
အလုပ္ရွင္ကသင့္အားဘယ္ေန႔ရက္မွာလစာ
ေငြဘယ္ေလာက္ေပးထားသည္ကိုမွတ္တမ္း

တစ္ခုျဖင့္သင္ႏွင့္သင့္အလုပ္ရွင္တို႔ကေရးမွတ္
သိမ္းဆည္းထားရမည္။

သင့္အားလတုိင္းလစာေငြေပးရမည္။အလုပ္
ရွင္ကသင့္အားလစာေငြေနာက္ဆံုးေပးရက္7 

ရက္အတြင္းေပးရမည္။ 
(ဥပမာ- သင့္လစာေငြထုတ္ရက္မွာေမလ 1 

ရက္ျဖစ္လၽွင္၊အလုပ္ရွင္ကသင့္အားေမလ 7 

ရက္ကုိေနာက္ဆံုးထား၍ေပးရမည္)။

သင့္လစာေငြကိုဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုထဲသို႔
တိုက္ရိုက္ေပးသြင္းထားေစလိုလၽွင္၊ထိုသို႔ေပး

သြင္းရန္အလုပ္ရွင္ကိုေတာင္းဆိုနိုင္ၿပီး၊
သ/ူသူမအေနႏွင့္သေဘာတူရန္လိုအပ္သည္။

အလုပ္ရွင္ကိုသင့္လစာေငြထိန္းသိမ္းထား
ေပးရန္မေတာင္းဆိုသင့္ပါ။

အကယ္၍အလုပ္ရွင္ကေမ့သြားလၽွင ္(သို႔) 
သင့္အားမေပးလၽွင္၊သ/ူသူမကိုယဥ္ေက်းစြာ
ေတာင္းခံၿပီးသင့္လစာေငြေပးရန္အခ်ိန္ေရာက္
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုရွင္းျပပါ။ 

အလုပ္ရွင္ကသင့္လစာေငြထုတ္ေပးရာတြင္ဆက္
တုိက္ေနာက္က်ေနလၽွင္၊သင့္အေနႏွင့္-
-   သင္၏အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကုိအသိေပး

ပါ၊ (သုိ႔)
-   MOM FDWအကူအညီဖုန္းလုိင္း(1800-339 5505)

ကုိေခၚၿပီးအမႈကိစၥကုိMOMသုိ႔တင္ျပပါ။

စိုးႏွင့္နိုရာတို႔အတိုင္းမျဖစ္ေအာင္တားဆီးရန္အတြက္၊အႀကံဉာဏ္အခ်ိဳ႕ကဒီမွာပါ။

စင္ကာပူရွိနိင္ုငံခြားသားအမိ်အကူအလပု်သမားများအတွက်လူအင်အားဝန်ကကီးဌာန(MOM) မွ သီးသန်႕ထတု်ေဝသော စာေစာင္
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ခပ္ေစာေစာအက ူ
အညီေတာင္းခံရန္

သင့္လစာေငြကိုမေပးေသာအခါခပ္ေစာေစာအကူအညီေတာင္းခံပါ။ေနာက္က်မွေတာင္းခံပါက၊အေႂကြးတင္
လစာေငြပမာဏမ်ားလာၿပီး၊အလုပ္ရွင္ကိုလိုအပ္သလိုအေရးယူသည့္တိုင္ေအာင္ သူ/သူမကသင့္အားေငြ
ထုတ္ေပးရန္နည္းလမ္းမရွိပဲျဖစ္ေနတတ္သည္။
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FDWsအားလခေငြရွင္းမေပးေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လစာအျငင္းပြားမႈမ်ားရိွခ့ဲသည္။ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ၊အလုပ္ရွင္ကFDWs

၏လခမ်ားကုိကူညီထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း၊မရွင္းရေသးေသာလစာေငြမ်ားကုိလေပါင္းမ်ားစြာစုထားၿပီးေနာက္တြင္ႀကိဳ
တင္တြက္မထားေသာေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနေၾကာင့္၊အလုပ္ရွင္ကသူ၏FDWကုိေငြရွင္းမေပးနုိင္ေတာ့ပါ။

ထိုသို ႔ျဖစ္မလာေအာင္တားဆီးနိုင္ရန္၊သင့္အေနႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ားကိုစီမံခန႔္ခြဲ၍ျဖစ္ေစ၊လစာေငြမရေသာအခါ 
ခပ္ေစာေစာအကူအညီေတာင္းခံ၍ျဖစ္ေစတားဆီးနိုင္သည္။

