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အသိပိေး�းခြ�င်းးးမှု ုကိစိ္စစရ�း 29/ သြသိဂုတု်းလ 2022

စ္စင်းးကိာ�ရူိိ ပေးရ�့ပေးခြ�ာင်းးးအမိှုးအကိမူှု�ား (MDWs) အတ်ကွိး လ�ူစ္စမွှုးးအားအရင်းးးအခြမှုစ္စးဝန်းကြီးကိးးဌာာန် (MOM)

ထုတု်းခြ�န်း��ကိး

သင်၏ အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်း များ သိထားပါ ကို
စ္စင်းးကိာ�တူ်ငွ်းး သိင်းး၏အလ�ုး�န််းအ�းထုားစ္စဉ်းအတ်ွင်းးး သိင်းး၏အလ�ုးရငိ်းးသိည်း သိင်းး၏ 

ပေး�းဝးးပေးစ္စာင်း်းပေးရာိကိးမှုအုတ်ွကိး ပေး�းပေး�ာင်းးရမှုည်းခြ�စ္စးသိည်းကိိ ုသိင်းးသိ�ိးသိလား။ ၎င်းးး

တ်ို်တ်ငွ်းး သိင်းး၏ ပေးခြ�ာကိးလတ်စ္စးကြီးကိမိှုး ပေး�းစ္စစ္စးမှုမုှု�ား၊ ad-hoc �ရာဝန်း ပေးတ်�ွ�ံမုှုမုှု�ားနှငိ်းး် 

ပေး�းရုံံတု်ကိးခြ�င်းးး ကိနု်းကိ�စ္စရတိ်းမှု�ား �းဝင်းး�းသိည်း။

သိင်းး၏အလ�ုးရငိ်းးသိည်း သိင်းး၏အလ�ုး�န််းအ�းမှုု ပြီး�းး�ံးု��နိ်းတ်ငွ်းး check-in 

�ရးးပေး�ာင်းးပေးသိတ်ာာနှငိ်းး်အတ်ူ သိင်းး၏ အမိှုးအခြ�န်းပေးလယာာဉ်းလကိးမှုတိ်းအတ်ွကိးလည်းး 

ပေး�းပေး��ရ�းမှုည်း။ သိင်းး၏ နှိငု်းးင်းံခြ�ား�ငွ်းး်ရကိးမှု�ားအတ်ကွိး၊ သိင်းး၏ ပေးလယာာဉ်းလကိးမှုတိ်း

မှု�ား၏ ကိနု်းကိ�စ္စရတိ်းမှု�ားနှိင်းး်�တ်းသိကိး၍ သိင်းး၏အလ�ုးရငိ်းးနှိင်းး် ပေး�းွပေးနှးွကိာ 

အခြင်းင်းးး�ာွးမှုုမှု�ားကိို ပေးရာိင်းးသြကိဉ်းရန်း ပေးရးသိားသိပေး�ာတ်ညူ်း��ကိး ထုားရိိ�း။

တ်ရားဝင်းးမှုနိ်းကိန်းမှုုနှိင်းး် သိင်းး၏အလ�ုးအကိိုင်းးနှိင်းး်�တ်းသိကိး၍ အပေးသိးစ္စတိ်းအ��ကိးအလကိးမှု�ားကိိ ုစ္စစ္စးပေး�းနှိုင်းးသိည်း် မှုို�ိုင်းးးအ

ကိး�းတ်စ္စး� ုခြ�စ္စး�းသိည်း။ အ��ုဲ သြကိည််းသြကိည််းလိုကိး�း။

အခြမှုန်းဝင်းးပေးရာကိးမှု ုမှုးနှူးပေးအာကိးရိ ိ‘ကိွနှး�ုး၏ 
အလ�ုး�န််းအ�းမှုုအ��ကိးအလကိး’ ကိို တ်ို်ထု�ိး။ 

