
စာမျ

COVID-19 (ကိ(ို)*ဗိငုး်ရပစ်)် 1ငှ့ ်အလပုသ်မား

မ7းအတကွ ်အလပုလ်ကမ်ဲအ့ာမခေံ>ကး 

ေမးခွနး်များ*ှင့် အေြဖများ 

ေမး 1- ကုိ$ုိနာဗုိင်းရပ်စ် (COVID-19) .ှင့် ဆက်စပ်သည့် ြပဿနာများေ9ကာင့် က:.်ပ်ု အလပ်ုရပ်နား

ခံရလ?င် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကးကုိ က:.်ပ်ု ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ မိမိ အမှားေ9ကာင့် မဟတ်ုဘဲ အလပ်ုလက်မ့ဲ ြဖစ်သွားသူများအတက်ွ အိင်ုအိဝုါ ြပည်နယ် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ ခံစားခွင့်များ Aိှပါသည်။ အလပ်ုAှင်က လပ်ုငနး်များကုိ ပိတ်သိမ်းရLပီး မည်သည့် အလပ်ုမ? မAိှေတာ့

လ?င် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး ခံစားခွင့်Aိှေသာ ၎င်း၏ ဝနထ်မ်းများသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ

ကုိ ရAိှပါမည်။ 

ေမး 2- ကုိ$ုိနာ ဗုိင်းရပ်စ်ေ9ကာင့် ကုနထု်တ်လပ်ုမR ဆုံးS$Rံးရသည့်အတက်ွ က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က 

ဝနထ်မ်းများကုိ အလပ်ုရပ်နားလိက်ုလ?င် ဝနထ်မ်းများသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး 

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ မိမိ အမှားေ9ကာင့် မဟတ်ုဘဲ အလပ်ုလက်မ့ဲ ြဖစ်သွားသူ မည်သူမဆုိ အကျQိးခံစားခွင့်များ 

ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ ကုိ$ုိနာ ဗုိင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားေသာေ9ကာင့် ကုနထု်တ်လပ်ုငနး် ဆုံးS$Rံးရသည့်အတက်ွ အလပ်ုAှင်က 

ဝနထ်မ်းများကုိ အလပ်ုရပ်နားလိက်ုလ?င် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး ခံစားခွင့်Aိှေသာ ၎င်း၏ ဝနထ်မ်းများသည် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှပါမည်။ 

ေမး 3- က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်သည် COVID-19 ေ9ကာင့် အ$RံးေပTေနသည့်အတက်ွ သိU မဟတ်ု အလပ်ုမAိှ

သည့်အတက်ွ ဝနထ်မ်းများကုိ ယာယီ အလပ်ုရပ်နားလိက်ုလ?င် ဝနထ်မ်းများသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး 

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ အိင်ုအိဝုါြပည်နယ် ဥပေဒအရ အလပ်ုမAိှချနိတ်င်ွ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးကုိ အလပ်ုမှ ယာယီ ရပ်နား

.ိင်ုသည်။ 
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ေမး 4- က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်သည် COVID-19 ေစာင့်9ကည့်ကာလအတင်ွး က:.်ပ်ုကုိ အိမ်တင်ွ ေနခုိင်း.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ေနခုိင်း.ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ြပည်ပသိU  သွားေရာက်ခ့ဲပါက သိU မဟတ်ု ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် ေဒသသိU  

သွားေရာက်ခ့ဲသူ.ှင့် ထိေတZခ့ဲပါက သင့်ကုိ 14 ရက်9ကာ အိမ်တင်ွ ေနခုိင်းရန ်လိ.ုိင်ုပါသည်။ အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ 

နာမကျနး်ခွင့်ယူြခင်း၊ လစာြဖင့် ခွင့်ယူြခင်း (“PTO”)၊ မိသားစု.ှင့် ေဆးခွင့် အက်ဥပေဒ (“FMLA”)၊ မသနစွ်မ်းမR.ှင့် 

အြခား ေရွးချယ်စရာများ ပ့ံပုိးေပး.ိင်ုမR.ှင့် စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ လစာြဖင့် ခွင့်ယူ၍ 

မရ.ိင်ုပါက သင်သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ခံစား.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 5- က:.်ပ်ုသည် ြပည်ပသိU  သွားေရာက်ခ့ဲေသာေ9ကာင့် သိU မဟတ်ု ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် ေဒသတစ်ခုသိU  

သွားေရာက်ခ့ဲသူ.ှင့် ထိေတZခ့ဲြခင်းေ9ကာင့် က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က က:.်ပ်ုကုိ အိမ်တင်ွ ေနခုိင်းပါက က:.်ပ်ု

အေနြဖင့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ြပည်ပသိU  သွားေရာက်ခ့ဲပါက သိU မဟတ်ု ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် ေဒသသိU  

သွားေရာက်ခ့ဲသူ.ှင့် ထိေတZခ့ဲပါက သင့်ကုိ 14 ရက်9ကာ အိမ်တင်ွ ေနခုိင်းရန ်လိ.ုိင်ုပါသည်။ အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ 

နာမကျနး်ခွင့်၊ PTO၊ FMLA၊ မသနစွ်မ်းမR.ှင့် အြခားေရွးချယ်စရာများ ပ့ံပုိးေပး.ိင်ုမR.ှင့် စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်

ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ လစာြဖင့် ခွင့်ယူ၍ မရ.ိင်ုပါက သင်သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ခံစား

.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 6- COVID-19 ေရာဂါ သံသယေ9ကာင့် က:.်ပ်ုသည် မြဖစ်မေန အသွားအလာ ကန ့သ်တ်၍ ေနထုိင်ေနရပါ

က အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ကိစ̂ရပ် တစ်ခုချင်းအလိက်ု အကျQိးခံစား.ိင်ုခွင့်ကုိ ဆုံးြဖတ်ပါမည်။ COVID-19 ေရာဂါ သံသယAိှမRသည် 

ကျQိးေ9ကာင်းသင့်ေလျာ်မRAိှLပီး အချက်အလက်များက ေရာဂါ ကူးစက်.ိင်ုေြခ ြမင့်မားေ9ကာင်း ြပသေနပါက သင့်

အေနြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး ကူးစက်ခံရြခင်း AိှမAိှ ေစာင့်9ကည့်ကာလအတက်ွ အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ 

အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ နာမကျနး်ခွင့်၊ PTO၊ FMLA၊ မသနစွ်မ်းမR.ှင့် အြခားေရွးချယ်စရာများ ပ့ံပုိးေပး.ိင်ုမR.ှင့် 

စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ လစာြဖင့် ခွင့်ယူ၍ မရ.ိင်ုပါက သင်သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ခံစား.ိင်ုပါသည်။ 
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ေမး 7- က:.်ပ်ုသည် COVID-19 ေရာဂါ ခံစားေနရLပီး အလပ်ုမလပ်ု.ိင်ုပါက အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ နာမကျနး်ခွင့်၊ PTO၊ FMLA၊ မသနစွ်မ်းမR.ှင့် အြခားေရွးချယ်စရာ

များ ပ့ံပုိးေပး.ိင်ုမR.ှင့် စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ သင့်အလပ်ုAှင်ထံမှ လစာြဖင့် ခွင့် မ

