
ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား (FDW) သည္ 
2014 ႏုိဝင္ဘာလ 30 ရက္ေန႔တြင္ 5 ၾကိမ္ေျမာက္ FDW 
ေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ 

ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား (FDW) 
5000 ခန္႔႔သည္ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ 
သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္္တြင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (FAST) မွဖြဲ႔စည္းက်င္းပေသာ 
အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး စကၤာပူရွိ မိသားစု 
အားလံုးကိုကူညီေပးျခင္းမ်ားအတြက္ FDW မ်ားအားလံုးကို 
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုအခမ္းအနားတြင ္FDW မ်ားသည္ 
အင္ဒိုနီးရွားအႏုပညာရွင္မ်ား Trio Macan 
၏တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္အတူ အထူးစီစဥ္ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္။ 
အဆိုပါပြဲတြင္ “တစ္ႏွစ္လံုးအတြက ္FDW” 
ႏွင့္ “တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ အလုပ္ရွင္” 
အေကာင္းဆံုးဆုရွင္မ်ားကို ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုဆုမ်ားသည္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ေလး
စားမႈတို႔ကို ျပသသည့္ FDW မ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ား 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္သည့္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအားအတြက္ ျပည္နယ္၏ 
စီနီယာဝန္ၾကီး၊ Dr Amy Khor သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားၾကား တြင္ အျပန္အလွန္တန္ဖိုးထားခ်ီး
က်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းသည္ အေရးၾကီးသကဲ့သို႔ ၎သည္ ခုိင္မာ 
သည့္လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ႏွင္ ့

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမ္းအနား

ဆက္ဖတ္ပါ။ ဤႏွစ္အတြက္ျပည္ပအိမ္တြင္းအလုပ္သမား ႏွင့္ ဤႏွစ္အတြက္ အလုပ္ရွင္ ဆုရသူမ်ားကအိမ္တြင္ ဆက္ဆံေရးမ
်ားေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လုပ္နည္းမ်ားကုိ ေ၀မွ်ေပးပါမည္။ 

အမွတ္စဥ ္17   ေမ 2015 စကၤာပူရိွ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန (MOM) မွအထူးတလည္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း
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ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ဳိး FDW ၊ Ms Chona Bandejas သည္ “တစ္ႏွစ္လံုးအတြက ္FDW” အေကာင္းဆံုးဆုရွင္အျဖစ္ 
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုဆုမွာ Che မိသားစုထံတြင ္22 ႏွစ္ၾကာ ဘဝကိုႏွစ္ျမွဳပ္ထားျပီး အသက ္106 ႏွစ္အထိ ျပီးျပည့္စံုေသာ
ဘဝျဖင့္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းပိုေနရသည္ ့Mr Che ၏ဖခင္ အတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ ခ်ိဳျမိန္ေသာအံ့ၾသဖြယ္အျဖစ္ 
အသက ္47 ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ အိမ္မွထြက္ခြာလာသည့္ အစပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္
အသစ္ႏွင့္အဆင္ေျပမႈရွိရန္ ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားရာတြင္ သူမ၏အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္နားလည္ေ
ပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူေစခဲ့သည္ကို ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ Ms Chona သည္ အေပါင္းအေဖာ ္FDW မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ 
အၾကံဥာဏ္ကိုေပးခဲ့သည္-

“ကၽြန္မ အျမဲတမ္း (ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
လွည့္လည္သြားလာေနေသာလူမ်ား၏ နယ္ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ စီရင္မႈ ေအာက္ 
နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ေကာ္မရွင္၊ ACMI) ေက်ာင္းကိုသြားပါတယ္။

– Ms Alma (ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ဳိး)သည္ စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ 
သံုးႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္

“ကၽြန္မ အခ်ဳပ္အလုပ္၊ ဆံပင္အလွျပင္ျခင္းႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္ျခင္းတို႔အား 
သင္ယူေလ့လာရန္ (Filodep) ေက်ာင္းသို႔သြားပါတယ္။ 
ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔သြားေ
ရာက္လည္ပတ္ျပီး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအတူတကြ တက္ၾကပါ သည္၊ 
ျပီးေတာ့ စီးတီးေဟာ(City Hall)က ျမန္မာအစားအစာေတြကိုလဲ 
ႏွစ္သက္ပါတယ္!”

