01

စာစဥ္ ၂၃ / ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ

INFORM
စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူမ်ား (MDW မ်ား) အတြက္ လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန (MOM) စာေစာင္

ေရာဂါအႏၲရာယ္ ကင္းပါေစ၊
ေရာဂါအႏၲရာယ္ကင္းေအာင္
ေနပါ
COVID-19 ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ က လူတိုင္းအတြက္ ခက္ခဲ
ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၂၁ က အားလုံးအတြက္ ပိုေကာ
င္းလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရေအာင္။
COVID-19 အေျခအေနက ဆက္လက္ရွိေနေသးတာ
ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ သတိရွိရွိ ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ေဘးက
င္းေစဖို႔ ခပ္ခြာခြာေနပါ၊ ပါးစပ္ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ပါ၊ လူအ
မ်ားအျပား အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းနဲ႔ လူထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြကို ေရွာ
င္ၾကဥ္ပါ။
ဒီကပ္ေရာဂါကို ခုခံတိုက္ခိုက္မႈေတြက မၿပီးေသးပါဘူး။ လူ
တိုင္း က်န္းမာ၊ ေဘးကင္းေစဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အ
ပိုင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရေအာင္။

သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုလည္း
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိလိုပါတယ္။
အလုပ္နားရက္မွာ သင္ ဘာလုပ္သလဲ၊ သင့္အလုပ္ရွင္နဲ႔
ဆက္ဆံေရး ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာျပပါ။

စာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ပါEngagement Department, Foreign
Manpower
Management Division,
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01,
Singapore 33994 6
သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ပို႔ရန္mom_fmmd@mom.gov.sg
ေပးပို႔သည့္အခါ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္တို႔ကို ထည့္သြင္းရန္
မေမ့ပါႏွင့္။

အေထာက္အကူအျဖစ္ဆုံး အ
ေၾကာင္းအရာတင္ျပသူ ၁၀ ဦးက
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားပါ သည့္အိ
တ္ကို လက္ေဆာင္ ရရွိပါမည္။

အလုပ္နားရက္တြင္ စြမ္းရည္အသစ္မ်ား ေလ့လာပါ
JOE ANN CALVERO LONZANIDA ကဲ့သို႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
စြမ္းရည္မ်ား ေလ့လာပါ
သူသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။
သူ၏ပထမဆုံး အေတြ႕အႀကဳံျဖစ္သည့္ အလုပ္ရွင္၏ သက္ႀကီး
႐ြယ္အို မိဘႏွစ္ပါးကို ဂ႐ုစိုက္ရာမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို စိတ္
အားထက္သန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သင့္စိတ္ဖိစီးမႈကို စီမံႏိုင္ရန္ ေလ့လာပါ။
သင့္အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးလား။
ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မွာ အသားမက်ႏိုင္ဘူးလား။
သည္ စိတ္ဖိစီးမႈ လကၡဏာတစ္ခုခုကို ႀကဳံ

သြယ္ၿပီး သင့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျပာျပရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ နာက်င္ေ

ေတြ႕ခံစားေနပါက ခ်က္ခ်င္း အကူအညီ ရွာ

စျခင္းကဲ့သို႔ မေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စိတ္ထြက္ေပါက္မရွာမီ

ေဖြပါ။

သင္တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ကိုဂ႐ုစိုက္၍ ကူညီခ်င္သူမ်ားရွိေၾကာင္းကို
သတိရပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈ လကၡဏာမ်ား

ႏိုင္ငံျခားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအကူအ
ညီႏွင့္
သင္ၾကားေပးေရး အဖြဲ႕အစည္း (FAST) မွတစ္ဆင့္ ေလ့လာ
သင္ယူခဲ့ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စြမ္းရည္အသစ္မ်ားျဖင့္ Joe
Ann သည္ ရာထူးအသစ္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိ
လာၿပီး လစာလည္း တိုးသြားသည္။

ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေသာ ခံ
စားခ်က္
စိတ္ခံစားမႈ ပြင့္ထြက္ျခင္း (ေဒါသ၊ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စိတ္အ
ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ မဆင္မျခင္ျဖစ္ျခင္း)။

“စကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။ ကြၽန္မ

စိတ္ခံစားမႈ အေျပာင္းအလဲ မၾကာခဏ ျဖစ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္