ရAိှပါက သင်သည် ြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး မရ.ိင်ုေသာ်လည်း ကပ်ေရာဂါကာလ အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အကူအညီ (“PUA”) ကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 8- က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က ဝနထ်မ်းတစ်ဦးတင်ွ COVID-19 ေရာဂါ ေတZAိှရြခင်းေ9ကာင့် စီးပွားေရး 

လပ်ုငနး်များကုိ ပိတ်လိက်ုရပါက က:.်ပ်ုအေနြဖင့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ 

ေမးခွနး် 9- က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျနး်မာေရး ကိစ̂ရပ်များေ9ကာင့် 

အလပ်ုပိတ်ထားရသည့်အတက်ွ က:.်ပ်ု အလပ်ုမလပ်ု.ိင်ုပါက အလပ်ုAှာေဖွမRများ ြပQလပ်ုရန ်လိပုါသလား။ 

ေြဖ- သင်သည် COVID-19 ၏ အကျQိးဆက်အြဖစ် အာမခံေ9ကး ေလ?ာက်ထားမR လပ်ုေဆာင်ထားလ?င် အလပ်ု

Aှာေဖွရန ်မလိပုါ။ သင့်အလပ်ုAှင်ထံတင်ွ သင်၏ အလပ်ုအေြခအေန ေြပာင်းလဲသွားLပီး သင့်အေနြဖင့် အလပ်ုြပန်

ဝင်ရန ်အစီအစ\် မAိှပါက က:.်ပ်ုတိU ကုိ ဆက်သွယ်ပါ။ 

ေမး 10- က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်သည် လပ်ုငနး် ေ.ှးေကွးေနေသာေ9ကာင့် အလပ်ုချနိကုိ် ေလ?ာခ့ျလိက်ုပါက က:.်ပ်ု

အေနြဖင့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုဆဲ ြဖစ်ပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှေကာင်း ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ အိင်ုအိဝုါြပည်နယ်တင်ွ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ 

ခွင့်ြပQေပးပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် အပတ်စ\် အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ေတာင်းဆုိေသာအခါ အပတ်တိင်ုးတင်ွ ရAိှ

သည့် သင်၏ လပ်ုခလစာများကုိ တင်ြပရနလိ်ပုါသည်။ ဤဝင်ေင ွအမျQိးအစားတင်ွ- လပ်ုခလစာများ၊ အားလပ်

ရက်အတင်ွး ရသည့် လစာ၊ နာမကျနး်ခွင့်၊ ဂျ`တီဆင်းသည့်အတက်ွ လစာ၊ ေဘာက်ဆူးများ၊ လပ်ုသက်ဆု

ေ9ကးများ၊ ေကာ်မAှင်.ှင့် ဆုချသည့် ေငအွြပင် ေငသွားမဟတ်ုသည့် အြခားေထာက်ပ့ံမR (ဥပမာ- ေနရာထုိင်ခင်း.ှင့် 

အစားအေသာက် စီစ\်ေပးြခင်း၊ ဆဲလ်ဖုနး်ေပးထားြခင်း) တိUပါဝင်ပါသည်။ ေထာက်ပ့ံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်ကုိ 
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ေလ?ာခ့ျြခင်းမြပQမီ သင့်အေနြဖင် ့သင်၏ အပတ်စ\် အကျQိးခံစားခွင့်ပမာဏ (“ WBA”) ၏ 25 ရာခုိင်.ှQနး်အထိရAိှ

.ိင်ုသည်။ သိU ေသာ် 25 ရာခုိင်.ှQနး်ေအာက်သာ ရAိှလ?င်ပင် ဝင်ေငအွားလံးုကုိ တင်ြပရန ်လိအုပ်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ 25 

ရာခုိင်.ှQနး်ထက်ပုိ၍ ဝင်ေငရွAိှပါက သင်၏ ေထာက်ပ့ံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်ကုိ ေလ?ာခ့ျပါမည်။ အကယ်၍ သင်

သည် သင် WBA ထက် 15 ေဒTလာ သိU မဟတ်ု ယင်းထက်ပုိများေသာ ဝင်ေငမွျားကုိ ရAိှပါက ထုိအပတ်အတက်ွ 

ေထာက်ပ့ံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့် ရAိှမည်မဟတ်ုပါ။  ဥပမာ- 

သင်၏ WBA သည် $400 ြဖစ်Lပီး သင်က $370 ေဒTလာ ဝင်ေငရွAိှလ?င်။ 

$400 ၏ 25 ရာခုိင်.ှQနး်သည် $100 ြဖစ်Lပီး $100 ကုိ WBA မှ .တ်ုယူမည်မဟတ်ုပါ။ 

$370 - $100 = $270။ ကျနAိှ်ေနေသာ $270 ေဒTလာကုိ WBA မှ .တ်ုယူပါသည်။ 

$400 - $270 = $130. 

$130 သည် အဆုိပါ ရက်သတb ပတ်အတက်ွ ေပးမည့် ပမာဏြဖစ်ပါသည်။ 

ေမး 11- COVID-19 ေ9ကာင့် က:.်ပ်ု အလပ်ုမှ ရပ်နားခံခ့ဲရပါသည်။ ဤအလပ်ုမှ ရပ်နားခံရသည့် ကာလ

အတင်ွး က:.်ပ်ု အားလပ်ရက်ခွင့်အချcိ အသုံးြပQခ့ဲပါသည်။ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး ေလ?ာက်ထားပါက 

ဤအေ9ကာင်းကုိ တင်ြပရန ်လိပုါသလား။ 

ေြဖ- အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး ေလ?ာက်ထားရနအ်တက်ွ လစာြဖင့် အားလပ်ရက်ခွင့်ယူြခင်းကုိ တင်ြပ.ိင်ု

ပါသည်။ အထက်ပါအေြဖကုိ ကုိးကားပါ။ 

ေမး 12- အိင်ုအိဝုါ လပ်ုသားအင်အား ဖံွLဖိQးတိးုတက်ေရး (Iowa Workforce Development (“IWD”)) အေနြဖင့် 

က:.်ပ်ု တင်ြပထားသည့် က:.်ပ်ု၏ လပ်ုခလစာများ မှနက်နမ်R AိှမAိှ မည်သိU သိ.ိင်ုပါသလဲ။ 

ေြဖ- အာမခံေ9ကး ေလ?ာက်ထားမRတိင်ုးကုိ စာရင်းစစ်ေဆး.ိင်ုပါသည် သိU မဟတ်ု စုံစမ်းစစ်ေဆး.ိင်ုပါသည်။ သင့်

အလပ်ုAှင်သည် ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းထံ ေပးေချသည့် လပ်ုခလစာများကုိ သုံးလတစ်dကိမ် တင်ြပပါသည်။ IWD 

တင်ွ ကွနပ်ျ`တာ ပ$ုိဂရမ်တစ်ခုAိှLပီး ၎င်းသည် ေတာင်းဆုိချက်တစ်ခုကုိ တင်သွင်းေသာအခါ ေပးထားေသာ လစာ

များ.ှင့် တင်ြပလာေသာ လစာများကုိ တိက်ုဆုိင်စစ်ေဆးေပးပါသည်။ သင်သည် လစာကုိ လိမ်လည်၍ တင်ြပ
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ေ9ကာင်း IWD မှ စစ်ေဆးေတZAိှသည့်အခါ အကျQိးခံစားခွင်မ့ျားကုိ ပုိမုိရယူြခင်းြဖစ်မည်ြဖစ်Lပီး 15% ဒဏ်ေငွ

ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ကာ ေနာင်အချနိတ်င်ွလည်း အကျQိးခံစားခွင်မ့ျား ရAိှေတာမ့ည်မဟတ်ုဘဲ ြပစ်မRေ9ကာင်းအရ 

တရားစဲွဆုိခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေမးခွနး် 13- က:.်ပ်ုသည် ကုိယ်ပုိင်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်သူြဖစ်Lပီး က:.်ပ်ု၏ လပ်ုငနး်ကုိ ကပ်ေရာဂါမ

ြဖစ်ပွားမီ အေြခအေနသိU  ေရာက်ေအာင် ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရန ်အချနိယူ်ရပါမည်။  က:.်ပ်ုအေနြဖင့် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုဆဲြဖစ်ပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှေကာင်း ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ PUA အရ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ အလပ်ု

ချနိ ်ေလ?ာခ့ျမRများသည် COVID-19 အေ9ကာင်းရင်း.ှင့် သက်ဆုိင်ေနသေရွe သင် အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ု

ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင် WBA ထက် 15 ေဒTလာ သိU မဟတ်ု ယင်းထက်ပုိများေသာ ဝင်ေငမွျားကုိ ရAိှ

ပါက ထုိအပတ်အတက်ွ ေထာက်ပ့ံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့် ရAိှမည်မဟတ်ုပါ။ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည့် ဝနေ်ဆာင်မRများ

အတက်ွ ထုိအပတ်တင်ွ ရAိှခ့ဲသည့် စုစုေပါင်း ဝင်ေင.ှွင့် သင့်ကုိ ေငေွပးေချခ့ဲေသာ အပတ်ြဖစ်သည့် ကပ်ေရာဂါ

ကာလ မတိင်ုမီ ရAိှခ့ဲသည့် ဝင်ေငမှွနသ်မ?ကုိ တင်ြပသင့်ပါသည်။ 

မေး 14- က:.်ပ်ုသည် ကုိယ်ပုိင်လပ်ုငနး် လပ်ုကုိင်သူြဖစ်ပါသည်၊ က:.်ပ်ု၏ ဝင်ေငကွ မှနက်နစွ်ာ တင်ြပြခင်း AိှမAိှ 

IWD က မည်သိU သိ.ိင်ုသလဲ။ ေြဖ- IWD သည် တင်သွင်းထားသည့် အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိချက်များကုိ 

စာရင်းစစ်ြခင်း.ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းများ ြပQလပ်ုပါမည်။ သင် တင်သွင်းသည့် အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိမRတိင်ုး

အတက်ွ တိကျမှနက်နသ်ည့် အချက်အလက်များကုိ ေပးြခင်းြဖစ်ေ9ကာင်း သင်က အတည်ြပQေပးရပါမည်။ သင်

သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ မမှနမ်ကန ်ေတာင်းဆုိခ့ဲေ9ကာင်း ေတZAိှရပါက တရားမမRဆုိင်ရာ.ှင့် 

ြပစ်မRေ9ကာင်းအရ ြပစ်ဒဏ်များ ခံယူရ.ိင်ုသည်။ 

ေမး 15- COVID-19 ကုိ သဘာဝေဘးအ.bရာယ် တစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူထားပါသလား။ က:.်ပ်ုအေနြဖင့် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်များ မရ.ိင်ုပါက သဘာဝေဘးေ9ကာင့် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မR

ဆုိင်ရာ အကူအညီကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- လတူစ်ဦးချင်း အကူအညီေပးရနအ်တက်ွ သမfတက သဘာဝေဘးဟ ုေ9ကညာထားြခင်း မAိှပါ။ အေမရိကန်
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ြပည်ေထာင်စု၏ သမfတက COVID-19 ကုိ .ိင်ုငံေတာ်အဆင့် သဘာဝေဘးတစ်ခုအြဖစ် ေ9ကညာလိက်ုLပီး ယင်း

ေ9ကာင့် အိင်ုအိဝုါြပည်နယ်Aိှ ြပည်နယ်သူ ြပည်နယ်သားများ အလပ်ုဆုံးS$Rံးသွားရပါက ၎င်းတိUသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အကျQိးခံစားခွင့်များ .ှင့်/သိU မဟတ်ု သဘာဝေဘးေ9ကာင့် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မRဆုိင်ရာ အကူအညီ (“DUA”) ကုိ ရAိှ

.ိင်ုသည်။ 

ေမး 16- အလပ်ုတင်ွ Aိှေနစ\် COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက အကျQိးခံစားခွင့်များ ရ.ိင်ုပါသလား။ ေြဖ- အိမ်မှ 

အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ နာမကျနး်ခွင့်၊ PTO၊ FMLA၊ မသနစွ်မ်းမR၊ အလပ်ုသမား နစ်နာေ9ကး.ှင့် အြခားေရွးချယ်စရာ

များ ပ့ံပုိးေပး.ိင်ုမR.ှင့် စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ လစာြဖင့် ခွင့်ယူ၍ မရ.ိင်ုပါက သင်

သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ခံစား.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 17- က:.်ပ်ုတင်ွ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံရLပီး အလပ်ုမှ ထွက်လိက်ုရပါက အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါ

သလား။ 

ေြဖ- အလပ်ုရပ်စဲလိက်ုသည့် အချက်အလက်များအေပT အေြခခံ၍ အေြခအေနတစ်ခုချင်းစီကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ

Aှင်းပါမည်။ သင် အလပ်ုမှ ရပ်နားခံရLပီး သိU မဟတ်ု သင့်အလပ်ုAှင်.ှင့် အလပ်ုရပ်စဲလိက်ုLပီး လက်Aိှတင်ွ သင် 

အလပ်ုလပ်ုမေနပါက အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ေလ?ာက်ထား.ိင်ုပါသည်။ အလပ်ု 

ရပ်စဲလိက်ုသည့် အေ9ကာင်းရင်းအေပT မူတည်၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချပါမည်။ သင်သည် ြပည်နယ် အကျQိးခံစားခွင့်

များ ခံစားခွင့်မAိှပါက PUA အရ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

ေမး 18- က:.်ပ်ု အလပ်ုြပနဝ်င်ေသာ်လည်း က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုခွင်က ေဘးကင်းလံြုခံQမR မAိှဟ ုယူဆပါက အလပ်ုမှ

ထွက်Lပီး အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုသလား။ က:.်ပ်ုတင်ွ ယခင် ေရာဂါအေြခအေနတစ်ခု 

သိU မဟတ်ု COVID-19 ေ9ကာင့် ဖျားနာမR မAိှပါ။ 

ေြဖ- သင်သည် အရင်ဆုံး သင်၏ စုိးရိမ်ပူပနမ်Rများကုိ သင့်အလပ်ုAှင်.ှင့် လိအုပ်ပါက သင့်ဆရာဝန.ှ်င့် ေြပာဆုိ

ေဆွးေ.းွသင့်ပါသည်။ သင့်အလပ်ုAှင်က အလပ်ုခွင် ပုိမုိေဘးကင်းလံြုခံQမRAိှေစရန ်လပ်ုေဆာင်ေနပါက၊ ဥပမာ

အားြဖင့် အပုိ လက်ေဆးသည့်ေနရာများ ထားAိှြခင်း၊ အပုိေဆာင်း အလပ်ုခွင်သန ့Aှ်င်းမRများ ြပQလပ်ုြခင်း၊ 

