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ေမးခွ နး် 1- ကို$ု ိ နာဗိုင်းရပ် စ် ြဖစ် ပွားမ23ှင့် ဆက်စပ် ၍ က83်ပ
ု ် တိ:သည် အလုပ်ပိတ်သိမ်းရြခင်း
သိ: မဟုတ် အလုပ်သမား ေလBာ့ချရြခင်းတိ: ကို DကံFေတG3င
ုိ ်သည်။ က83်ပ
ု ် တိ: မည်သည့်အရာကို ထ
ည့်သွင်းစJ်းစားရန် လိအ
ု ပ် ပါသလဲ။
အေြဖ- အကယ်၍ သင်၏ စီ းပွားေရးလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သမားအင်အား အPကီးအကျယ်
ေလBာ့ချရန် သိ: မဟုတ် အလုပ်ပိတ်သိမ်းရန် စJ်းစားေနပါက သင်ြဖတ်ေကျာ် ရမည့် သင့်ကုမQဏီ
အတွက် ခက်ခဲေသာလုပ်ငန်းစJ်3ှင့် သင့်ဝန်ထမ် းများ DကံFေတGရမည့် ခက်ခဲေသာ အချ ိန်များ
အတွက် အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ လုပ်သားအင်အား ဖGံTUဖိ Fးတိးု တက်ေရး (Iowa Workforce Development) ၏
အလုပ်မှ ဖယ်Vှားခံ ရေသာ အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ အစီ အစJ်မှ ဝန်ထမ် းများက ကူညီလမ် းြပ
ေပး3ိင
ု ်ပါသည်။ က83်ပ
ု ် တိ:၏ အြမန် တံ: Xြပန်ေြဖVှ င်းေဆာင်ရွက်ေရး အဖGဲသည် လုပ်သားအင်အား
အများအြပားေလBာ့ချြခင်းအတွက် ြပYာန်းထားသည့် ဖယ်ဒရယ် စည်းမျJ်းစည်းကမ် းများအတိင
ု ်း
လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်3င
ုိ ်ေအာင် ကူညီေပး3ိင
ု ်Uပီ း သင်၏ ဝန်ထမ် းများအတွက် အမျ ိFးမျ ိFးေသာ
ဝန်ေဆာင်မ2များကို ေပး3ိင
ု ်ပါသည်။
ေမးခွ နး် 2- က83်ပ
ု ် တိ:သည် အလုပ်ချ ိန်ကို ေလBာ့ချရန် လိအ
ု ပ် 3င
ုိ ်သည်။ က83်ပ
ု ် တိ:[တွင် မည်
သည့် ေရွ းချယ်စရာများ Vှ ိ သနည်း။
အေြဖ- COVID-19 ၏ စီ းပွားေရးအေပ\ အကျ ိFးသက်ေရာက်မ2ေDကာင့် စီ းပွားေရးလုပ်ငန်း
သိ: မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ2လပ
ု ် ငန်းများ ေ3ှးေကွးမ2ကို DကံFေတGေနရေသာ အလုပ်Vှင်များသည် ဝန်ထမ် း
များ၏ အလုပ်ချ ိန်ေလBာ့ချ၍ ေလBာ့ချခံ ရသည့် အလုပ်ချ ိန်အတွက် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး
ေထာက်ပံ့ြခင်း အစီ အစJ် (Voluntary Shared Work Program) အတွက် ေလBာက်ထား3ိင
ု ်ပါသည်။
ဤအစီ အစJ်သည် အလုပ်Vှင်များအေနြဖင့် အလုပ်သမား ေလBာ့ချြခင်းအစား အြခား ေရွ းချယ်စရာ
နည်းလမ် းတစ် ခုကို Vှ ာေဖွ3င
ုိ ်ေစသည် - ယင်းအစီ အစJ်သည် ဝန်ထမ် းများ၏ အလုပ်ချ ိန်3ှင့် လုပ်ခ
လစာကို ေလBာ့ချUပီ း ေလBာ့ချလိက
ု ်သည့် လုပ်ခလစာ တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းအတွက် အလုပ်လက်မဲ့
အာမခံ ေDကး အစားထိုးေထာက်ပံ့ေပးြခင်းြဖင့် ၎င်းတိ: ၏ ေလ့ကျင့်ေပးထားUပီ းသား ဝန်ထမ် းများကို

