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တင္ျပသည့္အခါ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္တို႔ကို  
ထည့္သြင္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ အေထာ
က္အကူအျဖစ္ဆုံး အေၾကာင္းအရာ
တင္ျပသူ ၁၀ ဦးသည္ အထူးလက ္
ေဆာင္ ရရွိပါမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္
ထံမွ ၾကားသိလုိပါသည္။ထံမွ ၾကားသိလုိပါသည္။
ေနာက္ထုတ္ေဝမည့္ INFORM စာေစာင္တြင္ ဘာကို ျမင္ေတြ႕လိုပါ
သလဲ။ စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းသည္ ဘယ္လိုေနပါသလဲ။  
ပိုမိုေျပာျပေပးပါ။

SAFEENTRY

လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္မွစ၍ COVID-19 သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံကို ေျပာင္းလ ဲ

ေစပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံသည္ ယခင္ကႏွင့္ မတူၾကေတာ့ပါ။ အားလုံး၏ ေဘး

ကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ လူအမ်ားစုဖြဲ႕ျခင္းကို ခြင့္မျပဳသင့္ပါ၊ လူစုလူေဝးေနရာမ်ားကိုလည္း ေရွာင ္

က်ဥ္သင့္ပါသည္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္ဆြဲ၍ ဖက္၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းမ်ား

အစား တံေတာင္ဆစ္ခ်င္း ထိျခင္း၊ အေဝးမွ လက္ျပ၍ႏႈတ္ဆက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ 

ယခင္က အုပ္စုဖြဲ႕ေနထိုင္ခဲ့ပုံႏွင့္ လည္ပတ္ခဲ့ပုံကို တမ္းတမိေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤေန

ထိုင္မႈပုံစံ"အသစ္"ကို လက္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အေတြးအ 

ေခၚႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို 

အတူတကြ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါမည္။ 

ေရာဂါအႏၲရာယ္ ကင္းပါေစ၊ ေရာဂါအႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ေနပါ။ေရာဂါအႏၲရာယ္ ကင္းပါေစ၊ ေရာဂါအႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ေနပါ။



အဆင္ေျပေသာ အလုပ္ရွင္-FDW (ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သား) တို႔၏ဆက္ဆ ံအဆင္ေျပေသာ အလုပ္ရွင္-FDW (ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သား) တို႔၏ဆက္ဆ ံ
ေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း
သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားရွိလွ်င္ အ

လုပ္လုပ္ရသည္မွာ ပိုမိုေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေကာင္းလာမည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန ္

ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးအားထုတ္ၿပီး ျပႆနာမ်ားကို 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ — FDW အဖြဲ႕ဝင္ Crisanta ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ပါ။

ကြၽန္မက Crisanta Guiquing ပါ။ ကြၽန္မ အသက္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး ကေလး ၃ ေယာက္ႏွင့္ အိမ ္

ေထာင္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္တြင္ မိဘမ်ားကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး 

ခရစ္ယာန္သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ အကူအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရင္း ဝမ္းစာကို ကိုယ္တိုင္ေက်ာင္းေနတာ

ပါ။ သက္ႀကီး ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းကို  

ေလ့လာသင္ယူရန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ဖူးပါတယ္။ 

စကၤာပူတြင္ လက္ရွိအလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။  ကြၽန္မအႀကိဳက္ဆုံး

အစားအစာေတြကေတာ့ mee siam၊ mee rebus၊ nasi lemak ႏွင့္ ဟင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

Bandung ေသာက္ျခင္းႏွင့္ bubur chacha စားျခင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္ပါတယ္။

ကြၽန္မရဲ႕ဝါသနာေတြကေတာ့ သတင္းဖတ္ျခင္း၊ ေဘာ္လီေဘာကစားျခင္းနဲ႔ လူမႈေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား

တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အေၾကာင္းကို ပိုမိုေျပာျပပါ။သင့္အေၾကာင္းကို ပိုမိုေျပာျပပါ။

အလုပ္ဝင္ခါစမွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္မည္ ့

နည္းလမ္းကို ေလ့လာရင္း ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ အရာအားလုံးဟာ ကြၽန္မအတြက္ 

အသစ္ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို နားလည္ဖို႔ပါ။ တစ္

ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နားမလည္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး နားလည္မႈေတြ လြဲခဲ့ရပါတယ္။  

