
COVID-19 (ကိ$ို%&ဗိငုး်ရပစ်)် .ငှ့ ်

အလပု3်ငမ်5းအတကွ ်အလပုလ်ကမ်ဲအ့ာမခေံ=ကး 

ေမးခွနး်များ*ှင့် အေြဖများ 

ေမးခွနး် 1- ကုိ$ုိနာဗုိင်းရပ်စ် ြဖစ်ပွားမ23ှင့် ဆက်စပ်၍ က83်ပ်ုတိ:သည် အလပ်ုပိတ်သိမ်းရြခင်း 

သိ: မဟတ်ု အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျရြခင်းတိ: ကုိ DကံFေတG3ိင်ုသည်။ က83်ပ်ုတိ:  မည်သည့်အရာကုိ ထ

ည့်သွင်းစJ်းစားရန ်လိအုပ်ပါသလဲ။ 

အေြဖ- အကယ်၍ သင်၏ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်တင်ွ အလပ်ုသမားအင်အား အPကီးအကျယ် 

ေလBာခ့ျရန ်သိ: မဟတ်ု အလပ်ုပိတ်သိမ်းရန ်စJ်းစားေနပါက သင်ြဖတ်ေကျာ်ရမည့် သင့်ကုမQဏီ

အတက်ွ ခက်ခဲေသာလပ်ုငနး်စJ်3ှင့် သင့်ဝနထ်မ်းများ DကံFေတGရမည့် ခက်ခဲေသာ အချနိမ်ျား

အတက်ွ အိင်ုအိဝုါ လပ်ုသားအင်အား ဖGံTUဖိFးတိးုတက်ေရး (Iowa Workforce Development) ၏ 

အလပ်ုမှ ဖယ်Vှားခံရေသာ အလပ်ုသမားများဆုိင်ရာ အစီအစJ်မှ ဝနထ်မ်းများက ကူညီလမ်းြပ

ေပး3ိင်ုပါသည်။ က83်ပ်ုတိ:၏ အြမန ်တံ: Xြပနေ်ြဖVှင်းေဆာင်ရွက်ေရး အဖGဲသည် လပ်ုသားအင်အား 

အများအြပားေလBာခ့ျြခင်းအတက်ွ ြပYာနး်ထားသည့် ဖယ်ဒရယ် စည်းမျJ်းစည်းကမ်းများအတိင်ုး 

လိက်ုနာေဆာင်ရွက်3ိင်ုေအာင် ကူညီေပး3ိင်ုUပီး သင်၏ ဝနထ်မ်းများအတက်ွ အမျFိးမျFိးေသာ 

ဝနေ်ဆာင်မ2များကုိ ေပး3ိင်ုပါသည်။ 

ေမးခွနး် 2- က83်ပ်ုတိ:သည် အလပ်ုချနိကုိ် ေလBာခ့ျရန ်လိအုပ်3ိင်ုသည်။ က83်ပ်ုတိ: [တွင် မည်

သည့် ေရွးချယ်စရာများ Vိှသနည်း။ 

အေြဖ- COVID-19 ၏ စီးပွားေရးအေပ\ အကျFိးသက်ေရာက်မ2ေDကာင့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် 

သိ: မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ2လပ်ုငနး်များ ေ3ှးေကွးမ2ကုိ DကံFေတGေနရေသာ အလပ်ုVှင်များသည် ဝနထ်မ်း

များ၏ အလပ်ုချနိေ်လBာခ့ျ၍ ေလBာခ့ျခံရသည့် အလပ်ုချနိအ်တက်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး 

ေထာက်ပ့ံြခင်း အစီအစJ် (Voluntary Shared Work Program) အတက်ွ ေလBာက်ထား3ိင်ုပါသည်။ 

ဤအစီအစJ်သည် အလပ်ုVှင်များအေနြဖင့် အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျြခင်းအစား အြခား ေရွးချယ်စရာ 

နည်းလမ်းတစ်ခုကုိ Vှာေဖွ3ိင်ုေစသည် - ယင်းအစီအစJ်သည် ဝနထ်မ်းများ၏ အလပ်ုချနိ3ှ်င့် လပ်ုခ

လစာကုိ ေလBာခ့ျUပီး ေလBာခ့ျလိက်ုသည့် လပ်ုခလစာ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအတက်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အာမခံေDကး အစားထုိးေထာက်ပ့ံေပးြခင်းြဖင့် ၎င်းတိ:၏ ေလက့ျင့်ေပးထားUပီးသား ဝနထ်မ်းများကုိ 



အလပ်ုဆက်ေပးထား3ိင်ုသည်။ အလပ်ုVှင်3ှင့် ဝနထ်မ်းများ၏ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး 

အကျFိးခံစားခွင့်များ3ှင့် မည်သိ: ေလBာက်ထားရမည်ကုိ ပုိမုိေလလ့ာရန ်https://

www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-qu estions သိ:  

သွားပါ။ အတည်ြပFထားေသာ ဝနထ်မ်းများ၏ အလပ်ုချနိေ်လBာခ့ျ၍ ေလBာခ့ျခံရသည့် အလပ်ုချနိ်

အတက်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး ေထာက်ပ့ံြခင်း အစီအစJ် (Voluntary Shared Work 