အလုပ်ဆက်ေပးထား3ိင
ု ်သည်။ အလုပ်Vှင်3ှင့် ဝန်ထမ် းများ၏ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး
အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျား3ှင့် မည်သိ:ေလBာက်ထားရမည်ကို ပိုမိုေလ့လာရန် https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntary-shared-work-frequently-asked-qu estions သိ:
သွားပါ။ အတည်ြပFထားေသာ ဝန်ထမ် းများ၏ အလုပ်ချ ိန်ေလBာ့ချ၍ ေလBာ့ချခံ ရသည့် အလုပ်ချ ိန်
အတွက် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး ေထာက်ပံ့ြခင်း အစီ အစJ် (Voluntary Shared Work
Program) တွင် အလုပ်Vှင်များသည် ဝန်ထမ် းများကို ေပးအပ် ေသာ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက်
မည်သည်ကုနက
် ျမ2မB Vှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အလုပ်ချ ိန်များ ေလBာ့ချြခင်း
သိ: မဟုတ် ယာယီ အလုပ်သမား ေလBာ့ချြခင်းများ ြပFလုပ်ပါက အလုပ်သမားများ အေနြဖင့်
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းြဖစ် ေစ အြပည့်အဝြဖစ် ေစ ရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသည်။
ေမးခွ နး် 3- အကယ်၍ ဝန်ထမ် းတစ် ဦး သည် COVID-19 3ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း ပိ တ်သိမ်းမ2
ေDကာင့် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး ခံ စားခွ င့် ရVှ ိ ပါက အလုပ်Vှင် ေဆာင်ရမည့် အလုပ်လက်မဲ့
အခွ နအ
် ခ ြမင့်တက်လာမည်လား။
အေြဖ- COVID-19 ၏ အကျ ိFးဆက်ေDကာင့် ြဖစ် ေပ\လာေသာ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး ေတာင်း
ဆိုမ2များ3ှင့် အာမခံ ေDကး ထုတ်ေပးမ2 အားလံးု အတွက် ကုနက
် ျစရိ တ်အားလံးု ကို အလုပ်Vှင်များ
အေနြဖင့် အချ ိန်ကာလတစ် ခုအထိ ကျခံ စရာလိမ
ု ည်မဟုတ်ပါ။ လက်Vှိတင
ွ ် IWD သည် အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ
အလုပ်လက်မဲ့အာမခံ ေDကးအတွက် အပ် 3ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွ ေဒ\လာ သန်း 950 ေအာက်
မေရာက်မချင်း အလုပ်Vှင်များအား မည်သည့်ေထာက်ပံ့ေDကးစရိ တ်မB ကျခံ ြခင်း မြပFရန် ခွ င်ြ့ ပFထား
ပါသည်။ ရန်ပံုေငွ ေဒ\လာ သန်း 950 ေအာက် ေရာက်VှိသွားလBင် IWD သည် ရန်ပံုေငွ တည်တံခ
့ ို င်Uမဲ
မ2 Vှ ိ ေစရန်အလိ: ငှာ အလုပ်Vှင်များထံမှ စတင်ေငွေကာက်ခံမည်ြဖစ် သည်။ ဤသိ: ြဖစ် ေပ\လာ
ေသာအခါ IWD က ၎င်း၏ ဝက်ဘ် စာမျက်3ှာတွင် ေDကညာပါမည်။
ေမးခွ နး် 4- အကယ်၍ ဝန်ထမ် းတစ် ဦးသည် COVID-19 3ှင်ဆ
့ က်စပ် ေနေသာ လုပ်ငန်းပိ တ်သိမ်းမ2၏
အကျ ိFးဆက်ေDကာင့် ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ ထပ် တိးု အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို လက်ခံ
ရVှ ိ သည် ဆိုပါက အလုပ်Vှင်သည် အဆိုပါ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက် စရိ တ်ကျခံ ရမည်လား။
အေြဖ- မကျခံ ရပါ၊ အိ င
ု ်အိဝ
ု ါတွင် ရVှ ိ 3င
ုိ ်သည့် ပံုမှန ် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး ခံ စားခွ င်ထ
့ က်
ေကျာ် လန
ွ ေ
် သာ မည်သည့်အကျ ိFးခံ စားခွ င်အ
့ တွက်မဆို အလုပ်Vှင်ထံမှ အခေDကးေငွ ေကာက်ခံမည်
မဟုတ်ပါ။

ေမးခွ နး် 5- COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်Dကည့်ကာလအတွင်း ဝန်ထမ် းတစ် ဦးကို အိ မ်တင
ွ ်ေန
ခို င်းရန် လိအ
ု ပ် ပါသလား။
အေြဖ- လိအ
ု ပ် ပါသည်။ ၎င်းတိ: သည် ြပည်ပသိ: [သွားေရာက်ြခင်း သိ: မဟုတ် ေရာဂါြဖစ် ပွားေနေသာ
ေနရာေဒသတစ် ခုသိ: သွားေရာက်ခဲ့သူ3ှင့် ထိေတGခဲ့ြခင်းများ Vှ ိ ပါက အလုပ်Vှင်သည် ဝန်ထမ် းအား
14 ရက်Dကာ သီးြခားခွဲ ၍ အိ မ်တင
ွ ်ေနခို င်းရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။ အလုပ်Vှင်သည် မိ သားစုများ၏
ကနဦး ကို$ု ိ နာဗိုင်းရပ် စ် တံ: Xြပန်ေဆာင်ရွက်မ2 အက်ဥပေဒ (FFCRA) အရ ရVှ ိ 3င
ုိ ်ေသာ လစာြဖင့်
ခွ င်က
့ ို ေပး3ိင
ု ်ရန် PကိFးစားရပါမည်။ သင်အ
့ ေနြဖင့် သင်၏ဝန်ထမ် းအား ယာယီ အလုပ်သမား
ေလBာ့ချသည့်အထဲတင
ွ ်လည်း ထည့်3င
ုိ ်Uပီ း သင်၏ဝန်ထမ် းသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး
အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသည်။