– မသင္းသင္း (ျမန္မာ)

“အသစ္အဆန္း တစ္ခုခု သင္ယူေလ့လာဖုိ႔ 
က်ဴရွင္နဲ႔အတန္းမ်ားတက္ပါတယ္။ စကၤာပူမွာေနခ်ိန္မွာ 
ကၽြန္မတုိ႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အေရးကုိ 
ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္သက္ပါတယ္။”

– Ms Wigi Irnawati Rahayu (အင္ဒိုနီးရွား)သည္ စကၤာပူတြင္ 
ေနထိုင္ေနသည္မွာ ရွစ္ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္ 

အနားယူအပန္းေျဖျခင္း! 
– FDW နည္းလမ္း

သင္သည္ စကၤာပူတြင္ 
အျခား FDW မ်ားႏွင့္ 

သူတုိ႔၏အားလပ္ရက္မ်ားကုိ 
မည္က့ဲသုိ႔ကုန္ဆုံးၾကသည္ကုိ 
စိတ္ကူးၾကည့္ဖူးပါသလား။  

INFORM အဖြဲ႔သည္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွသည္ -

အလုပ္ရွင္-FDW ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားအတြက ္
ေအာင္ျမင္ေသာေပါင္းစပ္ျခင္း

သင္တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ 
စိတ္ရွည္ျပီး အလုပ္ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကပါ။ 

“တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ အလုပ္ရွင္” အေကာင္းဆံုးဆုကိ ုFDW ျဖစ္သည္ ့Ms Rodalina Saguid Dalauidao အတြက္ 
စံနမူနာျပေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ကိုျပသခဲ့ေသာ Mdm Tey ႏွင့္ သူမ၏အမ်ဳိးသားျဖစ္သူ Mr Tey Ah Neo တို႔မွရရွိခဲ့သည္။ 
ထိုစံုတြဲသည ္Ms Rodalina ၏ကေလးသံုးဦးတို႔အား တကၠသိုလ္ပညာေရးသင္ၾကားရန္ ေငြေၾကးအေထာက္ အပံ့ေပးခဲ့ျပီး Ms 
Rodalina ၏ကေလးမ်ားဘဝကိုတိုးတက္ေစျခင္းသည္ သူတို႔၏အေမကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အဆင့္တစ္
ခုကိုေရာက္ရွိေစသည္ဟု ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အေပါင္းအေဖာ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္သူတို႔၏ FDW မ်ားကို 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အစဥ္အျမဲညႇိႏႈိင္းေျပလည္မႈရရွိေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

အခေၾကးေငြမ်ား
ဆက္ရွင္မ်ား 1 ႏွင္ ့2 
အတန္းအေျချပဳ - FWD တစ္ေယာက ္S$54 

(စတင္ရန္ အနည္းဆံုး 5 ေယာက္ရွိရမည္)
အိမ္အေျချပဳ - S$180

သင္တန္းကာလ
အတန္းအေျချပဳ - 6 နာရီ
အိမ္အေျချပဳ - 4 နာရီ

မည္သည့္ေနရာ
ေနရာ(အတန္းအေျချပဳ)
10 Raeburn Park Blk C #02-33 Singapore 088702
ဖုန္း: 6299 4333    အီးေမးလ္: gracemgt@gmcs.com.sg

ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားသည္ ဂေရ႔စ္ စီမံခန္႔ခြဲ
မႈႏွင့္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ (GMC)မွ 
ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္

တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး FDW ဆုရွင္၊ 
Ms Chona Bandejas

တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ အေကာင္းဆံုး  
အလုပ္ရွင္ဆုရွင္၊ Mdm Tey Ah Neo

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္း
အစီအစဥ္ ဆက္ရွင္ 1
•  ေမြးကင္းစကေလးကိုင္တြယ္ျခင္း
•  ခ်က္ၾကိဳးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
•  ေရခ်ဳိးျခင္းအေျခခံမ်ား
•  ကေလးေသးခံအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 