Program) တင်ွ အလပ်ုVှင်များသည် ဝနထ်မ်းများကုိ ေပးအပ်ေသာ အကျFိးခံစားခွင့်များအတက်ွ 

မည်သည်ကုနက်ျမ2မB Vိှမည်မဟတ်ုပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အလပ်ုချနိမ်ျား ေလBာခ့ျြခင်း 

သိ: မဟတ်ု ယာယီ အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျြခင်းများ ြပFလပ်ုပါက အလပ်ုသမားများ အေနြဖင့် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖစ်ေစ အြပည့်အဝြဖစ်ေစ ရVိှ3ိင်ုပါသည်။ 

ေမးခွနး် 3- အကယ်၍ ဝနထ်မ်းတစ်ဦး သည် COVID-19 3ှင့် သက်ဆုိင်သည့် လပ်ုငနး် ပိတ်သိမ်းမ2

ေDကာင့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး ခံစားခွင့် ရVိှပါက အလပ်ုVှင် ေဆာင်ရမည့် အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အခွနအ်ခ ြမင့်တက်လာမည်လား။ 

အေြဖ- COVID-19 ၏ အကျFိးဆက်ေDကာင့် ြဖစ်ေပ\လာေသာ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး ေတာင်း

ဆုိမ2များ3ှင် ့အာမခံေDကး ထုတ်ေပးမ2 အားလံးုအတက်ွ ကုနက်ျစရိတ်အားလံးုကုိ အလပ်ုVှင်များ

အေနြဖင့် အချနိက်ာလတစ်ခုအထိ ကျခံစရာလိမုည်မဟတ်ုပါ။ လက်Vိှတင်ွ IWD သည် အိင်ုအိဝုါ 

အလပ်ုလက်မ့ဲအာမခံေDကးအတက်ွ အပ်3ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေင ွေဒ\လာ သနး် 950 ေအာက် 

မေရာက်မချင်း အလပ်ုVှင်များအား မည်သည့်ေထာက်ပ့ံေDကးစရိတ်မB ကျခံြခင်း မြပFရန ်ခွင့်ြပFထား

ပါသည်။ ရနပုံ်ေင ွေဒ\လာ သနး် 950 ေအာက် ေရာက်VိှသွားလBင် IWD သည် ရနပုံ်ေင ွတည်တံခုိ့င်Uမဲ

မ2 Vိှေစရနအ်လိ:ငှာ အလပ်ုVှင်များထံမှ စတင်ေငေွကာက်ခံမည်ြဖစ်သည်။ ဤသိ:  ြဖစ်ေပ\လာ

ေသာအခါ IWD က ၎င်း၏ ဝက်ဘ် စာမျက်3ှာတင်ွ ေDကညာပါမည်။ 

ေမးခွနး် 4- အကယ်၍ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးသည် COVID-19 3ှင်ဆ့က်စပ်ေနေသာ လပ်ုငနး်ပိတ်သိမ်းမ2၏ 

အကျFိးဆက်ေDကာင့် ဖယ်ဒရယ်အစုိးရ၏ ထပ်တိးု အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ လက်ခံ

ရVိှသည် ဆုိပါက အလပ်ုVှင်သည် အဆုိပါ အကျFိးခံစားခွင့်များအတက်ွ စရိတ်ကျခံရမည်လား။ 

အေြဖ- မကျခံရပါ၊ အိင်ုအိဝုါတင်ွ ရVိှ3ိင်ုသည့် ပုံမှန ်အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး ခံစားခွင့်ထက် 

ေကျာ်လနွေ်သာ မည်သည့်အကျFိးခံစားခွင့်အတက်ွမဆုိ အလပ်ုVှင်ထံမှ အခေDကးေင ွေကာက်ခံမည်

မဟတ်ုပါ။ 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-questions
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-questions
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-questions


ေမးခွနး် 5- COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်Dကည့်ကာလအတင်ွး ဝနထ်မ်းတစ်ဦးကုိ အိမ်တင်ွေန

ခုိင်းရန ်လိအုပ်ပါသလား။ 

အေြဖ- လိအုပ်ပါသည်။ ၎င်းတိ:သည် ြပည်ပသိ: [သွားေရာက်ြခင်း သိ: မဟတ်ု ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာ 

ေနရာေဒသတစ်ခုသိ:  သွားေရာက်ခ့ဲသူ3ှင့် ထိေတGခ့ဲြခင်းများ Vိှပါက အလပ်ုVှင်သည် ဝနထ်မ်းအား 

14 ရက်Dကာ သီးြခားခဲွ၍ အိမ်တင်ွေနခုိင်းရန ်လိအုပ်ပါသည်။ အလပ်ုVှင်သည် မိသားစုများ၏ 

ကနဦး ကုိ$ုိနာဗုိင်းရပ်စ် တံ: Xြပနေ်ဆာင်ရွက်မ2 အက်ဥပေဒ (FFCRA) အရ ရVိှ3ိင်ုေသာ လစာြဖင့် 