စာမျ

ေမးခွ နး် 6- က83်ပ
ု ် တင
ွ ် ဝန်ထမ် း 25 ဦးVှ ိ Uပီ း ယာယီအလုပ်ပိတ်ရန် လိအ
ု ပ် ပါက က83်ပ
ု ် တိ:အေနြဖင့်
WARN အေDကာင်းDကားစာကို တင်ြပရန်လိအ
ု ပ် ပါသလား။
အေြဖ- မလိအ
ု ပ် ပါ။ အလုပ်Vှင်တစ် ဦးသည် လုပ်ငန်းကို အUပီ းတိင
ု ် ပိ တ်သိမ်းရန် ရည်ရွယ်မှသာ
WARN အေDကာင်းDကားစာကို တင်ြပရန်လိအ
ု ပ် ပါသည်။ ယာယီ အလုပ်သမား ေလBာ့ချြခင်းတွင်
WARN အေDကာင်းDကားစာကို အသံုးြပFရန် မလိပ
ု ါ။
ေမးခွ နး် 7- COVID-19 ၏ အကျ ိFးဆက်ေDကာင့် အလုပ်မလုပ်3င
ုိ ်ေသာ က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းများကို
လစာြဖင့် ခွ င်ေ
့ ပးရန် လိအ
ု ပ် ပါသလား။
အေြဖ- လိအ
ု ပ် ေကာင်း လိအ
ု ပ် 3င
ုိ ်ပါသည်။ FFCRA အရ သင်၏ တာဝန်ဝတdရားများ3ှင့် လစာ
ြဖင့် ခွ င်ေ
့ ပးရန် လိသ
ု ည့် ြဖစ် ရပ် များကို ြပန်လည်သံုးသပ် ပါ။
ေမးခွ နး် 8- IWD သည် ဝန်ထမ် းများအေနြဖင့် အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျား မရVှ ိ မီ PTO၊ အားလပ် ရက်
သိ: မဟုတ် နာမကျန်းခွ င်က
့ ို အသံုးြပFရန်မလိဟ
ု ေ
ူ သာ မူဝါဒကို မDကာေသးမီ ကထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် အလုပ်Vှင်များအတွက် ဘာကိုဆိုလိသ
ု နည်း။
အေြဖ- ဘာမBမဟုတ်ပါ။ IWD သည် အကျ ိFးခံ စားခွ င်ရ
့ Vှ ိ ရန် သတ်မှတ်ချက်များအတွက် မူဝါဒ
ဆံုးြဖတ်ချက်တစ် ခု ချမှတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်Vှင်တစ် ဦးသည် ဝန်ထမ် းတစ် ဦးအား ယာယီ

အလုပ်သမား ေလBာ့ချသည့်အထဲ မထည့်မီ ၎င်းတိ: ၏လစာြဖင့် ခွ င်က
့ ို အသံုးြပFရမည်ဟေ
ူ သာ ၎င်း
တိ: ၏ ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒကို ချမှတ်ရန် ေရွ းချယ်3င
ုိ ်ပါသည်။
ေမးခွ နး် 9- အလုပ်Vှင်တစ် ဦး အေနြဖင့် က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းများ လိက
ု ်နာရန် ဥပေဒ မူဝါဒ၊
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ3ှင့် efနD် ကားချက်များကို ြပYာန်း၍ လိက
ု ်နာေစ3ိင
ု ်ဆဲ ြဖစ် ပါသလား။
အေြဖ- လိအ
ု ပ် ပါသည်။ လက်Vှိ Covid-19 အေြခအေနသည် ဝန်ထမ် းများ၏ တာဝန်များ3ှင့်
အလုပ်Vှင်များ၏ လုပ်သားအင်အားအေပ\ စီ မံခန်gခွ့ ဲ3င
ုိ ်စွမ်းကို ေြပာင်းလဲေစမည် မဟုတ်ပါ။
ေမးခွ နး် 10- အလုပ်Vှင်တစ် ဦးအေနြဖင့် က83်ပ
ု ် ြပန်လည်သံုးသပ် ရန် ြပYာန်းချက်အသစ် များVှ ိ ပါ
သလား။ ဤအေြခအေနအတွင်း က83်ပ
ု ် တင
ွ ် မည်သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတdရားများVှ ိ ပါ
သလဲ။
အေြဖ- လိအ
ု ပ် ပါသည်။ လfတ်ေတာ် သည် FFCRA 3ှင့် ကို$ု ိ နာဗိုင်းရပ် စ် ကပ် ေရာဂါကာလ
အကူအညီေပးေရး၊ သက်သာေချာင်ချ ိေရး3ှင့် စီ းပွားေရး အာမခံ ချက်Vှိေရး (CARES)
အက်ဥပေဒကို ြပYာန်းခဲ့ ပါသည်။ ဤအက်ဥပေဒ3ှစ်ခုေအာက်Vှိ သင်၏ တာဝန်ဝတdရားများ