သင့္လခေငြကုိအခ်ိန္မန္ွရရွိရမည္

FDWစိုး (သူမ၏အမည္မွန္မဟုတ္ပါ) သည္သူမ၏အလုပ္ရွင္ထံမွလစာေငြမ
ရေသာအခါအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားစင္တာ (CDE) သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ခ့ဲသည္။စုိး 
အဆိုအရ၊အလုပ္ရွင္သည္သူမလစာေငြကိုဇူလိုင္လ 2015 ကတည္းကစ၍
မေပးေတာ့ပဲ၊ေနာက္ျပန္ရက္စြဲအရလစာေငြS$10,200သူမအေႂကြးရရန္ရွ ိ
ေနသည္။ CDE စင္တာကသူမကုိလူအင္အားဝန္ႀကီးဌာန(MOM)သုိ႔လႊေဲျပာင္း  
ခဲ ့ၿပီး၊MOMမွစိ ုး၏အလုပ္ရွင္ဆီခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ၊အလုပ္ရွင္ကသူမ၏  
စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းသျဖင့္စုိးအားလခေပးနုိင္စြမ္းမရိွေၾကာင္းရွင္း  
ျပခဲ့သည္။သို ႔ေသာ္MOM၏ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈျဖင့္အလုပ္ရွင္ကစိုးရမည့္
အေႂကြးတင္လစာေငြကုိတစ္ခါတည္းအျပည့္ျပန္ေပးခ့ဲပါသည္။

ဇြန္လ 2013 မွစ၍၊FDWနိုရာ (သူမ၏အမည္မွန္မဟုတ္ပါ) သည္သူမ၏  
လစဥ္လစာေငြS$475ကုိအျပည့္မရေတာ့ဘဲ၊လစာေငြ S$55 မွ S$200အထိ
သာလၽွင္လစဥ္ရခ့ဲသည္။အလုပ္ရွင္ကသူမလစာေငြကုိထိန္းသိမ္းေပးရန္စီစဥ္
ထားၿပီး၊စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္မွသာသူမအားျပန္ေပးပါမည္။ေနာက္ဆံုးေတာ့
အလုပ္ရွင္ထံမွရရွိမည့္နိုရာ၏လစာေငြS$11,016ကိုေတာင္းခံေသာအခါ၊ 
အလုပ္ရွင္၌ေပးရန္ပိုက္ဆံမရွိပါ။ MOM ကိုနိုရာတင္ျပခဲ့ၿပီး၊ MOM ကကူညီ 
ေျဖရွင္းေပးေသာေၾကာင့္အလုပ္ရွင္ကS$2,000ျပန္ေပးခဲ့သည္။သို႔ေပမဲ့ 
အလုပ္ရွင္သည္နိုရာလစာေငြကိုေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္၊တရား႐ုံးတြင္ 
တရားစြခံဲရၿပီးေထာင္ငါးလ ျပစ္ဒဏ္က်ခ့ဲသည္။

အမႈကိစၥ 1 အမႈကိစၥ 2



Pasgodayaye Gedara Indrani Fernando (Indra) 
အမည္ရိွသီရိလကၤာနုိင္ငံမွ FDW တစ္ဦးသည္နုိင္ငံျခား
သားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအသင္းလူမႈေထာက္ကူ  
ႏွင့္ သင္တန္း(FAST) က စီစဥ္က်င္းပေသာနုိင္ငံျခားသား
အိမ္အကူအလုပ္သမား(FDW)2016ခုႏွစ္၏စံျပFDWဆု 
အတြက္ဆုရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အင္ဒရာသည္စင္ကာမူမွာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလုပ္
လုပ္ၿပီးေနာက္တြင္စင္ကာပူလူမ်ိဳးတို ႔၏လူေနမႈဘဝပုံစံ
ျဖ င့္ေ ကာ င္း စြာေ န သား တ က်ျ ဖ စ္ လာ သ ည္ ။ ယေ န ႔ 
ဆုိလၽွင္အင္ဒရာသည္သူမအလုပ္ရွင္ Mdm Vera Vijaya 
Balakrishnan ႏွင့္မိသားစုတို႔၏ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံ
ေရးေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္လၽွက္ရွိၿပီး၊သူမသည္၎တို႔၏အိမ္
အကူတစ္ဦးဆုိ႐ံုမၽွအေနအထားထက္ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