ခွင့်ကုိ ေပး3ိင်ုရန ်PကိFးစားရပါမည်။ သင်အ့ေနြဖင် ့သင်၏ဝနထ်မ်းအား ယာယီ အလပ်ုသမား 

ေလBာခ့ျသည့်အထဲတင်ွလည်း ထည့်3ိင်ုUပီး သင်၏ဝနထ်မ်းသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး 

အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ရVိှ3ိင်ုပါသည်။



စာမျ

ေမးခွနး် 6- က83်ပ်ုတင်ွ ဝနထ်မ်း 25 ဦးVိှUပီး ယာယီအလပ်ုပိတ်ရန ်လိအုပ်ပါက က83်ပ်ုတိ:အေနြဖင် ့

WARN အေDကာင်းDကားစာကုိ တင်ြပရနလိ်အုပ်ပါသလား။ 

အေြဖ- မလိအုပ်ပါ။ အလပ်ုVှင်တစ် ဦးသည် လပ်ုငနး်ကုိ အUပီးတိင်ု ပိတ်သိမ်းရန ်ရည်ရွယ်မှသာ 

WARN အေDကာင်းDကားစာကုိ တင်ြပရနလိ်အုပ်ပါသည်။ ယာယီ အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျြခင်းတင်ွ 

WARN အေDကာင်းDကားစာကုိ အသုံးြပFရန ်မလိပုါ။ 

ေမးခွနး် 7- COVID-19 ၏ အကျFိးဆက်ေDကာင် ့အလပ်ုမလပ်ု3ိင်ုေသာ က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းများကုိ 

လစာြဖင့် ခွင့်ေပးရန ်လိအုပ်ပါသလား။ 

အေြဖ- လိအုပ်ေကာင်း လိအုပ်3ိင်ုပါသည်။ FFCRA အရ သင်၏ တာဝနဝ်တd ရားများ3ှင့် လစာ

ြဖင့် ခွင့်ေပးရန ်လိသုည့် ြဖစ်ရပ်များကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ။ 

ေမးခွနး် 8- IWD သည် ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့် အကျFိးခံစားခွင့်များ မရVိှမီ PTO၊ အားလပ်ရက် 

သိ: မဟတ်ု နာမကျနး်ခွင့်ကုိ အသုံးြပFရနမ်လိဟုေူသာ မူဝါဒကုိ မDကာေသးမီကထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ 

၎င်းသည် အလပ်ုVှင်များအတက်ွ ဘာကုိဆုိလိသုနည်း။ 

အေြဖ- ဘာမBမဟတ်ုပါ။ IWD သည် အကျFိးခံစားခွင့်ရVိှရန ်သတ်မှတ်ချက်များအတက်ွ မူဝါဒ 

ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ခ့ဲသည်။ အလပ်ုVှင်တစ်ဦးသည် ဝနထ်မ်းတစ်ဦးအား ယာယီ 

အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျသည့်အထဲ မထည့်မီ ၎င်းတိ:၏လစာြဖင့် ခွင့်ကုိ အသုံးြပFရမည်ဟေူသာ ၎င်း

တိ:၏ ကုိယ်ပုိင်မူဝါဒကုိ ချမှတ်ရန ်ေရွးချယ်3ိင်ုပါသည်။ 

ေမးခွနး် 9- အလပ်ုVှင်တစ်ဦး အေနြဖင့် က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းများ လိက်ုနာရန ်ဥပေဒ မူဝါဒ၊ 

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ3ှင့် efနD်ကားချက်များကုိ ြပYာနး်၍ လိက်ုနာေစ3ိင်ုဆဲ ြဖစ်ပါသလား။ 

အေြဖ- လိအုပ်ပါသည်။ လက်Vိှ Covid-19 အေြခအေနသည် ဝနထ်မ်းများ၏ တာဝနမ်ျား3ှင် ့

အလပ်ုVှင်များ၏ လပ်ုသားအင်အားအေပ\ စီမံခန် ့gခွဲ3ိင်ုစွမ်းကုိ ေြပာင်းလဲေစမည် မဟတ်ုပါ။ 

ေမးခွနး် 10- အလပ်ုVှင်တစ်ဦးအေနြဖင့် က83်ပ်ု ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန ်ြပYာနး်ချက်အသစ်များVိှပါ

သလား။ ဤအေြခအေနအတင်ွး က83်ပ်ုတင်ွ မည်သည့် ဥပေဒဆုိင်ရာ တာဝနဝ်တd ရားများVိှပါ

သလဲ။ 

အေြဖ- လိအုပ်ပါသည်။ လfတ်ေတာ်သည် FFCRA 3ှင့် ကုိ$ုိနာဗုိင်းရပ်စ် ကပ်ေရာဂါကာလ 

အကူအညီေပးေရး၊ သက်သာေချာင်ချေိရး3ှင့်   စီးပွားေရး အာမခံချက်Vိှေရး (CARES) 

အက်ဥပေဒကုိ ြပYာနး်ခ့ဲပါသည်။ ဤအက်ဥပေဒ3ှစ်ခုေအာက်Vိှ သင်၏ တာဝနဝ်တd ရားများ

https://taxfoundation.org/cares-act-senate-coronavirus-bill-economic-relief-plan/
https://taxfoundation.org/cares-act-senate-coronavirus-bill-economic-relief-plan/
https://taxfoundation.org/cares-act-senate-coronavirus-bill-economic-relief-plan/
https://taxfoundation.org/cares-act-senate-coronavirus-bill-economic-relief-plan/
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အတက်ွ သင်၏ဥပေဒေရးရာ အDကံေပးေVှhေန သိ: မဟတ်ု လijစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဌာနထံမှ 