အတွက် သင်၏ဥပေဒေရးရာ အDကံေပးေVှ hေန သိ: မဟုတ် လi jစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဌာနထံမှ
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အDကံဉာဏ်ရယူပါ။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င့် အေြပာင်းအလဲများ3ှင့်
ပတ်သက်သည့် ေနာက်ဆံုးသတင်းများအတွက်လည်း အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ လုပ်သားအင်အား ဖGံTUဖိ Fးတိးု တက်
ေရး (Iowa Workforce Development) ဝက်ဘ်စာမျက်3ှာကို ြပန်လည်ေလ့လာပါ။
ေမးခွ နး် 11- အလုပ်သမားတစ် ဦးသည် စိုးရိ မ်ေDကာက်ရွံ hြခင်းေDကာင့် သိ: မဟုတ်
အေထာက်အထားမြပ3ိင
ု ်ေသာ အေDကာင်းရင်းတစ် ခုေDကာင့် အလုပ်မတက်၍ ရပါသလား။
အေြဖ- မရပါ။ FFCRA 3ှင့် CARES အက်ဥပေဒအတွက် ြဖစ် ေပ\လာေသာ သတ်မှတ်ချက်များကို
ြပန်လည်သံုးသပ် ပါ။
ေမးခွ နး် 12- ေရာဂါအခံ မVှ ိ ေသာ က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းသည် အလုပ်ြပန်ဆင်းUပီ းေနာက် ၎င်းတိ:
အေနြဖင့် လံြု ခံ Fမ2မVှ ိ ဟခ
ု ံ စားရေDကာင်း တင်ြပလာပါသည်။ ၎င်းတိ: အေနြဖင့် အလုပ်ထွက်Uပီ း
အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသလား။
အေြဖ- အကယ်၍ သင်သည် ပိုမိုေဘးကင်းစိ တ်ချရေသာ အလုပ်ခွင်တစ် ခုကို ဖန်တီးရန်
လုပ်ေဆာင်ေနပါက၊ ဥပမာအားြဖင့် အပိုေဆာင်း လက်ေဆးရန်ေနရာများ၊ အပိုေဆာင်း
ပတ်ဝန်းကျင်သနV
် ့ ှ င်းေရး၊ 3ှာေခါင်းစည်းများ သိ: မဟုတ် လက်အိတ်များ ကဲ့သိ:ေသာ PPE များ
သိ: မဟုတ် တစ် ဦး3ှင်တ
့ စ် ဦး ခပ် ခွာခွ ာေနေစေသာ အDကံြပFချက်များကိုလိက
ု ်နာေနပါကအလုပ်မှ
3ုတ်ထွက်လိေ
ု သာ ဝန်ထမ် းသည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရVှ ိ 3င
ုိ ်မည် မဟုတ်ပါ။
သင်၏လုပ်ငန်းအတွက် ြပည်နယ် သိ: မဟုတ် ဖက်ဒရယ် အစိုးရများမှ အDကံြပFထားေသာ ေဘးကင်း
လံြု ခံ Fေရး စီ မံချက်များ3ှင့် OSHA လမ် းefနခ
် ျက်များကို လိက
ု ်နာရန် ြငင်းဆန်ပါက ဝန်ထမ် းအေနြဖ
င့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကိုရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသည်။ သိ: ရာတွင် ဝန်ထမ် းက အလုပ်လက်မဲ့
အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရ3ိင
ု ်ြခင်း Vှ ိ မVှ ိ ဆိုသည်မှာ အချက်အလက် မှနက
် န်တိကျမ2အေပ\ မူတည်
Uပီ း အေDကာင်းကိစm တစ် ခုချင်းစီ ကို အေြခခံ ၍ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမည် ြဖစ် ပါသည်။
ေမးခွ နး် 13- က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းသည် အလုပ်ြပန်ဆင်းလာUပီ းေနာက် ၎င်း၏ ယခင်က ေရာဂါ
သိ: မဟုတ် လက်Vှိေရာဂါအခံ ေDကာင့်
COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်3င
ုိ ်ေြခ ြမင့်မားသည့်အတွက် ေဘးကင်းလံြု ခံ Fမ2မVှ ိ ဟု ခံ စားရ
သည်ဟု တင်ြပလာပါသည်။ ၎င်းတိ: အေနြဖင့် အလုပ်ထွက်Uပီ း အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စား
ခွ င်မ
့ ျား ရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသလား။
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အေြဖ- ၎င်း၏ ဆရာဝန်ထံမှ ၎င်းအတွက် သင့်ေတာ် ေသာ အစီ အစJ် ြပFလုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုထား
သည့် အချက်အလက်ကို တင်ြပရန် ဝန်ထမ် းကို သင် ေတာင်းဆို3င
ုိ ်သည်။ ၎င်း၏ ဆရာဝန်က
ဝန်ထမ် း၏ ယခင် ကျန်းမာေရး အေြခအေနေDကာင့် ၎င်းအတွက် သင့်ေတာ် ေသာ အစီ အစJ်တစ် ခု
ြပFလုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုထားသည်ကို သင် ြငင်းဆန်ပါက သိ: မဟုတ် သင်သည် ဝန်ထမ် းအတွက်
ေဘးကင်းေသာ အလုပ်ခွင် (အိ မ်မှာေန၍ အလုပ်လပ
ု ် ေစြခင်းကဲ့သိ:) ကို ဖန်တီးမေပး3ိင
ု ်ဘဲ သင့်
အေနြဖင့် ၎င်းတိ: ကို ဆက်လက်ခွင်ေ
့ ပးရန် ြငင်းဆန်ေနေသာေDကာင့် ဝန်ထမ် းက အလုပ်မှထွက်ရန်
ေရွ းချယ်လိက
ု ်ပါက အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသည်။
ေမးခွ နး် 14- ကွ3ပ
ု် ် ၏ ဝန်ထမ် းသည် အလုပ်မတက်လိေ
ု Dကာင်း သိ: မဟုတ် အလုပ်ြပန်တက်ရန်
efနD် ကားချ ိန်တင
ွ ် အလုပ်ြပန်မတက်လိေ
ု Dကာင်း ၎င်းတိ: ကိုယ်တိင
ု ် ဆံုးြဖတ်3င
ုိ ်ပါသလား။
အေြဖ- အကယ်၍ ဝန်ထမ် းတစ် ဦးသည် အလုပ်မတက်ရန် (သိ: ) အလုပ်ြပန်မဝင်ရန် ေရွ းချယ်ပါက
၎င်းကို မိ မိဆ3nအေလျာက် အလုပ်ထွက်ြခင်း၊ အလုပ်ကို စွနg် လ
့ fတ်ြခင်း သိ: မဟုတ် အလုပ်ြပန်ဝင်ရန်
ြငင်းဆန်ြခင်းဟု မှတ်ယူပါမည်။ ဤသိ: မှတ်ယူမ2အားလံးု အတွက် ပံုမှန ် ြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့
အာမခံ ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခံ စားခွ င်V
့ ှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။ ဤကဲ့သိ:ကိစm ေပ\ေပါက်လာလBင်
ဝန်ထမ် းများက အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက် ေလBာက်ထားချ ိန်တင
ွ ် အလုပ်Vှင်
များသည် အဆိုပါ အာမခံ ေDကး ေတာင်းဆိုမ2 အေDကာင်းDကားစာများကို တံ: Xြပန်ေဆာင်ရွက်သင့်
ပါသည် သိ: မဟုတ် ၎င်းကို https://uiclaims.iwd.iowa.gov/EmployerSeparation/မှတစ် ဆင့် IWD
ထံ တင်ြပ3ိင
ု ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဝန်ထမ် းတစ် ဦးသည် ြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားအတွက် သတ်မှတ်
ချက်မြပည့်မီဟု ေတGVှိပါက ၎င်းတိ: သည် ကပ် ေရာဂါကာလ အလုပ်လက်မဲ့ အကူအညီ (PUA) ကို
ေလBာက်ထား3ိင
ု ်ပါသည်။ ဝန်ထမ် းတစ် ဦးအေနြဖင့် အလုပ်လပ
ု ် ရန် ြငင်းဆန်3င
ုိ ်Uပီ း PUA အတွက်
အ လု ပ် လ က်မဲ့ အ ကျ ိFး ခံ စား ခွ င့် ရ Vှ ိ 3ို င်သ ည့် အ ေDကာ င်း ရ င်း အ ချ ိo တွ င် ေအာ က်ပါ တိ:
အကနအ
် ့ သတ်မVှ ိ ပါဝင်သည် -