အသံုးမျပဳျခင္း 
•  အဝတ္ ဝတ္ျခင္း၊ လဲျခင္းႏွင့္  

အဝတ္ ခၽြတ္ျခင္း

အစီအစဥ္ ဆက္ရွင ္2
•  ကေလးခ်ီပိုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား
•  အိပ္သည့္ အေနအထားမ်ား
•  ငုိျခင္းႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း
•  ႏုိ႔တိုက္ျခင္းႏွင့္ 

ေလတက္ေအာင္ေက်ာကို ပုတ္ေပးျခင္း
•  တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး
•  အေထြေထြေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ

2



ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုပါ

FDW မ်ားအားလံုးကိုယ္စား ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခံစားမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပ
ခြင့္ေပးသည့္ အတြက ္INFORM အား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ 
အျခားေသာ FDW မ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါတို႔ကို မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္ -
 
“ဘဝမွာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရတယ္၊ 
ဒါေတြဟာ ကၽြန္မတုိ႔ဘဝရဲ႔ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ျပီး လက္ေဆာင္မြန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ 
ဒါေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔္ ပိုမိုရင့္က်က္လာၾကပါတယ္၊ 
ကၽြန္မတုိ႔၏ဘဝေတြ တိုးတက္လာၾကပါတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔၊ အဲဒါေတြကို သတၱိရွိရွိႏွင့္ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။”

ဒါက ကၽြန္မ စကၤာပူကိုအလုပ္လုပ္ဖို႔လာတဲ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေလဆိပ္ကိုေရာက္တာနဲ႔ ကၽြန္မေၾကာက္ျပီး ေတြေဝေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေကာင္တာက အရာရွိက “ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပံဳးပါ” လို႔ေျပာျပီး ခ်ဳိခ်ဥ္မ်ားေပးခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါက ကၽြန္မကို အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ၾကိဳဆိုမႈျဖစ္ေစျပီး စကၤာပူမွာ ဘဝသစ္ကို 
ဆက္လက္စတင္ေစပါတယ္။ စကၤာပူမွာေနစဥ္မွာ မ်ားစြာေသာ တတ္သိနားလည္
ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ရယူႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။  

လွပတ့ဲစကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရတ့ဲအတြက္ ကၽြန္မ ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး 
ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ကၽြန္မအား အသုံးဝင္ေစတ့ဲအခ်က္အလက္ေတြေပးတ့ဲအ
တြက္ INFORM အားေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ မိတ္ေဆြအားလုံးနဲ႔လည္း 
အၾကံဥာဏ္ကုိမွ်ေဝေပးႏိုင္မယ့္ ဒီအခြင့္အေရးကုိ ကၽြန္မလုိခ်င္ပါတယ္။

သင္ ဒီမွာရိွေနစဥ္မွာ အခြင့္အေရးကုိ လက္မလႊတ္ပါေစနဲ႔။ အသက္ရွင္ေန 
ထိုင္ျခင္းအတြက္ရွာေဖြျခင္းအျပင္ သင္ဟာ သင့္ကုိယ္သင္ တုိးတက္ေစဖုိ႔ 
သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျပီး အသိဥာဏ္ပညာနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိလည္း 
ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ အမွတ္ရပါ - “ၾကိဳးၾကာငွက္ဟာ ပ်ံႏိုင္သေလာက္ေဝးေဝးပ်ံေပမယ့္ 
သူရဲ ႔ ကုိယ္ပုိင္အသုိက္ကုိေတာ့ ျပန္လာမွာေသခ်ာပါတယ္”။

INFORM ၏ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကၽြန္မဖတ္ျပီးေနာက္ 
စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြသြား ပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း FDW အေပါင္းအေဖာ္တို႔ရဲ႔ ဇာတ္
လမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ မိသားစုကိုလြမ္းေနၾကေပမယ့္ 
သူတို႔အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ဘဝလံုျခံဳမႈရွိဖို႔ ေရျခားေျမျခားမွာ 
အလုပ္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခု ကၽြန္မတို႔အားလံုးလုပ္ရမယ့္ အလုပ္က 
စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးရႈံးေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
ဘဝမွာ ကၽြန္မတို႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေသာ့ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

Ms Mya Sadar Win (ျမန္မာ)