ကိုယ္ကြၽန္မ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရရွိၿပီး ဒီအတြက္

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝမ္းနည္းျခင္း တစ္ခုခု။

ေၾကာင့္ အလုပ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး လစာ ပိုေကာ
င္းပါတယ္။ သင္တန္းေတြတက္ဖို႔ MDW အားလုံးကိုလည္း တိုက္တြ

အၿမဲ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္

န္းခ်င္ပါတယ္၊ ဒါမွသာ သူတို႔အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မွန္ကန္

ေၾကာက္႐ြံ႕ေနျခင္း။

တဲ့စြမ္းရည္ေတြရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။သင္တန္းေတြတက္ေရာက္သင္ၾကား

ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္းအ

ဖို႔အတြက္ MDW ေတြကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့အတြက္ FAST ကို ေက်းဇူးတင္
ပါတယ္။”

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦး

သင္၏အလုပ္ရွင္၊ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွာေပးသည့္ ေအဂ်င္စီကို ဆက္

မိမိကိုယ္ကိုယ္ နာက်င္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ

ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ စဥ္းစားျခင္း။

အေျခအေနမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္ရန္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

သင္တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ကိုဂ႐ုစိုက္၍ ကူညီခ်င္

Joe Ann သည္ FAST ၏ သင္တန္းဆရာတစ္ဦးက ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေသာ ျပဳစုေစာင့္

သူ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကို သတိရပါ။

ေရွာက္မႈ သင္ၾကားေပးေရး အစီအစဥ္ခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘သက္ႀကီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အထူးျပဳ အ
စီအစဥ္’ ကို သူ႔အလုပ္ရွင္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္
MDW မ်ားအား ၎တို႔၏အလုပ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မသိမျဖစ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္ေရး စြမ္းရည္မ်ား သင္ၾကားေပးသည့္ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ ဆီး၊ ဝမ္းဆိုင္ရာ ဂ႐ုစိုက္မႈ၊ ကိုယ္
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရႏွင့္ အေရးေပၚစီမံခန႔္ခြဲမႈ
တို႔ ပါဝင္သည္။
သူသည္ သက္ႀကီးပိုင္း မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို အထူးျပဳသ
င္ၾကားေသာ အစီအစဥ္ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

သင္တန္းမ်ားကိုၾကည့္ရန္ https://www.fast.org.

စိတ္ဖိစီးမႈ သို႔မဟုတ္ ပူပန္ေသာက ခံစားရေနပါက ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ:
စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး သင္ယုံၾကည္ရ

သင္၏ အလုပ္ရွာေပးသည့္ အင္

ေအာက္ပါ NGO မ်ားကို ဖုန္းေခၚ

သူကို ေျပာျပပါ။

ဂ်င္စီမွ အကူအညီ ရယူပါ။

ဆိုပါ။

Centre for Domestic Employees (CDE)
www.cde.org.sg
1800 225 5233
Foreign Domestic Worker Association
for Social Support and Training (FAST)
www.fast.org.sg
1800 339 4357

sg/fast-training/training-courses/ ဝဘ္ဆိုက္
သို႔ ဝင္ၾကည့္ပါ

02

03

စု႐ုံးျခင္းကို

သင္သည္ ေဘးကင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို ခ်ိဳး

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ေဖာက္ေၾကာင္း လက္ပူးလက္ၾကပ္ မိလွ်င္ MOM က သင္၏အ

ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္က ေဘးကင္းေသာ

လုပ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည္။

အစိုးရအရာရွိပုံစံလိမ္ညာမႈမ်ား အေယာင္ေဆာင္ျခင္း

လုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ေနာင္တြင္ စကၤာပူ၌ အ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာျခင္းရွိ၊ မရွိ
ေသခ်ာေစရန္ MOM ႏွင့္ NParks အရာရွိမ်ား

လိမ္ညာမႈမ်ားမွ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ပါ

က ၎တို႔၏တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ထိုလိမ္ညာမႈမ်ားတြင္ လိမ္ညာသူမ်ားသည္ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕

ခပ္ခြာခြာေနျခင္း အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာ

မ်ားပုံစံ ဟန္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔က သင္၏ဘဏ္အေကာင့္တြင္ ျပႆနာ