အDကံဉာဏ်ရယူပါ။ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး အကျFိးခံစားခွင့် အေြပာင်းအလဲများ3ှင့် 

ပတ်သက်သည့် ေနာက်ဆုံးသတင်းများအတက်ွလည်း အိင်ုအိဝုါ  လပ်ုသားအင်အား ဖGံTUဖိFးတိးုတက်

ေရး (Iowa Workforce Development) ဝက်ဘ်စာမျက်3ှာကုိ  ြပနလ်ည်ေလလ့ာပါ။ 

ေမးခွနး် 11- အလပ်ုသမားတစ်ဦးသည် စုိးရိမ်ေDကာက်ရွhံ ြခင်းေDကာင့် သိ: မဟတ်ု 

အေထာက်အထားမြပ3ိင်ုေသာ အေDကာင်းရင်းတစ်ခုေDကာင့် အလပ်ုမတက်၍ ရပါသလား။ 

အေြဖ- မရပါ။ FFCRA 3ှင့် CARES အက်ဥပေဒအတက်ွ ြဖစ်ေပ\လာေသာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ 

ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ။ 

ေမးခွနး် 12- ေရာဂါအခံ မVိှေသာ က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းသည် အလပ်ုြပနဆ်င်းUပီးေနာက် ၎င်းတိ:

အေနြဖင့် လံြုခံFမ2မVိှဟခံုစားရေDကာင်း တင်ြပလာပါသည်။ ၎င်းတိ:အေနြဖင့် အလပ်ုထွက်Uပီး 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင်မ့ျား ရVိှ3ိင်ုပါသလား။ 

အေြဖ-  အကယ်၍ သင်သည် ပုိမုိေဘးကင်းစိတ်ချရေသာ အလပ်ုခွင်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းရန ်

လပ်ုေဆာင်ေနပါက၊ ဥပမာအားြဖင့် အပုိေဆာင်း လက်ေဆးရနေ်နရာများ၊ အပုိေဆာင်း 

ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့Vှ်င်းေရး၊ 3ှာေခါင်းစည်းများ သိ: မဟတ်ု လက်အိတ်များ က့ဲသိ: ေသာ PPE များ 

သိ: မဟတ်ု တစ်ဦး3ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနေစေသာ အDကံြပFချက်များကုိလိက်ုနာေနပါကအလပ်ုမှ 

3တ်ုထွက်လိေုသာ ဝနထ်မ်းသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင့်များကုိ ရVိှ3ိင်ုမည် မဟတ်ုပါ။ 

သင်၏လပ်ုငနး်အတက်ွ ြပည်နယ် သိ: မဟတ်ု ဖက်ဒရယ် အစုိးရများမှ အDကံြပFထားေသာ ေဘးကင်း

လံြုခံFေရး စီမံချက်များ3ှင့် OSHA လမ်းefနခ်ျက်များကုိ လိက်ုနာရန ်ြငင်းဆနပ်ါက ဝနထ်မ်းအေနြဖ

င် ့အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင့်များကုိရVိှ3ိင်ုပါသည်။  သိ: ရာတင်ွ ဝနထ်မ်းက အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အကျFိးခံစားခွင့်များကုိ ရ3ိင်ုြခင်း VိှမVိှ ဆုိသည်မှာ အချက်အလက် မှနက်နတိ်ကျမ2အေပ\ မူတည်

Uပီး အေDကာင်းကိစm တစ်ခုချင်းစီကုိ အေြခခံ၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမည် ြဖစ်ပါသည်။  

ေမးခွနး် 13- က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းသည် အလပ်ုြပနဆ်င်းလာUပီးေနာက် ၎င်း၏ ယခင်က ေရာဂါ 

သိ: မဟတ်ု လက်VိှေရာဂါအခံေDကာင့် 

 COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်3ိင်ုေြခ ြမင့်မားသည့်အတက်ွ ေဘးကင်းလံြုခံFမ2မVိှဟ ုခံစားရ

သည်ဟ ုတင်ြပလာပါသည်။  ၎င်းတိ:အေနြဖင် ့အလပ်ုထွက်Uပီး အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစား

ခွင်မ့ျား ရVိှ3ိင်ုပါသလား။ 
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အေြဖ- ၎င်း၏ ဆရာဝနထံ်မှ ၎င်းအတက်ွ သင့်ေတာ်ေသာ အစီအစJ် ြပFလပ်ုေပးရန ်ေတာင်းဆုိထား