.ှာေခါင်းစည်းများ သိU မဟတ်ု လက်အိတ်များက့ဲသိU  PPE များ စီစ\်ေပးြခင်း သိU မဟတ်ု တစ်ဦး.ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာ

ခွာေနေစသည့် အ9ကံြပQချက်များကုိ လိက်ုနာြခင်းများ ြပQလပ်ုေနပါက သင် အလပ်ုမှ ထွက်ရန ်ေရွးချယ်လိက်ု



စာမျ

လ?င် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။ သင့်အလပ်ုAှင်သည် ြပည်နယ် သိU မဟတ်ု ဖက်

ဒရယ် အစုိးရများက သင့်လပ်ုငနး်အတက်ွ အ9ကံြပQထားသည့် ေဘးကင်းလံြုခံQေရး စီမံချက်များ.ှင့် OSHA 

လမ်းghနခ်ျက်များကုိ လိက်ုနာရန ်ြငင်းဆနပ်ါက သင်သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ု

ပါသည်။ သိU ရာတင်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ သင် ရ.ိင်ုြခင်း AိှမAိှ ဆုိသည်မှာ အချက်အလက် 

မှနက်နတိ်ကျမRအေပT မူတည်Lပီး အေ9ကာင်းကိစ̂ တစ်ခုချင်းစီကုိ အေြခခံ၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သင့်အလပ်ုAှင်က အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိမRကုိ မဟတ်ုမှနေ်9ကာင်း ြငင်းဆုိပါက အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ထုတ်မ

ေပးမီ ြဖစ်ရပ်မှန ်Aှာေဖွေဖာ်ထုတ်သည့် ေတZဆုံေမးြမနး်မRတစ်ခု ြပQလပ်ုရန ်လိပုါမည်။ သင် ခံစားခွင့်Aိှသည့် မည်

သည့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့် အမျQိးအစားအတက်ွမဆုိ ယင်းက မှနက်နပ်ါသည်။ 

ေမး 19- က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုခွင်သည် ေဘးကင်းလံြုခံQမR မAိှဟ ုထင်Lပီး က:.်ပ်ုတင်ွ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်.ိင်ုေြခ 

ြမင့်မားေစသည့် ယခင် ကျနး်မာေရးအေြခအေနတစ်ခု သိU မဟတ်ု လက်Aိှ ေရာဂါအခံတစ်ခု Aိှေနပါက ဘာလပ်ုရမ

လဲ။ က:.်ပ်ု အလပ်ုမှထွက်Lပီး အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ဆက်လက်ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- သင့်စုိးရိမ်ပူပနမ်Rများကုိ သင်၏ ဆရာဝန.ှ်င့် အလပ်ုAှင်တိUအား ေြပာြပသင့်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝနက် သင်၏ 

ယခင် ကျနး်မာေရး အေြခအေနေ9ကာင့် သင့်အတက်ွ သင့်ေတာ်ေသာ အစီအစ\်တစ်ခု ြပQလပ်ုေပးရန ်ေတာင်းဆုိ

ထားသည်ကုိ သင့်အလပ်ုAှင်က ြငင်းဆနပ်ါက သိU မဟတ်ု သင့်အတက်ွ ေဘးကင်းေသာ အလပ်ုခွင် (အိမ်မှာေန၍ 

အလပ်ုလပ်ုေစြခင်းက့ဲသိU ) ကုိ မရAိှ.ိင်ုဘဲ သင့်အလပ်ုAှင်က သင့်ကုိ ဆက်လက်ခွင့်ေပးရန ်ြငင်းဆနေ်နေသာေ9ကာင့် 

သင် အလပ်ုမှထွက်ရန ်ေရွးချယ်လိက်ုပါက အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 20- COVID-19 ကူးစက်ခံရမှာ စုိးေသာေ9ကာင့် အလပ်ုဆင်းရန ်သိU မဟတ်ု က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုကုိ လပ်ုရန ်

စုိးရိမ်ေ9ကာက်ရွeံ ေနပါက ဘယ်လိလုပ်ုရမလဲ။ က:.်ပ်ုတင်ွ ေရာဂါအခံမAိှပါ။ ဤကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစ\် 

အလပ်ုမလပ်ုလိြုခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ က:.်ပ်ုအေနြဖင့် အလပ်ုမှ ထွက်လိက်ုပါက သိU မဟတ်ု အလပ်ုလပ်ုရန ်

ြငင်းဆနပ်ါက အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- သင့်အေနြဖင့် အလပ်ုမတက်ရန ်သိU မဟတ်ု အလပ်ုြပနမ်ဝင်ရန ်ေရွးချယ်လိက်ုပါက ယင်းကုိ မိမိဆ.i

အေလျာက် အလပ်ုထွက်ြခင်း၊ အလပ်ုကုိ စွန ့j်လhတ်ြခင်း သိU မဟတ်ု အလပ်ုြပနဝ်င်ရန ်ြငင်းဆနြ်ခင်းဟ ုမှတ်ယူပါ

မည်။ အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ုြခင်း၊ နာမကျနး်ခွင့်၊ PTO၊ FMLA၊ မသနစွ်မ်းမR.ှင့် အြခားေရွးချယ်စရာများ ပ့ံပုိးေပး



စာမျ

.ိင်ုမR.ှင့် စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ လစာြဖင့် ခွင့်ယူ.ိင်ုြခင်း မAိှပါက သင် 

ဆက်လက်အလပ်ုလပ်ုရမည်ြဖစ်Lပီး ထုိသိU မဟတ်ုဘဲ အလပ်ုမှ ထွက်လိက်ုပါက အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်

များကုိ ရAိှ.ိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။ 

ြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ သင် မရAိှ.ိင်ုပါက PUA ကုိ ေလ?ာက်ထား.ိင်ုပါသည်။ 

သင့်အေနြဖင့် အလပ်ုလပ်ုရန ်ြငင်းဆန.်ိင်ုLပီး PUA အတက်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့် ရAိှ.ိင်ုသည့် 

အေ9ကာင်းရင်းအချcိတင်ွ ေအာက်ပါတိU  အကန ့အ်သတ်မAိှ ပါဝင်သည်- 

1. သင့်တင်ွ COVID-19 ေရာဂါAိှေ9ကာင်း ေတZAိှခ့ဲြခင်း သိU မဟတ်ု ေရာဂါလကkဏာများ ခံစား

ေနရြခင်း။ 

2. သင်၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးတင်ွ COVID-19 ေရာဂါAိှေ9ကာင်း ေတZAိှခ့ဲြခင်း။ 

3. သင်သည် COVID-19 ေရာဂါAိှေ9ကာင်း စစ်ေဆးေတZAိှခ့ဲသည့် မိသားစုဝင် တစ်ဦးကုိ 

ေစာင့်ေAှာက်ေနရြခင်း။ 

4. သင် သိU မဟတ်ု သင်၏မိသားစုဝင်တစ်ဦးသည် ေရာဂါကူးစက်.ိင်ုေြခ ြမင့်မားေနြခင်း.ှင့် 

COVID-19 .ှင် ့ဆက်စပ်၍ စုိးရိမ်ရမRများေ9ကာင် ့သင်၏ ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့Aှာက်ေပးသူက 