ျခင္းမရွိဘဲ MDW မ်ားၾကား လူထူထပ္စြာစု႐ုံး

မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ကမ္းလွမ္းပါမည္။ ၎တို႔က

ျခင္း၊ လူအုပ္စုမ်ား ေရာေႏွာျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ဧ

သင္၏ခရက္ဒစ္ကတ္ / ဘဏ္အေကာင့္ အေသးစိတ္ႏွင့္ သင္၏ တစ္ခါသုံး

(SPF) မွ သို႔မဟုတ္ လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန (MOM) မွကဲ့သို႔ အစိုးရေအဂ်င္စီ

ရိယာမ်ားတြင္ စုေဝးျခင္းတို႔သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏို

စကားဝွက္မ်ား (OTP မ်ား) ကိုလည္း ေတာင္းပါမည္။

င္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က

ဖြင့္ရန္အတြက္ 92323195

တ္ႏွင့္ OTP ေပးပါ။

အလိမ္မခံရပါေစႏွင့္။
ကိုယ္ေရးအေသးစိတ္၊ ဘဏ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တစ္ခါသုံးစကား

ေဘးကင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္

ကင္းေသာ အျပဳအမူကို လိုက္နာၾကပါရန္

ေၾကးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္

MOM ႏွင့္ Nparks ကဲ့သို႔ ပါတနာေအဂ်င္စီမ်ား

လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလၾကားတြင္ ေဘးကင္းေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို ခ်ိဳး

က တိုက္တြန္းလိုသည္။

တ္ထားလိုက္ပါသည္။

ဘဏ္အေကာင့္ အေသးစိ

MDW အားလုံးသည္ COVID-19 ကာလအ
န္အတြက္ သတိရွိရွိ ဆက္လက္ေနထိုင္၍ ေဘး

သင္၏ ATM ကတ္ကို ယာယီပိ

ကို ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး သင္၏

သတိထားမိသည္။

တြင္း မိမိကိုယ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ကာကြယ္ရ

ခင္မင္ရပါေသာ သုံးစြဲသူခင္ဗ်ာ၊

ေဖာက္သည့္အတြက္ MDW ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သတ္မွ

ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္

တ္ခ်က္ေက်ာ္လြန်ျပီးလူအမ်ားစုေဝးျခင္းႏွင့္ ပါးစပ္ႏွာေခါင္းစည္း မတပ္သည့္အတြ

ျဖစ္သည့္၊ျပစ္မႈျဖစ္ေသာလူစု႐ုံးျခင္းကို ေရွာင္

က္ ၎တို႔ကို $300 - $1,000 ၾကား ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့သည္။

ဝွက္ (OTP) ကို မည္သူ႔ကိုမွ် မေပးပါႏွင့္။
စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး SMS သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပန္မေျဖပါႏွင့္။
ထိုဖုန္းနံပါတ္ကို ပိတ္ထားၿပီး လိမ္ညာမႈအျဖစ္ တိုင္ၾကားပါ။

ထိုကဲ့သို႔ မက္ေဆ့ခ်္ပုံစံမ်ိဳးကို စာမျပန္ပါႏွင့္

ၾကဥ္ပါ။

လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူပါ၊ တာဝန္ခံမႈရွိပါ။
ေဘးကင္းေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအမံမ်ား
(SMM) ကို လိုက္နာပါ

#1

ကားေျပာင္းစီးသည့္ေနရာမ်ား၊ ကားမွတ္တိုင္မ်ား၊ ေလွ်ာက္

လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

လမ္းမ်ား၊ ကုန္းေက်ာ္တံတားႏွင့္ ေျမေအာက္ေလွ်ာက္လမ္း

ဆာင္ရ။
စားခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေသာက္ခ်ိန္မွလြဲ၍ ပါးစပ္ႏွာေခါင္းစည္းကို

ကို ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ပို႔ေပးလို႔ရမလား။ အရမ္း အ
လ်င္လိုေနလို႔ပါ။

#2
လမ္းေဘးေနရာမ်ားတြင္ လူမစုေဝး

သင္၏ WhatsApp အဆက္အသြယ္မ်ားမွ ေပးပို႔ေစကာမူ WhatsApp တြင္
ရရွိေသာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သတိထားပါ။
သင္၏ WhatsApp အေကာင့္ အတည္ျပဳကုဒ္မ်ား၊ ကိုယ္ေရး အခ်က္အ
လက္၊ ဘဏ္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ခရက္ဒစ္/ဒက္ဘစ္ ကတ္အေသးစိတ္ႏွင့္

မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ မိသားစုအဖြဲ႕ဝင္ထံမွ မေတာ္တဆ ပို႔လိုက္မိသည့္ ဂဏန္း
ေျခာက္လုံး အတည္ျပဳကုဒ္ကို ထပ္ဆင့္ပို႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ WhatsApp မက္
ေသာေၾကာင့္ ထိုမက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို စာမျပန္ပါႏွင့္။

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းမ်ားကို မ

အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ တိုကင္ကို အသုံးျပဳပါ

ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္-

ေဆ့ခ်္မ်ားကို သင္ လက္ခံရရွိႏိုင္သည္။ သင္၏ WhatsApp အေကာင့္ကို ဆုံးရႈံးႏိုင္

သင္၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္

ထိစပ္မိသူ ေျခရာခံျခင္း အဆင္ေျပေစရန္ TraceTogether
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ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ လူစုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အခ်ိန္တိုင္းတပ္ပါ

မွ်ေဝပါႏွင့္

မွ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ပါ။
လိုက္မိသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ထိုကုဒ္

အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၁ မီတာ အကြာတြင္ေနပါ

တစ္ဖြဲ႕တည္းအတြင္း၌သာေနၿပီး အဖြဲ႕ေပါင္းျခင္း မလုပ္ေ

ထိုကဲ့သို႔ လိမ္ညာမႈ၏ သားေကာင္မျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း

ဟိုင္း၊ ဂဏန္း ၆ လုံးကုဒ္ကို မေတာ္တဆ ပို႔

လမ္းပိတ္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ MRT ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ ဘတ္စ္

အဖြဲ႕ငယ္မ်ားသာ ဖြဲ႕ပါ (၈ ေယာက္ႏွင့္ေအာက္)

WhatApp အေကာင့္ကို သိမ္းယူသည့္လိမ္ညာမႈမ်ား

တစ္ခါသုံးစကားဝွက္ (OTP) တို႔ကို မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအပါအဝင္ မည္
သူကိုမွ် ေပးမသိပါႏွင့္။
‘Two-Step Verification’ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဖြင့္ထားပါ- WhatsApp ကို
ဖြင့္ၿပီး ‘Settings’ (ဆက္တင္) > ‘Account’ (အေကာင့္) > ‘Two-step
verification’ (ႏွစ္ဆင့္ခံ အတည္ျပဳျခင္း) > ‘Enable’ (ဖြင့္ရန္) သို႔သြားပါ။

ဂုဏ္ယူပါတယ္။ခင္မင္ရပါေသာ သုံးစြဲသူခင္ဗ်ား၊

လိမ္ညာသူမ်ားက အလြယ္တကူ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ သင့္အသံေမးလ္

သင္သည္ $100,000 ထီဆုႀကီး ေပါက္ပါသည္။ သင္၏

အေကာင့္၏ မူရင္း PIN နံပါတ္ကို ေျပာင္းပါ။ သင္၏ အသံေမးလ္အေကာင့္

ဘဏ္အေကာင့္အေသးစိတ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ ပို႔ေပးပါ။

ကို အသုံးမျပဳပါက ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိတ္ပစ္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ
ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ပါႏွင့္။
သင္သည္ ဆုမဲေပါက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ဆုေငြလႊဲေပးရန္အတြက္ သင္၏ ဘဏ္
အေကာင့္အေသးစိတ္ကို ေတာင္းသည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္သည္။ ထို

ပိုမိုသိရွိရန္ လိမ္ညာမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဖုန္းလိုင္း 1800 722 6688

ကဲ့သို႔ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို စာမျပန္ပါႏွင့္။

ကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ www.scamalert.sg ကိုဝင္ၾကည့္ပါ။
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SGWORKPASS အက္ပ္ကိုသုံး၍ သင့္လစာအခ်က္အ
လက္ကို ၾကည့္ပါ

သင္သိပါသလား။

ငါတို႔ အလုပ္နားရက္ပဲ။
ငါတို႔ ဒီေန႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ ဥပေဒမ်ားအရ သင္သည္ သင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါ

ခြင့္ျပဳမႈ အေျခအေန၊ ခြင့္ျပဳမႈ သက္တမ္းကုန္/ထုတ္ေပး/သက္တမ္းတိုး/ပယ္ဖ်က္သည့္ ရက္စြဲ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အမည္တို႔

မစ္ကတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာ၌ အိမ္အကူအျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္

အပါအဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သင္၏ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို SGWorkpass အက္ပ္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။

သည္။ အပိုဝင္ေငြရရွိေစရန္ သင္၏ အလုပ္နားရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္
ကို လုပ္၍မရပါ။
ကိုယ္စိတ္က်န္းမာေစရန္အတြက္ သင္၏ အလုပ္နားရက္မ်ားကို အနားယူရန္၊
အားျပည့္ေစရန္ႏွင့္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေပ်ာ္႐ႊင္ေစ
ရန္ အသုံးျပဳသင့္သည္။

အိမ္သန႔္ရွင္းေရးကို နာရီအနည္းငယ္ေ
လာက္လုပ္ၿပီး အပိုဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္တယ္လို႔
အသိတစ္ေယာက္ဆီက ၾကားတယ္။

တစ္ခုခု ေရာင္းမယ္ဆိုရင္
ေကာ။

အသစ္- ယခုအခါသင္သည္ SGWorkPass တြင္ “See my Salary Information (လစာအခ်က္အလက္ ၾကည့္ရန္)” ဘားတန္း
မီးခိုးေရာင္ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္၏ Singpass ျဖင့္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္၍ သင့္လစာအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။

SINGPASS အတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း

အလုပ္နားရက္ေတြမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္တာ တရားမ

Singpass ျဖင့္သင္သည္ အြန္လိုင္းတြင္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ဝင္ဘူးေနာ္။ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ထိခိုက္ဒဏ္
ရာရရင္ ေဆးကုသမႈအာမခံ မရွိဘူး။ အဲ့လိုလုပ္တာကို ဖမ္းမိ
သြားရင္ ဒဏ္တပ္ႏိုင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္ခ်ႏိုင္တယ္၊

လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား
Singpass အေကာင့္မရွိေသးပါက https://go.gov.sg/registersingpass တြင္ စာရင္းသြင္းပါ။ စာရင္းသြင္းသည့္အခါ Singpass
ပင္နံပါတ္ကို သင့္အလုပ္ရွင္၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လိပ္စာသို႔ စာ
ပို႔ပါမည္။

အဲ့တာကလည္း ျပစ္မႈျဖစ္တဲ့အရာ

ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိမ့္မယ္။

တစ္ခုပဲ

အိမ္ကို ျပန္ပို႔ခံရမွာျဖစ္ၿပီး သင့္မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့

သင့္အေကာင့္ႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္
အလက္ကို ကာကြယ္ရန္ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားအေကာင့္ထဲဝင္ေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္ကိုမည္သူ႕ကိုမွမေျပာျပပါႏွင့္
စကားဝွက္ကို ျပန္လည္အသုံးမျပဳပါႏွင့္- အေကာင့္ဝင္ေရာက္သည့္ အ

မွာ မဟုတ္ဘူး။
ငါ အႀကံရၿပီ။ ငါတို႔အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ
ငါတို႔ရဲ႕ အလုပ္နားရက္ကို အနားယူဖို႔နဲ႔ အားျပည့္
ေစဖို႔ အျပည့္အဝ အသုံးခ်သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။

အေၾကာင္းအရာအသစ္တစ္ခုခု ေလ့
လာသင္ယူဖို႔ သင္တန္းတက္ရေအာင္။

ေကာင္းတယ္။

ခ်က္အလက္ကို မလုံၿခဳံသည့္ အျခားဝဘ္ဆိုက္မ်ားမွ အခိုးခံရႏိုင္ၿပီး သင္၏

သင္၏ Singpass အခ်က္အလက္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါ။

အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္အသစ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

Singpass အေကာင့္ကို ခိုးယူသုံးစြဲရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။.
စကားဝွက္ကို ပုံမွန္ေျပာင္းပါ။
ဂဏန္းနွင့္အကၡရာကိန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၈ မွ ၂၄ လုံးပါဝင္သည့္ ခိုင္မာေသာ စကား