သည့် အချက်အလက်ကုိ တင်ြပရန ်ဝနထ်မ်းကုိ သင် ေတာင်းဆုိ3ိင်ုသည်။ ၎င်း၏ ဆရာဝနက် 

ဝနထ်မ်း၏ ယခင် ကျနး်မာေရး အေြခအေနေDကာင့် ၎င်းအတက်ွ သင့်ေတာ်ေသာ အစီအစJ်တစ်ခု 

ြပFလပ်ုေပးရန ်ေတာင်းဆုိထားသည်ကုိ သင် ြငင်းဆနပ်ါက သိ: မဟတ်ု သင်သည် ဝနထ်မ်းအတက်ွ 

ေဘးကင်းေသာ အလပ်ုခွင် (အိမ်မှာေန၍ အလပ်ုလပ်ုေစြခင်းက့ဲသိ: ) ကုိ ဖနတီ်းမေပး3ိင်ုဘဲ သင့်

အေနြဖင့် ၎င်းတိ: ကုိ ဆက်လက်ခွင့်ေပးရန ်ြငင်းဆနေ်နေသာေDကာင့် ဝနထ်မ်းက အလပ်ုမှထွက်ရန ်

ေရွးချယ်လိက်ုပါက အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင့်များကုိ ရVိှ3ိင်ုပါသည်။ 

ေမးခွနး် 14- ကွ3်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းသည် အလပ်ုမတက်လိေုDကာင်း သိ: မဟတ်ု အလပ်ုြပနတ်က်ရန ်

efနD်ကားချနိတ်င်ွ အလပ်ုြပနမ်တက်လိေုDကာင်း ၎င်းတိ: ကုိယ်တိင်ု ဆုံးြဖတ်3ိင်ုပါသလား။ 

အေြဖ- အကယ်၍ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးသည် အလပ်ုမတက်ရန ်(သိ: ) အလပ်ုြပနမ်ဝင်ရန ်ေရွးချယ်ပါက 

၎င်းကုိ မိမိဆ3nအေလျာက် အလပ်ုထွက်ြခင်း၊ အလပ်ုကုိ စွန ့g်လfတ်ြခင်း သိ: မဟတ်ု အလပ်ုြပနဝ်င်ရန ်

ြငင်းဆနြ်ခင်းဟ ုမှတ်ယူပါမည်။ ဤသိ: မှတ်ယူမ2အားလံးုအတက်ွ ပုံမှန ်ြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အာမခံေDကး အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ခံစားခွင့်Vိှမည်မဟတ်ုပါ။ ဤက့ဲသိ: ကိစm ေပ\ေပါက်လာလBင် 

ဝနထ်မ်းများက အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားအတက်ွ ေလBာက်ထားချနိတ်င်ွ အလပ်ုVှင်

များသည် အဆုိပါ အာမခံေDကး ေတာင်းဆုိမ2 အေDကာင်းDကားစာများကုိ တံ: Xြပနေ်ဆာင်ရွက်သင့်

ပါသည် သိ: မဟတ်ု ၎င်းကုိ https://uiclaims.iwd.iowa.gov/EmployerSeparation/မှတစ်ဆင့် IWD 

ထံ တင်ြပ3ိင်ုပါသည်။ 

အကယ်၍ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးသည် ြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင့်များအတက်ွ သတ်မှတ်

ချက်မြပည့်မီဟ ုေတGVိှပါက ၎င်းတိ:သည် ကပ်ေရာဂါကာလ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကူအညီ (PUA) ကုိ 

ေလBာက်ထား3ိင်ုပါသည်။ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးအေနြဖင့် အလပ်ုလပ်ုရန ်ြငင်းဆန3်ိင်ုUပီး PUA အတက်ွ 

အလု ပ်လက်မ့ဲ အကျFိး ခံစား ခွင့် ရ Vိှ3ို င်သည့် အေDကာင်းရ င်းအချoိတွ င် ေအာက်ပါတိ:  

အကန ့အ်သတ်မVိှ ပါဝင်သည် - 

1. ၎င်းတိ: [တွင် COVID-19 ေရာဂါVိှေDကာင်း ေတGVိှခ့ဲြခင်း သိ: မဟတ်ု ေရာဂါလကpဏာများ 

ခံစားေနရြခင်း။ 

2. ၎င်းတိ:၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးတင်ွ COVID-19 ေရာဂါVိှေDကာင်း ေတGVိှခ့ဲြခင်း။ 

3. ၎င်းတိ:သည် COVID-19 ေရာဂါVိှေDကာင်း စစ်ေဆးေတGVိှခ့ဲသည့် မိသားစုဝင် တစ်ဦးကုိ 

https://uiclaims.iwd.iowa.gov/EmployerSeparation/
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ေစာင့်ေVှာက်ေနရြခင်း။ 

4. ၎င်းတိ:  သိ: မဟတ်ု ၎င်းတိ:၏မိသားစုဝင်တစ်ဦးသည် ေရာဂါကူးစက်3ိင်ုေြခ ြမင့်မားေနြခင်း3ှင့် 

COVID-19 3ှင် ့ဆက်စပ်၍ စုိးရိမ်ရမ2များေDကာင် ့၎င်းတိ:၏ ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့Vှာက်ေပးသူ