အင္ဒရာသည္သူမ၏ဇာတိၿမိဳ႕မွစင္ကာပူသို႔1994 တြင္
ထြက္ခြာခဲ့သည္။MdmVeraႏွင့္မိသားစုအတြက္အစပိုင္း
အလုပ္လုပ္စဥ္တြင္အခက္အခဲရိွခ့ဲသည္။အင္ဒရာအဂၤလိပ္
စကားမေျပာနိုင္သျဖင့္ဆက္ဆံေျပာဆိုေရးကိစၥမ်ားတြင္

ခက္ခဲခဲ့သည္။ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ေနထိုင္မႈပုံစံႏွင့္အလုပ္လုပ္ပုံစံ
တို႔ျဖင့္အလိုက္သင့္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ဖို ႔လည္းစိန္ေခၚမႈ
တစ္ခုအျဖစ္ေတြ႕ျမင္ခ့ဲသည္။

သို ႔ျဖစ္ေစကာမူအင္ဒရာသည္အျမန္ဆုံးေလ့လာသင္ယူ
ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ ့သည္။MdmVera၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့ ္၊သူမ
အလုပ္ ႀကိဳးစားခဲ့သလို ၊အသုံးဝင္စြမ္းရည္သစ္မ်ားျဖင့္
ထိေတြ႕ကၽြမ္းဝင္ခဲ ့ ၿပီး၊အဂၤလိပ္စကားကိုပင္သင္ယူခဲ ့
သည္။ယေန႔ဆိုလၽွင္၊သူမသည္အဂၤလိပ္စကားကိုကၽြမ္း
က်င္စြာေျပာနိ ုင္႐ု ံသာမက၊မိသားစုအတြက္တ႐ုတ္၊ပါ
ရန္းနက္ခန္ႏွင့္အိႏၵိယဟင္းလၽွာမ်ားကိုလည္းခ်က္ျပဳတ္
နိုင္ပါၿပီ! 

အင္ဒရာသည္MdmVera၏သားသံုးေယာက္ကုိၾကည့္ရႈရၿပီး
သူတုိ႔ကုိလည္းအရမ္းခ်စ္ခင္သည္။2014တြင္သူမသည္Md
mVera၏ဖ်ားနာေသာေယာကၡထီးႏွင့္ေယာကၡမအတြက္ျပဳ
စုေစာင့္ေရွာက္သူက႑ကုိယူခ့ဲသည္။အင္ဒရာကသူတုိ႔ကုိ
ဘက္စ္ကားစီးရန္ႏွင့္ေဆးကုရက္ခ်ိန္းမ်ားအတြက္အျပင္
သို႔မၾကာခဏေခၚသြားခဲ့သည္။MdmVeraတြင္အင္ဒရာ

အတြက္ခ်ီးမႊမ္းခ်က္ႏွင့္ျပည့္ေနတာပါ။ “အင္ဒရာဟာလက္
သင္အိမ္အကူဘဝကေနက်မတို႔မိသားစုအတြက္အေတြ႕
အၾကဳံရိွကေလးထိန္း၊ခ်က္ျပဳတ္ေရးႏွင့္အိမ္အကူတစ္ဦးျဖစ္
သည္အထိလြန္ခ့ဲေသာ22 ႏွစ္အတြင္းတျဖည္းျဖည္းေျပာင္း
လဲလာတာပါ”ဟုMdm Veraကရႊန္းရႊန္းေဝလ်က္ေျပာခဲ့
သည္။ 

“အင္ဒရာ၏လုပ္ကုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္စြမ္းရည္ဟာ 
က်မတို႔မိသားစုကိုအလြန္ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္အတြက္၊
သူ မ ၏ လု ပ္ ခြ င့္ သ က္ တ မ္း ကုိ ရ နုိ င္ သေ လာ က္ တုိးေ
ပး ဖုိ ႔ေသခ်ာေပါ က္ေတာ င္း ဆုိရမယ္ ။ ” ဟု MdmVera 
ထပ္ေျပာခ့ဲသည္။

INFORMအသင္းအေနႏွင့္အင္ဒရာဇာတ္လမ္းသည္စင္ကာပူ
လူေနမႈဘဝပံုစံျဖင့္လုိက္ေလၽွာညီေထြမႈရိွေအာင္ႀကိဳးစား 
ေနၾကတဲ့FDWsအားလုံးအတြက္ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစ
ရန္ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။ဒီကသင့္အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံကို
ေပ်ာ္စရာႏွင့္ေက်နပ္ဖြယ္တစ္ခုျဖစ္ေစေအာင္လည္းျပဳလုပ္
နုိင္သည္။

