုပ်ထွက်ြခင်း၊ အလုပ်ကို စွနj် လh
့ တ်ြခင်း သိU မဟုတ် အလုပ်ြပန်ဝင်ရန် ြငင်းဆန်ြခင်းဟု မှတ်ယူပါ
မည်။ အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း၊ နာမကျန်းခွ င်၊့ PTO၊ FMLA၊ မသန်စွမ်းမR.ှင့် အြခားေရွ းချယ်စရာများ ပံ့ပိုးေပး

.ိင
ု ်မR.ှင့် စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူ.င
ုိ ်ြခင်း မAှ ိ ပါက သင်

စာမျ

ဆက်လက်အလုပ်လပ
ု ် ရမည်ြဖစ် Lပီ း ထိုသိUမဟုတ်ဘဲ အလုပ်မှ ထွက်လိက
ု ်ပါက အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င့်
များကို ရAှ ိ .င
ုိ ်မည်မဟုတ်ပါ။
ြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို သင် မရAှ ိ .င
ုိ ်ပါက PUA ကို ေလ?ာက်ထား.ိင
ု ်ပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် အလုပ်လပ
ု ် ရန် ြငင်းဆန်.င
ုိ ်Lပီ း PUA အတွက် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င့် ရAှ ိ .င
ုိ ်သည့်
အေ9ကာင်းရင်းအချ ိcတွင် ေအာက်ပါတိU အကနအ
် ့ သတ်မAှ ိ ပါဝင်သည်-

1. သင့်တင
ွ ် COVID-19 ေရာဂါAှ ိ ေ9ကာင်း ေတZAှိခဲ့ြခင်း သိU မဟုတ် ေရာဂါလကkဏာများ ခံ စား
ေနရြခင်း။

2. သင်၏ မိ သားစုဝင်တစ်ဦးတွင် COVID-19 ေရာဂါAှ ိ ေ9ကာင်း ေတZAှိခဲ့ြခင်း။
3. သင်သည် COVID-19 ေရာဂါAှ ိ ေ9ကာင်း စစ်ေဆးေတZAှိခဲ့သည့် မိ သားစုဝင် တစ်ဦးကို
ေစာင့်ေAှ ာက်ေနရြခင်း။

4. သင် သိU မဟုတ် သင်၏မိ သားစုဝင်တစ်ဦးသည် ေရာဂါကူးစက်.င
ုိ ်ေြခ ြမင့်မားေနြခင်း.ှင့်
COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ် ၍ စိုးရိ မ်ရမRများေ9ကာင့် သင်၏ ကျန်းမာေရး ေစာင်ေ
့ Aှ ာက်ေပးသူက
သင်တစ် ဦးတည်း အသွားအလာကနသ
် ့ တ်၍ ေနထိုင်ရန် အ9ကံေပးထားြခင်း။

5. သင့်အေနြဖင့် COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ် ၍ လိအ
ု ပ် သည့် ကေလးသူငယ် ေစာင့်ေAှ ာက်မR
ေပး.ိင
ု ်စွမ်းမAှ ိ ြခင်း။

6. COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ် သည့် အသွားအလာကနသ
် ့ တ်၍ ေနထိုင်ရမRေ9ကာင့် အလုပ်ခွင်သိU မလာေရာက်
.ိင
ု ်ြခင်း။

7. သင့်အေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ခံ စားရLပီ းေနာက် ြပန်လည် ေကာင်းမွနလ
် ာLပီ ြဖစ် ေသာ် လည်း
အဆိုပါေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တဲမ
ွ ျားေ9ကာင့် သင်၏ အဓိ က အလုပ်တာဝန်များကို ကျ ိQးေ9ကာင်း
သင့်ေလျာ် စွာ ေဆာင်ရွက်.င
ုိ ်မR မAှ ိ ြခင်း။
PUA ေလ?ာက်ထားပံုဆိုင်ရာ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များ.ှင့် ghန9် ကားချက်များ
ကို- https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information တွင် ရAှ ိ .င
ုိ ်

