
 
 

သင ်က ိုယ၀်န်ရ  နနပါသလ ား (သ ို ို့မဟိုတ)် န ို ို့တ ိုကန်က ားနနပါသလ ား 

လိုပ်ငန်ားခငွ ်အတငွာ်း သင၏် အခငွ်ို့အနရားမ  ားအ ားသ ရ  ရန် 

နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ်၏ ဥြယေ (New York State Law) က ိုခ   ူးယ ောက် ၍ လိုြ်ငနူ်းခငွအ်တွငူ်း က ိုယ်ဝနယ် ောင ်

ခွွဲပခောူး က် မံှု  

က ိုယဝ်န်န  ငစ်ဥ်က လအလိုပ်လိုပ်ခခငာ်း 

က ိုယ်ဝနယ် ောင ်၀နထ်မူ်းအောူးအလိုြ်မထှိုတ်ြယ် လျှင ်1 (သ ို ို့မဟိုတ်) က ိုယ်ဝနရ်ှ လောန ိုငသ်ည်ို့ (သ ို ို့မဟိုတ်) 

က ိုယ်ဝနယ် ောငပ်ခငူ်း၊ ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်း (သ ို ို့မဟိုတ်) ယမူွး ေွာူးပခငူ်းနငှ်ို့ ြတ်သက် က်နယွ်ယသော အယပခအယနမ ောူး 2 

နငှို့ ်အလိုြ်အက ိုငမ် ောူး၏ သတ်မတှ်ခ က်မ ောူး, အယပခအယနမ ောူးနငှ်ို့အခငွ်ို့ထ ူးခ ံသတ်မတှ်ခ က်မ ောူးအောူး 

ယပြောငူ်းလွဲသတ်မတှ်လျှင ်ထ ိုအလိုြ်ရငှသ်ည ်တရောူးဥြယေနငှ်ို့မညီညွှတ်ြါ။ 

 

က ိုယ်ဝနယ် ောင ်၀နထ်မူ်းအခငွ်ို့အယရူးမ ောူးအောူး က   ူးယ ကောငူ်း ယီလ ော်စေွာယနရောခ ထောူးယရူး၊ က ိုယ်ဝနယ် ောငန်ငှ်ို့ 

ြတ်သက်သမျှ မညသ်ည်ို့အယပခအယနတ ိုငူ်းမ  ို ဇနန်၀ါရလီ ၂၀၁၆ နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ်၏ ဥြယေ အရ 

အတ အလငူ်း က ိုအောမခခံ က်ယြူးထောူးပခငူ်းမ ောူးတွင ်ယအောက်ြါအခ က်မ ောူးြါ၀ငသ်ည။်  

• မ ကောခဏ အနောူးယြူးပခငူ်းမ ောူးနငှ်ို့ ယရယသောက်ယစပခငူ်း 

• အလိုြ်ခ  နမ် ောူးအောူး ပြနလ်ညပ်ြင ်ငသ်တ်မတှ်ပခငူ်း 

• က နူ်းမောယရူးမတွက်လ ိုအြ်ြါက ယ ူးခငွ်ို့မ ောူး ယြူးပခငူ်း 

• သက်ယတောင်ို့သက်သော ပ စယ်စယသော တော၀နမ် ောူးသောယြူးပခငူ်း  

• အနတရောယ်ပ စယ်စန ိုငယ်သောတောဝနမ် ှလွှွဲယပြောငူ်းယြူးပခငူ်း  

 

က ိုယ်ဝနယ် ောငပ် စယ်သောယ ကောင်ို့ အလိုြ်ရငှသ်ည ်သင်ို့အောူး ခငွ်ို့ယြူးြ ိုငခ်ငွ ်ို့မရှ ြါ။  
 

 

သငသ်ည ်က ိုယ်ဝနအ်ယပခအယနနငှ်ို့ြတ်သက်၍ ယ ူးခငွ်ို့ (သ ို ို့မဟိုတ)် ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်းယ ကောင်ို့ ခငွ်ို့ ယ ခွဲို့လျှင ်