02 INFORM

အကူအညီရယူရန္ဖုန္းတစ္ခါေခၚ႐ံုသာေဝးသည္

အင္ဒရာ (Indra) ၏လုပ္ကိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္စြမ္းရည္ဟာက်မတို႔
မိသားစုကိုအလြန္ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္အတြက္၊သူမ၏လုပ္ခြင့္သက္တမ္း
ကိုရသေလာက္တိုးေပးဖို႔ေသခ်ာေပါက္ေတာင္းဆိုရမယ္။ – Mdm Vera

      FAST’s Befrienders’ ဝန္ေဆာင္မႈ
မၾကာခဏဆုိသလုိပင္နုိင္ငံျခားသားအိမ္အကူအလုပ္သမားအသင္း(FAST)လူမႈအေထာက္
အကူႏွင့္သင္တန္းသည္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္မႈကိစၥ၊ဆက္ဆံေရးကိစၥ (သို႔) ေငြေၾကး
ကိစၥမ်ားျဖင့္အကူအညီလိုအပ္သည့္FDWsကိုေတြ႕ဆုံကူညီေနပါသည္။2013တြင္၊FAST
သည္တစ္ကိုယ္တည္းဒုကၡေရာက္ေနေသာFDWsကိုလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲဝင္ဆံ့ေအာင္ႏွင့္
အလုပ္႐ုံမ်ား၊အသင္းအဖြဲ႕ထူေထာင္မႈႏွင့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေလ့လာမႈကဲ့သို ႔ေသာအုပ္စုလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားမွတဆင့္သူငယ္ခ်င္းဖြဲ႕နိုင္ေအာင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုစီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္အိမ္အကူမ်ား
အတြက္ Befrienders ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္လူလူခ်င္းစာနာမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ကိုစတင္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည္။

ယေန႔ထိတုိင္FASTသည္FDWsအိမ္အကူ1,000နီးပါးကိုကူညီလာခဲ့ၿပီးထုိအခ်ိန္မွစ၍FDWs
အနက္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္အေပါင္းအေဖာ္အိမ္အကူမ်ားအတြက္လမ္းျပဆရာမ်ားျဖစ္လာ
ၾကသည္။ 

သင္သည္စင္ကာပူ၌FDWအိမ္အကူလူသစ္ျဖစ္လၽွင္၊စင္ကာပူရိွအလုပ္လုပ္ပံုစံျဖင့္လုိက္ေလ်ာ
ညီေထြစြာျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရန္အကူအညီလုိအပ္ပါက၊Befriendersဝန္ေဆာင္အဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္ 
ျဖစ္ေအာင္စာရင္းသြင္းရန္အတြက္FASTကုိ6509 1535ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။

      FAST ၏အခမဲ့ဖ်န္ေျဖဝန္ေဆာင္ဌာန 
ဇြန္လ2016မွစ၍၊FASTသည္FDWsႏွင့္၎တုိ႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကားကိစၥရပ္
မ်ားႏွင့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရာတြင္အခမဲ့ဖ်န္ေျဖဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလာ
ခဲ့သည္။ကြန္ျမဴနတီဖ်န္ေျဖစင္တာမွဝါရင့္ဖ်န္ေျဖသူခုနစ္ဦးသည္FAST၏အသင္း
တိုက္တြင္ဖ်န္ေျဖေရးက႑မ်ားကိုကူေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

သင့္အေနႏွင့္အလုပ္ရွင္ (သို႔) သင္၏အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီျဖင့္ကိစၥ
ရပ္မ်ားမေျဖရွင္းနိုင္ပါက၊အကူအညီရယူရနF္ASTကိုဖုန္းေခၚပါ။ဖ်န္ေျဖသူမ်ားထဲက
တစ္ဦးဦးျဖင့္ရက္ခ်ိန္းႀကိဳတင္ယူရန6္509 1535ကိုဖုန္းေခၚပါ။

