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သတင္း
စကၤာပူ ႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားမ်ား(MDWs)အတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန (MOM)
ထုတ္ေဝသည္  

၂၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁ ထုတ္ေဝသည္ 01

သင္၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာသုခခ်မ္းသာကုိ ျမွင့္တင္ေရးလမ္းညႊန္
စိတ္ဖိစီးမႈအားစီမံထိန္းေက်ာင္းမႈအေၾကာင္းကုိပုိမုိသိလုိပါသလား။
MDWsမ်ားအတြက္ အထူးျဖည့္တင္းေပးထားသည့္ 
“သင္၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာသုခခ်မ္းသာကုိျမွင့္တင္ေရးလမ္းညႊန္” 
စာအုပ္ကုိေဒါင္းလုပ္ ဆဲြပါ။ အဂၤလိပ္၊ တက္ဂေလာ့၊ ဘဟာဆာအင္ဒုိနီးရွား၊ 
ျမန္မာႏွင့္ တမီးလ္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အသားေပးေျပာျပခ်က္မ်ား

သူ႕ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ 
ထိန္းသိမ္းပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍Jo-An Santiago Balberona 
ထံမွ ၾကားသိပါ။ - စာမ်က္ႏွာ 2

Siti Mujiatiကဲ့သုိ႔ သူ႔ေငြေၾကးမ်ားအားစီမံခန္႔ခဲြပုံကုိသင္ယူပါ။ - 
စာမ်က္ႏွာ 7

လမ္းၫႊန္ခ်က္အေၾကာင္း
ပိုမိုဖတ္ရႈရန္ 
ဒီေနရာမွာစကင္လုပ္ပါ
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ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းသည္ 
သင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ 
ထူေထာင္ရာတြင္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
သူ႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ကိုတည္ျမဲ 
ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအႀကံျပဳခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိJo-An Santiago 
Balberona အား မွ်ေဝေျပာျပပါေစ။

ေမး၊ Jo-Anဟုိင္း၊ ရွင့္ အေၾကာင္း ကၽြန္မတုိ႔ကုိထပ္ ေျပာျပပါလား။

ေျဖ၊ ကၽြန္မကJo-An Santiago Balberona ပါ၊ ကေလးသုံးေယာက္ အေမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မစကၤာပူမွာအလုပ္လုပ္လာတာ 

၁၄ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ နားရက္ေတြမွာ ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္မွာေကာင္းေကာင္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ကၽြန္မကုိအေထာက္အကူျပဳဖုိ႔ သင္တန္းေတြ 

တက္ပါတယ္။ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်က္ျပဳတ္နည္းကုိ ကၽြန္မသင္ယူခဲ့ပါတယ္၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြန္မရဲ႕ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကုိပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်မ္းစာအဆင့္ သင္တန္းေတြမွာေတာင္ စာရင္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ 

ဘုရားေက်ာင္းမွာကေလးမ်ားအတြက္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။      
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ေမး၊စကၤာပူမွာအၾကာႀကီးအလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွင့္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကုိရွင္ 
ဘယ္လုိေျပာျပလုိပါသလဲ။

ေမး၊ အျခားMDWsေတြကုိ မွ်ေဝေျပာျပဖုိ႔ အႀကံျပဳစရာတစ္ခုခုမ်ားရွင့္မွာရွိပါသလား။

လက္ရွိအလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္လုပ္တာငါးႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္ရွင္နဲ႔ မိသားစုဟာနားလည္မႈရွိတယ္၊ ကၽြန္မအေပၚ 

ၾကင္နာၿပီးရက္ေရာတယ္။

တစ္ခါတုန္းကနာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ကေလးကုိ ျပဳစုဖုိ႔ အဲဒီညမွာအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္မ 

ႏိုးထခဲ့တယ္။ ကၽြန္မေမာပန္းေနေၾကာင္း ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကသတိထားမိၿပီး ကၽြန္မကုိစကားေျပာတယ္။ 