ကြၽန္မ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲ စကၤာပူမွာ အလုပ္လာလုပ္ရတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အ 

ေၾကာင္းရင္းေတြကို ေတြးေတာရင္း ဆုသာ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အ

လုပ္ရွင္အား ပိုမိုနားလည္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကို သိရွိခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို နားမလည္တဲ့အခါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေျပာ 

ျပရန္ေတာင္းဆိုၿပီး ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕စကားကို နားေထာင္ဖို႔ 

လည္း အားထုတ္ခဲ့ၿပီး သူ႔အႀကိဳက္ေတြကိုလည္း ေရးမွတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ အိမ ္

သင္ဟာ လက္ရွိအလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္  သင္ဟာ လက္ရွိအလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္  
လက္တြဲလုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါတယ္၊ သင္နဲ႔အလုပ္ရွင္အၾကား လက္တြဲလုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါတယ္၊ သင္နဲ႔အလုပ္ရွင္အၾကား 
အဆင္ေျပေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လိုထိန္းအဆင္ေျပေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လိုထိန္း
သိမ္းခဲ့ပါသလဲ။သိမ္းခဲ့ပါသလဲ။

တြင္မရွိရင္ ကြၽန္မက မက္ေဆ့ခ်္မွတစ္ဆင့္ သူ႔အား ေမးျမန္းၿပီး သူအလုပ္ၿပီးတဲ့

အခါ ကြၽန္မကို ဖုန္းေခၚဖို႔ သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က 

ရင္းႏွီးမႈသံေယာဇဥ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုလွ်င္ ကြၽန္

မတို႔သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာမ်ားကိုပင္ အျပန္အလွန္မွ်ေဝႏိုင္ၾကပါတယ္။ သူသည္ 

အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ရင္ ကြၽန္မကို ယုံၾကည္မႈရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အိမ္မႈကိစၥစီမံမႈ

အလုံးစုံကိုလည္း ကြၽန္မနဲ႔ လႊဲထားပါတယ္။
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အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အႀကိဳက္မ်ားကို နားလည္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ နားလည္မႈ

လြဲေသာအခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မိမိႏွလုံးသားထဲတြင္ မေကာင္းေသာခံစားခ်က္မ်ားကို သိမ္း

ဆည္းမထားပါနဲ႔။ မိမိနားမလည္ေသာအခါတြင္ အလုပ္ရွင္ကို ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ မေၾကာက္ပါနဲ႔။  

ေကာင္းမြန္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းနား 

လည္ေစရန္ အလုပ္ရွင္ဆီသို႔ မွတ္စုပို႔ေပးပါ။ ၾကမ္းတမ္းစြာ တုံ႔ျပန္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ နားလည္မႈလႊဲျခင္း

ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ရင္ လက္ေလွ်ာ့အရႈံးေပးျခင္းနဲ႔ အိမ္ျပန္ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတို႔လို မွားယြင္းတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်

က္မ်ားကို ခ်မိႏိုင္ပါတယ္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းကို မသိေသာ FDW မ်ားအလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းကို မသိေသာ FDW မ်ား
ကို သင့္အေနျဖင့္ ဘာအႀကံေပးခ်င္ပါသလဲ။ကို သင့္အေနျဖင့္ ဘာအႀကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

ဇြဲလုံ႔လ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ အေကာင္းျမင္စိတ္ အၿမဲ

ထားရွိျခင္းတို႔က ကြၽန္မကို အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတည္းႏွင့္ 

ဤမွ်အခ်ိန္ၾကာေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကူ

ညီေပးပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ဇာတ္လမ္းက အျခား FDW 

မ်ားကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ 

ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔မွာ သူတို႔လည္း သူတို႔ရဲ႕အိပ္မက္မ်ား

ကို ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိမယ္လို႔ ကြၽန္မယုံၾကည္ပါတယ္။

အျခား FDW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေနာအျခား FDW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေနာ
က္ထပ္ဘာေတြ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါက္ထပ္ဘာေတြ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါ
သလဲ။သလဲ။
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လူစုေဝးပြဲမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို သင္ယူရန ္

အလို႔ငွာ သင္တန္းတက္ရန္အတြက္ ကြၽန္မ၏အလုပ္ရွင္က ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့ပါတယ္။ သ ူ

