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INFORM

INFORM
စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန (MOM) မွ အထူးထုတ္ေဝေသာစာေစာင္

အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အႀကံဥာဏ္
လိုအပ္ပါသလား။ အကူအညီေပးဖို႔
CDE ရွိပါတယ္။
အေထာက္အကူလအ
ုိ ပ္သည့္ FDW မ်ားအား
ကူညေ
ီ ပးရန္အတြက္ အိမတ
္ င
ြ း္ မႈအလုပသ
္ မားမ်ားစင္တာ (CDE)
ကို ၂၀၁၆ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ တည္ေထာင္ခသ
့ဲ ည္။
CDE က အလုပအ
္ ကိင
ု ႏ
္ င
ွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္
အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတက
္ ်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊
ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း၊ FDW မ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းႏွင့္
အေရးေပၚခိလ
ု ေ
ံႈ နရာ တိက
႔ု သ
့ဲ ႔ုိ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို
ုိ ပ္ပါက
ေပးသည္။ FDW မ်ားအေနျဖင့္ အကူအညီလအ
ဖုနး္ ေခၚဆိရ
ု န္အတြက္ ၂၄နာရီ အခမဲ့ ေခၚဆိႏ
ု င
ုိ သ
္ ည့္
အကူအညီေပးသည့္ အေရးေပၚဖုနး္ လိင
ု း္ မ်ားျဖင့္
(1800-2255-233 သိမ
႔ု ဟုတ္ 1800 Call CDE သိေ
႔ု ခၚဆိပ
ု ါ)
ဝန္ေဆာင္မက
ႈ လ
ုိ ည္း CDE က ေပးေနသည္။
ပိမ
ု သ
ုိ လ
ိ ပ
ုိ ါက ေအာက္ပါအတိင
ု း္ စင္တာသိ႔ု ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။

လိပစ
္ ာ
185A Thomson Road (Level 2)
Goldhill Centre
Singapore 307629

FAST ၏ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ျခင္း။
ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းမြန္ခိုင္မာစြာ
ႀကီးထြားလာျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား
အိမ္တြင္းအလုပ္သမား (FDWs) မ်ား ၆၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္
၆ ႀကိမ္ေျမာက္ FDW ေန႔ႏွင့္ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ျခင္း
ႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္တြင္း
အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (FAST) ၏ ၁၀ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တို႔ကို
ဆင္ႏႊဲက်င္းပရန္ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

FAST ၏ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး Mr. Sam Tan
၏ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္မႈတို႔ေၾကာင့္ ယင္းပြဲမွာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲႀကီး တစ္ခုကဲ့သို႔လည္းေကာင္း မိသား
စုျပန္လည္ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ရပ္အသြင္ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း
ျဖစ္ခဲ့သည္။ FDW မ်ားသည္ ၎တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ား၊

၎တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားတို႔ႏွင့္အတူ စုစည္းေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။

FAST ကိုစတင္တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍
ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ FDW မ်ားအတြက္
သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းမွစတင္ကာ ယခုအခါတြင္ Public Character
အင္စတီက်ဳ (IPC) အေနအထားျဖင့္ပင္ ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ဤႏွစ္ကာလအတြင္း FAST မွ FDW ေပါင္း ၆၆၀၀၀ခန္႔တို႔အတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းခ်ိဳ
သာစြာတက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ အဖဲြ႔အစည္း၏ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္အစီအစဥ္ေၾကာင့္
မိတ္ေဆြျဖစ္သြားၾကသူ လူေပါင္း ၂၀၀ တို႔က FDW

အနီးဆံုး MRT ႏိုေဗနာ ဘူတာ။ (ထြက္ေပါက္ ဘီ၊ ယူႏိုက္တက္
စကြဲသ)ို႔

အလုပလ
္ ပ
ု ခ
္ ်ိနမ
္ ်ား
အဂၤါေန႔တင
ုိ း္ မွ တနဂၤေႏြေန႔တင
ုိ း္ ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ
တနလၤာေန႔တင
ုိ း္ ႏွင့္ အစိးု ရ႐ံးု ပိတရ
္ က္တင
ုိ း္ ပိတပ
္ ါသည္။

