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(COVID-19) ကို�ုိနာဗိုငး်ရပ်စ ်�ငှ့ ်၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ခလစာများ�ငှ့ ်ပတသ်က်ေသာ ေမးခွန်းများ 

1. က��်ပ်ု၏ နစ်နာေ�ကးများကိဆုက်လက်၍ ရ�ိှပါမညလ်ား 

ရ�ှိပါမည်။ အကယ်၍ သငသ်ည ်သင၏်အလုပ်ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်ဒဏရ်ာရြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ဖျားနာြခငး်များ�ှိပါက သတ်မှတ်ေပးထားသည့် သင၏် နစ်နာေ�ကးများကုိ ဆက်လက်၍ 

ရ�ှိမည် ြဖစသ်ည်။  

2. က��်ပ်ု၏ ေလ�ာက်ထားမ�အေြခအေန �ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အချက်အလက်ကို မည်ကဲသ့ို ့ 

ရ�ိငုမ်ည်နညး် 

အလုိအေလ�ာက် အချက်အလက်များကုိ 1-800-831-5227သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိုြခငး်ြဖင့ ်

အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား သိုမ့ဟုတ် စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

3. အကယ်၍ မိမိ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ပိတထ်ား၍ ေမးလ်အဆက်အသယွြ်ပုလုပ်၍ 

မရပါက အမိန ့်စာ �ငှ့ ်ေ�ကညာစာသည ်ေနာက်ဆံးုအတည်ြပုချက ်ြဖစပ်ါမည်လား 

အကယ်၍ အမိန ့စ်ာကုိ မိမိ၏အမှားတစ်စံုတစ်ရာေ�ကာင့ ်မဟုတ်ပဲ မရ�ှပိါက၊ သငေ်တာငး် 

ခံသည် ့မနေ်နဂျာအား ေမးလ်မရ�ှိေသာေ�ကာင့ ်စသည့ ်�ှငး်ြပချက်များကုိ တငြ်ပရနလုိ် 

ပါသည်။ 

4. ဖယ်ဒရယ် ေထာက်ပံေငခွျက်လက်မှတသ်ည် မိမိ၏ နစ်နာေ�ကးချကလ်က်မတှ ်သိုမ့ဟတု ်

ပငစ်ငခ်ျက်လကမ်ှတ ်ပမာဏအေပါ် အကျိုးသက်ေရာကမ်��ိှပါသလား  
မ�ိှပါ။  

5. ေဆး၀ါးကုသမ�၊ သက်ေမးွ၀မ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာများ �ငှ့ ်ပတသ်က်၍ ချိန်းဆိြုခငး်များကို 

ဖုန်းမှတစ်ဆင့ ်လုပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသလား 

လုပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသည်။ 

6. မိမိ၏ြပေနကျ ဆရာ၀န်�ငှ့ ်ေလာေလာဆယ်ေတွ�ရန် အဆငမ်ေြပပါ။ မညသ်ို ့ 

လုပ်ေဆာငရ်မည်နညး် 

သင၏် ေထာက်ပံ့သူမှ telehealth ကုိေရွးချယ်ခွင့ေ်ပးထားပါသလား သိုမ့ဟုတ် သူတုိကုိ့ 

တယ်လီဖုနး်မှတစ်ဆင့ ်စကားေြပာ�ိငုပ်ါသလား  
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7. မိမိ၏ ေဆးကုသမ�ကုထံးုမာှ အတည်မြပုရ ေသးပါ။ ယငး်သည ်မိမိ၏ ေတာငး်ခံမ�ကိ ု

မည်ကဲသ့ို ့ အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်နညး် 

ဆက်လက်၍ ကုသမ�ခံယူရနလုိ်အပ်ပါက သင၏် ေတာငး်ခံမ�ကုိ ပိတ်သိမ်းမည် မဟုတ်ပါ။ 

ေဆး၀ါးကုသမ�၀နေ်ဆာငမ်�များြပနလ်ည်ရ�ှိသည့ ်အခါတွငသ်င၏် ေဆးကုသမ�ကုထံုးကုိ 

�ပီးေြမာက်သည်အထ ိက��်ပု်တုိ ့ အချိနေ်ပးမည် ြဖစသ်ည်။ 

8. ကို�ုိနာဗိငုး်ရပ်စ် ြဖစပ်ွားမ�ကို စိုးရိမ်မိသြဖင့ ်မိမိ၏ အလွတတ်န်းေဆးစစ်ချက် (IME) ကို 