သင်ို့အလိုြ်ရငှသ်ည ်အလိုြ်သမောူးတ ိုငူ်းအတွက် ယြူးထောူးယသော ယ ူးခငွ်ို့အခ  န ်ကောလတစယ်လျှောက်လံိုူး 

သင်ို့အလိုြ်တော၀နမ် ောူးအောူး ထ နူ်းထောူးရမည။်  

နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ် လစောမြ က် မ သောူးစိုခငွ်ို့ (Federal Family and Medical Leave Act) ၊ နယ ူးယယောက် 

ပြညန်ယ်က နူ်းမောယရူးခ   ျို့တွဲို့သ မ ောူး၏အက   ူးခစံောူးခငွ်ို့ဥြယေ (New York State Disability Benefits Law) နငှ်ို့ 

ပြညန်ယ်အစ ိုူးရ မ သောူးစိုနငှ ်ို့ယ ူးခငွ်ို့ ဥြယေ (New York State Paid Family Leave Law)အရ 

သငသ်ညအ်လိုြ်ပြနလ်ည ်လိုြ်က ိုငန်  ိုငမ်ည်ို့အခငွ်ို့အယရူးရှ သည။်  

 

 

                                                           
1 ဤရည်ရွယ်ခ က်ယ ကောင်ို့, မည်သည်ို့အလိုြ်ရှငမ်  ို သ  (သ ို ို့) သ မ၏ အလိုြ်အတွက် ယလူးယယောက် (သ ို ို့မဟိုတ်) ယလူးယယောက်ထက်မက 

ထောူးရှ ရန ်နယ ူးယယောက် ပြည်နယ် လ ို့အခွင်ို့အယရူး  ိုငရ်ော ဥြယေသည် အလိုြ်ရှငအ်တွက် သတ်မှတ်ထောူးပခငူ်းပ စသ်ည်။ 
2 က ိုယ်ဝနြ် က်က ပခငူ်း၊ က ိုယ်ဝန ် က်ခ ပခငူ်းနငှ်ို့ န ို ို့တ ိုက်ယက ူးစဥ်ကောလအြါအ၀င ်ဓောတ်ခွွဲခနူ်းယ ေါ်ထိုတ် စစယ် ူးပခငူ်းနည်ူးစနစ ်(သ ို ို့မဟိုတ်) 

ယ ူးြညောြ ိုငူ်းအရ လက်ယတွျို့ လက်ခံက င်ို့သံိုူးယ ေ်ာပြ၍ သောမောန ်ခနဓောက ိုယ် လှုြ်ရှောူးမှုျို့မ ောူး၏ပ စစ်ဉ်က ိုတောူး ီူးသည်ို့ က ိုယ်ဝနယ် ောငပ်ခငူ်း 

(သ ို ို့မဟိုတ်) ကယလူးယမွူး ွောူးပခငူ်း   ိုငရ်ော က နူ်းမောယရူး နငှ်ို့ြတ်သက်သမျှအရောတ ိုငူ်းအတွက် အ  ိုြါ လ ို့အခွင်ို့အယရူး  ိုင်ရော ဥြယေ (Human 

Rights Law) သည် ကောကွယ် ရန ်အတွက်ပ စသ်ည်။ 



 
န ို ို့တ ိုကန်က ားနနစဥ်က လအလိုပ်လိုပ် ခခငာ်း 

နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ်၏ ဥြယေအရ သင်ို့အောူး န ို ို့တ ိုက်ယက ူးယနယသောယ ကောင်ို့ ခွွဲပခောူး က် လံျှင ်

တရောူးဥြယေအရတရောူးမ၀ငြ်ါ။ န ို ို့တ ိုက်ယက ူး မ ခငတ် ိုငူ်းသည ်အလိုြ်ခငွအ်တွငူ်း န ို ို့ညစန် ိုငယ်အောင ်အနောူးယ ရနအ်ခ  န ်