အလ�ုးရငိ်းးအ��ကိးအလကိးမှု�ားကိို သြကိည််း�း  

အက်ပ်ကို ဒေါ�ါင်းလ�ု်
လပု်ရန် ဤဒေါနရာကို 
စကန်ဖတ််ပါ

Singpass အဒေါကာင့်
အတ်ွက် စာရင်းသငွ်းရန် 
ဤဒေါနရာကို စကန်ဖတ််ပါ

သိင်းး၏ Singpass ခြ�င်း်း ပေးလာအ်င်းးဝင်းး�း

အကအူညီရီယူရူန် လိုဒေါနပါသလား။ MOM ထံ 

1800 339 5505 သို� ဆက်သယွူ်ပါ။ 

SGWorkPass အက်ပ်အဒေါ�ကာင်း သင်�ကားဖးူပါသလား။ 
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အကူအညီီလိုနဒေါသဒေါာမိတ််ဆွဒေါတ်စ်ဦးကို ဘယူ်လို 
ကူညီီနိုင်ပါသလဲ။

�ကိး�ဲပေးသိာအ��နိ်းမှု�ားတ်ငွ်းး သိင်းး၏မှုတိ်းပေး�မွှု သိင်းး်အား 
�ံ�်ိုးအားပေး�း�ဲသ်ိည်း်အ��နိ်းကိို မှုတိ်းမှု�ိးသိလား။ သိင်းးလည်းး သိင်းး၏ မှုတိ်းပေး�ကွိို ကိညူ်းပေး�း
နှိုင်းး�းသိည်း။ သိင်းး၏မှုတိ်းပေး�မွှု�ားနှိင်းး်�တ်းသိကိး၍ မှုသြကိာ�ဏ စ္စံစု္စမှုးးပေးမှုးခြမှုန်းး�း၊ ၎င်းးးတ်ို်
ပေးခြ�ာသိည််းအရာကိို တ်ကိးကြွကိစွ္စာွ န်�းပေးထုာင်းး�း၊ လိုအ�း�းကိ အကိအူည်းရယာရူန်း ၎င်းးးတ်ိ်ုကိို 
တ်ိုကိးတ်နွ်းးအားပေး�း�း..

Ana န်င်းး်ကိိုသြကိည်း်ရတ်ာ 
ဝမှုးးန်ည်းးပေးန်တ်ဲ�ံ�ုဲ။ န်င်းး 

အ�င်းးပေးခြ�ရဲ�လား။ 

င်းးအ်ပေး� 
အသိည်းးအသိန်း 
ပေးန်မှုပေးကိာင်းးးခြ�စ္စးပေးန်တ်ယား..

အဲလိုသြကိားရလို် င်းး စ္စိတ်းမှုပေးကိာင်းးး�း�းူ။ န်င်းး 
တ်စ္စးပေးယာာကိးပေးယာာကိးန်ဲ် 
စ္စကိားပေးခြ�ာ��င်းးတ်ဲအ်��နိ်းတ်ိုင်းးး င်းးက်ိို 
ပေးခြ�ာလို်ရတ်ယားပေးန်�း။ 

န်င်းး န်ည်းးန်ည်းးပေးန်လိ်ုပေးကိာင်းးးသိာွးပေးအာင်းး၊ 
န်င်းးကြီးကိ�ိကိးတ်ာတ်စ္စး�ု�ု လ�ုး�းလား။ 
ပြီး�းး�ဲတ််ဲတ််စ္စး�တ်းကိ င်းးက်ိိုပေးခြ�ာခြ��ဲသ်ိလိုမှု��ိး�ဲ န်င်းး
ကြီးကိ�ိကိးတ်ဲသ်ိး��င်းးးအသိစ္စးတ်စ္စး�ဒု်း 
မှုရိ�ိးူလား။ 

င်းးပေးခြ�ာတ်ာန်�းပေးထုာင်းးပေး�းလို် ပေးကိ�းဇူးးူတ်င်းး�းတ်ယား 
Mimik ပေးရ။ န်င်းးန်ဲ်စ္စကိားပေးခြ�ာပြီး�းးပေးတ်ာ ်င်းး 
ပေးတ်ားပေးတ်ားအ�င်းးပေးခြ�သိာွးတ်ယား။

ဟိုိုင်းးး Ana န်င်းး အ�င်းးပေးခြ�ရဲ�လား။ န်င်းး်အပေး�
ပေးရာ ပေးန်ပေးကိာင်းးးသိာွးပြီး�းလား။ 

