
 

 

သင၏်အလပ်ုသမ ား က ယု၀်န်ရ  နနပါသလ ား (သ ု ို့မဟတု)် န ု ို့တ ကုန်က ားနနပါသလ ား 

အလပ်ုရ ငအ်နနဖြင်ို့ သ ရ  သင်ို့သည်ို့ တ ၀န်မ  ား 

 

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

ခွွဲပခောူး က် မံှု  

 

က ယုဝ်န်န  င ်၀န်ထမ်ားမ  ား 

က ိုယ်ဝနယ် ောင ်၀နထ်မူ်းအောူးအလိုြ်မထှိုတ်ြယ် လျှင်1 (သ ို ို့မဟိုတ်) က ိုယ်ဝနရ်ှ လောန ိုငသ်ည်ို့ (သ ို ို့မဟိုတ်) 

က ိုယ်ဝနယ် ောငပ်ခငူ်း၊ ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်း (သ ို ို့မဟိုတ်) အပခောူးယသော အယပခအယနမ ောူး ြတ်သက် က်နယွ်ပြ ူး2 

အလိုြ်ရငှသ်ည ်အလိုြ်သမောူး အခငွ်ို့ထ ူး နငှ ်ို့ သတ်မတှ်ခ က်အယပခအယနမ ောူး အောူး ယပြောငူ်းလွဲပြင ်ငသ်တ်မတှ်၍မရြါ။ 

က ိုယ်ဝနယ် ကောင်ို့အလိုြ်မခန် ို့အြ်ပခငူ်း (သ ို ို့မဟိုတ်) ရောထ ူးမတ ိုူးယြူးပခငူ်းအောူးမပြ လိုြ်ရန။် 

 

အလိုြ်ရငှအ်ယနပ င်ို့ သငသ်ညက် ိုယ်ဝနယ် ောင ်၀နထ်မူ်းအောူးအတွက် သင်ို့တင်ို့ယလျှောက်ြတ်ယသော ယနရောထ ိုငခ်ငူ်းအောူး 

က ိုယ်ဝနယ် ောငန်ငှ်ို့ြတ်သက်၍စ စဥ်ယြူးရောတွင ်ယအောက်ြါအခ ကမ် ောူးြါ၀ငသ်ည်။ 

• မ ကောခဏ အနောူးယြူးပခငူ်းမ ောူးနငှ်ို့ ယရယသောက်ယစပခငူ်း 

• အလိုြ်ခ  နမ် ောူးအောူး ပြနလ်ညပ်ြင ်ငသ်တ်မတှ်ပခငူ်း 

• က နူ်းမောယရူးမတွက်လ ိုအြ်ြါက ယ ူးခငွ်ို့မ ောူး ယြူးပခငူ်း 

• သက်ယတောင်ို့သက်သော ပ စယ်စယသော တော၀နမ် ောူးသောယြူးပခငူ်း 

• အနတရောယ်ပ စယ်စန ိုငယ်သောတောဝနမ် ှလ ွဲယပြောငူ်းယြူးပခငူ်း  

 

က ိုယ်ဝနယ် ကောင်ို့ အလိုြ်သမောူးအောူး သငသ်ည ်ခငွ်ို့ ယ ခ ိုငူ်းခငွ်ို့မရှ ြါ။က ိုယ်ဝနအ်ယပခအယနနငှ်ို့ြတ်သက်၍ ယ ူးခငွ်ို့ 

(သ ို ို့မဟိုတ်) ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်းယ ကောင်ို့ အလိုြ်သမောူးသညခ်ငွ်ို့ ယ ခွဲို့လျှင ်သင်ို့သည ်အလိုြ်သမောူးတ ိုငူ်းအတွက် 

ယြူးထောူးယသော ယ ူးခငွ်ို့အခ  နက်ောလတစယ်လျှောက်လံိုူး သင်ို့အလိုြ်တော၀နမ် ောူးအောူး ထ နူ်းထောူးရမည။်  

အလိုြ်ရငှအ်ယနသည ်၀နထ်မူ်းအောူးက ိုယ်ဝန ်နငှ်ို့ ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်းနငှ်ို့ြတ်သက်ပြ ူး 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) နငှ ်ို့ 

နယ ူးယယောကပ်ြညန်ယ်အစ ိုူးရ မ သောူးစိုနငှ ်ို့ယ ူးခငွ်ို့ ဥြယေ (New York State Paid Family Leave Law)အခငွ်ို့အယရူးအရ 

အလိုြ်ပြနလ်ညလ်ိုြ်က ိုငရ်နအ်ခငွ်ို့ရှ ရမည။် 

 

 

                                                           
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။ 



 

မ ခငန် ု ို့တ ကုန်က ားနနနသ အလပ်ုသမ ားမ  ား 

နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ်၏ အလိုြ်ရငှမ် ောူးသည ်အလိုြ်သမောူးမ ောူးအောူး ခွွဲပခောူး က် မံရှ ရြါ အယ ကောငူ်းမေှာ သ တ ို ို့သည ်

န ို ို့တ ိုက်ယက ူးယနယသောယ ကောင်ို့ ပ စသ်ည။် နယ ူးယယောက်ပြညန်ယ်ဥြယေ(State law) အရ န ို ို့တ ိုက်ယက ူး မ ခငတ် ိုငူ်းသည ်