သင်တစ်ဦးတည်း အသွားအလာကန ့သ်တ်၍ ေနထုိင်ရန ်အ9ကံေပးထားြခင်း။ 

5. သင့်အေနြဖင့် COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ်၍ လိအုပ်သည့် ကေလးသူငယ် ေစာင့်ေAှာက်မR 

ေပး.ိင်ုစွမ်းမAိှြခင်း။ 

6. COVID-19 .ှင့် ဆက်စပ်သည့် အသွားအလာကန ့သ်တ်၍ ေနထုိင်ရမRေ9ကာင့် အလပ်ုခွင်သိU  မလာေရာက်

.ိင်ုြခင်း။ 

7. သင့်အေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ခံစားရLပီးေနာက် ြပနလ်ည် ေကာင်းမွနလ်ာLပီြဖစ်ေသာ်လည်း 

အဆုိပါေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တွဲများေ9ကာင့် သင်၏ အဓိက အလပ်ုတာဝနမ်ျားကုိ ကျQိးေ9ကာင်း

သင့်ေလျာ်စွာ ေဆာင်ရွက်.ိင်ုမR မAိှြခင်း။ 

PUA ေလ?ာက်ထားပုံဆုိင်ရာ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များ.ှင့် ghန9်ကားချက်များ

ကုိ- https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information တင်ွ ရAိှ.ိင်ု

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
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ပါသည် 
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ေမး 21- က:.်ပ်ု အလပ်ုလပ်ု၍ ရသည့်ေငထွက် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကးက ပုိများသည်ဟ ုထင်ပါက 

အလပ်ုလက်မ့ဲအြဖစ် ဆက်ေနရန ်ဆုံးြဖတ်၍ ရပါသလား။ 

ေြဖ- မရပါ။ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှရန ်သင့်ကုိ သင့်အလပ်ုAှင်မှ အလပ်ုရပ်နားေစြခင်း၊ ယာယီ အလပ်ုမှ 

ရပ်နားေစြခင်း သိU မဟတ်ု အလပ်ုချနိေ်လ?ာခ့ျြခင်း ြပQလပ်ုခံရမည်။ သင်သည် လစာြဖင့် ခွင့် မရAိှဘဲ အလပ်ုဆက်

လပ်ုြခင်း မAိှပါက၊ အလပ်ုလပ်ုရန ်ြငင်းဆနပ်ါက သိU မဟတ်ု အလပ်ုြပနဝ်င်ရန ်ြငင်းဆနပ်ါက သင့်အေနြဖင့် 

အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှမည်မဟတ်ုပါ။ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှရန ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်း

အတက်ွ အလပ်ုမှ ထွက်ြခင်းသည် လိမ်လည်မRြဖစ်Lပီး အကျQိးခံစားခွင့်များ ဆုံးS$Rံးရ.ိင်ုသည့်အြပင် ြပစ်မRဆုိင်ရာ

.ှင့် တရားမမRဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များ ခံရ.ိင်ုသည်။ 

ေမး 22- က:.်ပ်ုကုိ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်များ ေပးထားLပီး ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ထုိ

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ က:.်ပ်ု ခံစားခွင့်မAိှဟ ုဆုံးြဖတ်လိက်ုပါက က:.်ပ်ု ရAိှထားသည့် အကျQိးခံစားခွင့်

များကုိ ြပနေ်ပးရန ်လိပုါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ အLပီးသတ် ဆုံးြဖတ်ချက်အရ သင့်အေနြဖင့် အကျQိးခံစားခွင့်မAိှဟ ုဆုံးြဖတ်လိက်ုပါက ထုိ

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ြပနေ်ပးရပါမည်။ 

ေမး 23- က:.်ပ်ုသည် က:.်ပ်ု၏ အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိမR.ှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

ကုိ ထိမ်ချနထ်ားြခင်းြဖင့် လိမ်လည်မR ကျ`းလနွခ့ဲ်သည်ဟ ုဆုံးြဖတ်လိက်ုပါက ဘာြဖစ်လာမှာလဲ။ 

ေြဖ- သင်သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှရန ်လိမ်လည်မR ကျ`းလနွခ့ဲ်သည်ဟ ု

ဆုံးြဖတ်လိက်ုပါက သင့်ကုိ ြပစ်မRဆုိင်ရာ တရားစဲွဆုိရန ်လhဲေြပာင်းေပးပါမည်။ ထုိအကျQိးခံစားခွင့်များကုိ သင် 

ြပနမ်ေပးမချင်း အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ြပနလ်ည်ေလ?ာက်ထား.ိင်ုြခင်း မAိှသလိ ုမမှနမ်ကန ်ရယူထားသည့် 

အကျQိးခံစားခွင့်များအတက်ွ ဖက်ဒရယ်အစုိးရက ြပmာနး်ထားသည့် ဒဏ်ေင ွ15% ကုိလည်း ေပးေဆာင်ရပါ

မည်။ 

ေမး 24- လက်Aိှတင်ွ က:.်ပ်ုသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှေနLပီး COVID-19 ေ9ကာင့် ကုမnဏီ

များက အလပ်ုမခန ့သ်ြဖင့် အလပ်ုAှာ၍ မရ.ိင်ုပါက ထပ်တိးု အကျQိးခံစားခွင့် ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 



စာမျ

ေြဖ- CARES အက်ဥပေဒတင်ွ ကပ်ေရာဂါ အေရးေပTကာလအတင်ွး အလပ်ုလက်မ့ဲ နစ်နာေ9ကး ေပးသည့်

အစီအစ\် (“PEUC”) ပါဝင်ပါသည်။ ထုိအစီအစ\်သည် ြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ ကုနဆုံ်း

သွားLပီး ၎င်းတိU၏ အာမခံေ9ကး ေလ?ာက်ထားမR သက်တမ်းမကုနေ်သးသည့် ေလ?ာက်ထားသူများအတက်ွ 

အကျQိးခံစားခွင့်များ ထပ်တိးုေပးသည့် အစီအစ\်ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတက်ွ- 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information သိU  သွားပါ။ 

ေမး 25- က:.်ပ်ုတင်ွ COVID-19 ေရာဂါAိှေ9ကာင်း စစ်ေဆးေတZAိှ၍ ေဆး$ုံတက်ြခင်း .ှင့်/သိU မဟတ်ု 

အသွားအလာကန ့သ်တ်၍ ေနထုိင်ြခင်း ြပQလပ်ုခ့ဲသည်။ က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က က:.်ပ်ုကုိ အလပ်ုမတက်

သည့်အတက်ွ သိU မဟတ်ု ၎င်းတိU ကုိ အေ9ကာင်းမ9ကားသည့်အတက်ွ အလပ်ုထုတ်ခ့ဲသည်။ ဤအေြခအေနတင်ွ 

က:.်ပ်ုအေနြဖင့် အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ဤအေြခအေနကုိ အလပ်ုမှ ရပ်စဲြခင်းဟ ုမှတ်ယူLပီး အိင်ုအိဝုါြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ ဥပေဒ.ှင့်အညီ 

စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ပါမည်။ ြပည်နယ် ဥပေဒအရ သင် အကျQိးခံစားခွင့်မAိှပါက PUA ေအာက်Aိှ 

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ သင် ခံစားခွင့် Aိှ.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 26- က:.်ပ်ုကုိ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်.ိင်ုေြခAိှသည်ကုိ က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က သိAိှ၍ က:.်ပ်ုကုိ 2 ပတ်