ကိို ဒ်းလိုပေးမှုးပေး�းလို် 
ပေးကိ�းဇူးးူတ်င်းး�းတ်ယားဟိုာ။ 
င်းးအ်ပေး� အ� ုပေးန်ပေးကိာင်းးးသိာွးပြီး�း။

 ပေးကိာင်းးးတ်ာပေး�း။်



3

17 နှစ်ကြာအဒေါာင် သင့်မြတ််သဒေါာ အလုပ်လုပ်ကိုင်သညီ့် 
ဆက်ဆံရဒေါးတ်စ်ရပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသညီ့် နညီ်းလမ်းကို 
Marivic နှင့် Chia မိသားစုထံမှ နားထဒေါာင်ကြညီ့်ပါ။

အိမ် ဘဒေါးကင်းလုံခြုံရဒေါးမှု – ရာဇဝတ််မှုတ်ားဆီးကာကွယူ်ရဒေါး အကြံပြုချက်များ

ပံ့ပိုးကူညီီမှုနှင့် အပြန်အလှန်ဂရုစိုက်မှုမှတ်စ်ဆင့် ယူုံကြညီ်မှု တ်ညီ်ဆဒေါာက်ခြင်း

ဒေါမး- Chia မသိားစကု ဒေါစာင့်ဒေါရာှက်ကညူီမီကုို

ဘယူ်လိုမျ�ိး ြပသပါသလဲ။

ဒေါမး- Marivic အတ်ကွ် ယူံ�ုကညီ်မနုဲ� ဒေါကာင်းမနွ်တ်ဲ ့အလပု်

ပတ််ဝန်းကျင်ကိ ုဘယူ်လိုမျ�ိး ဖန်တ်းီခဲပ့ါသလဲ။

ဒေါြဖ- “Chia မှုိသိားစ္စကုိ ကိွန်းမှုကိို �ိုကိး�ံစ္စ�ုိ်ု အားပေး�း�းတ်ယား၊ 

ကိွန်းမှုရဲ�ဇူးာတ်ပိေးခြမှုခြ�စ္စးတ်ဲ ်�လိစ္စး�ိုင်းးမှုာိ ပေးခြမှုဝယားပြီး�းး 

အမိှုးပေး�ာကိးနှိုင်းးမှုယား်န်ည်းးလမှုးးကိို သိင်းးပေး�း�းတ်ယား။ သိတူ်ို်ကိ 

မှုနု််း�ုတ်းတ်ာန်ဲ် ဟိုင်းးး��ကိးတ်ာမှုာိ ကိွန်းမှုရဲ� 

စ္စတိ်း�းဝင်းးစ္စားမှုကုိိုလည်းး �ံ�်ိုးပေး�း�းတ်ယား။ အ� ုကိွန်းမှုမှုာိ 

အ�င်းး်ခြမှုင်း်းမှုနု််း�ုတ်းခြ�င်းးးရဲ� �ပေးရား�ကိးရငိ်းးန်ယား 

အသိအိမှုတိ်းခြ��လကိးမှုတိ်း ရိိထုား�းပြီး�း။ 

ကိွန်းမှုရဲ�စ္စမွှုးးရည်းအသိစ္စးပေးတ်နွ်ဲ်၊ ကိွန်းမှု �ိလစ္စး�ိုင်းးခြ�န်းသိာွးတ်ဲအ်�း 

ကိိုယား�ိုင်းးမှုနု််း�ိငု်းး�ငွ်းး်နှိုင်းး�ိ်ု ပေးမှု်ားလင်း်း�းတ်ယား။”

သိမူှုရဲ�မှုသိိားစ္စကုိိုထုား�ဲ်ပြီး�းး စ္စင်းးကိာ�မူှုာိအလု�းလာလ�ုး�ိ်ု 

Marivic လ�ုး�ဲတ််ဲ် စ္စပေးတ်းမှုကုိို ကိွန်းပေးတ်ားတ်ို် အသိိအမှုတိ်းခြ�� 

န်�းလည်း�းတ်ယား။ ကိွန်းပေးတ်ားတ်ိ်ုရဲ� ပေးကိ�းဇူးးူတ်င်းးရိမိှုကုိို

ခြ�သိ�ို်အတ်ွကိး၊ သိမူှုရဲ�အမိှုးကိိုခြ�န်းသိာွးတ်ဲအ်�း အသိံုးခြ��နှိုင်းးပေးစ္စ�ို် 