က ၎င်းတိ:တစ်ဦးတည်း အသွားအလာကန ့သ်တ်၍ ေနထုိင်ရန ်အDကံေပးထားြခင်း။ 

5. ၎င်းတိ:အေနြဖင့် COVID-19 3ှင့် ဆက်စပ်၍ လိအုပ်သည့် ကေလးသူငယ် ေစာင့်ေVှာက်မ2 

ေပး3ိင်ုစွမ်းမVိှြခင်း။ 

6. COVID-19 3ှင့် ဆက်စပ်သည့် အသွားအလာကန ့သ်တ်၍ ေနထုိင်ရမ2ေDကာင့် 

အလပ်ုခွင်သိ:  မလာေရာက်3ိင်ုြခင်း။ 

7. ၎င်းတိ:အေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ခံစားရUပီးေနာက် ြပနလ်ည် ေကာင်းမွနလ်ာUပီြဖစ်ေသာ်လည်း 

အဆုိပါေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တွဲများေDကာင့် ၎င်းတိ:၏ အဓိက အလပ်ုတာဝနမ်ျားကုိ ကျFိး

ေDကာင်းသင့်ေလျာ်စွာ ေဆာင်ရွက်3ိင်ုမ2 မVိှြခင်း။ 

သိ: Xြဖစ်၍ ဝနထ်မ်းတစ်ဦး သည် ဤသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခု3ှင့် ကုိက်ညီပါက အလပ်ုြပနဝ်င်ရန ်

ြငင်းဆန3်ိင်ုUပီး ဖက်ဒရယ် အစုိးရ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင့်များကုိ ရVိှ3ိင်ုပါသည်။ 

အလပ်ုVှင်များအေနြဖင့် ဝနထ်မ်းများ3ှင့် အနးီကပ် ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်၍ ၎င်းတိ:  အလပ်ုခွင်သိ:  

ြပနလ်ည် ဝင်ေရာက်ရန ်လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ ရင်ဆုိင်ေနရေသာ အခက်အခဲများကုိ အဆင်ေြပ

ေအာင် ကူညီေြဖVှင်းေပးသင့်ပါသည်။ 

ေမးခွနး် 15- က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းများသည် ၎င်းတိ:  အလပ်ုလပ်ုြခင်းထက် အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အာမခံေDကး အကျFိးခံစားခွင့်များမှ ေငပုိွမုိရVိှ3ိင်ု ပါသည်။ က83်ပ်ုက ၎င်းတိ: ကုိ အလပ်ုများ ဆက်

ေပး3ိင်ုဆဲအချနိတ်င်ွ ၎င်းတိ:အေနြဖင့် အလပ်ုလက်မ့ဲအြဖစ် ဆက်ေနရန ်အလပ်ုမှ ထွက်3ိင်ုပါ

သလား။ 

အေြဖ- မရပါ။ ၎င်းတိ:အေနြဖင် ့အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ရVိှ3ိင်ုရန ်အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျမ2၊ ယာယီ 

အလပ်ုသမား ေလBာခ့ျမ2 သိ: မဟတ်ု အလပ်ုချနိ ်ေလBာခ့ျမ2အထဲတင်ွ ပါဝင်ရပါမည်။ အကယ်၍ 

ဝနထ်မ်းတစ်ဦးသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး ရရနအ်တက်ွ အလပ်ုထွက်လိက်ုပါက 

အကျFိးခံစားခွင့်အတက်ွ သတ်မှတ်ချက်မြပည့်မီဘဲ လိမ်လည်မ2အြဖစ် မှတ်ယူ3ိင်ုပါသည်။ 
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အကယ်၍ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျFိးခံစားခွင့်များကုိ ရယူရန ်တစ်ခုတည်းေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ အလပ်ုထွက်လိက်ုပါက IWD သိ:   https://

www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud  တင်ွ အေDကာင်းDကားပါ။ 

ေမးခွနး် 16- အကယ်၍ က83်ပ်ုသည် ၎င်းတိ: ကုိ အလပ်ုချနိသ်ာ ေလBာခ့ျUပီး အလပ်ုသိ: Xြပနဆ်င်း

ခုိင်း3ိင်ုပါက က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းများသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ရ

ပုိင်ခွင်Vိှ့ဆဲ ြဖစ်သလား။ 

အေြဖ- လိအုပ်ေကာင်း လိအုပ်3ိင်ုပါသည်။ အိင်ုအိဝုါြပည်နယ်တင်ွ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း 

အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မ2 အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ခွင်ြ့ပFေပးထားပါသည်။ အပတ်စJ် အကျFိးခံစားခွင့်

များကုိ ေတာင်းဆုိသည့်အခါ ဝနထ်မ်းအေနြဖင့် အပတ်တိင်ုး ရVိှေသာ ၎င်းတိ:၏လပ်ုခလစာများကုိ 

အစီရင်ခံရန ်လိအုပ်ပါသည်။ ဤဝင်ေင ွအမျFိးအစားတင်ွ- လပ်ုခလစာများ၊ အားလပ်ရက်အတင်ွး 

ရသည့် လစာ၊ နာမကျနး်ခွင်၊့ ဂျrတီဆင်းသည့်အတက်ွ လစာ၊ ေဘာက်ဆူးများ၊ လပ်ုသက်ဆု

ေDကးများ၊ ေကာ်မVှင်3ှင့် ဆုချသည့် ေငအွြပင် ေငသွားမဟတ်ုသည့် အြခားေထာက်ပ့ံမ2 (ဥပမာ- 