သည္ ကြၽန္မ၏ သင္တန္းရက္ႏွင့္ ပြဲရက္မ်ားကိုပင္ ေရးမွတ္သားထားၿပီး ကြၽန္မကို နားခ်ိန္အ 

လုံအေလာက္ ရ၊ မရ ေမးပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္မ၏အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္ျပန္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့လို႔ ကြၽန္မအေနျဖင့္ ဖ ိ

လစ္ဖိုင္သို႔ျပန္ကာ ကြၽန္မ၏ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မသည္ သူႏွင့္ သူ၏မိသားစ ု

အတြက္ လက္ေဆာင္မ်ား ဝယ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ပိုက္ဆံကို လက္ေဆာင္မ်ားဝယ္ဖို႔မသုံး 

ဘဲ ကြၽန္မရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သိမ္းထားရန္ သူက ေျပာပါတယ္။

ကြၽန္မ၏အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ကြၽန္မသည္ မိသားစုဝင္မ်ားပင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္က 

တည္းက မိဘမ်ားကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ ကြၽန္မအတြက္ ဤအရာသည္ ဆုလာဘ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ

တယ္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ကြၽန္မအတြက္ ေကာင္းခ်ီးတစ္ပါးပါ။



သင့္ေငြေၾကးကို ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေငြစုႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအ 
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ-

Blessed Grace လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လီမိတကBlessed Grace လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လီမိတက္ 
www.bgss.org.sg
8428 6377

ခိုလုံရာ ဘဝအေရး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းခိုလုံရာ ဘဝအေရး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
www.adullam.org.sg
6659 7844

Arise2Care ကြန္ျမဴနတီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားArise2Care ကြန္ျမဴနတီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
www.arise2care.sg
6909 0628

မြတ္စလင္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမြတ္စလင္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္း 
www.amp.org.sg
6416 3960

One Hope စင္တာOne Hope စင္တာ
www.onehopecentre.org
6547 1011

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈလမ္းၫႊန္ကို ေဒါင္းေလာ့ဒ္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈလမ္းၫႊန္ကို ေဒါင္းေလာ့ဒ္

လုပ္ရန္ ေအာက္ပါ QR ကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ပါ-လုပ္ရန္ ေအာက္ပါ QR ကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ပါ-

Covid-19 သည္ သင့္မိသားစု၏ဝင္ေငြမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသလား။Covid-19 သည္ သင့္မိသားစု၏ဝင္ေငြမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသလား။
သင့္မိသားစုသည္ ပိုက္ဆံအတြက္ သင့္ေပၚတြင္ မွီခိုေနရပါသလား။သင့္မိသားစုသည္ ပိုက္ဆံအတြက္ သင့္ေပၚတြင္ မွီခိုေနရပါသလား။

သင့္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာမ်ား  သင့္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာမ်ား  

ရွိေနေသးလွ်င္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ ္ရွိေနေသးလွ်င္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ ္

ခန္႔အပ္ျခင္းေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္  ခန္႔အပ္ျခင္းေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္  

ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ-ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ-

ေငြစုျခင္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ထားပါ

စုေငြ၊ သုံးေငြႏွင့္ အိမ္သို႔ပို႔မည့္ေငြပမာဏမ်ားကို တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားပါ

ပိုက္ဆံကို မသုံးမီ သို႔မဟုတ္ အိမ္သို႔မပို႔မီ အရင္စုပါ

ေငြပိုမသုံးမိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မိမိ၏အသုံးစရိတ္ကို 
မွတ္စုေရးထားပါ

ပိုသည့္ေငြအားလုံးကို စုထားပါ

ေငြစုစာအုပ္တြင္ တိုးပြားလာသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေငြစု
မွတ္တမ္းကို ပုံမွန္စစ္ေဆးပါ

သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ား
ကို က်င့္ႀကံျခင္း။ကို က်င့္ႀကံျခင္း။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  
ပိုက္ဆံမေခ်းရေစရန္ ပိုက္ဆံကို စုပိုက္ဆံမေခ်းရေစရန္ ပိုက္ဆံကို စု