Ms Karunanithi Buvaneswari (အိႏၵိယ)

Ms Siti Hajariyah (အင္ဒိုနီးရွား)

Ms Jane O Mordido (ဖိလစ္ပိုင္)

INFORM အဖြဲ႔ – သင့္မွ်ေဝျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ျမ ေရ။ 
ဒါကတကယ့္ကို စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေစပါတယ္။

INFORM အဖြဲ႔ – မဂၤလာပါ၊ Buvaneswari ၊ စကၤာပူမွာသင္ 
အလုပ္လုပ္မည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိပါတယ္။ သင့္အရာအား
လံုးကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းပါတယ္။

INFORM အဖြဲ႔ – မဂၤလာပါ Siti  ၊ သင္က အဓိပၸါယ္ရိွတ့ဲအၾကံဥာဏ္ကုိ 
မွ်ေဝေပးခ့ဲျပီးပါျပီ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ INFORM အားဆက္လက္ဖတ္ရႈျပီး 
ထူးျခားသည့္သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္မယ္လုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

INFORM အဖြဲ႔ – မဂၤလာပါ Jane ၊ INFORM မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ ႔  
ေဆာင္းပါးမ်ားက သင့္ကို စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေစလို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ 
ယခုစာေစာင္ကို သင္ ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

သင့္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အေပါင္းအေဖာ္ FWD မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခ်င္သည့္ တစ္စုံတစ္ခုရိွပါသလား။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံ စာေရးသားျခင္းကုိ ၾကိဳဆုိပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္ထုတ္ေဝမည့္ 
INFORM တြင္ သင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပ လုိသည္မ်ားကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႔အားေရးသားေျပာဆုိပါ။ သင့္စာမ်ားကုိ မီဒီယာ၊ တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ပညာေပးေရး ဌာနခြ၊ဲ ႏိုင္ငံျခားသား လူ႔စြမ္းအားစီမံခန္႔ခြေဲရးရံုးခြဲ
၊ လူ႔စြမ္းအားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ဝန္ၾကီးဌာန၊ [Media, Promotions & Education Branch, Foreign Manpower Management Division, Ministry of Manpower 
Services Centre] 1500 Bendemeer Road, #02-01, Singapore 339946 သုိ႔ေပးပုိ႔ပါ။

ဤေန႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္ျပီး သင့္နားရက္ျဖစ္သည္။ 

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လည္ေနမဲ့အစား 

သင့္အလုပ္ရွင္မိသားစု အနားတစ္ဝိုက္တြင္မရွိလွ်င္ 

သူတို႔အား သင့္အလုပ္ရွင္အိမ္သို႔ 

ဖိတ္ေခၚရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 

၎သည္မမွန္ကန္ပါ။ သင္သည္ သင့္အလုပ္ရွင္အိမ္သို႔ 

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားအား ဖိတ္ေခၚမည္ဆိုပါက 

သင့္အလုပ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ဦးစြာေတာင္းခံပါ။ 

သင္၏ အလုပ္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ 

အိမ္ထဲ၀င္သူမည္သူကိုမဆို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္သူအျဖစ္သ

တ္မွတ္သည္။ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ 

ျပစ္မႈတခုျဖစ္ပါသည္။

2013 ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားသ ူFDW 
Ms Musliyati သည္ သူမ၏အလုပ္ရွင္ အိမ္တြင္ 
လ်ဳိ႔ဝွက္စြာ ကေလးေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူမ၏အလုပ္ရွင္မွ 
ကေလးအားမျမင္ေစရန္ သူမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စြန္႔
လႊတ္ျခင္းျဖင္ ့Ms Musliyati သည္ ကေလးအား 
ေစာင္ျဖင့္ပတ္ျပီး ပလတ္စတစ္အိတ္အတြင္းသို႔ထည့္၍ 

ေနာက္ဘက္ျခံထဲတြင္ ၎အားျမဳပ္ထားခဲ့သည္။ 
ေနာက္ပိုင္းမွ ရဲေခြးမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ 
ျမဳပ္ထားေသာကေလးအား ရဲမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 
သူမ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက ္Ms Musliyati သည္ 
ေထာင္ သံုးလက်ခဲ့သည္။