1. ၎င်းတိ: [တွင် COVID-19 ေရာဂါVှ ိ ေDကာင်း ေတGVှိခဲ့ြခင်း သိ: မဟုတ် ေရာဂါလကpဏာများ
ခံ စားေနရြခင်း။

2. ၎င်းတိ: ၏ မိ သားစုဝင်တစ်ဦးတွင် COVID-19 ေရာဂါVှ ိ ေDကာင်း ေတGVှိခဲ့ြခင်း။
3. ၎င်းတိ: သည် COVID-19 ေရာဂါVှ ိ ေDကာင်း စစ်ေဆးေတGVှိခဲ့သည့် မိ သားစုဝင် တစ်ဦးကို

ေစာင့်ေVှ ာက်ေနရြခင်း။
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4. ၎င်းတိ: သိ: မဟုတ် ၎င်းတိ: ၏မိ သားစုဝင်တစ်ဦးသည် ေရာဂါကူးစက်3င
ုိ ်ေြခ ြမင့်မားေနြခင်း3ှင့်
COVID-19 3ှင့် ဆက်စပ် ၍ စိုးရိ မ်ရမ2များေDကာင့် ၎င်းတိ: ၏ ကျန်းမာေရး ေစာင်ေ
့ Vှ ာက်ေပးသူ
က ၎င်းတိ: တစ် ဦးတည်း အသွားအလာကနသ
် ့ တ်၍ ေနထိုင်ရန် အDကံေပးထားြခင်း။

5. ၎င်းတိ: အေနြဖင့် COVID-19 3ှင့် ဆက်စပ် ၍ လိအ
ု ပ် သည့် ကေလးသူငယ် ေစာင့်ေVှ ာက်မ2
ေပး3ိင
ု ်စွမ်းမVှ ိ ြခင်း။