၂၄ နာရီ အကူအညီဖန
ု း္ လိင
ု း္
1800 CALL CDE (1800 2255 233)
အသစ္မ်ားအား စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ ေနထို္င္ၾကရာတြင္
လြယ္ကူေစရန္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ဖြဲ႔စည္းသည္႔
FDW ကလပ္ေၾကာင့္လည္း အဖဲြ႔ဝင္ေပါင္း ၃၅၀၀ေက်ာ္တို႔အတြက္
လႈပ္ရွားမႈေပါင္း (ပြဲစဥ္) ၁၀၀၀ ေက်ာ္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
လြနခ္ သ
့ဲ ည္ႏ့ စွ မ္ ်ားကဲသ
့ ပ႔ုိ င္ ယခုႏစွ ၏
္ FDW ေန႔တငြ ္ ပံစု ေံ ကာင္းအျဖစ္
ျပႏိငု သ
္ ည့္ FDW မ်ားႏွင့္ FDW အလုပရ္ ငွ မ္ ်ားတိအ
႔ု ား
အသိအမွတျ္ ပဳေပးႏိငု ခ္ သ
့ဲ ည့္ အခြငအ
့္ လမ္းတစ္ချု ဖစ္ခပ့ဲ ါသည္။
အလုပရ္ ငွ မ္ ်ားႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု FDW တိအ
႔ု ၾကားတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ FDW
မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားလည္းေကာင္း ခိငု မ္ ာသည့္ သံေယာဇဥ္မ်ားကို
ဖြစဲ႔ ည္းႏိငု ေ္ သာေၾကာင့္ ႏွလးုံ ခ်မ္းေျမ့ဖယ
ြ တ
္ စ္ရပ္အျဖစ္
ေတြျ႔ မင္ခပ့ဲ ါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ FDW ဆု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ FDW အလုပ္ရွင္ဆု ရရွိသူ

FDW ျဖစ္သူ Ranpati Dewage Siyanthi Siromani Pushpika က ၂၀၁၅ခု FDW
ဆု ရရွိခဲ့သျဖင့္ အထူးဂုဏ္ျပဳခံရသည္။ Pushpika ၏ မိမိအလုပ္ရွင္အတြက္ လုပ္ခဲ့သည့္
ခရီးစဥ္မွာ တာဝန္ထက္ပိုသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္၏ ကေလးမ်ားအား
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ စိတ္ႏွလံုးျပည့္ဝစြာ ျပဳစုသည့္အျပင္ ကေလးႏွစ္ဦးလုံးသည္
အျဖစ္နည္းသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေန ခံစားေနရသည့္အတြက္ ၎တို႔ႏွင့္အတူပင္
အလြန္ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္မ်ားကို ဇြဲျဖင့္ အတူျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၏ FDW အလုပ္ရွင္ဆုကို Madam Yap Sock Hoe က ရရွိၿပီး သူမ၏သား
Mr. Ling Wei Hong က သူမကိုယ္စား ၎ဆုကို ယူရန္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ Madam Yap
သည္ သူမ၏ FDW ျဖစ္သူ Marny အတြက္ ၎၏တာဝန္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေစမႈႏွင့္

ဆုရခ်ိန္တြင္ “စကၤာပူႏိုင္ငံရဲ့ ဂ်ဴဗလီႏွစ္မွာ ဒီဆုရတာ
သိပ္ေပ်ာ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မိသားစုလိုျဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္ရွင္၊
ဒိုင္လူႀကီးမ်ားနဲ႔ က်မကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သူ အားလံုးကို
အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”လို႔ သူမေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဘဝတူ FDW မ်ားအတြက္ အႀကံေပးခ်က္။
“တစ္ခုခုမသိရင္ ကိုယ့္အလုပ္ရွင္ကို ေမးျမန္းပါ၊
အလုပ္ရွင္ကို ျပန္ခံမေျပာပါနဲ႔၊ အလုပ္ရွင္ေတြကို
ကိုယ့္ရဲ့မိသားစုလိုဘဲ သေဘာထား ဆက္ဆံၾကပါလို႔။”