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ 
သင့္အလုပ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
သင့္အလုပ္ရွင္အိမ္သို႔ မဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါ။

သင့္အလုပ္အကိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုသိရွိထားပါ

        စကၤာပူတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းသည္ 
သင့္အားဒုကၡေရာက္ေစသည္

            သင့္မိတ္ေဆြမ်ားအားမဖိတ္ေခၚခင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ 
သင့္အလုပ္ရွင္ကိုေမးျမန္းပါ

မတွ္
ထ

ားပါ
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ဤအေရးေပၚလုိင္းသည္ ေနထုိင္ရပ္တည္ေရး၊ လစာႏွင့္ အျခားအလုပ္အကုိင္ႏွင့္သက္
ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အကူအညီရွာေဖြေနသည့္ FDW မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

လူနာတင္ယာဥ္/မီး      995   ရဲ      999

ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္                                6255 0075

အိႏၵယိ                    6737 6777

အင္ဒုိနီးရွား                    6737 7422 / 9295 3964

ျမန္မာ                                     6735 1672

ဖိလစ္ပုိင္                                            6737 3977

သီရိလကၤာ                                     6254 4595

ထိုင္း                6737 2475 / 8421 0105

ေနရပ္ေဒသေျပာင္းေရႊ
႔ေနထိုင္သူမ်ားစီးပြားေ
ရးအတြက္ လူလူခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း (HOME) 
အေရးေပၚလိုင္း  
6341 5525 / 
1800 797 7977

အလုပ္အကိုင္ေအ 
ဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္း  
(စကၤာပူ) 
6836 2618

လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္သင္တန္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားျပည္တြင္း
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (FAST) အခမဲ့ဖုန္းလိုင္း 
1800 339 4357 (24 နာရီ)

စကၤာပူ၏  
ဆူမရီတန(္SOS)

1800 221 4444 
(24 နာရီ)

ACMI အေရးေပၚ

6280 5424

        မယုဝါခ်စ္ (ျမန္မာ)သည္ လက္ရိွအလုပ္ရွင္ထံတြင္ 
ႏွစ္ ႏွစ္နီးပါး အတူတကြ အလုပ္လုပ္ခ့ဲ သည္။ 

အျခားေသာ FDW မ်ားကဲ့သို႔ သူမသည္ 
စကၤာပူတြင္ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္းလိုအပ္ပါသည္။ INFORM အဖြဲ႔သည္ ယေန႔တြင္ 
သူမ၏အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေ
ရးတြင္ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ သူမ၏စဦးပိုင္း အေၾကာက္တရားမ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံရမည္ကို ရွာေဖြရန္ 
သူမအားေျပာဆိုခဲ့သည္။   

ပထမဆံုးအၾကိမ္အတြက္ 
စကၤာပူတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ဘာနဲ႔တူပါသလဲ။
2011 မွာ ကၽြန္မ စကၤာပူကုိပထမဆုံးေရာက္လာခ့ဲတုန္းက  
အခ်ိန္ညႇိႏႈိင္းျခင္းမွာအခက္အခဲရွိခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
ဝမ္းနည္းျပီး မၾကာခဏ ငိုခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က 
ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မွာ ကၽြန္မ၏ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး 
ကၽြန္မသည္ မိသားစုမွလက္ခံ၊မခံကို မသိရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကၽြန္မ ယခုသိလာသည္မွာ သင္ယူေလ့လာရန္ႏွင့္ 
အခ်င္းခ်င္းသိကၽြမ္းေစရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

