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သင်သိပါသလား။

အသိပိေး�းခြ�င်းးးကိစိ္စစရ�း၂၀၂၂၊ ပေးအာကိးတိုိ�ဘာာလ ၃၀

စ္စင်းးကိာ�ရူိိ ပေးရ�့ပေးခြ�ာင်းးးအမိ်းအကိမူ်�ား (MDWs) အတိုကွိး လ�ူစ္စမွ်းးအားအရင်းးးအခြမ်စ္စးဝန်းကြီးကိးးဌာာန် (MOM)

ထု�တိုးခြ�န်း��ကိး

သိင်းး၏အလ��းရငိ်းးသိည်း သိင်းး၏ �တိုးစ္စး�ိ��ကိ�ိ 

သိမိ်းးထုား၍မ်ရနိုိ�င်းး�ါ။ သိင်းး၏ �တိုးစ္စး�ိ��သိည်း 

သိင်းး၏နို�ိင်းးင်းံသိားခြ�စ္စးမ်ကုိ�ိ ကိ�ိယ်းစ္စားခြ�ုပေး�ားခြ�ပြီး�းး 

သိင်းး၏ �ရးးသိာွးလာ မ်မု်တိိုးတိုမ်းးခြ�စ္စးသိည်း။ သိင်း့း

တိုငွ်းး ၎င်းးးအား အ��နိ်းခြ�ည်း့အသိံ�းခြ�ု�ငွ်းး့ရိိရမ်ည်း။ သိ

င်းး့အတိုကွိး သိင်းး၏ �တိုးစ္စး�ိ��အား သိမိ်းးပေး�းထုားရန်း 

သိင်းး၏ အလ��းရငိ်းးအား မ်ပေးမ်း�ါနိုငိ်းး့။

အကိအူည်းရယ်ရူန်း လ�ိအ�း�ါသိလား။ 
MOM ထုံ 1800 339 5505 သိ�ိ� 
ဆကိးသိယွ်း�ါ။

အသး�းဝင်သောသာဆက််သယွ််ရမည့့််စာာရင်းက်ိ� ရာာသော�ရွန်် ဤသောန်ရာက်ိ� စာက်န််�တ််ပါ။

ထု�တိုးခြ�န်း��ကိးမ်�ားနိုငိ်းး့ ရင်းးးခြမ်စ္စး
မ်�ား (www.mom.gov.sg/fdw-
employer-resources)

စ္စင်းးကိာ�နူို�ိင်းးင်းံလ�ူစ္စမွ်းးအားအရင်းးးအခြမ်စ္စး 
ဝန်းကြီးကိးးဌာာန် (MOM)| Facebook
MOM Facebook ကိ�ိ ယ်ပေးန်��ဲ subscribe 
လ��း�ါ။

စ္စင်းးကိာ�တူိုငွ်းး အလ��းလ��းကိ�ိင်းးခြ�င်းးးနိုငိ်းး့�တိုးသိကိး၍ �ိ�မ်�ိသိရိိိလ�ိ�ါကိ ဤပေးန်ရာကိိ� ဝင်းးပေးရာကိး�ါ-
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သင့်က်�ိယ််သင်ကြက်င်န်ာပါ
သိင်းး့ကိ�ိယ်းသိင်းးဂရု�စ္စ�ိကိးကြကိင်းးန်ာ�ါ။ သိင်းးအပေးကိာင်းးး
ဆံ�းကြီးကိို းစ္စားပြီး�းးပေးန်ာကိး သိင်း့းအမ်ာိးမ်�ားမ် ိပေးလလ့ာ
သိင်းးယ်�ူါ။ ၎င်းးးကိိ� သိင်းးလိ�အ�းသိည့်းအ�ါ အကိူအည်း
ပေးတိုာင်းးး�ါ။

ပေးတိုာင်းးး�န်း�ါတိုယ်း အမ်... 
ထုမ်င်းးးကိ အရမ်းးအစ္စိ�ခြ�န်း
ပေးန်တိုယ်း။

ရ�ါတိုယ်း။ င်းါတိုိ��မ်န်ကိးခြ�န်း
ကိ�မ် ိထု�းကြီးကိို းစ္စားလ�ိ�ရ�ါ
တိုယ်း။

Mimik ဘာာ
ခြ�စ္စးတိုာလဲ။

ထုမ်င်းးးပေး�ါင်းးးအိ�းဘာယ်းလိ�
သိံ�းရမ်ယ်းဆိ�တိုာ မ်သိိ
ပေးသိးလိ�� င်းါအရမ်းးအသိံ�းမ်
ကိ�ဘားူလ�ိ� �ံစ္စားရတိုယ်း။