         သူစိမ္းမွ
မိသားစုအသြင္သို႔
ေျပာင္းျခင္း

FASTကုိ6509 1535ျဖင့္ဖုန္းေခၚပါ



2007၌မာရီလင္း (Marilyn) သည္သူမဇာတိမားဆင္ၿမိဳ႕၊ဖိလစ္ပိုင္မွေဟာင္ေကာင္၏ပ်ာယာခတ္ရႈပ္
ေထြးေသာၿမိဳ႕ဆီသို႔သစ္သီးၿခံမိသားစုတြင္အလုပ္လုပ္ရန္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ကစင္ကာပူသုိ႔မိသားစုေရႊ႕ေျပာင္းေသာအခါ၊သူတို႔ႏွင့္အတူမာရီလင္းကိုေခၚေဆာင္
ခဲ့သည္။သစ္သီးၿခံမိသားစုကမာရီလင္းကိုမိသားစုဝင္တစ္ဦးအေနႏွင့္အျမဲဆက္ဆံလာခဲ့ေသာေၾကာင့္၊
ပတ္ဝန္းက်င္သစ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္သူမအတြက္မခက္ခဲခဲ့ပါ။  

မိသားစု၏တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္လည္းမာရီလင္းသည္ဘ႑ာေရးအပုိင္းတတ္သိမႈႏွင့္ကုိယ္တုိင္ဖြၿံဖိဳးမႈစြမ္းရည္
ကဲ့သို႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုပို႔ခ်ေပးေသာAidhaရွိသင္တန္းခန္းမ်ားတြင္စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ 

Aidha၌သူမ၏စြမ္းရည္မ်ားကိုလက္ေတြ႕က်င့္
သု ံ းရန္လမ္းညႊန္အားေပးသူလမ္း ျပဆရာမ်ား
ျဖင့္လည္းေတြ႕ခဲ့သည္။ဟိုင္ယန္မုန္တိုင္းမွသူမ
ဇာတိေဒသ၏ေရးဆိုးႏုတ္စနစ္ႏွင့္ေရဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားကိုဖ်က္ပစ္လိုက္ေသာအခါ၊သူမ၏ညီမႏွင့္
မ ိဘမ်ားသည္ညစ္ညမ္းေရေသာက္သု ံ းသည့္
အတြက္ေဆး႐ုံတင္ရခ်ိန္မွာအကူအညီမဲ့သလို
သူမခံစားခ ဲ ့ရသည္။ဒ ီ ျဖစ ္ရပ ္ေၾကာင့ ္သူမ၏
ေနရပ္ကိုအေျခအေနျပန္ေကာင္းမြန္ေစလိုေသာ
စိတ္ဓာတ္ဝင္လာၿပီး၊ “တစ္ေန႔က်ရင္က်မတို ႔
က ြန ္ ျမ ဴနတီအတြက္အ ိမ ္သ ိ ု ႔သယ္ရလြယ ္
ေသာေရျဖန႔္ေရးစံနစ္ျပဳလုပ္ေပးမယ္” ဟုသူမစ
ဥ္းစားခဲ့သည္။ဒါဟာစိန္ေခၚသံတစ္ခုလို ႔ဆိုရေ

ပမဲ့၊မာရီလင္းသည္Aidha၌သင္ယူခဲ့သမၽွေကာင္း
ေကာင္းအသုံးခ်ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

ျမဴနီစီပယ္ေရစီရင္စုႏွင့ ္ေက်းရြာဦးစီးေရးရာတြင္လေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္မွာ၊
ေရေလွာင္ကန္ကိုစက္တင္ဘာလ28 ရက္ 2016 တြင္တရားဝင္ဖြင့္ခဲ့သည္။၎သည္ႀကီးမားေသာ
ကိုယ္တိုင္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစသည့္အျပင္၊ကြန္ျမဴနတီအတြက္လည္းတန္ဖိ ုးအရွ ိဆု ံးဝန္
ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

မာရီလင္းသည္Aidha၌ရယူခဲ့ေသာဗဟုသုတႏွင့္ကၽြမ္းက်င္စြမ္းရည္အားလုံးအတြက္အလြန္ေက်းဇူး
တင္လၽွက္ရိွသည္။“က်မျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ထားတာကိုမ်က္ျမင္ဒိဌအာလုံးေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ၊က်မ
ကိုသက္ဝင္နိုးႂကြေစတယ္”ဟုမာရီလင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ႏွစ္သူမဇာတိကိုျပန္တဲ့အခါဂုဏ္က်က္
သေရျဖင့္ပီတိျပဳံးေဝေနပါလိမ့္မည္။

Aidha၌ကမ္းလွမ္းေပးသည့္သင္ရုိးမ်ားဆုိင္ရာေနာက္ထပ္အခ်က္

အလက္အတြက္၊ www.aidha.org ရိွဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ဝင္ၾကည့္ပါ 