6. COVID-19 3ှင့် ဆက်စပ် သည့် အသွားအလာကနသ
် ့ တ်၍ ေနထိုင်ရမ2ေDကာင့်
အလုပ်ခွင်သိ: မလာေရာက်3င
ုိ ်ြခင်း။

7. ၎င်းတိ: အေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ခံ စားရUပီ းေနာက် ြပန်လည် ေကာင်းမွနလ
် ာUပီ ြဖစ် ေသာ် လည်း
အဆိုပါေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တဲမ
ွ ျားေDကာင့် ၎င်းတိ: ၏ အဓိ က အလုပ်တာဝန်များကို ကျ ိFး
ေDကာင်းသင့်ေလျာ် စွာ ေဆာင်ရွက်3င
ုိ ်မ2 မVှ ိ ြခင်း။
သိ: Xြဖစ် ၍ ဝန်ထမ် းတစ် ဦး သည် ဤသတ်မှတ်ချက် တစ် ခုခု3ှင့် ကိုက်ညီပါက အလုပ်ြပန်ဝင်ရန်
ြငင်းဆန်3င
ုိ ်Uပီ း ဖက်ဒရယ် အစိုးရ အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရVှ ိ 3င
ုိ ်ပါသည်။
အလုပ်Vှင်များအေနြဖင့် ဝန်ထမ် းများ3ှင့် အနီးကပ် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်၍ ၎င်းတိ: အလုပ်ခွင်သိ:
ြပန်လည် ဝင်ေရာက်ရန် လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အခက်အခဲ များကို အဆင်ေြပ
ေအာင် ကူညီေြဖVှ င်းေပးသင့်ပါသည်။
ေမးခွ နး် 15- က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းများသည် ၎င်းတိ: အလုပ်လပ
ု ် ြခင်းထက် အလုပ်လက်မဲ့
အာမခံ ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားမှ ေငွပိုမိုရVှ ိ 3င
ုိ ် ပါသည်။ က83်ပ
ု ် က ၎င်းတိ: ကို အလုပ်များ ဆက်
ေပး3ိင
ု ်ဆဲအချ ိန်တင
ွ ် ၎င်းတိ: အေနြဖင့် အလုပ်လက်မဲ့အြဖစ် ဆက်ေနရန် အလုပ်မှ ထွက်3င
ုိ ်ပါ
သလား။
အေြဖ- မရပါ။ ၎င်းတိ: အေနြဖင့် အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရVှ ိ 3င
ုိ ်ရန် အလုပ်သမား ေလBာ့ချမ2၊ ယာယီ
အလုပ်သမား ေလBာ့ချမ2 သိ: မဟုတ် အလုပ်ချ ိန် ေလBာ့ချမ2အထဲတင
ွ ် ပါဝင်ရပါမည်။ အကယ်၍
ဝန်ထမ် းတစ် ဦးသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး ရရန်အတွက် အလုပ်ထွက်လိက
ု ်ပါက
အကျ ိFးခံ စားခွ င်အ
့ တွက် သတ်မှတ်ချက်မြပည့်မီဘဲ လိမ်လည်မ2အြဖစ် မှတ်ယူ3င
ုိ ်ပါသည်။
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အကယ်၍ ဝန်ထမ် းတစ် ဦးသည် အလုပ်လက်မဲ့ အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရယူရန် တစ် ခုတည်းေသာ
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အလုပ်ထွက်လိက
ု ်ပါက IWD သိ: https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud တွင် အေDကာင်းDကားပါ။
ေမးခွ နး် 16- အကယ်၍ က83်ပ
ု ် သည် ၎င်းတိ: ကို အလုပ်ချ ိန်သာ ေလBာ့ချUပီ း အလုပ်သိ:Xြပန်ဆင်း
ခို င်း3ိင
ု ်ပါက က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းများသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ရ
ပိုင်ခွင်V
့ ှ ိ ဆဲ ြဖစ် သလား။
အေြဖ- လိအ
ု ပ် ေကာင်း လိအ
ု ပ် 3င
ုိ ်ပါသည်။ အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ်တင
ွ ် တစ် စိတ်တစ် ပိုင်း
အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ် မ2 အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ခွ င်ြ့ ပFေပးထားပါသည်။ အပတ်စJ် အကျ ိFးခံ စားခွ င့်