စ္စမွှုးးရည်းအသိစ္စးပေးတ် ွတ်ိုးတ်ကိးလာပေးအာင်းး သိမူှုကိို ကိွန်းပေးတ်ားတ်ို် 

�ံ�်ိုးပေး�း�ဲ�်းတ်ယား။”

ဒေါြဖ- “�င်းးဗျား�ားတ်ို်ရဲ� အိမှုးအကိကူိို ပေးကိာင်းးးပေးကိာင်းးး�ကိး�ံရင်းး၊ 

သိမူှုကိ ခြ�န်းပြီး�းး အကိ��ိးခြ���းလမိှုး်မှုယား” - ဒ်းကိ Marivic ရဲ� 

ကိွန်းပေးတ်ားတ်ို်န်ဲ်အတ်ူရိိတ်ဲ ်17 နှိစ္စးအတ်ငွ်းးးမှုာိ

ကိွန်းပေးတ်ားတ်ို်ထုနိ်းးသိမိှုးးလာ�ဲတ််ဲ် ပေး�ာင်းး�ဒု်းတ်စ္စး��ုး။

(အလ�ုးရငိ်းး)
Mr George Chia 

Marivic Garcia Tumamao 
(MDW)

သင်တ်စ်ဒေါယူာက်တ်ညီ်းရှိသညီ့်အခါ သို�မဟုတု်် သင့်အလပု်ရငှ်၏ 
ကဒေါလးများ သို�မဟုတု်် သက်ကြီးကးီရယွူ်အိုများနှှင့်သာ အိမ်တ်ွင်ရှိသညီ့်အခါ 
အားလံးုဒေါဘးကင်းဒေါအာင် သင်ဘယူ်လိ ုလပု်ဒေါဆာင်ပါသလဲ။ ရာှဒေါဖရွန် 
ဆက်လက်ဖတ််ရှုပုါ။ 

ဂုတိ်းတ်ံ�းးနှိင်းး် တ်ံ�းးတ်ို်ကိို အပြီးမှုဲတ်မှုးး ပေးသိာ�်တ်းထုား�း။ 

မှုည်းသိမူှု�ိုအား ၎င်းးးတ်ိ်ု၏ မှုတိ်း�ံတု်င်းးကိတ်းခြ�သိရန်း ပေးခြ�ာသြကိားကိာ အပေးသိးစ္စတိ်းကိို 

အတ်ည်းခြ��ရန်း သိင်းး၏အလ�ုးရငိ်းးထုံ �နု်းးပေး�်ပြီး�းး ၎င်းးးတ်ိ်ု၏အပေးထုာကိးအထုားကိို

စ္စစ္စးပေး�း�း။ သိံသိယာရိသိိည်း်အ�း ရဲထုံ

သိစူ္စမိှုးးတ်စ္စးဦးးကိို သိင်းး၏ အမိှုးထုဲသိိ်ု လံုးဝ ဝင်းး�ငွ်းး်မှုခြ��မှု�းနှငိ်းး်။ ဧည််းသိည်း

ကိို �ွဲခြ�ားသိိရိိရန်း ပေး��ာင်းးးသြကိည််းပေး�းကိးကိို အသိံးုခြ���းသိည်း။ ဧည််းသိည်းနှငိ်းး်

စ္စကိားပေးခြ�ာသိည််းအ�း တ်ံ�းးတ်ွင်းး သိံကြီးကိ�ိး��တိ်းကိို ��တိ်းထုား�း။

အမိှုးပေးသိာမ်ှု�ားကိို အိမှုးအခြ�င်းး�ကိးတ်ငွ်းး မှုထုား�းနှငိ်းး် (ဥ�မှုာ �န်းးအိုးထုဲတ်ွင်းး၊ 