ေနရာထုိင်ခင်း3ှင့် အစားအေသာက် စီစJ်ေပးြခင်း၊ ဆဲလ်ဖုနး်ေပးထားြခင်း) တိ:ပါဝင်ပါသည်။ 

ေထာက်ပ့ံေDကး အကျFိးခံစားခွင့်ကုိ ေလBာခ့ျြခင်းမြပFမီ ၎င်းတိ:အေနြဖင် ့၎င်းတိ:၏ အပတ်စJ် 

အကျFိးခံစားခွင့်ပမာဏ (“ WBA”) ၏ 25 ရာခုိင်3ှFနး်အထိရVိှ3ိင်ုသည်။ သိ: ေသာ် 25 ရာခုိင်3ှFနး်

ေအာက်သာ ရVိှလBင်ပင် ဝင်ေငအွားလံးုကုိ အစီရင်ခံရန ်လိအုပ်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ 25 ရာခုိင်3ှFနး်ထက်

ပုိ၍ ဝင်ေငရွVိှပါက ဝနထ်မ်း၏ ေထာက်ပ့ံေDကး အကျFိးခံစားခွင့်ကုိ ေလBာခ့ျပါမည်။ အကယ်၍ 

၎င်းတိ:သည် WBA ထက် 15 ေဒ\လာ သိ: မဟတ်ု ယင်းထက်ပုိများေသာ ဝင်ေငမွျားကုိ ရVိှပါက ထုိ

အပတ်အတက်ွ ေထာက်ပ့ံေDကး အကျFိးခံစားခွင့် ရVိှမည်မဟတ်ုပါ။  ဥပမာ- 

၎င်းတိ:၏ WBA သည် $400 ြဖစ်Uပီး ၎င်းတိ:က $370 ေဒ\လာ ဝင်ေငရွVိှလBင်။ 

$400 ၏ 25 ရာခုိင်3ှFနး်သည် $100 ြဖစ်Uပီး $100 ကုိ WBA မှ 3တ်ုယူမည်မဟတ်ုပါ။ 

$370 - $100 = $270. ကျနVိှ်ေနေသာ $270 ေဒ\လာကုိ WBA မှ 3တ်ုယူပါသည်။ 

$400 - $270 = $130. 

$130 သည် အဆုိပါ ရက်သတd ပတ်အတက်ွ ေပးမည့် ပမာဏြဖစ်ပါသည်။ 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud
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ေမးခွနး် 17- က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းများက ၎င်းတိ:၏ လပ်ုခလစာများကုိ မှနက်နစွ်ာအစီရင်ခံြခင်း VိှမVိှ 

IWD အေနြဖင် ့မည်သိ:  သိ3ိင်ုမည်နည်း။ အေြဖ- တင်သွင်းလာသည့် အာမခံေDကး ေတာင်းဆုိမ2 မှန်

သမBကုိ စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း သိ: မဟတ်ု စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း ြပFလပ်ု3ိင်ုပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် 

ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းစီအတက်ွ လစာေငမွျားကုိ သုံးလတစ်Pကိမ် တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ IWD တင်ွ 

ကွနပ်ျrတာ ပ$ုိဂရမ်တစ်ခုVိှUပီး ၎င်းသည် ေတာင်းဆုိချက်တစ်ခုကုိ တင်သွင်းေသာအခါ ေပးထား

ေသာ လစာများ3ှင့် တင်ြပလာေသာ လစာများကုိ တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆးေပးပါသည်။ အကယ်၍ 

ဝနထ်မ်းသည် လစာကုိ လိမ်လည်၍ တင်ြပေDကာင်း IWD မှ စစ်ေဆးေတGVိှသည့်အခါ ၎င်းတိ:သည် 

အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ပုိမုိရယူြခင်းြဖစ်မည်ြဖစ်Uပီး 15% ဒဏ်ေငေွဆာင်ရမည်ြဖစ်ကာ ေနာင်အချနိ်

တင်ွလည်း အကျFိးခံစားခွင်မ့ျား ရVိှေတာမ့ည်မဟတ်ုဘဲ ြပစ်မ2ေDကာင်းအရ တရားစဲွဆုိခံရမည်ြဖစ်

ပါသည်။ 

ေမးခွနး် 18- က83်ပ်ု၏ ဝနထ်မ်းသည် PTO၊ အားလပ်ရက် သိ: မဟတ်ု နာမကျနး်ခွင့်ကုိ အသုံးြပF

လBင် ၎င်း၏အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး အကျFိးခံစားခွင့်များကုိ အကျFိးသက်ေရာက်မ2 Vိှပါ

သလား။ 

အေြဖ- လိအုပ်ပါသည်။ လပ်ုခလစာ အစားထုိးေပးမ2 မှနသ်မBကုိ ဝနထ်မ်းက အစီရင်ခံရန ်လိအုပ်

Uပီး ၎င်းတိ:၏ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး အကျFိးခံစားခွင်မ့ျားမှ 3တ်ုယူပါမည်။ ေကျးဇူးြပF၍ 