ကၽြန္မကအေၾကာင္းရင္းကုိရွင္းျပတယ္၊ ကၽြန္မရဲ႕ အိမ္မႈကိစၥေတြကုိလုပ္ၿပီးေနာက္ တေရးတေမာအိပ္ဖုိ႔ သူက 

ကၽြန္မကိုခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ ကၽြန္မနားမလည္ ႏိုင္ဘူး၊ ဒီေတာ့ 

ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိထပ္ေျပာဖုိ႔ သူ႔ကုိယဥ္ေက်းစြာေမတၲာရပ္ခံတယ္၊ ဒါေပမဲ့ နားမလည္ ႏိုင္ေသးဘူးဆုိရင္ 

ထပ္ေလာင္းရွင္းျပဖုိ႔ ကၽြန္မတုံ႔ဆုိင္းမေနဘူး။ ကၽြန္မဟာအမွားေတြ လုပ္ၿပီးအဆုံးသတ္သြား ႏိုင္တာေၾကာင့္ 

ကၽြန္မနားလည္ဟန္ မေဆာင္ဘူး။

ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းဟာသင့္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ကိုတည္ျမဲ ေစရာမွာေသာ့ခ်က္ျဖစ္တယ္။

သင့္ အလုပ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၎က မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ ေၾကာင္းကုိေမးျမန္းၿပီးသင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္အလုပ္ရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိအာရုံစုိက္ၿပီးေသခ်ာစြာနားေထာင္ပါ။ 

ထုိညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိသင္ အလြယ္တကူမွတ္မိႏိုင္ေစရန္ ၎တုိ႔ကုိေရးမွတ္ထားပါ။

ရုိးသားၿပီးအၿမဲတမ္းအမွန္ကုိေျပာပါ။ 

သင့္ အလုပ္ရွင္အေပၚ က်ိဳးႏံြၿပီး ေလးစား ပါ။

၁

၂

၃

၄
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MDWတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္အျမင့္ကုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ကုိစစ္ေဆးခန္းထဲသုိ႔ ဝင္ခြင့္မျပဳျခင္း၊

စစ္ေဆးစဥ္အေတာအတြင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ 
မေရမရာေသာအနာတရျဖစ္မႈကုိလည္းဆရာဝန္ကစစ္ေဆးလိမ့္မည္။

ဤစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိလြယ္ကူေခ်ာေမာေစမည့္ အဝတ္အစားကုိဝတ္ဆင္ရန္ သင့္အားတုိက္တြန္းပါသည္။ 
ဥပမာတီရွပ္လက္တုိႏွင့္ ဒူးအေပၚနားထိက်ေသာေဘာင္းဘီတုိ၊

အဝတ္အစားဖုံးလႊမ္းထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္မႈမ်ားရွိသည္ဟုဆရာဝန္ကမယံုသကၤာမျဖစ္ခဲ့လွ်င္ 
ျပည့္စုံေသာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈအတြက္ MDWs မ်ားအေနျဖင့္ အဝတ္အစား ခၽြတ္စရာမလုိေပ။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈအတြက္ အဝတ္အစားတစ္ခုကုိဖယ္ရွားရန္ MDW 
အားေတာင္းဆုိေကာင္းေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။

မေတာ္မတရား ျပဳမႈမွ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ပါ။

၂၀၂၁ ခု ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွစတင္၍MOMသည္ MDWsမ်ားအားလုံးအတြက္ 6MEလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 

အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ့ကုိ ျပဳလုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ အလုပ္ရွင္ကသင့္အားေစာ္ကားလွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ႏွိပ္စက္လွ်င္ အကူအညီအတြက္ 

ရဲဌာန (၉၉၉) သုိ႔ သင္ ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္သင့္သည္။ 