ထားပါ။ထားပါ။

#1

အဂၤလိပ္

ဘာသာ

ျမန္မာဘာသာဘာဟာဆာ 

အင္ဒိုနီးရွား

ဘာသာ

$$

ေငြစုသည့္အမူအက်င္ ့ေငြစုသည့္အမူအက်င္ ့
တစ္ခု ရွိပါေစတစ္ခု ရွိပါေစ

တစ္ရက္
လွ်င္ ၃ ေဒၚ
လာ စုျခင္း

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚ
လာ ၁,၀၀၀ ထက္

ပိုသည္
=

#2
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$ $

$

အီလက္ထေရာနစ္ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ အိမ္သို႔ေငြပို႔ပါ
အီလက္ထေရာနစ္ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ ေငြပို႔ျခင္းသည္ စိတ္ခ်ရၿပီး လြယ္ကူအဆင္ေျပပါသည္။ ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ ဖုန္းတစ္
လုံးသာ လိုအပ္ပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ေငြလႊဲျခင္း သည္ ႏိုင္င ံ
ရပ္ျခားရွိသင့္မိသားစုထံသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ ္
ဆင့္ ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္သည့္ လြယ္ကူေသာနည္း 
လမ္းျဖစ္သည္။ ၎ကို မည္သည့္ေနရာ 
တြင္မဆို ေနရာတိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ID၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္/PIN ႏွင့္ 

တစ္ခါသုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ား (OTP) ကို မည္သူကိ ု

မွ် မေပးပါႏွွင့့့္

ေအးဂ်င့္တြင္ လိုင္စင္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးေသာ

အခါမွသာလွ်င္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေရးအတြက္  

သင့္၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ဓာတ္ပုံကိုသာ ပို႔ေပးပါ 

သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ပါ

စိတ္ခ်ရေသာ အီလက္ထေ
ရာနစ္နည္းျဖင့္ ေငြလႊဲနည္း-

အီလက္ထေရာနစ္ေငြလႊဲျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

အီလက္ထေရာနစ္ေငြလႊဲျခင္းသည္ လြယ္သည္
ဟုၾကားမိပါသည္။ 
၎ကို ဘယ္လိုျပဳလုပ္ႏိုင္သလဲ။

သင့္တြင္ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုရွိရမည္*၁။၁။

စကၤာပူ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင ္
ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ လိုင္စင္ရွိေသာ  
ေငြလႊဲျခင္းကုမၸဏီကို ရွာပါ 
(https://eservices.mas.gov.sg/fid)

၂။၂။

သင္၏ အီလက္ထေရာနစ္ေငြလႊဲျခင္းအတြက္ 
အေသးစိတ္လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင ္
ထားပါ (ဥပမာ အမည္အျပည့္အစုံ၊ FIN န ံ
ပါတ္၊ ဘဏ္အမည္ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲ)

၃။၃။ 

INFORM
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*သင့္တြင္ ဘဏ္အေကာင့္မရွိ၍ အေကာင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အကူအညီလို

အပ္လွ်င္ အလုပ္ရွင္ကိုေျပာပါ။ POSB Payroll အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္လွ်င္ လစဥ္ 

အနည္းဆုံးလက္က်န္ေငြ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးအပ္ႏွံထားရမည့္ေငြ မလိုအပ္

ပါ။ www.posb.com.sg/fdwguide တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ တစ္ဆင့္ခ်င္းလမ္းၫႊန ္

ခ်က္ကို ကိုးကားပါ။ အျခားဘဏ္တစ္ခုတြင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္လွ်င္ ဖြင့္ျခင္းႏွင့္  

အေကာင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အရင္ဆုံးစစ္ေဆးပါ။



COVID-19 ေရာဂါကို တိုက္COVID-19 ေရာဂါကို တိုက္
ဖ်က္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ဖ်က္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ 
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကာကြယ္ပါတစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကာကြယ္ပါ

မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ၊ အျခားသူမ်ားမိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ၊ အျခားသူမ်ား
ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ

TraceTogether (TT) သည္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ရွာေဖြေ
ဖာ္ထုတ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး COVID-19  
ျပန္႔ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ TT App ႏွင့္ တိုကင ္
သည္ အျခားဖုန္းမ်ားႏွင့္ Bluetooth အခ်က္ျပမ်ားကို 
အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အနီးအ
နားရွိ တိုကင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး သင္ရွိေနေသာေနရာ
ကို ရွာေဖြမည္မဟုတ္ပါ။ စူပါမားကတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေဈးဝယ္စင္တာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ဝင္ေရာ
က္ရန္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဝင္ခြင့္စာရင္းသြင္းျခင္းမ်ား
အတြက္ TT App သို႔မဟုတ္ တိုကင္ကို အသုံးျပဳရန္
လိုအပ္ပါသည္။
 
