
2009 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္မ၏တစ္ႏွစ္အရြယ္သမီးေလး
ကုိေထာက္ပ့ံရန္ လုိအပ္မႈေၾကာင့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္

အတြက္ စင္ကာပူသုိ႔လာေရာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါ 
သည္။ ဖိလစ္ပုိင္မွထြက္ခြာကာ ကၽြန္မ၏သမီးငယ္ေလး 
ႏွင့္ခြခဲြာရျခင္းသည္ ကၽြန္မအတြက္အလြန္အမင္းခက္
ခဲခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အလုပ္မွာ မည္မွ်ပင္ခက္ခဲပါေစ 
ကၽြန္မ၏အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ကုိ ၿပီးေအာင္လုပ္မည္ဟု 
ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မေျပာဆုိခ့ဲပါသည္။

ကံေကာင္းစြာျဖင့္ကၽြန္မအား၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္က့ဲ
သုိ႔႐ုိးသားၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံေပးသည့္မိသားစုကုိ 
ကၽြန္မရရိွခ့ဲပါသည္။ ကၽြန္မ၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ၎တုိ႔အား ေျပာျပျခင္းျဖင့္ 
ျပႆနာမ်ားကုိ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

ထုိမိသားစုသည္ကၽြန္မအား အၿမဲကူညီပ့ံပုိးေပးပါသည္။ 
ကၽြန္မ၏ ဝင္ေငြအား မည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြရဲမည္ဆုိ 
ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကၽြန္မ၏အလုပ္ရွင္
ထံမွသင္ယူခ့ဲရပါသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္
တြင္ကၽြန္မသည္ ၎တုိ႔၏ကေလးသုံးဦးျဖစ္သည့္ 
Vannessa၊ Cayden ႏွင့္ Cassandra တုိ႔ႏွင့္လည္း 
အမွန္တကယ္ရင္းႏီွးလာခ့ဲပါသည္။

Cayden ထံမွေမြးေန႔ကတ္

Lea ႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားသည္ 

ေရကူးသင္တန္းကို @  

Toa Payoh ေရကူး႐ံုတြင္သင္ယူခဲ့ပါသည္

CNY 2018 အေတာအတြင္း Lea ႏွင့္ Chris

2012 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္မ၏မိသားစုအား 
ကၽြန္မေက်နပ္က်န္းမာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေၾကာင္းသိရိွေစရန္အတြက္ 
ကၽြန္မ၏အိမ္သုိ႔ကၽြန္မႏွင့္အတူ ခရီးတစ္ေခါက္လုိက္ခ့ဲရန္ 
ကၽြန္မ၏အလုပ္ရွင္က ဆံုးျဖတ္အႀကံျပဳခ့ဲပါသည္။ ဘာသာ 
စကားအတားအဆီးကုိမမႈဘဲထုိကေလးသုံးဦးမွာ ကၽြန္မ၏ 
သမီးေလးႏွင့္ရင္းႏီွးနီးကပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္မွာဝမ္း
သာပီတိျဖစ္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိမိသားစုအတြက္ ကၽြန္မအလုပ္လုပ္ကုိင္ေပးခ့ဲသည္မွာ 
ရွစ္ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္ပါသည္။ ရက္မ်ားကုန္လြန္သြားသည္ႏွင့္အတူ 
ႏွစ္မ်ားၾကာခ့ဲၿပီးေနာက္ ကၽြန္မ၏အိမ္သုိ႔ျပန္ရမည့္အခ်ိန္ကုိ 
ေရာက္လာသည့္အခါ ၎တုိ႔ႏွင့္ခြခဲြာခ့ဲရန္မွာမည္မွ်ခက္ခဲ 
ေၾကာင္းကုိကၽြန္မစတင္သတိျပဳမိခ့ဲပါသည္။

ကၽြန္မ၏အေၾကာင္းသည္ အိမ္အကူမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္တုိ႔
အတြက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိမွ်ေဝရန္ျဖစ္ႏုိ
င္ေၾကာင္းကုိ အျခားအိမ္အကူမ်ားအား လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္
မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ လုိအပ္သည္မွာယုံၾကည္မႈကုိ 
တည္ေဆာက္ရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
နားလည္မႈရရိွေစရန္ ပြင့္လင္းေသာႏွစ္လမ္းသြား  
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးထားရိွရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မသည္စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္စဥ္ 
ကၽြန္မ၏အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳကုိ ခ်စ္ခင္မႈေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔ႏွင့္ 
ျပည့္ဝေနေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခ့ဲသည့္ ဆရာ Larry၊ 
မဒမ္ Christine ႏွင့္ကၽြန္မခ်စ္ရသည့္ကေလးသုံးဦး၊ 
Vannessa၊ Cayden ႏွင့္ Cassandra တုိ႔အား လိႈက္လဲွစြာ 
ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 
အားလုံးကုိကၽြန္မအရမ္းခ်စ္ပါသည္။