၁ အကယ္၍သင့္ အလုပ္ရွင္၏ အိမ္မွ သုိ႔မဟုတ္ 

သင့္ လက္ကုိင္ဖုန္းမွ ဖုန္းေခၚဆုိမႈ 

မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္္မွာ

MDWsမ်ားအတြက္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ (6ME) 
ကိုပုိေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား

သင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ဘဝတူMDWsသုိ႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ ျပည္သူထံမွ မဆုိအကူအညီရယူပါ။

MOMသုိ႔ အေျခခ်ဝင္ေရာက္သည့္ 

အစီအစဥ္အတြင္းျဖန္႔ေဝေပးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ 

ပုံစံကုိ ျဖည့္ၿပီးစာတုိက္မွ ပုိ႔ပါ။ တံဆိပ္ေခါင္းမလုိပါ။ 

၎ကုိစာပုံးထဲသုိ႔ ထည့္လုိက္ရုံသာ ျဖစ္သည္။

သင့္ အမည္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ အမွတ္ႏွင့္ 

အိမ္လိပ္စာပါဝင္ေသာမွတ္စုရုိးရုိးတစ္ခုကုိေရးပါ၊ 

၎ကုိသင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ ျပည္သူထံသုိ႔ မဆုိပို့ခိုင္းလုိက္ပါ။

၂

အကူအညီကုိေတာင္းခံရန္ တုံ႔ဆုိင္းမေနပါႏွင့္သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာက္ရံြ႕မေနပါႏွင့္။
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ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသတိေပးခ်က္၊ ေျခေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လိမ့္က်မႈမ်ားကုိကာကြယ္ တားဆီးျခင္း၊

ေျခေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ လိမ့္က်မႈမ်ားမွာအိမ္တြင္ အေတြ႔ရအမ်ားဆုံးမေတာ္တဆမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔သည္ ျပင္းထန္ေသာအနာတရျဖစ္မႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္းကုိပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 
အေတြ႔ရမ်ားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

ေခ်ာေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ 
ဥပမာစုိေနေသာ ၾကမ္းျပင္၊

ၾကမ္းျပင္ စုိစြတ္ေသာအခါ ကိုယ္သုတ္ပဝါ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္သုတ္ပဝါျဖင့္ 
ၾကမ္းျပင္ကုိခ်က္ခ်င္းေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။

ပတ္ဝန္းက်င္အႏွံ႔ ျပန္႔ႀကဲေနသည့္ 
ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ေသာပစၥည္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ 
ၾကမ္းျပင္ေပၚမွ ခ်ည္ေႏွာင္မထားသည့္ 
ဝါယာႀကိဳးမ်ား၊

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ရႈပ္ပြေနျခင္းကုိရွင္းလင္းပါ။ 
ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနေသာဝါယာႀကိဳးမ်ားသည္ 
ခလုတ္တုိက္မိရန္ လြယ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိပ
တ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္႔ႀကဲလ်က္ မထားပါႏွင့္။

အလင္းေရာင္ အားနည္းျခင္း၊

ေရအိမ္ကုိအသုံးျပဳေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ 
ညအခ်ိန္ ေလွခါးတက္ဆင္း ေသာအခါ 
မီးကိုဖြင့္ပါ။

ေျခေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ လိမ့္က်မႈမ်ားကုိကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိပစၥည္းမွ 

ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ေအာက္ပါ စစ္ေဆးစာရင္းကုိအသုံးျပဳပါ။
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MDWsမ်ားအားတရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ခိုင္း 
ျခင္း/အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းသည္ 
ၾကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

MDWတစ္ေယာက္၏ အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္တြင္ မုန္႔ဖုတ္ၿပီးေရာင္းသည္။ 

သူကသူ႔MDWsႏွစ္ေယာက္အားမုန္႔ဖုတ္ရာတြင္ သူ႔ကုိကူညီရန္ ခုိင္းသည္။

သူ႔MDWsႏွစ္ေယာက္အားသူ႔ အိမ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ သူ႔ကုိကူညီရန္ ခုိင္းျခင္းျဖင့္ 