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့တို႔ကို ရက္ေရာစြာ ေပးခဲ့သည္။ သူမက Marny ၏ တူမ်ားႏွင့္ တူမမ်ားတို႔
ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲသည့္အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ Marny ၏
မိဘမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္လည္း ေငြေခ်းေပးသည္။

Madam Yap ႏွင့္ မိသားစုအတြက္မူ FDW ျဖစ္သူ
Marny သည္ မိသားစုဝင္ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
“အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္
႐ိုေသေလးစားမႈတို႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို
ကေလးဘဝကေန အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိ
ျပဳစုေပးခဲ့ပါတယ္။ Marny က ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ကို
ကၽြန္ေတာ့ညီမေလး မေမြးခင္ ၃-၄ပတ္အလိုမွာ
ေရာက္လာတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ညီမထက္ေတာင္
ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကိုပိုသိခဲ့ပါတယ္”ဟု သားျဖစ္သူ
Mr. Ling Wei Hong က မွ်ေဝေျပာျပပါသည္။
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၆ႀကိမ္ေျမာက္ FDW ေန႔သည္ အင္အားထုတ္ဖန္တီးၾကသည့္
အရည္အခ်င္းျပသသည့္ပြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သူမ်ား
ဂုဏ္ယူ၀င္႔္ၾကြားစြာ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈျပကြက္မ်ား တင္ဆက္ျပသၾကၿပီး
အခ်ဳိ႕ကလည္း ႏိုင္ငံျခား ယဥ္ေက်းမႈျပကြက္မ်ားအျပင္
ေခတ္သစ္္အကမ်ားကို တင္ဆက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း
ဆုရမည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ရသည္မွာ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအတြက္
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ဆိုသည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။

Ms Jennifer Pasinabo Doguiles တစ္ကိုယ္ေတာ္ သီဆိုၿပိဳင္ပြဲ

အႏိုင္ရရွိသူ

အႀကံဥာဏ္

အျပင္းအထန္အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွပင္ FDW Jennifer Pasinabo
Doguiles သည္ တစ္ကိုယ္ရည္သီဆိုမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ေျပးေနခဲ့သည္။
သူမသည္ စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သင္ယူေလ့လာစရာမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ FDW
အသစ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ခံစားမႈမ်ားစြာကို သိုသိပ္မထားဘဲ
စိတ္ကို ဖြင့္ထားၿပီး စကၤာပူမွာရွိေနစဥ္ အစစအရာရာ သင္ယူရန္
အခြင့္အေရးယူသင့္ေၾကာင္း မွ်ေဝေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္
သီခ်င္းအဆို ေကာင္းေစရန္ မည္သို႔ ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေမးျမန္ရာတြင္
သူမသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ စကၤာပူရွိ သူမ၏ အသင္းေတာ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္
ဓမၼသီခ်င္း သီဆိုျခင္းအဖဲြ႔တြင္ အၿမဲသီခ်င္းဆိုပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Juli ၏ ျဖစ္ရပ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုပ္ရွင္သည္
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဒုတိယမိသားစု

Ms Juli Astuti (အင္ဒိုနီးရွား)၊ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ သည္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္ စကာၤပူသို႔ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္တြင္ လာေရာက္ခဲ့သည္။ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရၿပီး အလုပ္ရွင္၏ ကေလးႏွစ္ဦးကိုလည္း
ထိန္းရသည္။ သူမ၏ အလုပ္ရွင္က သူမအား မိသားစုဝင္အျဖစ္ ဆက္ဆံၿပီး ကေလးႏွစ္ဦးကလည္း သူမအား
ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ Juli အေနျဖင့္ စကၤကာပူတြင္ေနထိုင္ကာ သူမ၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္အေတြ႔အ
ႀကံဳအေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္အတြက္ မၾကာခင္က INFORM က သူမႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
ပထမဆံုးအႀကိမ္ စကၤာပူမွာ အလုပ္လာလုပ္ရတာ ဘယ္လိုေနလဲ။
အိမ္ကိုလြမ္းတယ္၊ က်မမိသားစုအေၾကာင္း အၿမဲေတြးေနခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္မွာက်န္ခဲ့တဲ့
မိသားစုအတြက္ ေကာင္းတဲ့ဘဝတစ္ခုေပးခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားရမယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
အၿမဲေျပာပါတယ္။
ပထမေတာ့ ေၾကာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္ရွင္ေတြက က်မကို ဂ႐ုစိုက္တယ္၊ ၾကာလာေတာ့
တစ္ျဖည္းျဖည္း သူတို႔အေပၚ က်မ ပိုပို ပြင့္လင္းလာၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔ အရမ္း ရင္းႏွီးေနပါျပီ။
က်မရဲ့ျပႆနာေတြကိုလည္း သူတို႔ကို ေျပာျပတယ္၊ သူတို႔ကလည္း ေကာင္းေကာင္း နားေထာင္ေပးၿပီးေတာ့
အေျဖကို ကူညီစဥ္းစားေပးပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သူတို႔ဟာ က်မအတြက္ က်မရဲ့ ဒုတိယမိသားစုလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။

စကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ၊ ေနထိုင္ရတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုေတြ
ညႇိၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ခဲ့ရလဲ။
က်မက သီအိုဒိုးေရနဲ႔ သာေဒးအာ လို႔ေခၚတဲ့ ကေလးငယ္ႏွစ္ေယာက္ကို သူတို႔ ေမြးကတည္းက
ၾကည့္ရတယ္။ က်မရဲ့ေန႔ရက္ေတြ သူတို႔နဲ႔ ကုန္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ က်မ အိမ္ကိုလြမ္းစိတ္ေတြကို
ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ အၿမဲတမ္း အဆင္ေျပေနဖို႔အတြက္ က်မက အၿမဲတမ္း
သတိနဲ႔ေနေနရပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္းနဲ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အိမ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံဆီက အေထာက္အကူ အမ်ားႀကီး ရပါတယ္။ သူတို႔ေတြ အရမ္း စိတ္ရွည္ၾကတယ္။
က်မမသိတာအားလံုး သူတို႔ကို အၿမဲတမ္းေမးပါတယ္။
အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ က်မမိသားစုနဲ႔ အပါတ္တိုင္း အဆက္အသြယ္ လုပ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ
ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာေနတာ သိရရင္ က်မဒီမွာ သူတို႔ေတြအတြက္ အလုပ္ဆက္လုပ္ဖို႔ က်မအတြက္
စိတ္အားတက္စရာပါဘဲ။

ဒီမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ FDW ေတြအတြက္ ဘာအႀကံေပးခ်င္ပါသလဲ။
အလုပ္ႀကိဳးစားပါ၊ ကိုယ္ဒီမွာ ဘာေၾကာင့္အလုပ္လာလုပ္တယ္ဆိုတာ အၿမဲအရင္ဆံုး စဥ္းစားပါ။
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားပါလိမ့္မယ္၊ မိသားစုအေၾကာင္းေတြးမိရင္ အထီးက်န္ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ လြယ္လြယ္ေတာ့
လက္မေလွ်ာ့ပါနဲ႔။ အလုပ္ႀကိဳစားဖို႔ အၿမဲ အသင့္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆုလာဘ္ကို တန္ျပန္ခံစားရမွာပါ။

ဓ
 ါတ္ပ။ုံ သီအဒုိ းုိ ေရႏွင့္ သာေဒးအာ တိႏ႔ု ငွ အ
့္ တူ Westgate Shopping Mall
တြင္ ေပ်ာ္ရင
ႊ ေ
္ နသည့္ Juli s၏ဓါတ္ပုံ
အကယ္၍သင္သည္စကၤာပူတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါက Juli ကဲ့သို႔
ႀကံဳေတြ႔ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ သူမကဲ့သို႔ပင္ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ စကၤာပူတြင္အလုပ္လုပ္
ကိုင္ျခင္းကို ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္ ငါးခ်က္ကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာအေတြ႔အႀကံဳ
တစ္ရပ္အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