ထံမွေပးစာLEA

ထုိမိသားစုသည္ ကၽြန္မအားအၿမဲပ့ံပုိးကူညီေပး
ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ ဝင္ေငြအား မည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြရဲ
မည္ဆုိျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိကၽြန္မ၏
အလုပ္ရွင္ထံမွသင္ယူခ့ဲရပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန (MOM) မွ ပံုႏွ ိပ္ထုတ္ေဝမႈသည္ စင္ကာပူရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးထုတ္ေဝမႈျဖစ္ပါသည္
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အႏၱရာယ္ကင္းေဝးမႈ
သင္၏အလုပ္ရွင္သည္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦတြင္ေနထိုင္ပါက 
သင္သည္အိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ သတိထားရပါမည္။ 
သင္သည္အထပ္ျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ သင့္တာဝန္မ်ားမွာ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျပတင္းေပါက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း 
ႏွင့္ အဝတ္လွန္းျခင္းတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေန႔တာသတ္မွတ္ျခင္း 
ပ႐ိုဂရမ္တြင္သင္ယူခဲ့ရသည့္ “လုပ္ရမည္မ်ားႏွင့္မလုပ္ရမည္မ်ား” ကို 
အေလ့အက်င့္လုပ္ရန္မွတ္ထားေပးပါ။ သင္၏အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို အၿမဲတမ္း
အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

အဝတ္အထည္မ်ားက 
ထုတ္လွန္းသည့္အခါ -

ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္အခါ -

သ င္ ၏ေျ ခေ ထာ က္ သ ည့္ ၾ က မ္းျ ပ င္ တြ င္  
ၿမဲၿမံစြာရိွေနေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ ျပတင္း 
ေပါက္ေပၚသုိ႔မီွမထားပါႏွင့္။ သင္၏ခႏၶာကုိယ္သည္ 
ျပတင္းေပါက္ေနာက္တြင္ရိွေနသင့္ပါသည္။

ျပတင္းေပါက္အတြင္းဘက္ကို သန္႔ရွင္းေရး 
မလုပ္မီဦးစြာျပတင္းေပါက္ကို ေသာ့ခတ္ပါ။

ေလးလံသည့္အဝတ္မ်ားကို ဝါးလုံးတန္းထိုးသ
ည့္ကြင္းႏွင့္နီးသည့္ ဝါးလုံးေပၚတြင္ လွန္းကာ 
ေပါ့ပါးသည့္အဝတ္မ်ားကို ကြင္းႏွင့္ေဝးသည့္
အဖ်ားတြင္လွန္းပါ။

လက္ကိုင္ရွည္သည့္ျပတင္းေပါက္သန္႔ရွင္းေရး
ကိရိယာကိုအသံုးျပဳပါ။

အ ဝ တ္ မ်ား ကုိ ႐ု တ္ သ ည့္ အ ခါ အ ဝ တ္ မ်ား
ကို မဖယ္ရွားမီဦးစြာအဝတ္မ်ားရွိေနသည့္ 
ဝါးလုံးကိုအတြင္းသို႔ယူလိုက္ပါ။

အထပ္ျမင့္အိမ္မ်ား၏ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္
ကိုသန္ ႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္အခါေသခ်ာေအာင္
လုပ္ရန္မွာ -

• သင္၏အလုပ္ရွင္သုိ႔မဟုတ္အရြယ္ေရာက္သူတ
စ္ဦးမွႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အနားတြင္ရိွေနရန္၊

• ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္သံတိုင္မ်ားရွိေနၿပီး
၎တို႔ကို ေသာ့ခတ္ထားရန္။

အတြက္ေသာ့ခ်က္က
ေအာင္ျမင္မႈ

ဆုံးျဖတ္ျခင္း
အသက္ 44 ႏွစ္အရြယ္၊ အင္ဒိုနီးရွား FDW Suyamti သည္ အိမ္

အျပန္တြင္ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ႏွင့္ ဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္ဝယ္ရန္စီမံႏိုင္ခဲ့ပါ
သည္။ သူမဘယ္လိုမ်ိဳးစီမံခဲ့တာပါလဲ။

