
2021 ဟိုတယဝ်နထ်မ်းအားအတကွ် ရပိုငခ်ငွ့်အေကာင်းကားစာ

အခန်းရငှ်းေပးသည့် အလပု်ဝန်များကို ကန်သတ်ေပးြခင်း

အလပု်ရငှ်များမ ှကျန်းမာေရး အသံးုြပေငေွပးရန် လိုအပ်ပါသည်။

SMC 14.29

အလပု်အားထနိ်းသမိ်းြခင်း

SMC 14.27

အလပု်ဝန်အကန်အသတ်

ဝန်ထမ်းအခငွ့်အေရးများကိ ုသရိန်

SMC 14.28

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ ရိုင်ြခင်း

SMC 14.26

အကမ်းဖက်မမ ှကာကယွ်ြခင်း

လက်တံြုပန်ြခင်းအား တားြမစ်ထားသည် - ဤဉပေဒများသည် ဝန်ထမ်းများကိ ုလက်တံြုပန်ြခင်း 

သိုမဟတု် ရပိုင်ခငွ့်များအား မျက်ကယွ်ြပြခင်းတိုမှ ကာကယွ်ေပးထားသည်။ 

တိုင်ကားမြပလပု်ခငွ့်ရှိြခင်း - ဝန်ထမ်းများတငွ် OLS ငှ့် တိုင်ကကားမ ြပလပု်ရန် သိုမဟတု် အလပု်ရငှ်မ ှချမတှ်

ထားေသာ ဉပေဒကိ ုေဖာက်ဖျက်ပါက တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိသည်။

ဤဉပေဒများမာှ ဝန်ထမ်းများ ေရ�ေြပာင်းမအေြခအေနေပါ်မတူည်ပးီ ဝန်ထမ်းများကိ ုကာကယွ်ေပးပါသည်။ ကာကယွ်ေပးထားခံရေသာ ဝန်ထမ်းများသည် ဉပေဒငှ့် အည ီလပု်ေဆာင်ရမည် ြဖစ်သည်။  လက်တံုြပန်ြခင်းသည် တရားမဝင်ပါ။

စတင်အ�ကံးဝင်မည့ေ်န ဇလူိုင် 1, 2020

အလပု်သမားေရးရာံးု (O�ce of Labor Standards) (OLS) ၏ ရည်မနှ်းချက်မာှ 

အလပု်သမားများအဆင့်အတန်းကို ြမင့်မားေသာ လထုအုဆင့်အတန်း ငှ့် လပု်ငန်းတနွ်အား၊ 

ဗျဟာြပည်ဝေသာ အားေပးလပု်ေဆာင်ချက်ငှ့် တထီငွ်စမွ်းအားှင့်မဝူါဒ တိုးတက်မတိုကို လမူျိး

ငှ့် လအူသိုက်အဝန်းကို အားြဖည့်ေပိုင်ေအာင်လပု်ဆာင်ရင်း တိုးတက်လာေစလိပုါသည်။

ဤပိုစတာမာှ အလပ်ုခင်ွ၏ လြူမင်ကင်ွးတင်ွ အဂင်္လပ်ိဘာသာ ငှ့ ်ဝန်ထမ်း(များ) ေြပာဆိုေသာ 

ဘာသာစကားတိုြဖင့ ်ချတ်ိဆွဲြပသထားရမည်။ အလပ်ုသမားေရးရာံးုမ ှဘာသာြပန်များ၊ စကားြပန်

များငှ့ ်မသန်စမ်ွးများအတက်ွ အေထာက်အပံမ့ျားကို ေထာက်ပံေ့ပးပါသည်။

အလပု်ရငှ်ေြပာင်းလဲမရှိပးီပါက ဝန်ထမ်းများအား 

ထနိ်းသမိ်းထား၇န် လိုအပ်သည်။ 

ဧည့်သည်များ၏ အြပအမများှင့် ေ�ှက်ယကှ်ခံရြခင်း သိုမဟတု် 
အကမ်းဖက်ခံရြခင်းမ ှဝန်ထမ်းများကိ ုကာကယွ်ြခင်း 

ဘယ်သေူတဒွါကို ေလာက်ထားိုင်သနည်း။

ဟိုတယ်တငွ်း အခန်း ၁၀၀ သိုမဟတု် ၄င်းထက်ပိုပးီ အခန်းရငှ်းေပးရေသာ အချနိ်ပိုင်း ဝန်ထမ်းများ

ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခငွ့်မာှ -

• တစ်ေနလင် 8-န�ရ ီဟိုတယ်ခန်း 4,500 စတရုန်းေပ (418 m2) ကို သနရ်င်ှးေရး လပ်ုရြခင်း

• ခငွ့ြ်ပထားေသာ အများဆံးု အကျယ်အဝန်း ထက်များပါက ြငင်းဆိုြခင်း

• ခငွ့ြ်ပထားေသာ အများဆံးု အကျယ်အဝန်း ထက်များပါက လပ်ုအားခ 3 ဆ ရရှိြခင်း

(အေြခအေနရပ်ေတာ်ေတာ်များများတင်ွ)

ဘယ်သေူတဒွါကို ေလာက်ထားိုင်သနည်း။

တစ်လလင ်ပျမ်းမ န�ရ ီ၈၀ သိုအနည်းဆံုးလပု်ရသည့် ဝန်ထမ်းများ သိုမဟတု် အလ ုဟိုတယ်ရှိ ၁၀၀ သိုမဟတု် 

၄င်းထက်ပိေုသာ ဟိုတယ်ခန်းများအတကွ်လပု်ေပးေနရေသာ ဝန်ထမ်းများ ငှ့်  ကးီကပ်သမူျား၊ မန်ေနဂျာများ 

သိုမဟတု် အလပု်သမား ဆက်ွယ်မအေကာင်း စမီံခန်ခွဲ စည်းမျ်း အတည်ြပေပးေနရသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ မပါဝင်

ပါ။ 

ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခငွ့်မာှ -

• အလပု်ရငှ်မတှစ်ဆင့် လိုအပ်ေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မေထာက်ပံေ့ငကွို ရယူပးီ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှ

က်မျကို အဆင့်ြမင့် ရိုင်ြခင်း 

• ေအာက်ပါအတိုင်း တစ်ခ ုသိုမဟတု် ၄င်းထက်ပိမုိုပးီ အသံးုြပရန် ေငေွပးေချမများ ြပလပု်ိုင်ြခင်း 

(1) ပံမုနှဝ်ငေ်င၏ွ ေပးေချမများ 

(2) အလပုရ်ငှ် စပနွဆ်ာေပး ကျန်းမာေရး အာမခအံစအီစ် ထသံို ေငေွပးေချမများ ငှ့်/သိုမဟတု်

(3) အခနွေ်လျာေ့ပါ ့ကျန်းမာေရး အစအီစမ်ျား သို ေပးေချမများ (ဉပမာ - ကျန်းမာေရးေငစွအုေကာင့်များ)
ဘယ်သေူတဒွါကို ေလာက်ထားိုင်သနည်း။ 

ဟိုတယ်ရှိ 60 သိုမဟတု် ၄င်းထက်ပိေုသာ ဟိုတယ်ခန်းများှင့် အဆက်အစပ်ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများ သိုမဟတု် 

လပု်ငန်းကိုေရာင်းချြခင်းမြပမှ ီ[ရက်ေပါင်း 30 လပု်ေပးခဲေ့သာ ဝန်ထမ်းများ။ ကးီကပ်သမူျား၊ မန်ေနဂျာများ 

သိုမဟတု် အလပု်သမား ဆက်ွယ်မအေကာင်း စမီံခန်ခွဲ စည်းမျ်း အတည်ြပေပးေနရသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ 

မပါဝင်ပါ။

ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခငွ့်မာှ -

• လပ်ုငန်း၏ ပိုင်ဆိုင်သေူြပာင်းလေဲကာင်း အေကာင်းကားခရံြခင်း

• လာမည့အ်လပ်ုရင်ှသစ်ထမံ ှလက်ေရးြဖင့ ်အလပ်ုကမ်းလမ်ှးချက် ရြခင်း(လပ်ုသက်ေပါ်မတူည်ပးီ)

• ဝန်ထမ်းအား အလပ်ုြဖတ်ြခင်း သိုမဟတ်ု လေူလျာြ့ခင်း (လပ်ုသက်အလိုက်) ရှိပါက အလပ်ုရင်ှအသစ်ြဖင့ ်ရက်ကိုး

ဆယ်အလပ်ုခနမ် 

• 90 ရက်ြပည့ခ်ျန်ိတင်ွ လပ်ုေဆာင်ချက် စစ်ေဆးမ

ဝန်ထမ်းများ
OLS ှင့် တိုင်ကားြခင် သိုမဟတု် 

တရားဆွဲရန် ေဖာင်ြဖည့်ြခင်း ြပလပု်ိုင်သည်။ 
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ဆက်သယ်ွရန် -
အလပု်သမားေရးရာံးု