ထုိအလုပ္ရွင္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ တပ္ရုိက္ခံခဲ့ရသည္။

သူ႔ အိမ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ အလုပ္ရွင္ကသင့္အားေတာင္းခံလွ်င္ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းသင္က ျပန္ၾကားသင့္သည္။ အကယ္၍သင့္ အလုပ္ရွင္ကမရမကေတာင္းဆုိေနလွ်င္ 
ဤကိစၥရပ္ကုိသတင္းပုိ႔ရန္ MOM MDWအကူအညီေပးေရးတယ္လီဖုန္းလုိင္း (1800-339 5505) ကုိသင္ ဖုန္းဆက္သင့္သည္။

သင့္ အလုပ္ရွင္ကုိဆန္႔က်င္လ်က္ အစီရင္ခံျခင္းကုိသင္ ျပဳလုပ္လွ်င္ သင့္ အလုပ္ကုိထိခုိက္လိမ့္မည္ဟုမစုိးရိမ္ပါႏွင့္။ 
အကယ္၍ေျပာဆုိခ်က္သည္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ပါကသည္ သင့္အားေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ ခိုုလႈံံရာအေဆာင္္တြင္ 
ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီးအလုပ္ရွင္သစ္တစ္ေယာက္ ရွာေဖြရန္ သင့္အားခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။

သတိေပးစကား၊ 
တရားမဝင္ 
အလုပ္လုပ္ခိုင္း 

ေၾကာင္းစြပ္စဲြခ်က္တုိင္းကုိMOM က အေလးအနက္ ထားပါသည္။ သင့္ 
အလုပ္ရွင္အေပၚ မမွန္ေသာစြပ္စဲြမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 
မမွန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သင့္အားတရားရုံးတြင္ တရားစဲြဆုိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီးေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ 
အထိဒဏ္ေငြရုိက္္ျခင္းခံရမည္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၁၂နွစ္ 
အထိေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရမည္။
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Siti Mujiatiကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးစုေဆာင္းပုံကုိသင္ယူပါ။

သင္တန္းက ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရာအတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္နဲ႔ မ်က္လုံးေတြကုိAidha က ဖြင့္ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းကိုတစ္ေန႔ေန႔ စတင္ဖုိ႔ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ 
ေငြေၾကးေတြကိုစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈရဲ႕ အေရးပါပုံကို ကၽြန္မသေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီစုေဆာင္းေငြေတြနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ ႏိုင္ငံမွာအိမ္တစ္လုံးေဆာက္ဖုိ႔ ကၽြန္မ ျပန္ပုိ႔တဲ့ ေငြေတြကို 
ကၽြန္မသံုးႏိုင္တယ္။ဒါကရုိးရွင္းတဲ့ အိမ္တစ္လံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆုံးေတာ့ ဒါက 
ကၽြန္မရဲ႕ ဥစၥာေလ။

“

“

မိမိႏိုင္ငံရွိမိသားစုကိုေထာက္ပံ့ရန္ Sitiသည္ စကၤာပူတြင္ 
အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၂ မွစ၍ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
အျမတ္အစြန္းမရွာေဖြသည့္ အဖဲြ႔အစည္းAidhaတြင္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာသင္တန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ေမာ္ဂ်ဴး ၁၊ သင့္ ေငြႏွင့္ 
နည္းပညာကုိစီမံခန္႔ခဲြပါ။” အတြက္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
Siti သည္ ေနာက္ထပ္ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ားကုိတက္ရာက္ခဲ့ၿပီးထုိသင္တန္းမွ 
ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

သင္တန္းၿပီးေျမာက္ ၿပီးေနာက္ သူ႔ စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိသိမ္းဆည္းရန္ 
ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကုိသူဖြင့္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ စကၤာပူေဒၚလာ 
၂၅၀၀ ခန္႔ သူစုေဆာင္းၿပီးျဖစ္သည္။