ေမးခွနး် 16 ကုိ ကုိးကားDကည့်t$2ပါ။ 
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က2*ု်ပ်တွင် ေနာက်ထပ်ေမးခွနး်များ 7ိှပါက ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ။ 

သင့်တင်ွ ေနာက်ထပ်ေမးခွနး်များ Vိှပါက အိင်ုအိဝုါ လပ်ုသားအင်အား ဖGံTUဖိFးတိးုတက်ေရး (Iowa 

Workforce Development) ဖုနး်နပံါတ် 

1-866-239-0843 သိ:  ဆက်သွယ်ပါ။ အိင်ုအိဝုါြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲအာမခံေDကးဆုိင်ရာ 

အလပ်ုVှင်လက်စဲွစာအပ်ုကုိ ဤေနရာတင်ွ ေတG3ိင်ုပါသည်-  https://

www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook ။ အိင်ုအိဝုါ လပ်ုသားအင်အား ဖGံTUဖိFး

တိးုတက်ေရး အဖGဲ (Iowa Workforce Development) သည် ဥပေဒေရးရာ သိ: မဟတ်ု လijစွမ်းအား

အရင်းြမစ် ဆုိင်ရာ အDကံဉာဏ်များ ေပး3ိင်ုလိမ့်မည် မဟတ်ုပါ။ ဤေမးခွနး်များအတက်ွ သင်၏ 

ဥပေဒေရးရာ သိ: မဟတ်ု လijစွမ်းအား အရင်းအြမစ်ဆုိင်ရာ ကုိယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ 

COVID-19 *ှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ*ှင့် အလုပ်7ှင်များအတွက် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ မညသ်ည့်ေနရာတွင် 7ှာေဖွရမညန်ညး်။ 

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု အလပ်ုသမား ဌာန (U.S. Department of Labor)-https://

www.dol.gov/coronavirus 

အိင်ုအိဝုါ ြပည်သiကျနး်မာေရးဌာန (Iowa Department of Public 

Health)-https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-
Coronavirus 

ေရာဂါထိနး်ချFပ်ေရး စင်တာများ-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များ3ှင် ့အလပ်ုVှင်များအတက်ွ ေရာဂါထိနး်ချFပ်ေရး ရင်းြမစ် စင်တာများ-https://

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-emplo yers.html 

သတိြပEရန-် ယခုအချနိတ်င်ွ IWD သည် ကုိဗစ် 19 3ှင့် ဆက်စပ်သည့် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မ2များ

ေDကာင့် ၎င်းတိ:၏ ဝနထ်မ်များက ေတာင်းဆုိေသာ နစ်နာေDကးများကုိ အလပ်ုVှင်များထံမှ ေကာက်ခံ

မည် မဟတ်ုပါ။ က83်ပ်ုတိ:သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကးဆုိင်ရာ ထိနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေင ွ

လက်ကျနကုိ် သုံးစဲွရမည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ကုိ သတ်မှတ်ထားUပီး ြဖစ်ကာ ထုိအေြခအေနတင်ွ 

သက်ဆုိင်ရာ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေDကး ေတာင်းဆုိမ2များအတက်ွ အလပ်ုVှင်များ၏ အေကာင့်

များထဲမှ ေကာက်ခံရန ်လိအုပ်ေပမည်။ က83်ပ်ုတိ:အေနြဖင့် $950M အေရာက်တင်ွ ေငစွတင်

ေကာက်ခံရန ်သတ်မှတ်ထားUပီး လက်Vိှ အပ်3ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေင ွလက်ကျနမှ်ာ  

$1.10B တစ်နည်းအားြဖင့် ေငစွတင်ေကာက်ခံမည့် ပမာဏြဖစ်ေသာ $950 သနး်ထက် $180 သနး် ပုိ

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook
https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.dol.gov/coronavirus
https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus
https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus
https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html


စာမျ

များပါသည်။ ဤဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ချမှတ်ရသည့် အေDကာင်းမှာ အပ်3ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေငွ

လက်ကျနအ်ေပ\ အဓိက အေြခခံထားသည့် အလပ်ုလက်မ့ဲအခွန3ှ်Fနး်ထားတင်ွ DကံFေတGရ3ိင်ုသည့် 

အခွနအ်ခ တိးုြမင့်မ2မှနသ်မBကုိ နည်း3ိင်ုသမB နည်းေအာင် ေလBာခ့ျြခင်းြဖင့် က83်ပ်ုတိ:၏ လပ်ုငနး်

များ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ရာတင်ွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ြဖစ်ပါသည်။ CARES အက်ဥပေဒတင်ွ 

ကုိယ်ပုိင်လပ်ုငနး်များအတက်ွ နစ်နာေDကး ေတာင်းဆုိမ2များ3ှင့် ပတ်သက်Uပီး ြပYာနး်ထားUပီးြဖစ်ကာ 

အပတ်စJ် $600 အကျFိးခံစားခွင် ေထာက်ပ့ံမ2ကုိ အပ်3ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေငထဲွမှ ထုတ်ေပး

မည်မဟတ်ုပါ။ 

ဧUပီ 30 ရက်၊ 2020 တင်ွ ေနာက်ဆုံးြပင်ဆင်ခ့ဲသည်
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