ပါသည်
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ေမး 21- က:.်ပ
ု ် အလုပ်လပ
ု ် ၍ ရသည့်ေငွထက် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကးက ပိုများသည်ဟု ထင်ပါက
အလုပ်လက်မဲ့အြဖစ် ဆက်ေနရန် ဆံုးြဖတ်၍ ရပါသလား။
ေြဖ- မရပါ။ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ ရန် သင့်ကို သင့်အလုပ်Aှင်မှ အလုပ်ရပ် နားေစြခင်း၊ ယာယီ အလုပ်မှ
ရပ် နားေစြခင်း သိU မဟုတ် အလုပ်ချ ိန်ေလ?ာ့ချြခင်း ြပQလုပ်ခံရမည်။ သင်သည် လစာြဖင့် ခွ င့် မရAှ ိ ဘဲ အလုပ်ဆက်
လုပ်ြခင်း မAှ ိ ပါက၊ အလုပ်လပ
ု ် ရန် ြငင်းဆန်ပါက သိU မဟုတ် အလုပ်ြပန်ဝင်ရန် ြငင်းဆန်ပါက သင့်အေနြဖင့်
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ ရန် ရည်ရွယ်ချက်တစ် ခုတည်း
အတွက် အလုပ်မှ ထွက်ြခင်းသည် လိမ်လည်မRြဖစ် Lပီ း အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ဆံုးS$Rံးရ.ိင
ု ်သည့်အြပင် ြပစ် မRဆိုင်ရာ
.ှင့် တရားမမRဆိုင်ရာ ြပစ် ဒဏ်များ ခံ ရ.ိင
ု ်သည်။
ေမး 22- က:.်ပ
ု ် ကို အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ေပးထားLပီ း ေနာက်ပိုင်းတွင် ထို
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို က:.်ပ
ု ် ခံ စားခွ င်မ
့ Aှ ိ ဟု ဆံုးြဖတ်လိက
ု ်ပါက က:.်ပ
ု ် ရAှ ိ ထားသည့် အကျ ိQးခံ စားခွ င့်
များကို ြပန်ေပးရန် လိပ
ု ါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ အLပီ းသတ် ဆံုးြဖတ်ချက်အရ သင့်အေနြဖင့် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ Aှ ိ ဟု ဆံုးြဖတ်လိက
ု ်ပါက ထို
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ြပန်ေပးရပါမည်။
ေမး 23- က:.်ပ
ု ် သည် က:.်ပ
ု ် ၏ အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုမR.ှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကို ထိမ်ချန်ထားြခင်းြဖင့် လိမ်လည်မR ကျ`းလွနခ
် ဲ့ သည်ဟု ဆံုးြဖတ်လိက
ု ်ပါက ဘာြဖစ် လာမှာလဲ။
ေြဖ- သင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ ရန် လိမ်လည်မR ကျ`းလွနခ
် ဲ့ သည်ဟု
ဆံုးြဖတ်လိက
ု ်ပါက သင့်ကို ြပစ် မRဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုရန် လhဲေြပာင်းေပးပါမည်။ ထိုအကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို သင်
ြပန်မေပးမချင်း အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ြပန်လည်ေလ?ာက်ထား.ိင
ု ်ြခင်း မAှ ိ သလို မမှနမ
် ကန် ရယူထားသည့်
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက် ဖက်ဒရယ်အစိုးရက ြပmာန်းထားသည့် ဒဏ်ေငွ 15% ကိုလည်း ေပးေဆာင်ရပါ
မည်။
ေမး 24- လက်Aှိတင
ွ ် က:.်ပ
ု ် သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ ေနLပီ း COVID-19 ေ9ကာင့် ကုမnဏီ
များက အလုပ်မခနသ
် ့ ြဖင့် အလုပ်Aှာ၍ မရ.ိင
ု ်ပါက ထပ် တိးု အကျ ိQးခံ စားခွ င့် ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။