	အကယ္၍သင့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါက
မေသမခ်ာ၊ မလြယ္မကူျဖစ္မည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အသစ္ႏွင့္
ရင္းႏွီးလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ေကာင္းထား၍
သင္ယူေလ့လာလိုစိတ္ေမြးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
	အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္မ်ားကို မလုပ္တတ္ဘဲ နားမလည္ပါက သင့္အလုပ္ရွင္အား
ယဥ္ေက်းစြာေမးျမန္းပါ၊ သင့္အား ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။
	သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ စကား ေျပာဆိုပါ။ ေမးခြန္းေမးရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္စိုးရိမ္မႈမ်ား
ေျပာျပရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။
	FDW မ်ားအတြက္ ဘာသာစကားသည္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေျပာတတ္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူပါ၊ သို႔မဟုတ္
သင့္အလုပ္ရွင္ေျပာတတ္သည့္ စကားကို ႀကိဳးစားေလ့လာပါ။ သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္
ေျပာဆိုရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစၿပီး အလုပ္ရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ
နားလည္ပါလိမ့္မည္။
	အစားအေသာက္ကို မွ်မွ်တတ စားၿပီး သင့္ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ၊
သင္က်န္းမာပါလွ်င္ သင့္အလုပ္ႏွင့္ သင္ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈကိုမဆို
ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါမည္။
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စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို စစ္ေဆးပါ
စိတ္ဓါတ္က်သည့္လကၡဏာမ်ားကို သတိထားၿပီး ေစာစီးစြာ အကူအညီ ရယူပါ။
စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းျဖစ္ေစသည့္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ

မည္သည့္ေနရာတြင္
အကူအညီ ရယူႏိုင္သနည္း။
အကယ္၍ သင္စိတ္ဓါတ္က်ေနပါက

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းလကၡဏာမ်ား

မိမိတစ္ကိုယ္တည္း ခံစားမေနပါႏွင့္၊

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

မိမိကိုယ္ကိုယ္ အႏၱရာယ္မျပဳပါႏွင့္။
သင့္အနီးအနား ရွိသူအား ေျပာျပပါ။
အကူအညီႏွင့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သည့္
ခံစားခ်က္

ေငြေၾကးျပႆနာ

နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ –

MOM FDW အကူအညီေပးေရးဖုနး္
(1800-339-5505)၊

ေန႔တဓူဝအလုပ္မ်ားအေပၚ
စိတ္မဝင္စားျခင္းႏွင့္
အထီးက်န္ေနျခင္း

မိသားစုႏင
ွ ့္ သိမ
႔ု ဟုတ္
အလုပရ
္ င
ွ တ
္ ႏ
႔ုိ င
ွ ့္
ျပႆနာရွေ
ိ နျခင္း

အိမတ
္ င
ြ း္ အလုပသ
္ မားမ်ား စင္တာ (CDE)
၏ ၂၄နာရီအကူအညီေပးေရးဖုနး္

(1800-225-5223)၊
မိမိကိုယ္ကိုယ္
အႏၱရာယ္ျပဳမည့္အေတြးမ်ား
ဝင္လာျခင္း

ပတ္ဝန္က်င္သစ္
သို႔မဟုတ္
အေျခအေနသစ္ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ေနရန္ အခက္ေတြ႔ျခင္း

သင့္အလုပ္ရွင္က လစာေပးရန္
ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေနသည့္
လကၡဏာမ်ား

သင့္အတြက္ အကူအညီ ရႏိုင္သည့္

စားလိုစိတ္၊
ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္
သို႔မဟုတ္ အိပ္စက္မႈ
ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

$
ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း

FAST ၏ FDW အတြင္

၂၄နာရီအကူအညီေပးေရးဖုနး္

(1800-339-4357)
POISON

သိမ
႔ု ဟုတ္ အေရးေပၚ
အကူအညီ SOS

(1800-221-4444)။

လစာမရသည့္သားေကာင္
မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

လစာေတာင္းပါက လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း
မၾကာမီေပးပါမည္ဟု မဟုတ္မမွန္ ကတိေပးျခင္း
အခ်ိန္မီမေပးသည့္အတြက္ ဆင္ေျခေပးျခင္း

သင့္အလုပ္ရွင္က သင့္အား လတိုင္း လစာအျပည့္ေပးရမည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ နီနာ