များကို ေတာင်းဆိုသည့်အခါ ဝန်ထမ် းအေနြဖင့် အပတ်တိင
ု ်း ရVှ ိ ေသာ ၎င်းတိ: ၏လုပ်ခလစာများကို
အစီ ရင်ခံရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။ ဤဝင်ေငွ အမျ ိFးအစားတွင်- လုပ်ခလစာများ၊ အားလပ် ရက်အတွင်း
ရသည့် လစာ၊ နာမကျန်းခွ င်၊့ ဂျrတီဆင်းသည့်အတွက် လစာ၊ ေဘာက်ဆူးများ၊ လုပ်သက်ဆု
ေDကးများ၊ ေကာ် မVှ င်3ှင့် ဆုချသည့် ေငွအြပင် ေငွသားမဟုတ်သည့် အြခားေထာက်ပံ့မ2 (ဥပမာေနရာထိုင်ခင်း3ှင့် အစားအေသာက် စီ စJ်ေပးြခင်း၊ ဆဲ လ်ဖုနး် ေပးထားြခင်း) တိ: ပါဝင်ပါသည်။
ေထာက်ပံ့ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်က
့ ို ေလBာ့ချြခင်းမြပFမီ ၎င်းတိ: အေနြဖင့် ၎င်းတိ: ၏ အပတ်စJ်
အကျ ိFးခံ စားခွ င်ပ
့ မာဏ (“ WBA”) ၏ 25 ရာခို င်3ှFန်းအထိရVှ ိ 3င
ုိ ်သည်။ သိ: ေသာ် 25 ရာခို င်3ှFန်း
ေအာက်သာ ရVှ ိ လBင်ပင် ဝင်ေငွအားလံးု ကို အစီ ရင်ခံရန် လိအ
ု ပ် ဆဲြဖစ် ပါသည်။ 25 ရာခို င်3ှFန်းထက်
ပို၍ ဝင်ေငွရVှ ိ ပါက ဝန်ထမ် း၏ ေထာက်ပံ့ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်က
့ ို ေလBာ့ချပါမည်။ အကယ်၍
၎င်းတိ: သည် WBA ထက် 15 ေဒ\လာ သိ: မဟုတ် ယင်းထက်ပိုများေသာ ဝင်ေငွများကို ရVှ ိ ပါက ထို
အပတ်အတွက် ေထာက်ပံ့ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င့် ရVှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ၎င်းတိ: ၏ WBA သည် $400 ြဖစ် Uပီ း ၎င်းတိ: က $370 ေဒ\လာ ဝင်ေငွရVှ ိ လBင်။
$400 ၏ 25 ရာခို င်3ှFန်းသည် $100 ြဖစ် Uပီ း $100 ကို WBA မှ 3ုတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
$370 - $100 = $270. ကျန်Vှိေနေသာ $270 ေဒ\လာကို WBA မှ 3ုတ်ယူပါသည်။
$400 - $270 = $130.
$130 သည် အဆိုပါ ရက်သတdပတ်အတွက် ေပးမည့် ပမာဏြဖစ် ပါသည်။
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ေမးခွ နး် 17- က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းများက ၎င်းတိ: ၏ လုပ်ခလစာများကို မှနက
် န်စွာအစီ ရင်ခံြခင်း Vှ ိ မVှ ိ
IWD အေနြဖင့် မည်သိ: သိ3င
ုိ ်မည်နည်း။ အေြဖ- တင်သွင်းလာသည့် အာမခံ ေDကး ေတာင်းဆိုမ2 မှန ်
သမBကို စာရင်းစစ် ေဆးြခင်း သိ: မဟုတ် စံုစမ် းစစ် ေဆးြခင်း ြပFလုပ်3င
ုိ ်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့်
ဝန်ထမ် းတစ် ဦးချင်းစီ အတွက် လစာေငွများကို သံုးလတစ် Pကိမ် တင်ြပရမည်ြဖစ် ပါသည်။ IWD တွင်
ကွနပ
် ျrတာ ပ$ို ဂရမ် တစ် ခုVှိUပီ း ၎င်းသည် ေတာင်းဆိုချက်တစ် ခုကို တင်သွင်းေသာအခါ ေပးထား
ေသာ လစာများ3ှင့် တင်ြပလာေသာ လစာများကို တိက
ု ်ဆိုင်စစ် ေဆးေပးပါသည်။ အကယ်၍
ဝန်ထမ် းသည် လစာကို လိမ်လည်၍ တင်ြပေDကာင်း IWD မှ စစ် ေဆးေတGVှိသည့်အခါ ၎င်းတိ: သည်
အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို ပိုမိုရယူြခင်းြဖစ် မည်ြဖစ် Uပီ း 15% ဒဏ်ေငွေဆာင်ရမည်ြဖစ် ကာ ေနာင်အချ ိန်
တွင်လည်း အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရVှ ိ ေတာ့မည်မဟုတ်ဘဲ ြပစ် မ2ေDကာင်းအရ တရားစွဲဆိုခံရမည်ြဖစ်
ပါသည်။
ေမးခွ နး် 18- က83်ပ
ု ် ၏ ဝန်ထမ် းသည် PTO၊ အားလပ် ရက် သိ: မဟုတ် နာမကျန်းခွ င်က
့ ို အသံုးြပF
လBင် ၎င်း၏အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို အကျ ိFးသက်ေရာက်မ2 Vှ ိ ပါ
သလား။
အေြဖ- လိအ
ု ပ် ပါသည်။ လုပ်ခလစာ အစားထိုးေပးမ2 မှနသ
် မBကို ဝန်ထမ် းက အစီ ရင်ခံရန် လိအ
ု ပ်
Uပီ း ၎င်းတိ: ၏ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး အကျ ိFးခံ စားခွ င်မ
့ ျားမှ 3ုတ်ယူပါမည်။ ေကျးဇူးြပF၍
ေမးခွ နး် 16 ကို ကိုးကားDကည့်t$2ပါ။