သူသင္ယူခဲ့သည့္ပညာအတြက္ သူဂုဏ္ယူၿပီးယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ 
ရွိသည္။ယခုအခါ Sitiသည္ သူ႔သမီးမ်ားကုိသင္ၾကားေပးေနၿပီး၎တုိ႔၏ 
ေငြေၾကးကုိစီမံခန္႔ခဲြပုံျဖင့္ အျခားသူမ်ားအားေစ့ေဆာ္ေပးေနသည္။

Aidhaတြင္ သင့္ 
ေငြေၾကးအားစီမံခန္႔ခဲြနည္းကုိသင္ယူပါ။
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြနည္းကုိသင္ယူျခင္းအျပင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္မႈ၊ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကုိလည္းတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
၎တုိ႔သည္လည္းမ်ားစြာေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
အတန္းမ်ားကုိအြန္လုိင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္ သင္ၾကားသည္။ ဓာတ္ပုံ၊ AIDHA

https://www.aidha.org/contact-us/courses-overview

ေအာက္ပါ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ားကုိသူတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေမာ္ဂ်ဴး ၁ 
သင့္ေငြကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္နည္းပညာ။

ေမာ္ဂ်ဴး ၂ 
သင္၏ 
အနာဂတ္ဘ႑ာေရးရာကုိၾကိဳတင္စီစဥ္ပါ။

ေမာ္ဂ်ဴး ၃  

သင့္ လုပ္ငန္းကုိစတင္ပါ။



8

သင့္အားရက္တြင္ 
အျပင္ထြက္မည္လား။EZ-Linkကတ္၊ NETS 
FlashPayကတ္ သုိ႔မဟုတ္ POSB/DBS 
ATMကတ္ကုိယေန႔ပင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအခမ်ားကုိေခၽြတာပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
၆၂၅၅ ၀၀၇၅

သီရိလကၤာ
၆၂၅၄ ၄၅၉၅

ကေမၻာဒီးယား
၆၃၄၁ ၉၇၈၅

အင္ဒုိနီးရွား
၆၇၃၇ ၇၄၂၂
၉၂၉၅ ၃၉၆၄

အိႏၵိယ
၉၁၇၂ ၉၈၀၃

ဖိလစ္ပုိင္
၆၇၃၇ ၃၉၇၇

ျမန္မာ
၆၇၃၅ ၁၆၇၂

ထုိင္း
၆၇၃၇ ၂၄၇၅
၈၄၂၁  ၀၁၀၅

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန - 1800 339 5505

သုခခ်မ္းသာ၊ လစာႏွင့္ အျခားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းရန္

အျခားအေရးေပၚမ်ား လနူာတင္ယာဥ္/မီးသတ ္
၉၉၅

ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သား
မ်ား(MDWs)အတြက္ MOM
အကူအညီေပးေရးတယ္လီ
ဖုန္းလုိင္း

အျခားအကူအညီေပးေရး
တယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ား

သံရုံးမ်ားႏွင့္ 
အထူးေကာ္မရွင္မ်ား

ရဲ  
၉၉၉

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူလာေရာက္ 
အလုပ္လုပ္သူမ်ားအားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေကာ္မရွင္ (ACMI) ၉၁၈၈ ၉၁၆၂

အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးသူမ်ားအသင္း (စကၤာပူ)
၆၈၃၆ ၂၆၁၈

လူမႈေရးဆုိင္ရာပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကုိင္သူအသင္း (FAST)
၁၈၀၀ ၃၃၉ ၄၃၅၇ (၂၄ နာရီ)

ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုကူညီေသာအဖဲြ႕ (SOS)
၁၈၀၀ ၂၂၁ ၄၄၄၄ (၂၄ နာရီ)

အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၏စင္တာ (CDE) 
၁၈၀၀၂၂၅၅၂၃၃ ( ၂၄နာရီလံုး) 

အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္မ်ား