အလပု်ရငှ်များ
တိုင်ကားမ ဆိုင်ရာ အကအူည ီှင့်/သိုမဟတု် 

ေလက့ျင့်ေရး ရရှိိုင်သည်။ 

2021 န်းထားများ†

လစဉ်အသံးုြပေငွ

$437 ဝန်ထမ်းတစ်�းီတည်း

မှီခိုသမူျားရှိေသာ ဝန်ထမ်းတစ်�းီတည်း

အမ်ိေထာင်ဖက်ရှိေသာ ဝန်ထမ်း၊ မှီခိုသမူရှိ

မှီခိုသမူျားငှ့ ်အမ်ိေထာင်ဖက်ရှိေသာ ဝန်ထမ်း၊

†ှစ်တစ်ခခုျင်း၏ န်းထားများကို ယခင်ှစ်၏ ဇွန် 30 ထက်ေန�က်မကျဘဲ ေကြငာေပးပါသည်။ 

$743

$874

$1,310

မသိားစအုလိုက်

ဘယ်သေူတဒွါကို ေလာက်ထားိုင်သနည်း။

အတွက်ဟိုတယ်ရှိ 60 သိုမဟတု် ၄င်းထက်ပိေုသာ ဟိုတယ်ခန်းများအတကွ် အလပု်လပု်ေပးေနရေသာ ဝန်ထမ်း

များ

ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခငွ့်မာှ -

• ဟိုတယ်ဧည့သ်ည်အခန်းများတင်ွ အလပ်ုလပ်ုေနစ် သိုမဟတ်ု ပစည်းပိုေနချန်ိတင်ွ အေရးေပါ်ခလတ်ုများကို ှိပ်

ြခင်း (ဟိုတယ်မ ှေထာက်ပံေ့ပးထားေသာ) 

• သင့အ်လပ်ုရင်ှထသံို အကမ်းဖက်မ သိုမဟတ်ု ဧည့သ်ည်မ ှေ�ှက်ယက်ှမများကို တိုင်ကားြခင်း 

• ဟိုတယ် ဧည့သ်ည်များမ ှအကမ်းဖက်မ သိုမဟတ်ု ေ�ှက်ယက်ှမများမ ှကာကယ်ွခရံြခင်း

• ထိုဧည်သည်မာှ အကမ်းဖက်မ သိုမဟတ်ု ေ�ှက်ယက်ှမများြဖင့ ်တိုင်ကားခထံားရစ် ဟိုတယ်ခန်းသို အလပ်ုလပ်ု

ခိုင်းြခင်း သိုမဟတ်ု ပစည်းပိုြခင်းတိုကို တာဝန်မေပးြခင်း

အကယ်၍ ဝန်ထမ်းသည် ဧည့်သည်များမ ှအကမ်းဖက်မ သိုမဟတု် ေှ�က်ယကှ်မများမ ှခံထားသြူဖစ်
ပါက ၄င်း၏ ရပိုင်ခငွ့်မာှ -

• ၄င်းတို၏ ေရ�းချယ်မအတိုင်း မတေူနရာ အလပ်ုေနရာတင်ွ သာွးအလပ်ုလပ်ုရန် အဆိုင်းခခံငွ့ေ်တာင်းြခင်း 

• ဝန်ထမ်း ဉပေဒေရးရာဆိုင်ရာငှ့ ်ေထာက်ပံေ့ပးမည့လ်ူငှ့စ်ကားေြပာရန် ဝင်ေငရွ အချန်ိရရှိြခင်း 

• King County လင်ိပိုင်းဆိုင်ရာ ထပိါးေ�ှက်ယက်ှမ ေရးရာ စင်တာ မ ှအေထာက်အပံဝ့န်ေဆာင်မများ၊ 

အရင်းအြမစ်များ ငှ့/်သိုမဟတ်ု ဖန်ုးေခါ်ဆိုရန် အဆက်သယ်ွများ (24 န�ရဖီန်ုးလိုင်း) 

ရရှိြခင်း - 1-888-998-6423

• Washington 7.69.030 ြပင်ဆင်ကဒ်ုဉပ ေဒ(Revised Code of Washington) အတိုင်း ေထာက်ပံ့

သည့ ်ခရံသအူတက်ွ အကျိးခစံားခငွ့မ်ျားရြခင်း

အလပုရ်ငှမ် ှကျန်းမာေရး အာမခံ အကျိးခစံားခငွ့်ကို ကမ်းလမှ်းပါက ဇလူိုင် 1, 2020 ပးီေန�က် အလပုရ်ငှပ်ထမဆံးုဖငွ့်ေသာ 

စာရင်းသငွ်းေသာေနမ ှစပးီ ၄င်းကို စတငအ်ကျံးဝငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်
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