
 
 

ႏိုင  အ  ္ င ံျငားအျိမ္အကူ FDWs ားမ ံသညအ၄ အံ တင ု႔၏ ံးိအတတ အ္ျ ု အ္  ုိကံ ားမ ံးတြု႔ားမ၏နိုပး၏အ္။ 
ျလ ုအ႐ွ အားမ ံင အ မ ံ္ 
ဇတ၏အလ ၁၅ းိအ၂၀၂၀ မ၏ုိ ိမ၏အံား မးံံး၏အုိကံး ၏MOH ားထွ တအ္ု၏အငမိအျး္ျအ အ့္(၂) းတ အ့္လွ္အားမိင ဇတ၏အလ 
၁၈ းိအ၂၀၂၀ င ႏွို္အ ၂၃ံ၅၉ ၏ းကားွ္တ အားညအ္း္အုပသညအ္။ထင မနိ  အ့္ ျနိ မုံငမိအသညအအျငားအျိမ္အကူမ္အကူ FDWs 
ားမ ံျတတိအသ အ့္မလမ အမသ ္ကား ားမားမ ံ္္း္အမနိ  အံႏိုွ အ့္္  ျားင၏အုိင း ုအသငားအံသညအ့္ျထငျ မ တညအ႐ွငားညအဟ  
ထုအား ထ တအ္ု၏အလင ိအုပသညအ္။ 
 
FDWs ားမ ံျတတိ အ၏ ံးိအျ္ကျ္ဥအ္။ 
2. ၏ ံးိအတတ အျ္ု အထတိအငမ အမသ  FDWs ားမ ံသညအ၄ အံတင ု႔ျလ ုအ႐ွ အ႔သမေ တမ္အကူငမိအ္း အ့္္လမ္အကူထမ္အကူထုအားမ၏ညအံ 
မသ နိ ံးိအားမ ံတတ အထတိအနိုပး၏အတင ိအတတ၏အံုပသညအ္။FDWားမ ံသညအ၄ အံတင ုားညအသညအ့္မ၏း ျးုအ္တတ အ႐ွင
ွငမ၏သညအိင ျလ ုအ႐ွ အျ ံျသငမုံးားညအ့္ျ္ု အ္မး ာပ႐ွငသမ္အကူႏွို အ့္လတအတမလ မတတြထငားမ႐ွငငြ့္လွမ အ္မတတြထငားမိင ႐ွ မသ  
contact tracing လ ုအ၏င  အျတတိအTrace Together App 
ိင မဒပ အံလင ုဒအလ ုအနိၾုကံ္ငလ ုအးတ အ့္႐ွ အသ၏အမျ  အလ ုအထ ံနိုပး၏အ 
ျမလံျ၏ိအျနိ မုံတင ိအတတ၏အံုပသညအ္။ 
3. ိတ၏အ္ား ၏တကျတတ အံ္၏ ံးိအတတ အျ္ု အလင ထတိ အမသ FDWားမ ံသညအ 
 ျ္ု အထတိအလမွ အားမိအႏိုွ း  ံတုအအ အၾုကံ္ တဥကံႏိုွ အ့္တဥကံမး ာပ ားိမ္အကူံ္ိအး၏အျ္င ံသမ္အကူားမ ံ၏ွ အုျ၏ညအံအ  ံ 

တ္အားကတ ငတ ၾုကံမ၏းားညအ္။ 
 တိင ယအးညအသ၏အု႐ွ အံမးံိင လင ိအ၏ ၾုကံ္ျ္ ံျမသ ိအားမ ံႏွို အ့္္ားငားငတင ု႔ိင ယအမးံသ၏အ့္းွ အအံလွုမးံျသ  ံျ 

မအ  အားမ ံိင ျ္င ံသမ္အကူားမ ံ  ႏို ွအ့္ားမွမးၾုကံားသ  ံ္တြု ပႏွို အ့္္။ 
 ျငားအျ္ု အတတ အမ၏မသ ျငမင၏အိ င မလမွ ့္ငမၾုကံ္၏ ံးိအတတ အမတတုထငားညအ့္လမ္အကူဥကံမးားမ ံိင ္၏ညအံႏိုင  အသားမွ၏ညအံုပ

ုပမ္္။ထင ုျ္ု အ 
 ိ ၏အတင ိအားမ ံမဈံးယအ္ အတ ားမ ံ္လမ္အကူားမ ံမသ မ၏း ားမ ံ်္သ အ့္မလမ အ္တ တဥကံႏိုွ အ့္တဥကံငတ ္င ံၾုကံမ၏နိ

နိး၏အျားင၏အ့္ိင လင ိအ၏ ႔္လမ္အကူ ၅ ဥကံထိအုင ျ ုအ္ းတြြုၾုကံားမ၏နိး၏အတင ိအတတ၏အံုပသညအ္။ 
 
3. ိတ၏အ္ား ၏တကျတတ အံ္၏ ံးိအတတ အျ္ု အလင ထတိအမသ FDWားမ ံသညအ 
 ျ္ု အထတိအလမွ အားမိအႏိုွ း  ံတုအအ အၾုကံ္ တဥကံႏိုွ အ့္တဥကံမး ာပ ားိမ္အကူံ္ိအး၏အျ္င ံသမ္အကူားမ ံ၏ွ အုျ၏ညအံအ  ံ 