အလိုြ်ခငွအ်တွငူ်း န ို ို့ညစန် ိုငယ်အောင ်အနောူးယ ရနအ်ခ  န ်အပ စ ်အောမခခံ က်ရှ ရမည။်  

• အလိုြ်ရငှအ်ယနပ င်ို့ က   ူးယ ကောငူ်း  ယလျှော်စေွာ အနောူးယ စဥ်နငှ်ို့ ထမငူ်းစောူးခ  နတ်ွငူ်းလစောမပ တ်ပခငူ်း 

(သ ို ို့မဟိုတ်) လစောပ တ် အလိုြ်ခငွအ်တွငူ်းအနောူးယ ၍ န ို ို့ညစန် ိုငရ်န ်အခငွ်ို့အယရူးအောူး ယန ို့စဥ်ယြူးရမည်။  

• သငသ်ညအ်လိုြ်သမောူးမ ောူးအောူး အလိုြ်ခငွန်ငှ ်ို့န  ူးစြ်ယသောယနရောတွင ်မ ခငန် ို ို့ညစန် ိုငရ်န ်

အလိုြ်ရငှအ်တွက်အလွနခ်က်ခွဲြါလ မ်ို့မညမ်ဟိုတ်လျှင ်သ ူးသနူ်းအခနူ်းတစခ်နူ်းအောူး စ စဥ် ယြူးရမည။်  

• သငသ်ည ်အလိုြ်သမောူးမ ောူး န ို ို့ညစန် ိုငရ်န ်အလိုြ်ခငွအ်တွငူ်း လိုြ်ယ ောငန် ိုငသ်ည်ို့အခငွ်ို့အယရူးအောူး တောူး  ူး 

 န် ို့က င ်မှုျို့မပြ လိုြ်ရြါ။ 

 

လစ မပ ကမ် သ ားစခုငွ ်ို့ 

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

မ ၀ါအောူး စ ိုငူ်းထ ိုူးခွဲို့သည၊် မ သောူးစိုအတွက်လ ိုအြ်ခ က်အရ ခငွ်ို့ရထောူးယသောအလိုြ်သမောူးမ ောူးအတွက် အလိုြ်ရငှမ် ောူးအောူး 

ယထောက်ြံို့ယရူး အယနပ င်ို့ အခမွဲို့ ယနတရောူးမ ောူးအောူး ယြူးယစခွဲို့သည။်  

ဇနန်၀ါရ လ (၁) ၂၀၁၈ တွက် နယ ူးယယောက် ပြညန်ယ် အလိုြ်ရငှမ်အှပြည်ို့အဝယငယွ ကူးယထောက်ြံို့မှုအောူး လစောရမ သောူးစို 

ခငွ်ို့အောမခ ံအတွက် ြိုဂ္ဂလ ကအလိုြ်ရငှမ် ောူးအယနပ င်ို့ လံိုပခ ံစ တ်ခ မှုျို့ ရှ ယစရန ်လ ိုအြ်ြါသည။် အမ ောူးပြညသ် ြ ိုင ်

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

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

• ကယလူးယမူွး ေွာူးပြ ူး၊ ယမူွးစောူးပြ ူး (သ ို ို့) ယမူွးစောူးခကံယလူးအတွက်အခ  န်နပားဖခငာ်း  

• ယ မွ   ူးမ ောူးအတွက် က နူ်းမောယရူးနစ င်ို့နရ  ကဖ်ခငာ်းမ  ား 

• စစတ်ြ်တွငတ်ော၀နထ်မူ်းယ ောငရ်န ်သေွာူးယရောက်ရယသော မ မ ခ စယ်သောမ သောူးစို၀ငအ်ောူး 

ကညူနီ  ငရွ်ကန်ပားဖခငာ်း 

 

မ သောူးစိုလစော မြ က်ခငွ်ို့ (သ ို ို့မဟိုတ်) က ိုယ်ဝနန်ငှ ်ို့ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်း  ိုငရ်ော ယရတ ို နောမက နူ်းပ စပ်ခငူ်းအောူး အလိုြ်ရငှအ်ောူး 

ခငွ်ို့ယတောငူ်းရောတွင ်အလိုြ်ရငှအ်ယနပ င်ို့ ခွွဲပခောူး၍ န် ို့က ငမ်ှုျို့မပြ လိုြ်ရြါ။ မ သောူးစိုလစော မြ က်ခငွ်ို့သည ်

အလိုြ်သမောူးအတွက် စ တ်ဓောတ်နငှ်ို့ ပြနလ်ည ်ထ နူ်းသ မူ်းပမြှင်ို့တငလ်ောန ိုငမ်ှုျို့အောူး တ ိုူးတက်ယစသည်ို့အပြင ်

ကိုနက် စရ တ်အောူးပ င်ို့လညူ်း သက်သောယစြါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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

“PREGNANT” ဟို စောရ ိုက်ပြ ူးယြူးြ ို ို့န  ိုငြ်ါသည်။ 

 
က ိုယ်ဝန ်(သ ို ို့) ကယလူးယမူွး ေွာူးပခငူ်းနငှ်ို့ြတ်သက်ယသောက နူ်းမောယရူး  ိုငရ်ောရြ ိုငခ်ငွ ်ို့ 

အခငွ်ို့အယရူးမ ောူးသည ်ခွွဲပခောူး က် ံသညဟ်ို မညသ်ည်ို့အလိုြ်ရငှတ် ိုငူ်းမ  ိုယံို ကညြ်ါက 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/