အပ စ ်အောမခခံ က်ရှ ရမည။်  

 

• က   ူးယ ကောငူ်း ယီလျှော်စေွာ လစောမွဲို့အနောူးယ န ိုငပ်ခငူ်း (သ ို ို့မဟိုတ်)လစောမပြတ်အနောူးယ ပခငူ်း (သ ို ို့မဟိုတ်) 

ထမငူ်းစောူးခ  န ်အပ စ ်ကယလူးယမူွး ေွာူးပြီူး သံိုူးနစှယ်က ော်ကောလအထ  သငသ်ည ်ယန ို့စဥ် ရရှ ရမည၊် ထ ိုမသှော 

သငသ်ည ်န ို ို့ရညအ်ောူးအလိုြ်ခ  နအ်တွငူ်း စိုယ ောငူ်းရယ န ိုငမ်ညပ် စ်သည။် 

• သင်ို့အလိုြ်ရငှသ်ည ်သင ်၏အလိုြ်ယနရောနငှ်ို့အနူီး ြ် ံိုူးယသော အလိုြ်ယနရောတွငူ်း သင်ို့ယတော်မည်ို့ 

န ို ို့ရညတ် ိုက်ယက ူးန ိုငယ်သောသူီးသန် ို့ အခနူ်းတစခ်နူ်းအောူး ကက  ူးစောူးအောူးထိုတ်၍ စစီဥ်ယြူးထောူးရမည။် 

• အလိုြ်ခ  နတ်ွင ်သင်ို့ ံိုူးပ တ်ခ က် အယြေါ်အယပခခ၍ံ န ို ို့ရညတ် ိုက်ရန ်သင်ို့အောူး အလိုြ်ရငှသ်ည ် န် ို့က င ်

မှုျို့မပြ လိုြ်ယစရြါ။  

 

 

လစ မပ ကမ် သ ားစိုခငွ ်ို့ရယခူခငာ်း 

 

Governor Cuomo သည ်၂၀၁၆ တွင ်တ ိုငူ်းပြည ်ဥြယေ၏ ထ ယရောက်မှုျို့ နငှ ်ို့ ပြည်ို့စံိုမှုျို့ အရှ  ံိုူး 

ယသောမ သောူးစိုလစောမြ က်ခငွ်ို့ မ ၀ါေအောူး စ ိုငူ်းထ ိုူးခွဲို့သည။်  

အလိုြ်လိုြ်က ိုငယ်နယသောမ သောူးစိုမ ောူးသည ်သ တ ို ို့ခ စရ်ယသောသ မ ောူးအယရူးနငှ်ို့ ၎ငူ်းတ ို ို့၏စူီးြေွာူးယရူးအ ကောူး 

လံိုပခ ံယရူးအရ စနွ ို့စ်ောူးပခငူ်းမ   ူးမ ောူး မပ စယ်စရယတောို့ြါ။  

နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ်အတွငူ်း ြိုဂ္ဂလ က အလိုြ်ရငှမ် ောူး အတွက် အလိုြ်လိုြ်က ိုငယ်နယသော ၀နထ်မူ်းတ ိုငူ်း 

လစောမြ က်မ သောူးစိုခငွ်ို့အောူး ယ ခငွ်ို့ရှ သည်။ သငသ်ည ်အမ ောူးပြည်သ ြ ိုင ်အလိုြ်သမောူးပ စြ်ါက သင်ို့အလိုြ်ရငှသ်ည ်

လစောမြ က် မ သောူးစိုခငွ်ို့အောူး ယရွူးခ ယ် ကမူ်းလှမူ်း ယြူးြ ိုငခ်ငွ ်ို့ရှ သည။် 

 