တ္အားကတ ငတ ၾုကံမ၏းားညအ္။ 

 တိင ယအးညအသ၏အု႐ွ အံမးံိင လင ိအ၏ ၾုကံ္ျ္ ံျမသ ိအားမ ံႏွို အ့္္ားငားငတင ု႔ိင ယအမးံသ၏အ့္းွ အအံလွုမးံျသ  ံျ 

မအ  အားမ ံိင ျ္င ံသမ္အကူားမ ံ  ႏို ွအ့္ားမွမးၾုကံားသ  ံ္တြု ပႏွို အ့္္။ 
 ျငားအျ္ု အတတ အမ၏မသ ျငမင၏အိ င မလမွ ့္ငမၾုကံ္၏ ံးိအတတ အမတတုထငားညအ့္လမ္အကူဥကံမးားမ ံိင ္၏ညအံႏိုင  အသားမွ၏ညအံုပ

ုပမ္္။ထင ုျ္ု အ 

 ိ ၏အတင ိအားမ ံမဈံးယအ္ အတ ားမ ံ္လမ္အကူားမ ံမသ မ၏း ားမ ံ်္သ အ့္မလမ အ္တ တဥကံႏိုွ အ့္တဥကံငတ ္င ံၾုကံမ၏နိ

နိး၏အျားင၏အ့္ိင လင ိအ၏ ႔္လမ္အကူ ၅ ဥကံထိအုင ျ ုအ္ းတြြုၾုကံားမ၏နိး၏အတင ိအတတ၏အံုပသညအ္။ 
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4. FDWs ားမ ံသညအလမ္အကူားမ ံ္တ သတ ံလ း ္း္အမသ ္CityPlaza္ကတကံုလ ဇ ္LuckyPlazaလုအိကံုပဇ ္ႏိုွ အ့္Peninsular 

Plazaု အ၏ အအမ္အကူလ ုလ ဇ တ ုငတတ အသမ္အကူ ယအငမ အံားမ ံႏွို အ့္ငမင၏အံမတတြ္င အံ္္ း  ံ္င အံား္ုုးုပ္။FDWသညအမ တလလြလင ုပိ္္ အိ 

ိ ုမ္အကူမ တမနိံျ မ ုင  အျးတြု(Monetary Authority of Singapore MAS)႔တး ံး အလင  အ္ အးမ တလလြလ ုအ ၏အံိင ယအ 

္ ံလွယအားမ ံတင ့့္္ထ တတ အးိအငမင၏အံယမ္အကူးမသ ္ ၏္အ္း အ့္သ မ တလလြ္င အံလ ုအးုအအိင ိမ အ့္သ  ံနိုပး၏အ္ကား ထ ံုပသညအ္။သင ုား 

ဟ တအျ အတ ၏ိအ္း အ့္မ တလလြတလ ုအ ၏အံ္e-remittance ္း အ့္လညအံမ တလလြ၏င  အုပသငအ္။ထင မ၏း တင ုတတ အျလ ုအသား ံး၏အုိကံ 

း ၏ားွျး ႐ွငားမ ံိလင ိအလ ္္အမအံားညအ္း္အ္ုကံ္FDWားမ ံတင ု္ း  ံမ၏သညအိင မတတြ္ား အးုပိလမ္အကူ္ ငတြ႔ားလင ိအ၏ ုပိ္ 

FDWတင ုျ ံမ တဒမအငမားွတအ္င အံ္သင  ့္ားဟ တအ႔းုအုပား္အ႐ ုအသငားအံ္င အံင းႏိုင  အသငအ္။  

5.ယင ိြ့္သင ုသ ား၏အိ လိင ျသ္အ္း္အမျ  အ္ု၏အလညအညညငႏိုငမ အံမ၏ငမင၏အ်သ အတင ု႔FDWsားမ ံႏိုွ အ့္ုတ အ့္လ အံ္တ ္မအတံ

 မႏိုတံတင  အု အနိၾုကံ္FDWs ားမ ံိင သတအားွတအထ ံမသ လင ိအ၏ းားညအ့္္ညအံားမဥအံားမ ံႏိုွ အ့္္လင ျုအငမိအားမ ံိင ္၏ ံလညအ

မျ  အိမ္အကူမ္အကူမ္အကူညက႐ွ အံလ အံ္ုုပ္။ိတါႏိုအ ုအတင ုိတ၏အ္ား ၏တကသညအ္္ညအံားမဥအံိင လင ိအ၏ ၾုကံ္ျ္ဥအႏို ငံနိ ံမ၏ားွသ လမွ အ COVID19 

ိမ္အကူံ္ိအားမ္အကူိင တ ံအကံိ ိတယအမသ ုိငုံုားအံမအ  အးတိအငမိအတင ုအားွ ္ အ  ံ႐ွ  ံားမား္း္အေြမျ  အ္ား အားမမးးွငုပားငအ္။ 
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