သင့္လက္ရွိအလုပ္ရွင္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို 
သင္ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။
ကၽြန္မ လက္ရိွအလုပ္ရွင္မွာ ကၽြန္မ စကၤာပူမွာအလုပ္လုပ္ေနတ့ဲ 
ဒုတိယမိသားစုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မသည္ 
ေလျဖတ္ျခင္းကုိခံစားရသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိအမ်ဳိးသားကုိ 
ဂရုစုိက္ပါတယ္။ ကၽြန္မ သည္ သူတုိ႔အား ေခၚဆုိရာတြင္ 
ကၽြန္မကုိယ္ပုိင္မိသားစုအတြက္ အေခၚအေဝၚမ်ားျဖစ္ေသာ 
(မိခင္ သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရရိွအမ်ဳိးသမီးအတြက္)“ေမေမ” ႏွင့္ 
( ဖခင္ သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္သေရ႐ိွလူႀကီးမင္း အတြက္)“ေဖေဖ” 
စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ကၽြန္မအား 
သူတုိ႔၏သမီးက့ဲသုိ႔ဆက္ဆံၾကျပီး ကၽြန္မတုိ႔သည္ 
ေတာ္ေတာ္ေလး ဟာသလုပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မကုိ 
အေျခခံအဂၤလိပ္စာႏွင့္မေလးဘာသာ 
တုိ႔ကို သင္ၾကားေပးခ့ဲျပီး အိႏၵယိနဲ႔မေလးအစားအစာဟင္းပြဲမ်ား 
ခ်က္ျပဳတ္ရန္သင္ေပးခ့ဲသည္။ ယခု ကၽြန္မက 
သူတုိ႔မိသားစုအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးတ့ဲအခါ သူတုိ႔က 
အရသာရိွသည္ဟု ေျပာပါသည္။

သင့္နားရက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အစဥ္အျမဲ 
အသံုးခ်ပါသလဲ။
နားရက္မ်ားသည္ အလုပ္မွအားခ်ိန္ယူရန္ 
ကၽြန္မအတြက္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကၽြန္မအျမဲတမ္း Toa 

Payoh က ျမန္မာဗုဒၶဘုရားေက်ာင္း ဒါမွမဟုတ ္Kallang 

ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းတို႔ကို သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ပါတယ္။ 
အားလပ္ခ်ိန္အတြက ္Peninsula Plaza မွာေစ်းဝယ္ျပီး 
ပင္လယ္ေအာ္ ဥယ်ာဥ္မ်ား (Gardens by The Bay) ၊ စန္တိုဆာ 

(Sentosa) ၊ စကၤာပူရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္မ်ား (Singapore 

Botanic Gardens) ႏွင့္ အေရွ႔ကမ္းရိုးတန္းအပန္းေျဖစခန္း 
(East Coast Park) တို႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါတယ္။ 
စကၤာပူမွာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားရလာျပီး သူတို႔ႏွင့္အတူ 
ေလွ်ာက္လည္ရတာကိုလဲ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 

စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အျခား FDW 
မ်ားအတြက္ သင့္တြင္ မည္သည့္အၾကံေပးရန္ ရိွပါသလဲ။
ဘာသာစကားအတားအဆီးသည ္FDW မ်ားအတြက္ 
အဓိကျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာကုိ 
သင္ယူေလ့လာဖုိ႔ၾကိဳးစားၾကပါ။ တကယ္လုိ႔ သင္ဟာ 
ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တာျဖစ္ရင္ ဝမ္းနည္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘဝင္မက်မႈ အနည္းငယ္တုိ႔ကုိ ခံစားရမည္မွာ ပုံမွန္ျဖစ္ပါတယ္၊ 
အဲဒါေတြက အခ်ိန္ၾကာလာရင္ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ 
တကယ္လုိ႔ သင္က သင့္အလုပ္ကုိ မည္က့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ 
နားမလည္ရင္ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ သူတို႔ သင့္အားျပသည့္အခါ 
ေကာင္းမြန္စြာေမးျမန္းျပီး ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္သင္ယူေလ့လာပါ။ 

မၾကာခဏ သင့္မိသားစုအိမ္အေၾကာင္း စဥ္းစားပါ၊ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဒီမွာ သူတုိ႔အတြက္ ပ့ံပုိးေပးဖုိ႔ 
အလုပ္လုပ္ေနတာျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ သင့္မိသားစုကုိ ပုိက္ဆံျပန္လႊစဲဥ္မွာ  
သင့္အားလပ္ရက္အတြင္းမွာ သင့္ကုိယ္သင္ ဆုခ်ရန္ အခ်ဳ ိ႔ကုိ 
သိမ္းထားဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔!