(သုိ႔) +65 97894041 / +65 63415287 ကုိဖုန္းေခၚပါ။
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သင္သိထား 
ပါသလား ? 
သင့္အလုပ္ပါမစ္ကိ ုဇန္နဝါရီလ1 ရက္2013
ေနာက္ပိုင္းတြင္ထုတ္ေပးခဲ့လၽွင္(သို႔)သက္တမ္း
တိုးခဲ့လၽွင္၊သင့္အတြက္အပတ္စဥ္နားရက္တစ္
ရက္ရခြင့္ရိွသည္။ဤနားရက္သည္အလုပ္မွသင့္
အားကိုယ္စိတ္အနားယူခ်ိန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ေကာင္းစြာအနားယူၿပီးစြမ္းအားျပန္ျဖည့္ထားလၽွင္
အလုပ္ျပန္ဝင္ေသာအခါပုိ၍အာ႐ံုစုိက္နုိင္ေသာပုိ၍
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာအိမ္အကူတစ္ဦးျဖစ္လာ
ေအာင္လည္းလမ္းဖြင့္ေပးသည္။သင့္နားရက္ကုိ
ရလုိပါက၊နားရက္ေတာင္းဆုိရန္အလုပ္အကုိင္
ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ (သုိ႔) အလုပ္ရွင္ကုိခ်ဥ္းကပ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္အလုပ္ရွင္ကသင္၏နားရက္မွာသင္၏
အကူအညီကိုလိုအပ္လၽွင္၊သင္လည္းပဲကူညီ
မည္ဟုသေဘာတူလၽွင္၊

သင့္နားရက္အတြင္းမွာ၊ပညာေရးသင္ရိ ုးမ်ား
ႏွင့ ္အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကဲ့သိ ု ႔အျပဳ
သေဘာေဆာင္အဓိပၸါယ္ရွ ိေသာလုပ္ရပ္မ်ား
တြင္ပါဝင္နိုင္သည္။

အနားယူရန္ႏွင့္စြမ္းအား 
ျပန္ျဖည့္ရန္သတိရပါ! 

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊က်န္းမာေသာ၊အက်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းေသာFDWတစ္ဦးျဖစ္ပါေစ!

အိပ္မက္ကုိလက္ေတြ႕ဘဝသုိ႔
အသြင္ေျပာင္းျခင္း 

အလုပ္ရွင္သည္သင္အလုပ္
လုပ ္ေသာနားရက္တိ ုင ္ း
အတြက္အနည္းဆံုးတစ္ရက္
လုပ္ခေငြေပးရမည္၊ (သို႔)

အလုပ္ရွင္သည္သင့္အား
တစ္လတည္းအတြင္းမ ွာ
အစာ းထ ိ ု း န ာ းရက ္ေပ း
နုိင္သည္။



 

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားစင္တာ(CDE)ကိုအကူအညီလိုအပ္ေသာ FDWsအတြက္ဝန္ေဆာင္ေပးရန္

ဇန္နဝါရီလ24 ရက ္ 2016 တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊အာဏာ

ပိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္စိတ္တူသေဘာတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာအေရးပါအဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္နီးနီး

ကပ္ကပ္အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္၊ CDEသည္ FDWsႏွင့္၎တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးလမ္းညြန္မႈမ်ားႏွင့္ဖ်န္ေျဖေရး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလၽွက္ရွိသည္။

FDWsႏွင့္၎တို႔၏အလုပ္ရွင္းမ်ားအၾကားျပန္လွန္နားလည္မႈႏွင့္ေလးစားမႈကိုအေထာက္အကူျပဳရ

န္အလို႔ငွာ၊CDEမွအသုံးဝင္လမ္းညြန္စာမ်ားအတြဲလိုက္တစ္ႏွစ္-သုံးႀကိမ္စီစဥ္ထုတ္ေပးပါမည္။ပထမ

လမ္းညႊန္ကုိဇန္နဝါရီလ2017တြင္စတင္ထုတ္ေပးခ့ဲၿပီး၊ျဖစ္ေနက်သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ

ျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ၊FDWsကအလုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္ဆက္ဆံေျပာဆုိရာ၌အကူအညီရေစရန္ဘာသာျပန္

ထားေသာဘုံသုံးအဂၤလိပ္စကားစုမ်ားကို၊ဦးစားေပးထုတ္ေဝထားသည္။ဤလမ္းညြန္စာတြဲမ်ားသည္ 

အထူးသျဖင့္ ကနဦးအလုပ္ဝင္အဆင့္မ်ား၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ FDWs တို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးထားရွိေသာ 

ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကူေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤနည္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား 

ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္မႈကို ေထာက္ကူျပဳလ်က္ရွိသည္။

အိတ္ကပ္-အရြယ္ရွိလမ္းညႊန္ပုံစံမ်ားကုိႏွစ္ဘာသာတြဲဗားရွင္းေလးမ်ိဳးျဖင့္ရနိုင္သည္-အဂၤလိပ္-

ဘာဟာဆအင္ဒိုနီးရွား၊အဂၤလိပ္-ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္-တာဂါေလာ့ႏွင့္အဂၤလိပ္-တမီးလ္။ FDWs အိမ္အကူ

မ်ားသည္လမ္းညႊန္ပုံစံမ်ား၏ေကာ္ပီတစ္စုံကိုCDE၏႐ုံး၌သြားယူနိုင္သည္(သို ႔)၎တို ႔ဝဘ္ဆုိဒ္- 

http://cde.org.sg/wps/portal/cde/home/learn/selfimprovement.

ဤသုိ႔ျဖစ္လၽွင္သင္ဘာလုပ္ရမလဲ?  
• အလုပ္ရွင္ကုိဖြင့္ေျပာပါ။သုိ႔မွသာအလုပ္ရွင္ကသင့္ခံစားခ်က္ကုိသိၿပီးကူညီနုိင္မည္။ 

• သင္ႏွင့္သင့္အလုပ္ရွင္သည္ေျဖရွင္းခ်က္ရွာမေတြ႕လၽွင္၊အကူအညီရယူရန္သင္၏မူလ EA၊ CDE၊ (သို႔) 

MOMကိုဆက္သြယ္ပါ။

အကယ္၍အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုရိွလာသျဖင့္အကူအညီရယူရန္သင့္အလုပ္ရွင္
၏အိမ္မွထြက္ခြာဖုိ႔လုိအပ္လာလၽွင္၊တာဝန္သိစြာအကူအညီေတာင္းခံရမည္- 
• အလုပ္ရွင္၏ကေလးမ်ား (သုိ႔) သက္ႀကီးရြယ္အုိမိဘမ်ားကုိဂ႐ုမစုိက္ဘဲပစ္ထားၿပီးထြက္မသြားပါႏွင့္၊ (သုိ႔) 

အိမ္သံုးကိရိယာမ်ားကုိဖြင့္လၽွက္မသြားပါႏွင့္ (ဥပမာ- မီးဖုိ၊မီးပူ)။

• အိမ္မွထြက္သည္ႏွင့္၊MOMကိုခ်က္ခ်င္း၊ (သို႔) ေနာက္တစ္ေန႔အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ

အေၾကာင္းၾကားပါ၊သို႔မွသာကၽြန္ုပ္တို႔ကသင့္ျပႆနာကိုအျမန္ကူးရွင္းေပးနိုင္မည္။လိုအပ္ပါကMOM

မွသင္ေနထိုင္ရန္ေနရာတစ္ခုကူရွာေပးပါမည္။

• ထုိသုိ႔မျပဳလုပ္ပါက၊အလုပ္ပါမစ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္သလုိျဖစ္ေနနုိင္ၿပီး၊သင့္ကုိေနရပ္သုိ႔ပုိ႔ပါ

လိမ့္မည္။စင္ကာပူ၌အလုပ္လုပ္ရန္ျပန္လာခြင့္မရတာမ်ိဳးျဖစ္လာနုိင္သည္။

• အကယ္၍အလုပ္ရွင္၏အိမ္မွထြက္ခြာနုိင္စြမ္းမရိွလၽွင္၊အကူအညီရယူရန္ MOM (သုိ႔) CDEကုိဖုန္းေခၚပါ။

FDWႏွင့္အလုပ္ရွင္တုိ႔အၾကားအလုပ္ဆက္ဆံေရးဟာကြက္ျဖည့္ဆည္းျခင္း

နည္းလမ္းမွန္ျဖင့္အကူအညီ
ေတာင္းဆိုျခင္း

“သင့္ကိုသိလၽွင္၊
  က်ေနာ့္ကိုလည္းသိသည”္

04 INFORM

CDEႏွင့္ပတ္သက္၍ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္(သို႔) ၎တို႔၏ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကိုဝဘ္ဆိုဒ္