သြကိမှုးး�င်းးးပေးအာကိးတ်ငွ်းး)။
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အစိုးရအဒေါဂျင်စီများ သို့မဟုုတ်် ဘဏ်များပုံစံ တ်ုပမှုပါဝင်နဒေါ
သညီ့် မျှားယူူသညီ့်လိမ်လညီ်မှုများကို သတ်ိပြုပါ။ 

သင်၏ အနာဂတ်် အသက်မွဒေါးမှုလုပ်ငန်း
အတ်ွက် FAST Lifelong Centre ဖြင့် 
သင်၏စွမ်းရညီ်များကို အဆင့်မြှင့်တ်င်ပါ။  

အသုံးဝင်သဒေါာ 
အဆက်အသွယူ်များစာရင်းကို ရှာဖွဒေါရန် 
ဤနဒေါရာကို စကန်ဖတ််ပါ

ထုိုသိိ်ုပေးသိာ လမိှုးလည်းမှုမုှု�ားတ်ငွ်းး အ�ွဲ�အစ္စည်းးတ်စ္စး�ထုုံမှုဟိိုပုေးခြ�ာပေးသိာ တ်စ္စးစ္စံတု်စ္စးဦးးထုံမှု ိ

�နု်းးပေး�်�ိုမှု ု�းဝင်းး�းသိည်း

မှု�ားပေးသိာအားခြ�င်း်း “+” �းပေးသိာ �နု်းးန်ံ�းတ်းမှု�ားသိည်း နှိုင်းးင်းံရ�းခြ�ားမှု ု�နု်းးပေး�်�ိုမှုမုှု�ားကိို ညွှနှ်းခြ��းသိည်း။ 
ထုိုသိိ်ုပေးသိာန်ံ�းတ်းမှု�ားခြ�င်းး် �နု်းးပေး�်�ိုမှုမုှု�ားကိို ပေးခြ�သြကိားသိည််းအ�း၊ အထုူးသိခြ�င်း်း သိင်းးကိ သိင်းး၏မှုသိိားစ္စဝုင်းးမှု�ားထုံမှု ိနှိုင်းးင်းံရ�းခြ�ား�နု်းးပေး�်�ိုမှုမုှု�ား
ကိို ပေးမှု်ားလင်း်းထုားခြ�င်းးးမှုရိ�ိးကိ၊ သိတ်ထိုား�း။ �နု်းးပေး�်�ိုမှုသုိည်း “+65” ခြ�င်း်းစ္စပေးသိာန်ံ�းတ်းခြ�စ္စး�းကိ၊ လ�စ္စးလ��ရုံလုိုကိး�း။  

အမိှုးခြ�န်းပြီး�းးရန်း �ာလ�ုးနှိုင်းးလဲ�ိုတ်ာကိို စ္စဉ်းးစ္စားမှု�ိးူ�း

သိလား။ အန်�ဂုတ်း အသိကိးပေးမှုးွမှုုလ�ုးင်းန်းးအတ်ွကိး ခြ�င်းး�င်းး

�ိ်ု သိင်းး်ရဲ�အန်�းယာတူ်ဲရ်ကိးမှုာိ သိင်းးတ်န်းးပေးတ်တွ်ကိးပြီး�းး သိင်း်းရဲ�

စ္စမွှုးးရည်းပေးတ်ကွိို �ာခြ�စ္စးလို် ခြမှုှင်း်းတ်င်းးခြ�င်းးးမှုခြ��တ်ာ�းလဲ။ 

စ္စင်းးကိာ�တူ်ငွ်းး 

အလ�ုးလ�ုးကိိုင်းးခြ�င်းးးနှငိ်းး်�တ်းသိကိးသိည််း 

�ိုမှုိုပေးသိာအ��ကိးအလကိးမှု�ားအတ်ကွိး၊ 

ဤပေးန်ရာသိိ်ုသိွား�း-

MOM Facebook မှုာိ ဒ်းပေးန််�ဲ 

စ္စာရင်းးးသိငွ်းးးလိုကိး�း။ �း-

ထုတု်းခြ�န်းမှုမုှု�ားနှငိ်းး် ရင်းးးခြမှုစ္စးမှု�ား 

(mom.gov.sg)