TT App ကို ယခုပဲ စနစ္ထည့္သြင္းပါ သို႔မဟုတ္ မိမိ
တြင္ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္းရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
သို႔မဟုတ္ သင့္အနီးရွိ CC တြင္ တိုကင္ကို သြားေရာ
က္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ သင္က ဖုန္း App ကို အသုံးျပ 
ဳႏိုင္လွ်င္ တိုကင္မလိုအပ္ပါ။

သင့္တြင္ TT App မရွိလွ်င္ ျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္ဖြင့္ထားေသာ သင့္ရပ္ကြက္လိပ္စာ အနီးရွိ ရပ္ကြက္အသင္းတိုက္(CC) တြင္ TT 

တိုကင္ကို သြားေရာက္ယူေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ CC မ်ား၏ စာရင္းအတြက္ https://token.gowhere.gov.sg ကို ဝင္ေရာက ္

ၾကည့္ရႈပါ။

App ကို ေဒါင္းေလာ့ဒ္လုပ္ရန္ 

QR ကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ပါ သို႔မ

ဟုတ္ tracetogether.gov.sg 

ကို သြားပါ။

၁။၁။

App ကိုဖြင့္ပါ။  သင္၏ဖုန္းနံပါတ ္

ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ပါ။ 

SMS မွတစ္ဆင့္ ပို႔လိုက္ေသာ  

တစ္ခါသုံး Pin ကို ထည့္ပါ။

၂။၂။
Bluetooth ဖြင့္ပါ။ 

သင္က COVID-19 ျဖင့္ ထိေတြ႕ 

မိခဲ့လွ်င္ ဤအရာက သင့္ကို  

သတိေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၄။၄။

စနစ္ထည့္သြင္းျခင္း ၿပီးဆုံးပါၿပီ။ 

ျဖစ္ပြားမႈမၿပီးမခ်င္း သင့္ App  

ႏွင့္ Bluetooth ကို ဖြင့္ထားပါ။

၅။၅။

TT Mobile App ကို 
စနစ္ထည့္သြင္းနည္း

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစား၍ လမ္းေဘးေနရာမ်ား 

တြင္ လူမစုေဝးပါႏွင့္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအခ်င္း 

ခ်င္း အစားအစာကို မွ်ေဝမ

စားသင့္ပါ

အဖြဲ႕မွလူမ်ားသည္ အခ်င္း 

ခ်င္း အနည္းဆုံး ၁ မီတာ ခြာ 

ေနသင့္ပါသည္

ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားကို  

လမ္းပိတ္သလိုျဖစ္ႏိုင္၍ MRT ဘူ

တာ႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘတ္စကား

ဂိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္

သူေနရာမ်ားတြင္ လူစုေဝးျခင္းကို 

ေရွာင္က်ဥ္ပါ

အဖြဲ႕လိုက္ လူစုျခင္းကို ၈  

ေယာက္အထိ ကန္႔သတ္ေ

ပးထားပါသည္၊ အဖြဲ႕မွလူ

မ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွ 

လူမ်ားႏွင့္ ပူးကပ္ေရာေႏွာ

မေနရပါ

အစာစားေနစဥ္၊ ေသာက္ေန

စဥ္ သို႔မဟုတ္ အျပင္းစား 

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္တို႔မွ

လြဲ၍ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း 

တပ္ထားပါ

အျပင္သြားေသာအခါ 

တိုကင္ကို သင္ႏွင့္အတူ 

အၿမဲေဆာင္ထားပါ။

ထိုအစိမ္းေရာင္မီးက  

မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္  

လင္းေနသည္ကို စစ ္

ေဆးပါ။

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဝင္ခြင့္စာရင္းသြင္းျခင္း

မ်ားအတြက္ TT App သို႔မဟုတ္ တိုကင္ကို 

အသုံးျပဳပါ။ 

သင့္တိုကင္က ခ်ိဳ႕ယြင္း 

ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အထား 

မွားလွ်င္ 6973 6511 ကို 

ေခၚဆိုပါ။

TT တိုကင္ သြားယူနည္းႏွင့္ အသုံးျပဳနည္းTT တိုကင္ သြားယူနည္းႏွင့္ အသုံးျပဳနည္း
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လက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။လက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။
ေအာက္ပါအခ်က္ ၈ ခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး လက္မ်ားကို ေရႏွင့္ဆပ္ျပာျ