9ကာ အလပ်ုမလာရန ်ေြပာသည်။ က:.်ပ်ု၏ အလပ်ုAှင်က က:.်ပ်ုကုိ အလပ်ုမလာခုိင်းေသာေ9ကာင့် က:.်ပ်ု

အေနြဖင့် အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ ေြဖ- သင့်ကုိ အလပ်ုြပနမ်ဝင်ခုိင်းသည့် အချနိအ်ေတာအတင်ွး 

မည်သည့်ခွင့် ယူ.ိင်ုသည်ကုိ သင့်အလပ်ုAှင်.ှင့် ေဆွးေ.းွသင့်ပါသည်။ လစာြဖင့် ခွင့်ယူ၍ မရ.ိင်ုပါက သင်သည် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ခံစား.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 27- က:.်ပ်ု၏ မီှခုိသူ၊ မိသားစုဝင် သိU မဟတ်ု ကေလး၏ ေကျာင်း ပိတ်ထားLပီး က:.်ပ်ုက အိမ်တင်ွေန၍ ၎င်း

တိU ကုိ ေစာင့်ေAှာက်ရမည်ဆုိပါက က:.်ပ်ုအေနြဖင့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ု.ိင်ုြခင်း AိှမAိှ.ှင့် စပ်လျ\်း၍ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမနး်ပါ။ သင်သည် 

မိသားစုများ၏ ကနဦး ကုိ$ုိနာဗုိင်းရပ်စ် တံU oြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရး အက်ဥပေဒ (FFCRA) အရ .ှစ်ပတ်9ကာ လစာ

ြဖင့် ခွင့်ရAိှ.ိင်ုသည်။ သင့်အလပ်ုAှင်ထံ ဆက်သွယ်Lပီး သင့်အေြခအေန.ှင့် ပတ်သက်၍ လိအုပ်ေသာ 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information
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အေထာက်အထားများ တင်ြပရမည်။ အိမ်မှ အလပ်ုလပ်ု၍ မရပါက သိU မဟတ်ု လစာြဖင့် ခွင့်ကုိ မရ.ိင်ုပါက 

သင်သည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ေလ?ာက်ထား.ိင်ုပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် 

ြပည်နယ် အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ မရ.ိင်ုေသာ်လည်း PUA အရ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ခံစား.ိင်ုဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

ေမး 28- ယခင် အလပ်ုရပ်စဲလိက်ုမRေ9ကာင့် သိU မဟတ်ု COVID-19 ြဖစ်ပွားသည့်အတက်ွ အလပ်ုမလပ်ု.ိင်ု

ေသာေ9ကာင့် ြပည်နယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ မရAိှ.ိင်ုေသာ်လည်း CARES အက်ဥပေဒအရ 

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုဆဲြဖစ်သလား။ 

ေြဖ- ရAိှေကာင်း ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ ြပည်နယ်ကေပးသည့် အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ သင် မရAိှပါက PUA ကုိ 

ေလ?ာက်ထားရန ်လိပုါသည်။ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတက်ွ- https://

www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information သိU  သွားေရာက်ပါ။ “ဝင်ေင ွအေထာက်အထား တင်ြပ

မည်”ကုိ ေရွးချယ်ေသာအခါ သင်သည် အဆင့် 3 သိU  သွား၍ စစ်တမ်းေမးခွနး်လhာကုိ ြဖည့်ရပါမည်။ 

ေမး 29- က:.်ပ်ုတင်ွ အကျQိးခံစားခွင့်Aိှပါက ထပ်ေဆာင်း $600 ေထာက်ပ့ံမRကုိ မည်သည့်အချနိတ်င်ွ ရAိှ.ိင်ုမည်

လဲ။ 

ေြဖ- $600 ေထာက်ပ့ံေ9ကးကုိ သင်တနး်တက်ေရာက်ြခင်းဆုိင်ရာ ထပ်တိးု အကျQိးခံစားခွင့်များ.ှင့် လပ်ုငနး်ပိတ်ချနိ ်

အကျQိးခံစားခွင့်များမှလွဲ၍ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့် အများဆုံး ပါဝင်သည့် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမR အAိှဆုံး 

အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိမRများတင်ွ စတင် ထုတ်ေပးထားပါသည်။ သင့်အကျQိးခံစားခွင့်များမှ အခွနမ်ျား .တ်ုယူခွင့်

ြပQရန ်ေရွးချယ်လိက်ုပါက သင်၏ အာမခံေ9ကး ေလျာန့ည်းသွားပါမည်။ ထပ်ေဆာင်း $600 ရAိှရန ်သင်၏ 

အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိမRက သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသည်ဟ ုသင် ယုံ9ကည်ေသာ်လည်း ၎င်းကုိ မရAိှခ့ဲပါက 

uiclaimshelp@iwd.iowa.gov တင်ွ ကာစတနမ်ာ ဝနေ်ဆာင်မRသိU  ဆက်သွယ်ပါ။ 

ေမး 30- က:.်ပ်ုသည် $600 ေထာက်ပ့ံေ9ကးကုိ ခံစားခွင့်Aိှ၍ လက်ခံရAိှခ့ဲပါက အလပ်ုလပ်ုမ့ဲ အာမခံေ9ကး 

အြပည့်အဝကုိ ဆက်လက်ရAိှ.ိင်ုဆဲြဖစ်သလား။ ေြဖ- ဆက်လက်ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ $600 ေထာက်ပ့ံေ9ကးသည် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကးအြပင် ထပ်ေဆာင်းရAိှသည့် အကျQိးခံစားခွင့်ြဖစ်Lပီး အပတ်စ\် သင် ရAိှမည့် 

အကျQိးခံစားခွင့်မှ .တ်ုယူမည်မဟတ်ုပါ။ 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
mailto:uiclaimshelp@iwd.iowa.gov
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ေမး 31- က:.်ပ်ုသည် အပတ်စ\် ေထာက်ပ့ံေ9ကး $600 သိU မဟတ်ု အြခား ဖက်ဒရယ်အစုိးရ၏ စီးပွားေရး 

ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာရန ်ေထာက်ပ့ံသည့် အကျQိးခံစားခွင့် တစ်ခုခုကုိ ရAိှထားLပီး ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ၎င်းကုိ 

က:.်ပ်ု မရAိှသင့်ဟ ုဆုံးြဖတ်လိက်ုပါက ထုိေငမွျားကုိ ြပနေ်ပးရမည်လား။ 

ေြဖ- ြပနေ်ပးရပါမည်။ သင် ရAိှထားသည့် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး မှနသ်မ?ကုိ ေနာင်တင်ွ သင့်အေနြဖင့် ရAိှ

ရန ်သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီြခင်းမAိှဟ ုဆုံးြဖတ်လိက်ုပါက ၎င်းတိU ကုိ ြပနေ်ပးရန ်လိပုါသည်။ 

ေမး 32: က:.်ပ်ုသည် ြပည်နယ် သိU မဟတ်ု ဖက်ဒရယ်အစုိးရ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ မရAိှ.ိင်ုပါ

က ဖက်ဒရယ်အစုိးရ၏ စီးပွားေရး ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာေအာင် ေထာက်ပ့ံသည့် ေင ွ$600 ကုိ အပတ်စ\် 