(အမည္ရင္းမဟုတ္ပါ) ကဲ့သို႔ FDW အား အလုပ္ရွင္က အခ်ိန္မီလစာမေပးသည့္အတြက္

လစာမရၾကသည့္ FDW မ်ား ရွိပါသည္။ နီနာက ေျပာျပသည့္ လစာအခ်ိန္မီ မရသည့္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ သူမအား MOM က အကူအညီေပးပံုတို႔ကို INFORM အဖဲြ႔အား ေျပာျပခ်က္ကို
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါ။

သင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာ

နီနာ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ သည္ အလုပ္ရွင္အတြက္ ၂၃လ
အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃လအတြက္
လစာမရပါ။ ယခင္ လစာေပးရန္ ေနာက္က်စဥ္က

အခ်ိန္တန္လွ်က္ သင့္အလုပ္ရွင္က
လစာမေပးေသးပါက အျမန္ဆံုးေပးရန္ သတိေပးျခင္း
ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း
သင့္အလုပ္ရွင္ကေျပာပါက
(ဥပမာ - ေငြေပးရန္မရွိပါဟုေျပာျခင္း)၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္
ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းပါ။
သင့္လစာကို မေပးဘဲ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနပါက MOM
သို႔ ခ်က္ျခင္း တိုင္ၾကားသင့္ပါသည္။

နီနာက အလုပ္ရွင္အား သတိေပးပါေသာ္လည္း
ဆင္ေျခမ်ား၊ မတည္သည့္ကတိ မ်ားကိုသာေပးၿပီး
ဆက္တိုက္ျဖစ္လာေသာအခါ နီနာ အလြန္ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အလုပ္ရွင္၏ေဆြမ်ဳိးက အႀကံေပးသျဖင့္
သူမျဖစ္ရပ္ကို MOM သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ MOMက

အမႈကို စစ္ေဆးၿပီး အလုပ္ရွင္ထံမွ လုပ္ခလစာ ျပန္ရရွိရန္
ကူညီေပးခဲ့သည္။
သူမက ဘဝတူ FDW မ်ားအား ဤသို႔အႀကံေပးပါသည္။ “အခ်ိန္တန္လွ်င္ လစာကို အၿမဲေတာင္းခံပါ၊

အကယ္၍ သင့္အလုပ္ရွင္က မေပးပါက သင့္ကိစၥကို MOM သို႔ တိုင္ၾကားပါ။”

4

INFORM

FDW ေပးစာ

အသံးု ဝင္သည့္ ဆက္သယ
ြ ရ္ န္ဖနု း္ နံပါတ္မ်ား
အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအတြက္
ေအာက္ပါနံပါတ္မ်ားကို မွတ္ထားပါ။

ဘူမာ အင္ဒိုနီးရွားမွ Julia

MOM ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား
(FDW) အကူအညီေပးေရးဖုန္း

ကၽြန္မ စကၤာပူသို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိစဥ္က ညႇိႏိႈင္းေနထိုင္ရန္
အလြန္ အခက္ေတြ႔ခဲ့ပါသည္။ ဝမ္းနည္း၍ မၾကာခဏငိုပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာက္ဖူးျခင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
စကၤာပူတြင္ ယခုထိရွိေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ
အေျပာ၊ အေရးႏွင့္ အဖတ္ကို သင္ယူ၍ ကၽြန္မ၏အလုပ္ရွင္ထံမွ
ေျမာက္ျမားစြာ သင္ယူေလ့လာပါသည္။

1800 339 5505

အျခားအေရးေပၚအေျခအေနမ်ား

လူနာတင္ယာဥ္/မီးေလာင္မႈ

995

ရဲ

999

ဤအေရးေပၚအကူအညီေပးေရးနံပါတ္သည္ FDW မ်ားအတြက္
ေနထိုင္ေရး၊ လစာႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္သည္။

အျခားအကူအညီေပးေရးဖုန္းလိုင္းမ်ား

ကၽြန္မကဲ့သို႔ သင္ေအာင္ျမင္လိုပါက စိတ္ရွည္ရမည္၊
အလုပ္ႀကိဳးစားရမည္၊ ရည္းစားမထားရဆိုသည္ကို သတိရပါ။
စကၤာပူတြင္အလုပ္လုပ္စဥ္ ကိုယ္ဝန္ရရွိပါက ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