ဖင့္ ပုံမွန္ေဆးေၾကာပါ။

လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကား

၂၂

လက္ဖမိုးမ်ား

လက္မမ်ား၏ေအာက္ေျခ

၃၃

၄၄

လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ လက္

ဖမိုးဘက္အျခမ္း

လက္သည္းမ်ား

၅၅ ၆၆

လက္ေကာက္ဝတ္မ်ား ေရစင္ေအာင္ေဆးခ်ၿပီး  

ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္သုတ္ပစ္ပါ

၇၇ ၈၈

၁၁

၃။ ၃။ 
သင့္ဖ႐ိုဖိုင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး FIN အ 

ေသးစိတ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။ 

MOH က သင့္ကို ဆက္သြယ္ရန္လို

အပ္လာ လွ်င္ ဤအရာသည္ သင္ျဖစ ္

ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

အတည္ျပဳ ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။

မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေရးအတြက္ သင္၏အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကတ္ျပားကို ယူေဆာင္လာၿပီး မွတ္ပုံတင္ရန္ သင့္ဖုန္းနံပါတ္

ကိုလည္း ေပးခဲ့ပါ။ 



လိမ္ညာမႈမ်ားကို သတိထားပါလိမ္ညာမႈမ်ားကို သတိထားပါ

အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေခ်းေငြအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဆုထုတ္ယူရန္ဟု ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေသး 

စိတ္မ်ားကို ေတာင္းခံေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ မက္ေမာဖြယ္ ေခ်းေငြႏႈန္းထားမ်ား 

ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းသည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို လက္ခံရရွိလွ်င္ ၎တို႔သည္ လိမ္ညာမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္

သည္။ လိမ္ညာသူမ်ားသည္ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး အယုံလြယ္ေသာ သားေကာင္မ်ား၏ ပင္ပင္

ပန္းပန္းရွာေဖြထားေသာ ေငြကို လွည့္စားရယူရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကို ရွာေဖြေနၾက

ပါသည္။ ၎တို႔၏ ေနာက္ထပ္သားေကာင္ အျဖစ္မခံပါႏွင့္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘဏ္အေသးစိတ္အခ်က္သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘဏ္အေသးစိတ္အခ်က္

မ်ားႏွင့္ OTP တို႔ကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္မေျပာျပပါႏွင့္။ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ OTP တို႔ကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္မေျပာျပပါႏွင့္။ အစိုးရေအဂ်င္စီ

မ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေသာအခါ

မွ မေမးျမန္းပါ။မွ မေမးျမန္းပါ။

သင္သည္ အိမ္အကူအျဖစ္သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး မိမိႏွင့္ တစ္အိမ္တည္းေန 

ထိုင္ေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္သာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကို သူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္

ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားအိမ္ေထာင္စုအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ခိုင္းေစ၍မရပါ။ 

သင့္ကို ထိုသို႔လုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစလာပါက MOM သို႔ တိုင္ၾကား

ရန္ 1800 339 5505 ကို ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

သင္အေနျဖင့္ အပိုဝင္ေငြရရွိရန္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို မလုပ္ရပါ သို႔မဟုတ္ 

အျခား FDW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔ ထုတ္ကုန္မ်ား မေရာင္းခ်ရပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ ္

သည္ကို ေတြ႕ရွိရလွ်င္ သင့္ကို ဒဏ္တပ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ခ်ႏိုင္

သည္၊ ထို႔ျပင္ သင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္သြားမည္။

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္ထြက္လုပ္ေနစဥ္ သူ၏ကေလးမ်ားကို အျခား 

ေဆြမ်ိဳးအိမ္သို႔ပို႔လွ်င္ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သင့္အေန 

ျဖင့္ ထိုေဆြမ်ိဳးအိမ္သို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္သြားႏိုင္သည္။ သင့္အေန 

ျဖင့္ ေဆြမ်ိဳး၏အိမ္ရွိ အိမ္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရန္မလိုအပ္သ၍ ဤအရာကို ခြင္ ့