မွေဒါင္းလုဒ္ယူရန္အတြက္၊http://www.facebook.com/cde.singaporeရွိwww.cde.org.sg 

(သို႔) CDE ၏ Facebookတြင္ဝင္ၾကည့္ပါ။

အကူအညီအတြက္၊CDE၏ 24-နာရီအခမ့ဲသီးသန႔ဖု္န္းလုိင္းကုိ1800 2255 233ျဖင့္ေခၚနုိင္သည္ 

(သုိ႔) 185A Thomson Road, Goldhill Centre (2ထပ္ေျမာက္)ကုိဝင္လည္ပါ။

ဤသီးသန႔္ဖုန္းလိုင္းသည္က်န္းမာသုခ၊လစာႏွင့္အျခား
အလုပ္ပိုင္း-ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္အကူအညီႏွင့္အႀကံဉာဏ္
ေတာင္းခံေသာFDWsအတြက္ျဖစ္သည္။

ဘဂႍလားေဒ့ရ္ွ
6255 1579

အိႏၵယိ
6737 6777

အင္ဒုိနီးရွား
6737 7422 / 9295 3964

ျမန္မာ
6735 1672

ACMIသီးသန႔္ဖုန္းလုိင္း
6801 7400

ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကူညီအသင္း(SOS)
1800 221 4444 (24 နာရ)ီ

နိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူအလုပ္သမားအသင္းလူမႈေထာက္ကူႏွင့္သင္တန္း(FAST)
အခမဲ့သီးသန႔္ဖုန္းလိုင္း 1800 339 4357 (24 နာရ)ီ 

1800 339 5505 995

999

လူနာတင္ကား/မီး

ရဲ

အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ားအသင္း 
(စင္ကာပူ) 
6836 2618

ဖိလစ္ပုိင္
6737 3977

ယုိးဒယား
6737 2475 / 8421 0105

ကေမၻာဒီးယား
6341 9785 

သီရိလကၤာ
6254 4595

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားစင္တာ
1800 CALL CDE 
1800 2255 233 (24 နာရီ)

အျခားကူညီပါရေစဖုန္းလုိင္းမ်ား

သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ဓနသဟာနနိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းထားေသာသံ႐ုံး

အျခားအေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္
MOMနုိင္ငံျခားသားအိမ္အကူအလုပ္သမား

(FDW)အကူအညီဖုန္းလုိင္း

အကူအညီ (သို႔) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ေအာက္ကနံပါတ္မ်ား
ကိုေရးမွတ္ထားပါ

အသုံးဝင္ေသာအဆက္အသြယ္မ်ား

စင္ကာပူ၌အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း၊ေလ့လာသင္ယူစရာမ်ားသည့္အတြက္စိတ္ရႈပ္နုိင္သည္။လုပ္ေဆာင္ရ

မည့္အိမ္မႈေဝယ်ာဝစၥမ်ားျဖင့္အကၽြမ္းမဝင္တာမ်ိဳးရိွေနနုိင္ၿပီး၊စိတ္ဖိစီးမႈ (သုိ႔) အိမ္လြမ္းစိတ္ေတြခံစားနုိင္သည္။

သတိရပါ- 
သင့္ဘဝကုိမည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးမဆုိအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစႏွင့္ (သုိ႔) သင့္အလုပ္ရွင္ (သုိ႔) 

အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားကုိ၎တုိ႔မလုပ္ခ့ဲေသာအရာကိစၥျဖင့္မစြပ္စြပဲါႏွင့္။  

သင့္အလုပ္ရွင္ကသင့္ကိုကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏွိပ္စက္

ျခင္း(သို႔) မီးေလာင္ျခင္းကဲ့သို႔အေရးေပၚျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမျဖစ္

မခ်င္း၊အလုပ္ရွင္အားမေျပာျပဘဲႏွင့ ္အလုပ္ရွင္ထံမွ

မထြက္ခြာပါႏွင့္။ထုိသုိ႔ထြက္ခြာျခင္းျဖင့္သင့္ျပႆနာမ်ား

ကိုေျဖရွင္းနိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ၊သင့္အေနႏွင့္စင္ကာပူ၌

ေနာက္ထပ္အလုပ္လုပ္ခြင့္မရတာမ်ိဳးျဖစ္လာနုိင္သည္။

ထြက္ခြာမည့္အစား၊နည္းလမ္းမွန္ျဖင့္အကူအညီရယူရန္

ညာဘက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္အဆင့္မ်ားအတိုင္းလုပ္

ေဆာင္ပါ။

MOM၏သီးသန႔ဖု္န္းလုိင္း- 1800 339 5505
CDE- 1800 2255 233 (နာရီသီးသန႔ဖု္န္းလုိင္း)