န်င်းး့အမိ်းရငိ်းးအမ်ကိ�ိ 
သိင်းးပေး�း�ိ�� ပေးမ်းကြကိ
ည်း့လ�ိကိး�ါလား။

ပေးအး င်းါပေးမ်းကြကိည့်း�းူတိုယ်း၊ 
ဒါါပေး�မ်ယ့်း အဆင်းး့ပေးတိုကွိ�ိ 
င်းါမ်မ်တိိုးမ်ပိေးသိးဘားူ။

Mimik န်င်းး့ကိ�ိယ်းန်င်းးမ်ပေးကိာင်းးးမ်ပေးတိုးွ�ါန်ဲ�။ 
အဲဒ့ါါကိ�ိ န်င်းး မ်ကြကိာမ်ကြကိာသိံ�း�ါမ်�ားရင်းး လ��း
နို�ိင်းးသိာွးမ်ာိ�ါ။ န်င်းး ဘာာလ�ိ��ံ�ပေးတိုရွု�ိကိးပြီး�းး အ
ဆင်းး့ပေးတိုကွိ�ိ ��မ်ပေးရးတိုာလဲ။

လ��းရမ်ယ့်းဟာာကိိ� န်င်းးပေးသိ��ာမ်သိရိင်းး အပြီးမ်ဲအကိအူည်း
ပေးတိုာင်းးးလိ�ကိးပေး�ါ။့ န်င်းး အပေးကြကိာင်းးးအရာပေးတိုကွိ�ိ 
ပေးလလ့ာပြီး�းး ��ိပေးကိာင်းးးပေးကိာင်းးးလ��းနို�ိင်းး��ိ� ကြီးကိို းစ္စားပေးန်
တိုယ်းဆ�ိရင်းး န်င်း့းအမိ်းရငိ်းးအမ်ကိ ဝမ်းးသိာမ်ာိ�ါ။

ပေးကိာင်းးးလိ�ကိးတိုဲအ့ကြံကိံဉာာဏ်း။
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https://adeo.sg/

မတ်ကူ်�ွပြားပားမကု်�ိ ပြားပုလ�ပ်ရန်် MDW Care Sister 
အပြား�စာ် လ�ပ်အားသောပးပြားပုလ�ပ်ပါ။

MDW Care Sister အခြ�စ္စး ကိွနိုး��းတို�ိ�ထုံသိ�ိ� ယ်ပေးန်��ဲ��တိိုးဆကိးပြီး�းး 
အခြ�ားသိူမ်�ားကိိ� သိင်းး့ဘာကိးမ် ိကိညူ်းပေး�း�ါ။ MOM နိုိင်းး့အတိုူ FAST 
နိုိင်းး့ ADEO ကိဲသ့ိ�ိ� မ်တိိုး�ကိးအ�ွဲ�အစ္စည်းးမ်�ားထုံမ် ိအ�မ်ဲပ့ေးလက့ိ�င်းး့
ပေးရးကိိ� သိင်းးရရိနိို�ိင်းးသိည်း။

Care Sisters မ်�ားအတိုကွိး PFAအတိုန်းးပေးဆာင်းးရကွိး ပေး�းသိည့်း FAST 
(အသိကိးရှူ�ိပေးလက့ိ�င်းး့�န်းးပေးလက့ိ�င်းး့ခြ�င်းးး)

ADEO သိည်း စ္စတိိုးကိ�န်းးမ်ာပေးရး
ပေးလက့ိ�င်း့းမ်နုိုိင်းး့ တို�ိင်းး�င်းးပေးဆးွပေးနိုးွမ်ု

ကိ�ိ ပေးဆာင်းးရကွိးပေး�းသိည်း။ ၎င်းးးသိည်း 
ခြ�န်းလည်းထုပူေးထုာင်းးပေးရးကိစိ္စစမ်�ားနိုငိ်းး့ 
စ္စာတိုတိုးပေးခြမ်ာကိးမ်အုတိုန်းးမ်�ားကိဲသ့ိ�ိ� 

�ံ�မ်နိ်း�ရု�ိဂရမ်းမ်�ားကိိ�လည်းး စ္စးစ္စဉ်း
ထုားသိည်း။

ADEO သိည်း လစ္စဉ်းအလ��းရုံ�မ်�ား - 
စ္စတိိုးကိ�န်းးမ်ာပေးရးအတိုကွိး အသိ�ိည်ာ

တို�ိးတိုကိးပေးစ္စရန်း ‘The LIFE 
Training’ ကိ�ိ စ္စးစ္စဉ်းထုားသိည်း။ ဤ
ပေးလက့ိ�င်း့းပေးရးသိင်းးတိုန်းးကိိ� MOM၊ 