ျပဳထားပါသည္။

မိမိ၏သုခခ်မ္းသာကို ကာကြယ္ၿပီး ေအာက္ပါအလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သတ ္
မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ

ခြင့္ျပဳသည့္အရာႏွင့္ခြင့္ျပဳသည့္အရာႏွင့္ ခြင္မ့ျပဳသည္အ့ရာမ်ားခြင္မ့ျပဳသည္အ့ရာမ်ား
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အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနပါအဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနပါ

လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ သင္ၾကားေပးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (FAST) မွ ဦး

စီးေဆာင္႐ြက္ေသာ "Brother Agony Session" ကို Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ပါ။ 

သင့္အေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေနပုံကို မွ်ေဝၿပီး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္း

ထားပုံအေၾကာင္းကို ေျပာျပပါ။

ရက္စြဲ-ရက္စြဲ- လတစ္လ၏ ေနာက္ဆုံး တနဂၤေႏြေန႔

ဝဘ္ဆိုက္-ဝဘ္ဆိုက္- www.facebook.com/fast.org.sg

FAST ႏွင့္ စကားေျပာၾကရေအာင္FAST ႏွင့္ စကားေျပာၾကရေအာင္

QR ကုဒ္မွတစ္ဆင့္ QR ကုဒ္မွတစ္ဆင့္ 
FAST အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းကို FAST အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းကို 
အခမဲ့ စာရင္းသြင္းပါ။အခမဲ့ စာရင္းသြင္းပါ။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဌာန (CDE) သည္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အကူအညီကို ေပးအပ္ၿပီး 

FDW မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို အႀကံေပးသည့္ အစိုးရႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

CDE သည္ ဆံပင္ညႇပ္ျခင္း၊ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကဲ့

သို႔ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏႈန္းထားမ်ားကို ပါတနာမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ရန္အစီအ 

စဥ္တစ္ခု ရွိပါသည္။

 

အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းသည္ စကၤာပူတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ FDW မ်ားအားလုံးကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန ္

တြင္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ 

QR ကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ပါ သို႔မဟုတ္ url လင့္ခ္ကို အသုံးျပဳပါ QR ကုဒ္ကို စကန္ဖတ္ပါ သို႔မဟုတ္ url လင့္ခ္ကို အသုံးျပဳပါ 

ဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ရန္ www.cde.org.sg/cdemembership။ဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ရန္ www.cde.org.sg/cdemembership။

အခမဲ့ CDE အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းအခမဲ့ CDE အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း
CDE ကို ၎တို႔၏ အCDE ကို ၎တို႔၏ အ
ဖြဲ႕ဝင္မ်ား Facebook ဖြဲ႕ဝင္မ်ား Facebook 
စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္
သြယ္ထားပါ။သြယ္ထားပါ။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားအိမ္အကူမ်ား (FDW) အတြက္ MOM အကူ

အညီေပးေရးလိုင္း

လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

1800 339 5505

သုခခ်မ္းသာ၊ လစာႏွင့္ အျခားအလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံေပး 

ျခင္းအတြက္

အျခားအေရးေပၚကိစၥမ်ား

ရဲစခန္း  

999

လူနာတင္ယာဥ္/ မီးသတ္   

995

ဘဂၤလားေဒ့့ရ္ွွ
6255 0075

သီရီလကၤာ
6254 4595

ကေမာၻဒီယား
6341 9785

အင္ဒိုနီးရွား
6737 7422  
9295 3964

အိႏၵိယ
9172 9803

သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
သံ႐ုံးမ်ား

ဖိလစ္ပိုင္ 
6737 3977

ျမန္မာ
6735 1672

ထိုင္း
6737 2475 
8421 0105

အျခားအကူအညီေပးေရးလိုင္းမ်ား

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏွင့္ လွည့္လည္သြားလာသူမ်ား၏ လူမႈေရး 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

လက္ေအာက္ေကာ္မရွင္ (ACMI)

9188 9162

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႕အစည္း  

(စကၤာပူ) 

6836 2618

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဌာန (CDE)

1800 2255 233 (24 နာရီ)

လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ သင္ၾကားေပးေရးအတြက္ ႏိုင္

ငံျခားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (FAST)

1800 339 4357 (24 နာရီ)

စကၤာပူ၏ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီေသာအ

ဖြဲ႕မ်ား (SOS)

1800 221 4444 (24 နာရီ)
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