စာမျ

ေြဖ- CARES အက်ဥပေဒတွင် ကပ် ေရာဂါ အေရးေပTကာလအတွင်း အလုပ်လက်မဲ့ နစ် နာေ9ကး ေပးသည့်

အစီ အစ\် (“PEUC”) ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအစီ အစ\်သည် ြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ကုနဆ
် ံုး
သွားLပီ း ၎င်းတိU ၏ အာမခံ ေ9ကး ေလ?ာက်ထားမR သက်တမ် းမကုနေ
် သးသည့် ေလ?ာက်ထားသူများအတွက်
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ထပ် တိးု ေပးသည့် အစီ အစ\်ြဖစ် ပါသည်။ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက်https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information သိU သွားပါ။
ေမး 25- က:.်ပ
ု ် တင
ွ ် COVID-19 ေရာဂါAှ ိ ေ9ကာင်း စစ် ေဆးေတZAှိ၍ ေဆး$ံု တက်ြခင်း .ှင်/့ သိU မဟုတ်
အသွားအလာကနသ
် ့ တ်၍ ေနထိုင်ြခင်း ြပQလုပ်ခဲ့သည်။ က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က က:.်ပ
ု ် ကို အလုပ်မတက်
သည့်အတွက် သိU မဟုတ် ၎င်းတိU ကို အေ9ကာင်းမ9ကားသည့်အတွက် အလုပ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤအေြခအေနတွင်
က:.်ပ
ု ် အေနြဖင့် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ဤအေြခအေနကို အလုပ်မှ ရပ် စဲြခင်းဟု မှတ်ယူLပီ း အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့ ဥပေဒ.ှင်အ
့ ညီ
စစ် ေဆးဆံုးြဖတ်ပါမည်။ ြပည်နယ် ဥပေဒအရ သင် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ Aှ ိ ပါက PUA ေအာက်Aှိ
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို သင် ခံ စားခွ င့် Aှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။
ေမး 26- က:.်ပ
ု ် ကို COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်.င
ုိ ်ေြခAှ ိ သည်ကို က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က သိAှိ၍ က:.်ပ
ု ် ကို 2 ပတ်
9ကာ အလုပ်မလာရန် ေြပာသည်။ က:.်ပ
ု ် ၏ အလုပ်Aှင်က က:.်ပ
ု ် ကို အလုပ်မလာခို င်းေသာေ9ကာင့် က:.်ပ
ု ်
အေနြဖင့် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။ ေြဖ- သင့်ကို အလုပ်ြပန်မဝင်ခိုင်းသည့် အချ ိန်အေတာအတွင်း
မည်သည့်ခွင့် ယူ.င
ုိ ်သည်ကို သင့်အလုပ်Aှင်.ှင့် ေဆွးေ.ွးသင့်ပါသည်။ လစာြဖင့် ခွ င်ယ
့ ူ၍ မရ.ိင
ု ်ပါက သင်သည်
အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စား.ိင
ု ်ပါသည်။
ေမး 27- က:.်ပ
ု ် ၏ မှီခိုသူ၊ မိ သားစုဝင် သိU မဟုတ် ကေလး၏ ေကျာင်း ပိ တ်ထားLပီ း က:.်ပ
ု ် က အိ မ်တင
ွ ်ေန၍ ၎င်း
တိU ကို ေစာင့်ေAှ ာက်ရမည်ဆိုပါက က:.်ပ
ု ် အေနြဖင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် .င
ုိ ်ြခင်း Aှ ိ မAှ ိ .ှင့် စပ် လျ\်း၍ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါ။ သင်သည်
မိ သားစုများ၏ ကနဦး ကို$ု ိ နာဗိုင်းရပ် စ် တံU oြပန်ေဆာင်ရွက်ေရး အက်ဥပေဒ (FFCRA) အရ .ှစ်ပတ်9ကာ လစာ
ြဖင့် ခွ င်ရ
့ Aှ ိ .င
ုိ ်သည်။ သင့်အလုပ်Aှင်ထံ ဆက်သွယ်Lပီ း သင့်အေြခအေန.ှင့် ပတ်သက်၍ လိအ
ု ပ် ေသာ