FAST နိုငိ်းး့ Caring For Life မ် ိ�ံ�့�ိး
ကိညူ်းပေး�းသိည်း။

အထုးူ�ံစ္စား�ွင်းး့မ်�ားကိိ� ရရိိ
ရန်း ADEO နိုိင်းး့အတိုူ 

တိုငွ်းး အ�မ်ဲစ့္စာရင်းးးသိငွ်းးး�ါ။

ADEO ဘာာလ�ပ်ပါသလ�။ ဘာယ််လ�ိချိိတိ််ဆက််ရမလ�။MDW အားလး�းအတ်ကွ်် 
�ငွ့်လာစာ်ထားားသည့််။

ADEO သိည်း စ္စင်းးကိာ�ရူိိ MDW အသိ�ိင်းးးအဝ�ိင်းးးကိိ� ပေးဆာင်းးရကွိးပေး�းရန်း ပေးမ််ားလ
င်းး့��ကိး�ဏ်ာမ်ပေးခြ�လမိ်းးမ်တိိုး�ကိး (HIA) မ်ိ အပေးရ�ွတိုစ္စး��ခြ�စ္စးသိည်း။

ဘာာပေးကြကိာင်း့းပေးစ္စာင်း့းဆ�ိင်းးးပေးန်တိုာလဲ။ 
ယ်��စ္စာရင်းးးသိငွ်းးးရန်း ဤပေးန်ရာကိိ� 
စ္စကိန်း�တိုး�ါ

သောအာက််ပါတ်ိ��က်�ိ ချိးစာားသောန်ရသည့့်် MDW မိားက်ိ� သင်သပိါသလား-

အမိ်လွမ်းသောန်သည့့်် သ�ိ�မဟု�တ်် အိမ်တ်ွင် ချိိစာ်ရသမူိားက်�ိ လမွ်း
သောန်သည့့််သမူိားအား သင်သပိါသလား။

ပတ််ဝန််းက်ိင်အသစာ်တ်ငွ် ည့်ိယိ်၍ူမရနို�ိင်သည့့်် သ�ိ�မဟု�တ်် 
အသောပြားချိမချိိနို�ိင်သည့့််သမူိားက်�ိ သင်သပိါသလား။

အလ�ပ်မာ စာတိ််�ိစားးသောန်သည့့်် သ�ိ�မဟု�တ်် သောငသွောကြက်းပြားပဿန်ာမိားရာိ
သောန်သည့့််သမူိားက်�ိ သင်သပိါသလား။

အမိ်အက်အူလ�ပ်သမားမိားသောန်ရပ်သောက်ိာ်က်မ်းလင့်သောထားာက််
က်ပူြားချိင်းမတိ််�က်် (ADEO) က်�ိ သင်ကြက်ား�းူပါသလား။



4

သောလာက်ားသောပ်တ်ငွ် သောဘားက်င်းလး�ခြုံချိးုစာာွအလ�ပ်လ�ပ်ပါ။
ပေးလကိိားမ် ိပေး��ားကိ�နိုိ�င်းးသိည့်းအတိုွကိး ခြ�င်းးးထုန်းဒါဏ်းရာမ်�ားကိိ� သိင်းးရရိနိို�ိင်းးသိည်း။ အမိ်းအလ��းမ်�ားအတိုွကိး သိင်းးပေးလကိိား
အသိံ�းခြ�ု�ါကိ ဤပေးဘားကိင်းးးလံ�ခြုံ�ံုပေးရးအကြံကိံခြ�ု��ကိး မ်�ားကိိ� အပေးသိအ��ာလိ�ကိးန်ာ�ါ-

အသိံ�းမ်ခြ�ု�င်းး ပေးလကိိားကိိ� စ္စစ္စးပေးဆး
�ါ။ ��ကိးစ္စးးပေးန်�ါကိ အသိံ�းမ်ခြ�ု�ါနိုငိ်းး့ 
(ဥ�မ်ာ - ပေးလကိိားပေးခြ�န်င်းးးအဆင်း့းလွဲ
ပေးန်ခြ�င်းးး သိိ��မ်ဟာ�တိုး ပေးကိးွပေးန်ခြ�င်းးး)

လလူမိ်းမ်�ားသိည်း Facebook သိိ��မ်ဟာ�တိုး Instagram ကိဲသ့ိ�ိ� လမူ်မု်းဒါးယ်ာ�လကိးပေး�ာင်းးးမ်�ား ပေး�်တိုငွ်းး 
၎င်းးးတိုိ��၏ သိားပေးကိာင်းးမ်�ားနိုငိ်းး့အတိုူ သိငူ်းယ်း��င်းးးခြ�စ္စးပြီး�းး ဆကိးဆံပေးရးတိုိ�းခြမ်ှင်း့းလ�ိကြကိ သိည်း။