ေအာက္ပါနံပတ္မ်ားကို အကူအညီႏွင့္ 
အေရးေပၚအတြက္ သိမ္းထားပါ။

အသံုး၀င္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား

အျခားအေရးေပၚမ်ား

အျခားအကူအညီမ်ား

သံရု ံးမ်ားႏွင္ ့ အဆင့္ ျမင္ ့ေကာ္မစ္ရွင္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား (FDW) အကူအညီလုိင္း

1800 339 5505

                 
           

 
           

       Jogjakarta ၊ အင္ဒိုနီးရွားမ ွMs Emi Lestari 
သည္ စကၤာပူတြင ္FDW တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ 12 ႏွစ္ၾကာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက FDW 
ေန႔ပိုင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ Emi ၏ စိတ္ဝင္ 
စားမႈသည္ Aidha မွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ 
ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုမွ အစပ်ဳိးေပးခဲ့သည္။ (2006 ထဲက 

Aidha သည္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ 
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္စြန္႔ဦးတီထြင္သည့္ကၽြမ္း
က်င္မႈမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီ အစဥ္မ်ားကို ေပးခဲ့ျပီး 
ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္၊ မိသားစုႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမို အက်ဳိးရွိေစေသာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး 
အေျခခ်ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းျမင့္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္)။

ထုိ႔ေနာက္ Emi သည္ Aidha ကုိဆက္သြယ္ျပီး ႏွစ္-ႏွစ္ 
သင္တန္း (အပုိင္း 1- ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ ႏွင့္ အပုိင္း 
2 - စီးပြားေရးတြင္စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈ) တြင္ 
စာရင္း သြင္းခ့ဲသည္။ Aidha တြင္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ Emi 
သည္ အဝတ္အထည္ျပဳလုပ္ျခငး္ႏွင့္ လက္ထပ္ပြအဲတြက္ 
အဝတ္အထည္ဆုိင္ႏွင့္ အဝတ္ခ်ဳပ္သည့္ သင္တန္းစင္တာကုိ 
အတူ တကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေနရာထဲဝန္ေဆာင္မႈကုိ 
ေပးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ စီစဥ္ထား သည့္ 1 မ်ဳိးတြင္ 3 
မ်ဳိးပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ တင္ျပထားခ့ဲသည္။ 
ထုိအစီအစဥ္က Aidha ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား 110 တြင္ 
ဒုတိယေနရာကုိ ေအာင္ျမင္ရရိွေစရန္ ကူညီေပးခ့ဲသည္။

Emi သည ္2014 ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရခဲ႔ျပီး သူမ၏မိခင္ႏုိင္ငံတြင္ 
အဆိုပါစီမံခ်က္ကိုစတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ Emi သည္ 
မ်ားစြာေသာေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားကို ရရွိခဲ့ျပီး 
သူမကိုယ္တုိင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ 
Emi က “ကၽြန္မ ရလဒ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမွာပိုမိုစည္းကမ္းရွိလာျပီး ကၽြန္မ လခကို 
ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲရမည္ကို သင္ယူခဲ့ျပီးပါျပီ။” သူမသည္ 
စီးပြားေရး တစ္ဆင္႔ျပီးတစ္ဆင့္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး 
စတင္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အဝတ္အထည္ျပဳလုပ္သည့္ 
သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ သူမ၏အခ်ိန္ကို 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

Emi သည္ အနာဂတ္အတြက္ ေခၽြတာရန္ႏွင့္ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံရန္ သူမ၏သားႏွင့္မိဘမ်ားကို ယခုအားေပးသည္။ 
သူမသည္ အေပါင္းအေဖာ ္FDW မ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို 
ေအာင္ျမင္ရရွိေစရန္ သူတို႔၏အသည္းႏွလံုးတြင္ထား 
ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။ Emi ၏စစ္မွန္ေသာ စိတ္ကူး၊ 
သူမ၏ၾကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခိုင္မႈမ်ားအား 
ခ်ီးက်ဴးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Emi Lestari - FDW အေပါင္းအေဖာ္မ်ားအတြက္ 
စစ္မွန္ေသာစိတ္ကူး

ယု၀ါခ်စ ္

- FDW တစ္ဦး၏ဇာတ္လမ္း 
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