စာမျ

အေထာက်အထားများ တင်ြပရမည်။ အိ မ်မှ အလုပ်လပ
ု ် ၍ မရပါက သိU မဟုတ် လစာြဖင့် ခွ င်က
့ ို မရ.ိင
ု ်ပါက
သင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ေလ?ာက်ထား.ိင
ု ်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့်
ြပည်နယ် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို မရ.ိင
ု ်ေသာ် လည်း PUA အရ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စား.ိင
ု ်ဆဲြဖစ် ပါသည်။
ေမး 28- ယခင် အလုပ်ရပ် စဲလိက
ု ်မRေ9ကာင့် သိU မဟုတ် COVID-19 ြဖစ် ပွားသည့်အတွက် အလုပ်မလုပ်.င
ုိ ်
ေသာေ9ကာင့် ြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို မရAှ ိ .င
ုိ ်ေသာ် လည်း CARES အက်ဥပေဒအရ
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ဆဲြဖစ် သလား။
ေြဖ- ရAှ ိ ေကာင်း ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ ြပည်နယ်ကေပးသည့် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို သင် မရAှ ိ ပါက PUA ကို
ေလ?ာက်ထားရန် လိပ
ု ါသည်။ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက်- https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information သိU သွားေရာက်ပါ။ “ဝင်ေငွ အေထာက်အထား တင်ြပ
မည်”ကို ေရွ းချယ်ေသာအခါ သင်သည် အဆင့် 3 သိU သွား၍ စစ် တမ် းေမးခွ နး် လhာကို ြဖည့်ရပါမည်။
ေမး 29- က:.်ပ
ု ် တင
ွ ် အကျ ိQးခံ စားခွ င်A
့ ှ ိ ပါက ထပ် ေဆာင်း $600 ေထာက်ပံ့မRကို မည်သည့်အချ ိန်တင
ွ ် ရAှ ိ .င
ုိ ်မည်
လဲ။
ေြဖ- $600 ေထာက်ပံ့ေ9ကးကို သင်တန်းတက်ေရာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ထပ် တိးု အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား.ှင့် လုပ်ငန်းပိ တ်ချ ိန်
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားမှလဲ၍
ွ အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င့် အများဆံုး ပါဝင်သည့် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမR အAှ ိ ဆံုး
အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုမRများတွင် စတင် ထုတ်ေပးထားပါသည်။ သင့်အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားမှ အခွ နမ
် ျား .ုတ်ယူခွင့်
ြပQရန် ေရွ းချယ်လိက
ု ်ပါက သင်၏ အာမခံ ေ9ကး ေလျာ့နည်းသွားပါမည်။ ထပ် ေဆာင်း $600 ရAှ ိ ရန် သင်၏
အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုမRက သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသည်ဟု သင် ယံု9ကည်ေသာ် လည်း ၎င်းကို မရAှ ိ ခဲ့ပါက
uiclaimshelp@iwd.iowa.gov တွင် ကာစတန်မာ ဝန်ေဆာင်မRသိU ဆက်သွယ်ပါ။
ေမး 30- က:.်ပ
ု ် သည် $600 ေထာက်ပံ့ေ9ကးကို ခံ စားခွ င်A
့ ှ ိ ၍ လက်ခံရAှ ိ ခဲ့ပါက အလုပ်လပ
ု ် မဲ့ အာမခံ ေ9ကး
အြပည့်အဝကို ဆက်လက်ရAှ ိ .င
ုိ ်ဆဲြဖစ် သလား။ ေြဖ- ဆက်လက်ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ $600 ေထာက်ပံ့ေ9ကးသည်
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကးအြပင် ထပ် ေဆာင်းရAှ ိ သည့် အကျ ိQးခံ စားခွ င်ြ့ ဖစ် Lပီ း အပတ်စ\် သင် ရAှ ိ မည့်
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ှ .ုတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