ရAိှ.ိင်ုဆဲြဖစ်ပါသလား။ 

ေြဖ- မရ.ိင်ုပါ။ သင်သည် အပတ်စ\် ေထာက်ပ့ံသည့် အပုိေဆာင်း $600 ကုိ ရAိှရန ်ြပည်နယ် သိU မဟတ်ု ဖက်ဒရယ်

အစုိးရ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှထားရမည်။ 

ေမး 33- လိအုပ်ပါက ဖုနး်မှတစ်ဆင့် RESEA .ှင့်/သိU မဟတ်ု Promise Jobs ချနိး်ဆုိမRများကုိ လပ်ုေဆာင်.ိင်ုပါ

သလား။ 

ေြဖ- က:.်ပ်ုတိUသည် အစီအစ\်များ.ှင့် ဝနေ်ဆာင်မRေပးြခင်းအတက်ွ နည်းပညာအသုံးြပQမR.ှင့် ပတ်သက်

Lပီး လမ်းghနခ်ျက်အတိင်ုး လပ်ုေဆာင်ေနLပီး အစီအစ\် ရAိှ.ိင်ုသည့်.ှင့် ချက်ချင်း အသိေပးပါမည်။ 
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ေမး 34- ေကာလိပ်များကုိ ဆက်ပိတ်ထားပါက သိU မဟတ်ု အနွလိ်င်ုးမှသာ သင်9ကားေပးပါက ယင်းသည် ေဒသ

တင်ွး $ုံးမှသည် မိတ်ဖက် ဝနထ်မ်းများအထိအေပT မည်သိUသက်ေရာက်.ိင်ုသလဲ။ 

ေြဖ- Title I အရွယ်ေရာက်သူ၊ အလပ်ုမှ ဖယ်Aှားခံရသည့် အလပ်ုသမား.ှင့် လငူယ်များဆုိင်ရာ အစီအစ\်များ

အြပင် ကုနသွ်ယ်မR ချနိည်pိြပင်ဆင်ေရး အကူအညီ (“TAA”) အစီအစ\်များသည် ဤမ9ကံQစဖူး အချနိက်ာလအတင်ွး 

အိင်ုအိဝုါ ြပည်နယ်သူ ြပည်နယ်သားများအတက်ွ ဝနေ်ဆာင်မRများ ဆက်လက်ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ ဝနေ်ဆာင်မR

များကုိ အနွလိ်င်ုး.ှင့် ဖုနး်မှတစ်ဆင့် သက်ဆုိင်သလိ ုပ့ံပုိးေပးသင့်ပါသည်။ 

ေမး 35- ေကာလိပ်ေကျာင်းများသည် ေကျာင်း ပိတ်Lပီး သင်ခနး်စာများကုိ အနွလိ်င်ုးမှသာ ေြပာင်းလဲ ပိU ချမည်ဟ ု

ယူဆထားပါသည်။ ေခါင်းစ\် I မိတ်ဖက်များက ထုိအမိန ့ကုိ် လိက်ုနာLပီး စင်တာများသိU  မလာေရာက်လ?င် မည်သိU  

ြဖစ်ပွားမည်နည်။ 

ေြဖ- ေခါင်းစ\် I ေအာက်တင်ွ အကျQံးဝင်ေသာ အရွယ်ေရာက်Lပီးသူ၊ အလပ်ု ကေမာက်ကမ ြဖစ်သွားသည့် 

အလပ်ုသမား.ှင့် လငူယ် အစီအစ\်များအြပင် TAA အစီအစ\်သည် ဤမ9ကံQစဖူး အချနိက်ာလအတင်ွး 

ဝနေ်ဆာင်မRများကုိ ဆက်လက် ပ့ံပုိးေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဝနေ်ဆာင်မRများကုိ အနွလိ်င်ုး.ှင့် ဖုနး်မှတစ်ဆင့် 

သက်ဆုိင်သလိ ုပ့ံပုိးေပးသင့်ပါသည်။ 

ေမး 36- က:.်ပ်ုသည် ေ.ဦွးရာသီ ေကျာင်းပိတ်ချနိအ်တက်ွ ပိတ်ထားသည့် ေကျာင်းမှ ဆရာတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။ 

က:.်ပ်ုသည် အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ ေြဖ- မရ.ိင်ုပါ။ သင် လက်မှတ်ထုိး 

သေဘာတထူားသည့် စာချQပ်အရြဖစ်ေစ၊ ကျQိးေ9ကာင်းဆီေလျာ်မRAိှေသာ အာမခံ စည်းမျ\်းများအရြဖစ်ေစ 

သတ်မှတ် ေကျာင်းပိတ်ချနိအ်တင်ွး ဆုိလ?င် ခံစားခွင့် မရ.ိင်ုပါ။ သင်သည် ေ.ဦွးရာသီ ေကျာင်းပိတ်ရက်

ေနာက်ပုိင်း အလပ်ု မAိှေတာသ့ည့်အတက်ွ ခံစားခွင့်များကုိ ြဖည့်စွက် ေလ?ာက်ထားေနြခင်း ြဖစ်လ?င် သင့် 

အလပ်ုAှင်ထံမှ လစာြဖတ်ပုိင်းကုိ မရAိှေတာသ့ည့် အချနိမှ်သာလ?င် သင်သည် အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ ရAိှ.ိင်ုပါ

မည်။ 

သိU ရာတင်ွ သင့် အလပ်ုAှင်က သင့်ကုိ အလပ်ုြပနဆ်င်းခုိင်းလ?င် သင် အလပ်ုြပနဆ်င်း.ိင်ုရပါမည်။ အလပ်ုြပန်

ဆင်းခုိင်းချနိတ်င်ွ သင် အလပ်ုြပနမ်ဆင်း.ိင်ုလ?င် အကျQိးခံစားခွင့်များအတက်ွ သင်၏ အရည်အချင်း 
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ြပည့်မီမRသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ်လာ.ိင်ုပါသည်။ 

ေမး 37- က:.်ပ်ုသည် ပုံမှန ်သတ်မှတ်ထားသည့် ေကျာင်းပိတ်ချနိေ်9ကာင့် မဟတ်ုဘဲ COVID-19 ေ9ကာင့် 

အလပ်ုမသွားရေသာ ဆရာတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။ က:.်ပ်ု၏ ေကျာင်းကုိ ပိတ်ထားစ\် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံ 

အကျQိးခံစားခွင့်များကုိ က:.်ပ်ု ရAိှ.ိင်ုပါသလား။ 

ေြဖ- ရAိှေကာင်း ရAိှ.ိင်ုပါသည်။ ေကျာင်းက သင့်ကုိ လစာ ဆက်လက် ေပးမည်ဆုိလ?င် ဤအချနိအ်တင်ွး သင်၏ 

အပတ်စ\် ဝင်ေငကုိွ အစီရင်ခံရန ်လိအုပ်Lပီး ထုိသိU  ရAိှေနြခင်းက အကျQိးခံစားခွင့်များ ရAိှရန ်သတ်မှတ်သည့် 

ဝင်ေငပွမာထက် အလနွ ်များေန.ိင်ုသည်။ ခ$ုိင်ေကျာင်းက သင့်ကုိ လစာ မေပးလ?င် သင်သည် အကျQိးခံစားခွင့်