က2*်ုပ်တွင် ေနာက် ထပ် ေမးခွ နး် များ 7ှ ိ ပါက ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ။
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သင့်တင
ွ ် ေနာက်ထပ် ေမးခွ နး် များ Vှ ိ ပါက အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ လုပ်သားအင်အား ဖGံTUဖိ Fးတိးု တက်ေရး (Iowa
Workforce Development) ဖုနး် နံပါတ်
1-866-239-0843 သိ: ဆက်သွယ်ပါ။ အိ င
ု ်အိဝ
ု ါြပည်နယ် အလုပ်လက်မဲ့အာမခံ ေDကးဆိုင်ရာ
အလုပ်Vှင်လက်စဲွစာအုပ်ကို ဤေနရာတွင် ေတG3င
ုိ ်ပါသည်- https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook ။ အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ လုပ်သားအင်အား ဖGံTUဖိ Fး
တိးု တက်ေရး အဖGဲ (Iowa Workforce Development) သည် ဥပေဒေရးရာ သိ: မဟုတ် လi jစွမ်းအား
အရင်းြမစ် ဆိုင်ရာ အDကံဉာဏ်များ ေပး3ိင
ု ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤေမးခွ နး် များအတွက် သင်၏
ဥပေဒေရးရာ သိ: မဟုတ် လi jစွမ်းအား အရင်းအြမစ် ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
COVID-19 *ှင့် ပတ် သက် ၍ စီ းပွားေရးလုပ်ငန်းများ*ှင့် အလုပ်7ှင်များအတွက်
ေနာက် ထပ် အချက် အလက် များကို မည်သည့်ေနရာတွင် 7ှ ာေဖွရမည်နည်း။
အေမရိ ကန်ြပည်ေထာင်စု အလုပ်သမား ဌာန (U.S. Department of Labor)-https://
www.dol.gov/coronavirus

အိ င
ု ်အိဝ
ု ါ ြပည်သiကျန်းမာေရးဌာန (Iowa Department of Public

Health)-https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/NovelCoronavirus
ေရာဂါထိနး် ချFပ် ေရး စင်တာများ-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
စီ းပွားေရးလုပ်ငန်းများ3ှင့် အလုပ်Vှင်များအတွက် ေရာဂါထိနး် ချFပ် ေရး ရင်းြမစ် စင်တာများ-https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-emplo yers.html
သတိ ြပEရန်- ယခု အချ ိန်တင
ွ ် IWD သည် ကိုဗစ် 19 3ှင့် ဆက်စပ် သည့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ် မ2များ
ေDကာင့် ၎င်းတိ: ၏ ဝန်ထမ် များက ေတာင်းဆိုေသာ နစ် နာေDကးများကို အလုပ်Vှင်များထံမှ ေကာက်ခံ
မည် မဟုတ်ပါ။ က83်ပ
ု ် တိ:သည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကးဆိုင်ရာ ထိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွ
လက်ကျန်ကို သံုးစွဲရမည့် အေြခအေနတစ် ရပ် ကို သတ်မှတ်ထားUပီ း ြဖစ် ကာ ထိုအေြခအေနတွင်
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ေDကး ေတာင်းဆိုမ2များအတွက် အလုပ်Vှင်များ၏ အေကာင့်
များထဲမှ ေကာက်ခံရန် လိအ
ု ပ် ေပမည်။ က83်ပ
ု ် တိ:အေနြဖင့် $950M အေရာက်တင
ွ ် ေငွစတင်
ေကာက်ခံရန် သတ်မှတ်ထားUပီ း လက်Vှိ အပ် 3ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွ လက်ကျန်မှာ
$1.10B တစ် နည်းအားြဖင့် ေငွစတင်ေကာက်ခံမည့် ပမာဏြဖစ် ေသာ $950 သန်းထက် $180 သန်း ပို

စာမျ

များပါသည်။ ဤဆံုးြဖတ်ချက်ကို ချမှတ်ရသည့် အေDကာင်းမှာ အပ် 3ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွ
လက်ကျန်အေပ\ အဓိ က အေြခခံ ထားသည့် အလုပ်လက်မဲ့အခွ န3
် ှFန်းထားတွင် DကံFေတGရ3ိင
ု ်သည့်
အခွ နအ
် ခ တိးု ြမင့်မ2မှနသ
် မBကို နည်း3ိင
ု ်သမB နည်းေအာင် ေလBာ့ချြခင်းြဖင့် က83်ပ
ု ် တိ:၏ လုပ်ငန်း
များ ြပန်လည်ထူေထာင်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ် ေစရန် ြဖစ် ပါသည်။ CARES အက်ဥပေဒတွင်
ကိုယ်ပိုင်လပ
ု ် ငန်းများအတွက် နစ် နာေDကး ေတာင်းဆိုမ2များ3ှင့် ပတ်သက်Uပီ း ြပYာန်းထားUပီ းြဖစ် ကာ
အပတ်စJ် $600 အကျ ိFးခံ စားခွ င် ေထာက်ပံ့မ2ကို အပ် 3ှထ
ံ ိနး် သိမ်းထားသည့် ရန်ပံုေငွထဲမှ ထုတ်ေပး
မည်မဟုတ်ပါ။
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