စာမျ

ေမး 31- က:.်ပ
ု ် သည် အပတ်စ\် ေထာက်ပံ့ေ9ကး $600 သိU မဟုတ် အြခား ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ စီ းပွားေရး

ြပန်လည်ေကာင်းမွနလ
် ာရန် ေထာက်ပံ့သည့် အကျ ိQးခံ စားခွ င့် တစ် ခုခုကို ရAှ ိ ထားLပီ း ေနာက်ပိုင်းတွင် ၎င်းကို
က:.်ပ
ု ် မရAှ ိ သင့်ဟု ဆံုးြဖတ်လိက
ု ်ပါက ထိုေငွများကို ြပန်ေပးရမည်လား။
ေြဖ- ြပန်ေပးရပါမည်။ သင် ရAှ ိ ထားသည့် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး မှနသ
် မ?ကို ေနာင်တင
ွ ် သင့်အေနြဖင့် ရAှ ိ
ရန် သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီြခင်းမAှ ိ ဟု ဆံုးြဖတ်လိက
ု ်ပါက ၎င်းတိU ကို ြပန်ေပးရန် လိပ
ု ါသည်။
ေမး 32: က:.်ပ
ု ် သည် ြပည်နယ် သိU မဟုတ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို မရAှ ိ .င
ုိ ်ပါ
က ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ စီ းပွားေရး ြပန်လည်ေကာင်းမွနလ
် ာေအာင် ေထာက်ပံ့သည့် ေငွ $600 ကို အပတ်စ\်
ရAှ ိ .င
ုိ ်ဆဲြဖစ် ပါသလား။
ေြဖ- မရ.ိင
ု ်ပါ။ သင်သည် အပတ်စ\် ေထာက်ပံ့သည့် အပိုေဆာင်း $600 ကို ရAှ ိ ရန် ြပည်နယ် သိU မဟုတ် ဖက်ဒရယ်
အစိုးရ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ ထားရမည်။
ေမး 33- လိအ
ု ပ် ပါက ဖုနး် မှတစ် ဆင့် RESEA .ှင်/့ သိU မဟုတ် Promise Jobs ချ ိန်းဆိုမRများကို လုပ်ေဆာင်.င
ု ိ ် ပါ
သလား။
ေြဖ- က:.်ပ
ု ် တိUသည် အစီ အစ\်များ.ှင့် ဝန်ေဆာင်မRေပးြခင်းအတွက် နည်းပညာအသံုးြပQမR.ှင့် ပတ်သက်
Lပီ း လမ် းghနခ
် ျက်အတိင
ု ်း လုပ်ေဆာင်ေနLပီ း အစီ အစ\် ရAှ ိ .င
ုိ ်သည့်.ှင့် ချက်ချင်း အသိေပးပါမည်။
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ေမး 34- ေကာလိပ်များကို ဆက်ပိတ်ထားပါက သိU မဟုတ် အွနလ
် ိင
ု ်းမှသာ သင်9ကားေပးပါက ယင်းသည် ေဒသ
တွင်း $ံု းမှသည် မိ တ်ဖက် ဝန်ထမ် းများအထိအေပT မည်သိUသက်ေရာက်.င
ုိ ်သလဲ။
ေြဖ- Title I အရွ ယ်ေရာက်သူ၊ အလုပ်မှ ဖယ်Aှားခံ ရသည့် အလုပ်သမား.ှင့် လူငယ်များဆိုင်ရာ အစီ အစ\်များ
အြပင် ကုနသ
် ွယ်မR ချ ိန်ညိြp ပင်ဆင်ေရး အကူအညီ (“TAA”) အစီ အစ\်များသည် ဤမ9ကံQစဖူး အချ ိန်ကာလအတွင်း
အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ ြပည်နယ်သူ ြပည်နယ်သားများအတွက် ဝန်ေဆာင်မRများ ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပးမည်ြဖစ် သည်။ ဝန်ေဆာင်မR
များကို အွနလ
် ိင
ု ်း.ှင့် ဖုနး် မှတစ် ဆင့် သက်ဆိုင်သလို ပံ့ပိုးေပးသင့်ပါသည်။
ေမး 35- ေကာလိပ်ေကျာင်းများသည် ေကျာင်း ပိ တ်Lပီ း သင်ခန်းစာများကို အွနလ
် ိင
ု ်းမှသာ ေြပာင်းလဲ ပိU ချမည်ဟု
ယူဆထားပါသည်။ ေခါင်းစ\် I မိ တ်ဖက်များက ထိုအမိ နက
် ့ ို လိက
ု ်နာLပီ း စင်တာများသိU မလာေရာက်လ?င် မည်သိU
ြဖစ် ပွားမည်နည်။
ေြဖ- ေခါင်းစ\် I ေအာက်တင
ွ ် အကျ ံQးဝင်ေသာ အရွ ယ်ေရာက်Lပီ းသူ၊ အလုပ် ကေမာက်ကမ ြဖစ် သွားသည့်
အလုပ်သမား.ှင့် လူငယ် အစီ အစ\်များအြပင် TAA အစီ အစ\်သည် ဤမ9ကံQစဖူး အချ ိန်ကာလအတွင်း
ဝန်ေဆာင်မRများကို ဆက်လက် ပံ့ပိုးေပးသွားမည် ြဖစ် ပါသည်။ ဝန်ေဆာင်မRများကို အွနလ
် ိင
ု ်း.ှင့် ဖုနး် မှတစ် ဆင့်
သက်ဆိုင်သလို ပံ့ပိုးေပးသင့်ပါသည်။
ေမး 36- က:.်ပ
ု ် သည် ေ.ွဦးရာသီ ေကျာင်းပိ တ်ချ ိန်အတွက် ပိ တ်ထားသည့် ေကျာင်းမှ ဆရာတစ် ဦး ြဖစ် ပါသည်။
က:.်ပ
ု ် သည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။ ေြဖ- မရ.ိင
ု ်ပါ။ သင် လက်မှတ်ထိုး
သေဘာတူထားသည့် စာချQပ် အရြဖစ် ေစ၊ ကျ ိQးေ9ကာင်းဆီ ေလျာ် မRAှိေသာ အာမခံ စည်းမျ\်းများအရြဖစ် ေစ
သတ်မှတ် ေကျာင်းပိ တ်ချ ိန်အတွင်း ဆိုလ?င် ခံ စားခွ င့် မရ.ိင
ု ်ပါ။ သင်သည် ေ.ွဦးရာသီ ေကျာင်းပိ တ်ရက်
ေနာက်ပိုင်း အလုပ် မAှ ိ ေတာ့သည့်အတွက် ခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ြဖည့်စွက် ေလ?ာက်ထားေနြခင်း ြဖစ် လ?င် သင့်
အလုပ်Aှင်ထံမှ လစာြဖတ်ပိုင်းကို မရAှ ိ ေတာ့သည့် အချ ိန်မှသာလ?င် သင်သည် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါ
မည်။
သိU ရာတွင် သင့် အလုပ်Aှင်က သင့်ကို အလုပ်ြပန်ဆင်းခို င်းလ?င် သင် အလုပ်ြပန်ဆင်း.ိင
ု ်ရပါမည်။ အလုပ်ြပန်
ဆင်းခို င်းချ ိန်တင
ွ ် သင် အလုပ်ြပန်မဆင်း.ိင
ု ်လ?င် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက် သင်၏ အရည်အချင်း