MOM ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစင္တာ – ခန္းမ C တြင္ ကတ္မွတ္ပုံတင္
ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သင့္ကို Singpass အ
ေကာင့္အတြက္ စာရင္းသြင္းပါမည္။

ဝွက္ကို အသုံးျပဳပါ။
မွ်ားေခၚသည့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို သတိထားပါ- သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အ
လက္မ်ားကို ေျပာျပေစရန္ အစိုးရဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ပုံစံတူသည့္ ဝဘ္ဆိုက္

မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ MOM သို႔သြားသည့္အခါ (ဂ

မ်ားရွိႏိုင္သည္။ URL က မွန္ကန္ေၾကာင္း (www.singpass.gov.sg) အၿမဲစစ္

ဏန္းႏွင့အကၡရာကိန္းစဥ္ ၈-၂၄ လုံးပါသည့္၊ ဥပမာ

ေဆးၿပီး လိပ္စာဘားတန္းတြင္ “ေသာ့” သေကၤတကို သတိထားပါ။

ေကာင္းတယ္။

Abde189ie) စကားဝွက္ကို အသင့္ျပင္သြားပါ။
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အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဌာန (CDE)
CDE သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခန႔္အပ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
MDW မ်ားကို အႀကံေပး၊ ကူညီႏိုင္သည္။ အလုပ္တြင္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါက ၎တို႔ကို ဆက္
သြယ္ပါ။

၂၄ နာရီ အကူအညီေပးေရးလိုင္း
1800 2255 233
လိပ္စာ
Peninsula Plaza, 111
North Bridge Road #04-37
Singapore 179098
ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
မနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ၊ တနလၤာမွ
ၾကာသပေတး၊စေနႏွင့္တနဂၤနွေေန႕မ်ား၊
(ေသာၾကာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္
မ်ားမွလြဲ၍)

ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္
ျခင္း အေသးစိတ္အေၾကာင္း ေနာက္
ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ားအ

Amphitheatre @ 20 Anderson Road, Singapore 259978
တြင္ ေနရာသစ္

တြက္ CDE Facebook စာမ်က္ႏွာတြ
င္ ၾကည့္ပါ။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္မွ ဇြန္လကုန္အထိ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ၎ကို ဖြင့္ပါမည္။
အခ်ိုဳ႕ေနရာမ်ားမွ အခမဲ့ ႀကိဳပို႔ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီးၿပီး လက္လုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ CDE ႏွင့္ အျခားပါတနာမ်ားက ေဈးေလွ်ာ့ေပးေသာ
ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကဲ့သို႔ က်ယ္ဝန္းေသာစင္တာရွိ အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူပါ။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူမ်ား (MDW မ်ား) အ အျခားအကူအညီေပးေရးလိုင္းမ်ား
တြက္ MOM အကူအညီေပးေရးလိုင္း

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏွင့္ လွည့္လည္သြားလာသူမ်ား၏ လူ

လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

1800 339 5505

မႈေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္း
ေတာ္ႀကီးလက္ေအာက္ေကာ္မရွင္ (ACMI)

9188 9162

သုခခ်မ္းသာ၊ လစာႏွင့္ အျခားအလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္
ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ အ

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႕အ

ႀကံေပးျခင္းအတြက္

စည္း (စကၤာပူ)

အျခားအေရးေပၚကိစၥမ်ား
ရဲစခန္း

999

6836 2618
လူမႈေရးအကူအညီႏွင့္ သင္ၾကားေပးေရးအတြက္
ႏိုင္ငံျခားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအ
ဖြဲ႕အစည္း (FAST)

လူနာတင္ယာဥ္/ မီးသတ္

995

1800 339 4357 (24 နာရီ)
စကၤာပူ၏ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီေသာအ
ဖြဲ႕မ်ား (SOS)

1800 221 4444 (24 နာရီ)
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သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
သံ႐ုံးမ်ား
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

အိႏၵိယ

သီရိလကၤာ

ဖိလစ္ပိုင္

ကေမာၻဒီယား

မန္မာ

အင္ဒိုနီးရွား

ထိုင္း

6255 0075

6254 4595

6341 9785

6737 7422
9295 3964

9172 9803

6737 3977

6735 1672

6737 2475
8421 0105