များ ရAိှရန ်အလားအလာ Aိှပါသည်။ သိU ရာတင်ွ သင့်အလပ်ုAှင်က သင့်ကုိ အလပ်ုြပနဆ်င်းခုိင်းလ?င် သင်သည် 

အလပ်ုြပနဆ်င်းရပါမည်။ သိU မဟတ်ုပါက သင်၏ အရည်အချင်း ြပည့်မီမRသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ်လာ.ိင်ု

ပါသည်။ 

ေမးခွနး် 38- က:.်ပ်ုသည် လက်ေထာက် ဆရာ/အကူ ဆရာတစ်ဦး ြဖစ်ကာ က:.်ပ်ု၏ေကျာင်းမှာ ပိတ်ထား

ပါသည်။ က:.်ပ်ု၏ ေကျာင်းကုိ ပိတ်ထားသည့်အချနိတ်င်ွ က:.်ပ်ုကုိ လစာေပးမည် မဟတ်ုပါ။ အလပ်ုလက်မ့ဲ 

အာမခံ အကျQိးခံစားခွင့်များအတက်ွ က:.်ပ်ုက အရည်အချင်းြပည့်မီပါသလား။ 

ေြဖ- သင်သည် ေ.ရွာသီ ေကျာင်းပိတ်ရက်သတb ပတ်က့ဲသိU  ပုံမှန ် စီစ\်သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျာင်းပိတ်ချနိကုိ် 

ခံစားေနြခင်း ြဖစ်လ?င် သင်သည် ထုိရက်သတb ပတ်အတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီမည် မဟတ်ုပါ။ သင်သည် ပုံမှန ်

စီစ\်သတ်မှတ်မထားသည့် ေကျာင်းပိတ်ချနိမ်ျQိးကုိ ေတZq9ကံQေနရြခင်း ြဖစ်လ?င် အကျQိးခံစားခွင့်များအတက်ွ 

အရည်အချင်း ြပည့်မီပါသည်။ သိU ရာတင်ွ သင့် အလပ်ုAှင်က သင့်ကုိ အလပ်ုြပနဆ်င်းခုိင်းလ?င် သင် အလပ်ုြပန်

ဆင်း.ိုင်ရပါမည်။ အလုပ်ြပနဆ်င်းခုိင်းချနိတ်ွင် သင် အလုပ်ြပနမ်ဆင်း.ိုင်လ?င် အကျQိးခံစားခွင့်များအတွက် 

သင်၏ အရည်အချင်း ြပည့်မီမRသည် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ်လာ.ိင်ုပါသည်။ 

အပ်ဒိတ်- ယခုအချနိတ်င်ွ IWD သည် ကုိဗစ် 19 .ှင့် ဆက်စပ်သည့် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မRများေ9ကာင့် ၎င်းတိU၏ ဝန်

ထမ်များက ေတာင်းဆုိေသာ နစ်နာေ9ကးများကုိ အလပ်ုAှင်များထံမှ ေကာက်ခံမည် မဟတ်ုပါ။ က:.်ပ်ုတိUသည် 

အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကးဆုိင်ရာ ထိနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေင ွလက်ကျနကုိ် သုံးစဲွရမည့် အေြခအေနတစ်ရပ်
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ကုိ သတ်မှတ်ထားLပီး ြဖစ်ကာ ထုိအေြခအေနတင်ွ သက်ဆုိင်ရာ အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ9ကး ေတာင်းဆုိမRများ

အတက်ွ အလပ်ုAှင်များ၏ အေကာင့်များထဲမှ ေကာက်ခံရန ်လိအုပ်ေပမည်။ က:.်ပ်ုတိUအေနြဖင့် $950M အေရာက်

တင်ွ ေငစွတင်ေကာက်ခံရန ်သတ်မှတ်ထားLပီး လက်Aိှ အပ်.ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေင ွလက်ကျနမှ်ာ $1.10B 

တစ်နည်းအားြဖင့် ေငစွတင်ေကာက်ခံမည့် ပမာဏြဖစ်ေသာ $950 သနး်ထက် $180 သနး် ပုိများပါသည်။ ဤ

ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ချမှတ်ရသည့် အေ9ကာင်းမှာ အပ်.ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေငလွက်ကျနအ်ေပT အဓိက 

အေြခခံထားသည့် အလပ်ုလက်မ့ဲအခွန.ှ်Qနး်ထားတင်ွ 9ကံQေတZရ.ိင်ုသည့် 

အခွနအ်ခ တိးုြမင့်မRမှနသ်မ?ကုိ နည်း.ိင်ုသမ? နည်းေအာင် ေလ?ာခ့ျြခင်းြဖင့် က:.်ပ်ုတိU၏ လပ်ုငနး်များ 

ြပနလ်ည်ထူေထာင်ရာတင်ွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ြဖစ်ပါသည်။ CARES အက်ဥပေဒတင်ွ ကုိယ်ပုိင်လပ်ုငနး်

များအတက်ွ နစ်နာေ9ကး ေတာင်းဆုိမRများ.ှင့် ပတ်သက်Lပီး ြပmာနး်ထားLပီးြဖစ်ကာ အပတ်စ\် $600 အကျQိးခံစား

ခွင် ေထာက်ပ့ံမRကုိ အပ်.ှထိံနး်သိမ်းထားသည့် ရနပုံ်ေငထဲွမှ ထုတ်ေပးမည်မဟတ်ုပါ။ 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကုိ iowaworkforcedevelopment.gov တင်ွ ေတZ.ိင်ုသည်။ က:.်ပ်ုတိU  

လက်ခံရAိှသမ? အချက်အလက်အားလံးုကုိ ေနစ့\် အပ်ဒိတ်လပ်ုသြဖင့် က:.်ပ်ုတိU၏ စာမျက်.ှာကုိ ေနစ့\် 

လာေရာက် စစ်ေဆးပါ။ 

က:.်ပ်ုတိU  လက်ခံရAိှထားသည့် အေြခခံေမးခွနး်များကုိ ေြဖ9ကားရာတင်ွ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန ်အထက်ပါ 

အေမး.ှင့် အေြဖများကုိ ြပQလပ်ုထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤလမ်းghနခ်ျက်အတင်ွးAိှ မည်သည့်အရာကမှ ဥပေဒ

ေရးရာ အ9ကံြပQချက် မဟတ်ုသလိ ုဥပေဒေရးရာ ကိစ̂ရပ်အတက်ွ အသုံးြပQရနလ်ည်း ရည်ရွယ်ထားြခင်း မဟတ်ု

ပါ။ သင့်တင်ွ ေမးခွနး်များAိှေနပါက အိင်ုအိဝုါ ဥပေဒ 

 § 96 ၌ ေတZ.ိင်ုသည့် အိင်ုအိဝုါြပည်နယ် အလပ်ုအကုိင် လံြုခံQေရး ဥပေဒကုိ ကုိးကားပါ။ ေနာက်ထပ် လမ်းghန်

ချက်.ှင့် အချက်အလက်ကုိလည်း ဖက်ဒရယ် အလပ်ုသမားေရးရာ ဌာန၏ ဝဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်ေသာ www.dol.gov/

coronavirus ၌ ေတZ.ိင်ုပါသည်။ 

http://www.dol.gov/coronavirus
http://www.dol.gov/coronavirus
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ဧLပီလ 30 ရက်၊ 2020 တင်ွ ေနာက်ဆုံး ြပင်ဆင်ခ့ဲသည်