နယ ူးယယောက် မ သောူးစိုလစောမြ က်ခငွ်ို့ အလိုြ်အက ိုင ်ကောကွယ်ယရူး  ိုငရ်ောအတွက် သင်ို့ရြ ိုငခ်ငွ ်ို့သည် 

• ကယလူးယမူွး ေွာူးပြီူး၊ ယမူွးစောူးပြီူး (သ ို ို့) ယမူွးစောူးခကံယလူးအတွက်အခ  န်နပားခခငာ်း  

• ယ မွ   ူးမ ောူးအတွက် က နူ်းမောယရူးနစ င်ို့နရ  ကခ်ခငာ်းမ  ား 

• စစတ်ြ်တွငတ်ော၀နထ်မူ်းယ ောငရ်န ်သေွာူးယရောက်ရယသော မ မ ခ စယ်သောမ သောူးစို၀ငအ်ောူး 

ကညူနီ  ငရွ်ကန်ပားခခငာ်း 

 

သငခ်ငွ်ို့ရယနစဥ်အတွငူ်းနငှ်ို့ခငွ ်ို့ပြီူး ံိုူးသညအ်ထ က နူ်းမောယရူးအောမခံယစောင်ို့ယရေှာက်ယရူးအတ တ ပ စယ်စရနအ်ောမခခံ က်

ယြူးထောူးသည။်သငသ်ည်သင၏်က နူ်းမောယရူးအောမခံ၏ကိုနက် စရ တ်အောူးယြူးယ ောငရ်လျှင ်မ သောူးစိုခငွ်ို့အတွငူ်း 

ြရမီယီံကိုနက် စရ တ်၏ အခ   ူးက သငို့အ်ောူး က်လက် ယြူးယ ောငသ်ေွာူးရမညပ် စသ်ည်မ သောူးစိုလစောမြ က်ခငွ်ို့ 

(သ ို ို့မဟိုတ်) က ိုယ်ဝနန်ငှ ်ို့ကယလူးယမူွး ေွာူး-  ိုငရ်ော ယရတ ို နောမက နူ်းပ စခ်  နအ်တွငူ်း သင်ို့ရွဲ ို့အလိုြ်ရငှ ်သည ်

သင်ို့ခငွ ်ို့ယတောငူ်းရောတွင ်ခွွဲပခောူး၍ လညူ်းယကောငူ်း န် ို့က င၍်ယသော်လညူ်းယကောငူ်းမပြ လိုြ်ရြါ။ 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

သတငူ်းအခ က်မ ောူးအောူးသ ရှ လ ိုြါက ny.gov/pregnancyrights သ ို ို့သေွာူးယရောက်ယလို့လောန ိုငသ်ည ်(သ ို ို့မဟိုတ်) ၈၁၃၃၆ သ ို ို့ 

“PREGNANT” ဟို စောရ ိုက်ပြီူးယြူးြ ို ို့န  ိုငြ်ါသည်။ 

 
သငသ်ည ်က ိုယ်ဝန ်(သ ို ို့) ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်းနငှ်ို့ြတ်သက်ယသောက နူ်းမောယရူးတ  ိုငရ်ောရြ ိုငခ်ငွ ်ို့ 

အခငွ်ို့အယရူးမ ောူးမရရှ သညဟ်ိုထငြ်ါက သငသ်ည ်နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ် လ ို့အခငွ်ို့အယရူး  ိုငရ်ော 

ဌောနခွွဲသ ို ို့ တ ိုင ်ကောူးစောယြူးြ ို ို့န  ိုငြ်ါသည။် : dhr.ny.gov သ ို ို့ သေွာူးယရောက် ကည်ို့ရှု ျို့ သည်ို့အပြင ်

 ိုနူ်းနြံါတ် ၁-၈၈၈-၃၉၂-၃၆၄၄ သ ို ို့ က်န ိုငြ်ါသည။် 

http://ny.gov/pregnancyrights
https://dhr.ny.gov/