ေရွ�ဆိုငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ရက်ြပန်ချိန်းြခငး်များကို ြပုလုပ်လိုပါသည်။ မည်ကဲသ့ို ့ 

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်နညး် 

နည်းလမ်း�ှာေဖွရနအ်တွက် သင၏်ချိနး်ဆိုမ�မတုိငခ်င ်5 ရက်အလုိတွင ်သင၏်သက်ဆိုငရ်ာ 

မနေ်နဂျာထံသို ့ ဆက်သွယ်အေ�ကာငး်�ကားသင့ပ်ါသည်။  

9. ကို�ုိနာဗိငုး်ရပ်စ်ကို စိုးရိမ်မိသည့်အတကွ် မိမိေဆးကသုမ� ချိန်းဆိုရက ်သိုမ့ဟုတ ်

လုပ်ထံးုလုပ်နည်းများကို ဖျက်သမ်ိးလိုက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ေရွ�ဆိငုး်ြခငး်က သင့ေ်တာ်ပါသလား 

မိမိ၏ ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းကုိ ဆက်သွယ်၍ ၎ငး်၏ တုိက်တွနး်ချက်အတုိငး်လုပ်ေဆာငပ်ါ။  

10. မိမိသားသမီး၏ ေကျာငး်မာှ ပိတထ်ား၍ ထနိ်းသမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်ေပး�ိငုမ်�လည်း 

မ�ိှသည့်အတကွ် ေဆးကသုရန် ချိနး်ဆိုထားြခငး် သိုမ့ဟုတ ်သက်ေမွး၀မ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ 

ချိန်းဆိုမ�များကို ေရွ�ဆိုငး်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မည်ကဲသ့ို ့ လုပ်ေဆာငရ်မညန်ည်း 

ထိနး်သိမ်းေစာင့ေ်�ှာက်ေပး�ိငုဖ်ို ့ တတ်�ိငုသ်မ�လုပ်ေဆာင၍် စီစဥ်ပါ။ မြဖစ်�ိငုပ်ါက သင၏် 

vocational rehabilitation counselor (VRC) သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာေထာက် 

ပံ့ေနသူကုိ ဆက်သွယ်ပါ။ 

11. မိမိသည် ဗိငုး်ရပ်စ်ေ�ကာင့ ်အတန်းတက်ရန် သိုမ့ဟတု ်ြပနလ်ည်သငတ်န်းေပးြခငး် 

အစီအစဥ်ကို သာွး၍တက်ေရာက်ရန ်စိုးရိမ်မိပါသည။် မည်ကဲသ့ိုလ့ပ်ုေဆာငရ်မညန်ည်း 

ေရွးချယ်�ိငုရ်ာများကုိ သိ�ှိ�ိငုရ်န ်သင၏် VRC သို ့ ဆက်သွယ်ပါ။  

12. မိမိ၏ လုပ်ေနေသာ မြပငး်ထနသ်ည့် အလုပ်မှာ ဗိုငး်ရပ်စ်ေ�ကာင့ ်ဆက်လက်၍ 

မလုပ်ေဆာင�်ိငုေ်တာ့ပါ။ မည်ကဲသ့ို ့ လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်နည်း 

သင၏် သက်ဆိုငရ်ာမနေ်နဂျာသို ့ ဆက်သွယ်ပါ။  
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13. မိမိ၏ အလုပ်�ှငမ်ှ ကို�ုိနာဗိုငး်ရပ်စ်ြဖစပ်ွားမ�ေ�ကာင့ ်မိမိအား အလုပ်မှယာယီရပ်တန ့်ထား�ပီး 