လူမေ
ႈ ရးအေထာက္အပံႏ
့ င
ွ ့္
သင္တန္းအတြက္ ႏုင
ိ င
္ ျံ ခားသား
အိမတ
္ င
ြ း္ အလုပသ
္ မားမ်ားအသ

အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားစင္တာ

1800 CALL CDE သိေ
႔ု ခၚဆိပ
ု ါ။
1800 2255 233 (၂၄ နာရီ)

FDW ျဖစ္ရျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း

င္းအဖဲ႔ြ (FAST) အခမဲ့ ဖုနး္ လိင
ု း္
1800 339 4357 (၂၄ နာရီ)

ACMI အကူအညီေပးေရးဖုန္း
6280 5424

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္
စီမ်ားအသင္း (စကၤာပူ)

ကၽြန္မနားလည္ပါသည္။ မိသားစုကို သတိရပါသည္ သို႔ေသာ္
မိသားစုဘဝ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္
အလုပ္လုပ္ေနရပါသည္။

6836 2618

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ဆန္မာရီတန္မ်ား (SOS)

စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာစြာထား၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မသြားဖို႔ရန္သာ
အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ဘဝတြင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္
ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

1800 221 4444 (၂၄ နာရီ)

ကၽြန္န္မတို႔ခံစားခ်က္မ်ားဖြင့္ဟဖို႔ရန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္အတြက္
INFORM ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

Julia

သံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ မဟာမင္းႀကီးမ်ား႐ံုးမ်ား
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ျမန္မာ

အိႏၵိယ

ဖိလစ္ပိုင္

အင္ဒိုနီးရွား

ထိုင္း

6255 0075
6737 6777
6737 7422 /
9295 3964

6735 1672

သီရိလကၤာ

6254 4595

6737 3977
6737 2475 /
8421 0105

Singapore Power မွ အသိေပးလိုသည့္ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုသံုးျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ေဘးကင္းေရးသတင္းစကား ျဖစ္ပါသည္။
ေဘးကင္းေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္သည္လည္း လူတိုင္း၏ ဘဝျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပံု

ပိုက္လိုင္းျဖင့္လာသည့္ ဓါတ္ေငြ႔ကို ေဘးကင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း

အန႔ံ - ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ေနေၾကာင္း အလြယ္ကူဆံုး သိႏိုင္သည့္ နည္းျဖစ္သည္။
ဓါတ္ေငြ႕သည္ ၾကက္ဥပုပ္ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္နံေစာ္ေသာအနံ႔ရွိသည္။

အသံ - ေလထြက္သံ သို႔မဟုတ္ ေလခၽြန္သံကဲ့သို႔ ဓါတ္ေငြ႔သံုးသည့္ မီးဖို၏
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမွ အသံထြက္လာမည္။

• ခ်က္ျပဳတ္စဥ္ ဓါတ္ေငြ႔သံုးသည့္မီးဖိုကို ေစာင့္မၾကည့္ဘဲ လႊတ္မထားပါႏွင့္။
• ဓါတ္ေငြ႔သံုး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အနီးတြင္

ျမင္ေတြ႔ျခင္း - အနီးအနားရွိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား ႏြမ္းေနျခင္းသည္လည္း ဓါတ္ေငြ႔ယို
စိမ့္ျခင္းလကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မီးေတာက္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား မထားပါႏွင့္။

• မီးမျငႇိမီ ဓါတ္ေငြ႔န႔ံ မရေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။

ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ပါက

• ဓါတ္ေငြ႔မီတာထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္ကို ပိတ္ပါ။
• ထိုေနရာတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္
ျပတင္းေပါက္မ်ားအားလံုးကို ဖြင့္ပါ။

• ေဘးကင္းသည့္ေနရာသို႔ေရႊ႕ၿပီး

ဓါတ္ေငြ႔အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း 1800-752-1800 သို႔
ဖုန္းေခၚရန္ သင့္အလုပ္ရွင္အား အေၾကာင္းၾကားပါ။

• ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္သည့္ေနရာကို သိရွိရန္
မီးျခစ္ျခစ္၍ မရွာေဖြပါႏွင့္။

• မည္သည့္ခလုပ္ကိုမွ် အဖြင့္အပိတ္
မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

• ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ေနသည့္ေနရာအနီးမွ
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