အ��စ္စးအလမိ်းအည်ာမ်�ားကိ�ိ မ်ရုးူသိ�ွးလ�ိကိး�ါနိုိင်းး့။

လလူမိ်းသိည်း သိင်းး၏ အာရုံ�စ္စ�ိကိး�ံရမ်ကုိ�ိ ရရိ�ိါကိ ၎င်းးးတိုိ��သိည်း ပေးအာကိး�ါတိုိ��ကိ�ိ လ��းပေးဆာင်းး နို�ိင်းးသိည်း-

အဟာန်�းအတိုားမ်ရိိပေးသိာအစ္စနွ်းးဘာကိး
ပေးဘားတိုငွ်းး ပေးလကိိားကိိ� အသိံ�းမ်ခြ�ု�ါ
နိုိင်းး့ (ဥ�မ်ာ - ဂပေးရးလးမ်�ားမ်�ါဘာဲ �ငွ်းး့
ထုားပေးသိာခြ�တိုင်းးးပေး�ါကိး)

တိုာဝန်းရိိသိမူ်�ားမ် ိထုနိ်းးသိမိ်းးထုားသိည့်း သိ၏ူ 
�ါဆယ်းထု��းကိ�ိ ထု�တိုးယ်ရူန်းအတိုွကိး ပေးင်းပွေး�းပေးဆာင်းး
ရန်း သိင်းး့အား ပေးတိုာင်းးးဆိ�နို�ိင်းးသိည်း။

သင်သးသယ်ရာပိါက် လမိ်ည့်ာမတု်�ိက််�ိက််သောရးသောဟုာလ့�ိင်းန်းပါတ်် 1800 722 6688 သ�ိ� သောချိ်ဆ�ိပါ။

၎င်းးးတိုိ��တိုငွ်းး ပေးင်းပွေးကြကိးအ�ကိးအ�ဲမ်�ားရိခိြ�င်းးးပေးကြကိာင်း့း ၎င်းးး
တို�ိ�ထုံသိ�ိ� ပေးင်းလွဲဲပေး�းရန်း သိင်း့းအား ပေးတိုာင်းးးဆိ�နို�ိင်းးသိည်း။ 
အ��နိ်းကြကိာလာလ်င်းး ပေးင်းပွေးကြကိး�မ်ာဏ်တိုိ�းလာနို�ိင်းး သိည်း။ 
ပေးန်ာကိးဆံ�းတိုငွ်းး လလူမိ်းကိိ� အဆကိးအသိယွ်းမ်ရနို�ိင်းးပေးတိုာ�့ါ။

အထားက််ပါသောဘားက်င်းလး�ခြုံချိးုသောရးမက််သောဆခ့ျိိ်မိားက်�ိ အလ�ပ်ချိွင်သောန်ရာသောဘားက်င်းလး�ခြုံချိးုသောရးနိုာင့် က်ိန််းမာသောရးသောက်ာင်စားမာ တ်�ိင်ပင်သောဆးွသောနိုးွမပုြား�င့် သင့်ထားးသ�ိ� သောဆာင်ကြက်ဉ်း်းသောပးပါသည့််။

အသိံ�းမ်ခြ�ုမ်း ��ဲ�ထုငွ်းးသိည့်းကိရိယိ်ာ
မ်�ားကိိ� အခြ�ည့်းအဝ��ဲ�ထုားသိည်းမ်ာိ 
ပေးသိ��ာ�ါပေးစ္စ

ပေးလကိိားတိုကိးသိည့်းအ�ါ သိင်းး့လကိး
ထုဲတိုငွ်းး ဘာာကိိ�မ် ိမ်ကိိ�င်းးထုား�ါနိုငိ်းး့။

��ဲ�ထုငွ်းးသိည့်းကိရိယိ်ာမ်�ားတိုငွ်းး ပေးလာ့
�း��သိည်း့အရာတိုစ္စး���ါရိိသိည်းမ်ာိ 
ပေးသိ��ာ�ါပေးစ္စ

ပေးလကိိား၏ ထု�ိးဆံ�းပေးလကိိားထုစ္စး
ပေး�်တိုငွ်းး အလ��းမ်လ��း�ါနိုိင်းး့။

ပေးလကိိားကိ�ိ ည်းည်ာခြ�န်�းခြ��းပေးသိာ
ပေးခြမ်ခြ�င်းးပေး�်တိုငွ်းး ထုားရိ�ိါ

သိင်းး၏ အမိ်းအလ��းမ်�ားကိိ� ခြ�ုလ��းရန်း 
ပေးလကိိားပေး�်ရိ ိပေးဘားတိုိ�ကိးပေးန်ရာမ်�ား
ကိ�ိ မ်မ်းိ�ါနိုိင်းး့။

အချိိစာ်အလိမ်အည့်ာမိားတ်ွင် မန်စာ်သောပြားမာပါနိုာင့်။