ယငး်အတကွ်နစ်နာေ�ကး ေတာငး်ခံထားပါသည်။ ယငး်သည ်မိမိ၏ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို 

မည်ကဲသ့ို ့ အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုသ်နညး် 

သင၏် ေတာငး်ခံမ��ှိ သင့ေ်လျာ်သည့ ်ေဆး၀ါးကုသမ�များကုိ ဆက်လက်၍ခွင့ြ်ပုေပး 

သွားမည် ြဖစ်သည်။ က��်ပု်တုိအ့ေနြဖင့ ်သင၏် ေတာငး်ခံမ�မပိတ်ခငအ်ထိ ေဆး၀ါးကုသရ 

နအ်တွက် အချိန်ကုိေစာင့ဆ်ိုငး်ေပးမည ်ြဖစ်သည်။ 

14. မိမိသည် အလုပ်လပ်ုခွင့ ်ရထားေသာ်လညး် လုပ်ရမည့်အလုပ်မ�ိှပါ၊ ထို ့ြပင ်

အလုပ်များမှာလညး် ကို�ုိနာဗိငုး်ရပ်စ် ြဖစပ်ွားမ�ေ�ကာင့ ်ေခါ်ယူမ�နညး်ပါးေနပါသည်။ 

မည်ကဲသ့ို ့ လပ်ုေဆာငရ်မညန်ည်း 

သငသ်ည်ြပနလ်ည် အလုပ်လုပ်ခွင့ရ်ထား�ပီးပါက ငာှနဆိုငရ်ာအေနြဖင့ ်နစ်နာေ�ကးတစ်စံ ု

တစ်ရာ ေပးမညမ်ဟုတ်ပါ။ Employment Security Department မှတစ်ဆင့ ်

အလုပ်လက်မဲ့အခွင့အ်ေရးများကုိ ေလ�ာက်ထားရန ်အရည်အချငး်ြပည့မ်ီ�ိငုပ်ါသည်။  

15. L&I မှ COVID-19 ကိ ုအလုပ်�ငှ့ဆ်က်စပ်သည့ ်အေြခအေနအြဖစ် ခွင့ြ်ပုထားပါသလား 

အေြခအေနေပါ်တွငမ်ူတည်ပါသည်၊ ၀နထ်မ်း၏ အလုပ်အကုိငမ်ှာ ေရာဂါကူးစက်ခံရ�ိငုသ်ည့် 

အလားအလာ�ှိသည့် အလုပ်များြဖစ်ေနလ�င ်( ဥပမာ၊first responder များ သိုမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းများ) ခွင့ြ်ပုပါသည်။ အလုပ်မှတစ်ဆင့ ်ကူးစက်�ိငုသ်ည့ ်သိုမ့ဟုတ် 

ကူးစက်ခဲ့သည် မှတ်တမ်းများ�ှိြခငး် �ငှ့ ်အလုပ်�ှင/်အလုပ်သမား ဆက်ဆမံ� တုိ�့ှိရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

16. L&I မှမညသ်ည့်အချိန်အခါမျိုးတငွ ်ေတာငး်ခံမ�ကိ ုြငငး်ပယ်သနညး် 

COVID-19 ကူးစက်ခံရမ�မှာ အလုပ်ခငွ�်ငှ့ ်ဆက်စပ်မ�မ�ှိသည့်အခါမျိုးတွင ်(ဥပမာ၊ �ံုး၀နထ်မ်း 

မှ အလုပ်ေဖာ်ထံမ ှကူးစက်ခံရသည့်အခါမျိုးတွင)်ြဖစပ်ါသည်။ 

17. COVID-19 �ငှ့စ်ပ်လျဥး်သည့် ေတာငး်ခံမ�ကိ ုမညက်ဲသ့ို ့ တငသ်ငွး်ရမည်နည်း 

ဖုနး်ြဖင့-် 1-877-561-3453 

သင့ဆ်ရာ၀န၏် �ံုးခနး်၌ (မေတာ်တဆမ�ြဖစပ်ွားသည့ ်အေ�ကာငး်ရငး် ြဖည့စ်ွက်သည့်အခါတွင)် 
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