စ္စင်းးကိာ� ူလ�ူစ္စမွှုးးအားအရင်းးးအခြမှုစ္စး 
ဝန်းကြီးကိးးဌာာန် (MOM)| Facebook

FAST Lifelong Centre သိည်း ခြ��စ္စပုေးစ္စာင်း်းပေးရာိကိးခြ�င်းးး၊ 

ကိ�န်းးမှုာပေးရးနှငိ်းး် ပေးခြ�ပေးထုာကိးနှိ�ိးန်ယားခြ�င်းးးမှုတိ်စ္စး�င်းး် န်�ကိ�င်းး

မှု ုသိကိးသိာပေးစ္စခြ�င်းးး၊ ပေးင်းပွေးသြကိး�ိုင်းးးစ္စးမှုံ�န််း�ွဲမှု၊ု နှိင်းး် စ္စနွ််းဦးးစ္စးး

�ာွးပေးရး�ိုင်းးရာ �ရုံိဂုုရမှုးမှု�ားကိဲသ်ိိ်ုပေးသိာ သိင်းးရုံိုးမှု�ားကိို ပေး�း

စ္စမွှုးး�းသိည်း။ သိင်းးသိည်း ပြီး�းးစ္စးးပေးအာင်းးခြမှုင်းး�းကိ ကိွမှုးးကိ�င်းးသိူ

လကိးမှုတိ်း ရရိ�ိးလိမှုး်မှုည်း။

�ိုမှုိုသိရိိိလို�းကိ-

training@fast.org.sg ထုံ အးးပေးမှုးလး�ိ်ု�း

၎င်းးးတ်ိ်ုထုံ 6509 1535 သိိ်ု �ုန်းးပေး�်�း

8514 9344 ထုံ WhatsApp 
မှုကိးပေး��်�း ပေး�း�ို်�း

အစ္စိုးရပေးအဂု�င်းးစ္စးမှု�ား သိိ်ုမှုဟိုတု်း �ဏးမှု�ားသိည်း သိင်းး၏ ကိိယုားပေးရးကိိယုားတ်ာ အပေးသိးစ္စတိ်းအ��ကိးမှု�ားကိိ ုပေးတ်ာင်းးး�ံလမိှုး်မှုည်းမှုဟိုတု်း�း၊ 
သိိ်ုမှုဟိုတု်း �ုန်းး သိို်မှုဟိုတု်း ရုံို�ို�နု်းးပေး�်�ိုမှုမုှု�ား (အလိုအပေးလ�ာကိးပေးခြ�ာသြကိားသိည််း စ္စကိးမှု�ား) မှုတိ်စ္စး�င်းး် �ဏးအ��ကိးအလကိးမှု�ားကိိ ု
လှဲပေးခြ�ာင်းးးပေး�းရန်း ပေးခြ�ာသြကိားလမိှုး်မှုည်းမှုဟိုတု်း�း။ 

သင် သံသယူရှပိါက၊ လမိ်လညီ်မတု်ားဆးီဒေါရး ဒေါဟုာတ့််လိုင်းထံ 1800 – 722 6688 သို� ဖနု်းဒေါခ်ဆိုပါ။

“+” နံပါတ််များကို သတ်ထိားပါ  

ကိိုယားပေးရးကိိယုားတ်ာ သိးးခြ�ားအ��ကိးမှု�ား၊ �ဏးနှငိ်းး် ဒ်ကိး�စ္စးကိတ်း အပေးသိးစ္စတိ်းအ��ကိးမှု�ားကိိ ုမှုည်းသိ�ူကိိုမှု် ထုတု်းပေး�ားပေးခြ�ာခြ�ခြ�င်းးး မှုခြ���းနှငိ်းး်။ 
သိင်းး၏ တ်စ္စး�းသိံးု စ္စကိားဝကိိးမှု�ား (OTPs) ကိို မှုည်းသိနူှိင်းး်မှု် မှု်ပေးဝခြ�င်းးး လံးုဝ မှုခြ��လ�ုး�းနှိင်းး်။ 

မညီ်သ�ူကိုမှ လျ�ိ�ဝကှ်အချက်အလက်များကို မဒေါပးပါနှငှ့်