ြပည့်မီမRသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ် လာ.ိင
ု ်ပါသည်။
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ေမး 37- က:.်ပ
ု ် သည် ပံုမှန ် သတ်မှတ်ထားသည့် ေကျာင်းပိ တ်ချ ိန်ေ9ကာင့် မဟုတ်ဘဲ COVID-19 ေ9ကာင့်
အလုပ်မသွားရေသာ ဆရာတစ် ဦး ြဖစ် ပါသည်။ က:.်ပ
ု ် ၏ ေကျာင်းကို ပိ တ်ထားစ\် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ
အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို က:.်ပ
ု ် ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသလား။
ေြဖ- ရAှ ိ ေကာင်း ရAှ ိ .င
ုိ ်ပါသည်။ ေကျာင်းက သင့်ကို လစာ ဆက်လက် ေပးမည်ဆိုလ?င် ဤအချ ိန်အတွင်း သင်၏
အပတ်စ\် ဝင်ေငွကို အစီ ရင်ခံရန် လိအ
ု ပ် Lပီ း ထိုသိU ရAှ ိ ေနြခင်းက အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရAှ ိ ရန် သတ်မှတ်သည့်
ဝင်ေငွပမာထက် အလွန ် များေန.ိင
ု ်သည်။ ခ$ို င်ေကျာင်းက သင့်ကို လစာ မေပးလ?င် သင်သည် အကျ ိQးခံ စားခွ င့်
များ ရAှ ိ ရန် အလားအလာ Aှ ိ ပါသည်။ သိU ရာတွင် သင့်အလုပ်Aှင်က သင့်ကို အလုပ်ြပန်ဆင်းခို င်းလ?င် သင်သည်
အလုပ်ြပန်ဆင်းရပါမည်။ သိU မဟုတ်ပါက သင်၏ အရည်အချင်း ြပည့်မီမRသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ် လာ.ိင
ု ်
ပါသည်။
ေမးခွ နး် 38- က:.်ပ
ု ် သည် လက်ေထာက် ဆရာ/အကူ ဆရာတစ် ဦး ြဖစ် ကာ က:.်ပ
ု ် ၏ေကျာင်းမှာ ပိ တ်ထား
ပါသည်။ က:.်ပ
ု ် ၏ ေကျာင်းကို ပိ တ်ထားသည့်အချ ိန်တင
ွ ် က:.်ပ
ု ် ကို လစာေပးမည် မဟုတ်ပါ။ အလုပ်လက်မဲ့
အာမခံ အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက် က:.်ပ
ု ် က အရည်အချင်းြပည့်မီပါသလား။
ေြဖ- သင်သည် ေ.ွရာသီ ေကျာင်းပိ တ်ရက်သတbပတ်ကဲ့သိU ပံုမှန ် စီ စ\်သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျာင်းပိ တ်ချ ိန်ကို
ခံ စားေနြခင်း ြဖစ် လ?င် သင်သည် ထိုရက်သတbပတ်အတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီမည် မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ပံုမှန ်
စီ စ\်သတ်မှတ်မထားသည့် ေကျာင်းပိ တ်ချ ိန်မျ ိQးကို ေတZq9ကံQေနရြခင်း ြဖစ် လ?င် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက်
အရည်အချင်း ြပည့်မီပါသည်။ သိU ရာတွင် သင့် အလုပ်Aှင်က သင့်ကို အလုပ်ြပန်ဆင်းခို င်းလ?င် သင် အလုပ်ြပန်
ဆင်း.ိုင်ရပါမည်။ အလုပ်ြပန်ဆင်းခို င်းချ ိန်တွင် သင် အလုပ်ြပန်မဆင်း.ိုင်လ?င် အကျ ိQးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက်
သင်၏ အရည်အချင်း ြပည့်မီမRသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ် လာ.ိင
ု ်ပါသည်။
အပ် ဒိတ်- ယခု အချ ိန်တင
ွ ် IWD သည် ကိုဗစ် 19 .ှင့် ဆက်စပ် သည့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ် မRများေ9ကာင့် ၎င်းတိU ၏ ဝန်
ထမ် များက ေတာင်းဆိုေသာ နစ် နာေ9ကးများကို အလုပ်Aှင်များထံမှ ေကာက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ က:.်ပ
ု ် တိUသည်
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကးဆိုင်ရာ ထိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွ လက်ကျန်ကို သံုးစွဲရမည့် အေြခအေနတစ် ရပ်
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ကို သတ်မှတ်ထားLပီ း ြဖစ် ကာ ထိုအေြခအေနတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေ9ကး ေတာင်းဆိုမRများ
အတွက် အလုပ်Aှင်များ၏ အေကာင့်များထဲမှ ေကာက်ခံရန် လိအ
ု ပ် ေပမည်။ က:.်ပ
ု ် တိUအေနြဖင့် $950M အေရာက်
တွင် ေငွစတင်ေကာက်ခံရန် သတ်မှတ်ထားLပီ း လက်Aှိ အပ် .ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွ လက်ကျန်မှာ $1.10B
တစ် နည်းအားြဖင့် ေငွစတင်ေကာက်ခံမည့် ပမာဏြဖစ် ေသာ $950 သန်းထက် $180 သန်း ပိုများပါသည်။ ဤ
ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ချမှတ်ရသည့် အေ9ကာင်းမှာ အပ် .ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွလက်ကျန်အေပT အဓိ က
အေြခခံ ထားသည့် အလုပ်လက်မဲ့အခွ န.
် ှQန်းထားတွင် 9ကံQေတZရ.ိင
ု ်သည့်
အခွ နအ
် ခ တိးု ြမင့်မRမှနသ
် မ?ကို နည်း.ိင
ု ်သမ? နည်းေအာင် ေလ?ာ့ချြခင်းြဖင့် က:.်ပ
ု ် တိU၏ လုပ်ငန်းများ
ြပန်လည်ထူေထာင်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ် ေစရန် ြဖစ် ပါသည်။ CARES အက်ဥပေဒတွင် ကိုယ်ပိုင်လပ
ု ် ငန်း
များအတွက် နစ် နာေ9ကး ေတာင်းဆိုမRများ.ှင့် ပတ်သက်Lပီ း ြပmာန်းထားLပီ းြဖစ် ကာ အပတ်စ\် $600 အကျ ိQးခံ စား
ခွ င် ေထာက်ပံ့မRကို အပ် .ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွထဲမှ ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။

ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကို iowaworkforcedevelopment.gov တွင် ေတZ.င
ုိ ်သည်။ က:.်ပ
ု ် တိU
လက်ခံရAှ ိ သမ? အချက်အလက်အားလံးု ကို ေနစ\်
့ အပ် ဒိတ်လပ
ု ် သြဖင့် က:.်ပ
ု ် တိU၏ စာမျက်.ှာကို ေနစ\်
့
လာေရာက် စစ် ေဆးပါ။

က:.်ပ
ု ် တိU လက်ခံရAှ ိ ထားသည့် အေြခခံ ေမးခွ နး် များကို ေြဖ9ကားရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ် ေစရန် အထက်ပါ
အေမး.ှင့် အေြဖများကို ြပQလုပ်ထားြခင်း ြဖစ် ပါသည်။ ဤလမ် းghနခ
် ျက်အတွင်းAှ ိ မည်သည့်အရာကမှ ဥပေဒ
ေရးရာ အ9ကံြပQချက် မဟုတ်သလို ဥပေဒေရးရာ ကိစ^ရပ် အတွက် အသံုးြပQရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားြခင်း မဟုတ်
ပါ။ သင့်တင
ွ ် ေမးခွ နး် များAှ ိ ေနပါက အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ ဥပေဒ
§ 96 ၌ ေတZ.င
ုိ ်သည့် အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ် အလုပ်အကိုင် လံြု ခံ Qေရး ဥပေဒကို ကိုးကားပါ။ ေနာက်ထပ် လမ် းghန ်
ချက်.ှင့် အချက်အလက်ကိုလည်း ဖက်ဒရယ် အလုပ်သမားေရးရာ ဌာန၏ ဝဘ် ဆိုဒ်ြဖစ် ေသာ www.dol.gov/
coronavirus ၌ ေတZ.င
ုိ ်ပါသည်။

စာမျ
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