Suyamtiသည္စင္ကာပူသုိ႔ အလုပ္လုပ္ရန္စတင္လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ 
အသက္ 25 ႏွစ္သာရိွပါေသးသည္။ သူမျဖစ္ခ်င္ခ့ဲသည့္အရာအားလုံးမွာ 
သူမကုိယ္တုိင္ႏွင့္သူမ၏မိသားစုအတြက္ ျပည့္စံုသည့္ဘဝကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ Suyamti အား FDW မ်ားအတြက္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အေရးအဖတ္တတ္ေျမာက္မႈပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစြမ္း
ရည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Aidha ႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူမသည္သူမ၏ကိုယ္ပိုင္စုေငြျဖင့္ေပးေခ်ရ
သည့္ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား 
အတြက္စာရင္းသြင္းခဲ့ပါသည္။

ခိုင္မာသည့္ဇြဲလံု႔လဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္သူမသည္ 2012 ခုႏွစ္တြင္ 
သင္တန္းကိုေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားထံမွသူမရရွိခဲ့သည့္ 
အသိပညာမ်ားသည္ အလြန္အက်ိဳးရွိခဲ့ၿပီး၊ 
သူမအားသူမ၏အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံရန္ႏွင့္သူမ၏ 
ေငြေၾကးကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။

“Aidha တြင္ ကၽြန္မသည္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွာ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းကိုသင္ယူခဲ့ရပါသည္၊” ဟု Suyamti မွမွ်ေဝခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္သူမသည္ ပံုမွန္လတိုင္းေငြစုရန္ ပမာဏက စီမံခဲ့ပါသည္၊ 
သူမသည္ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ဆိုင္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Suyamti သည္ FDW မ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္ကိုလိုက္နာခဲ့ပါသည္ - “သင္သည္တစ္စံုတစ္ခုကိုဝယ္
ယူလိုသည့္အခါ ၎မွာသင့္အတြက္ လိုအပ္ျခင္းရွိမရွ ိ
သင့္ကိုယ္သင္ေမးျမန္းပါ။ မလိုအပ္ပါကပိုက္ဆံစုသည္မွာပိုေကာင္း
ပါသည္။”

အထပ္ျမင့္တြင္
02 INFORM



e-Payment
of Salary

FDW မ်ားအတြက ္POSB လစာေပးသည့္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း

စင္ကာပူတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ FDW မ်ားသည္ အိမ္အကူဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
စင္တာ (CDE) မွတဆင့္ POSB ဘဏ္တြင္ လစာေပးသည့္ အေကာင့္ (FDW) 
အတြက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဤအေကာင့္သည္သင့္အားကနဦး စေပၚေငြသြင္းစရာမလိုဘဲ 
သို႔မဟုတ္ တစ္လစီထိန္းသိမ္းရမည့္အနည္းဆံုး ပ်မ္းမွ်ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြမလိုဘဲ 
တိုက္႐ိုက္ဘဏ္ေငြလႊဲမႈမွတဆင့္ သင္၏လစာကို လက္ခံရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္ေအာက္ပါအတိုင္း အလြယ္တကူလုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ -

1. www.cde.org.sg/payrollfdw မွတဆင့္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်
က္ေဖာင္ကိုျဖည့္စြက္ပါ။ သင္ႏွင့္သင္၏အလုပ္ရွင္တို႔သည္ သင့္အေနျဖင့္လစာေပးသြင္း
အေကာင့္ကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းကိုသတိျပဳမိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင္ ့
ေဖာင္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ကာဘဏ္သည္ အေကာင့္ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္ႏိုင္မႈ
အေပၚမူတည္၍ သင္၏အလုပ္ပါမစ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာထံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

2. ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါတို႔၏ ၾကည္လင္သည့္ ကာလာမိတၱဴမ်ားကိုျပင္ဆင္ထားပါ -
• သင္၏ပတ္စ္ပုိ႔ (6 လအက်ံဳးဝင္မႈထက္ပိုေသာ)၊ႏွင့္
• သင္၏အလုပ္ပါမစ္ကတ ္ (အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္) သို႔မဟုတ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 

ဝန္ႀကီးဌာန၏စည္းမ်ဥ္းအရ အတည္ျပဳစာ (IPA) ၏ပထမႏွစ္မ်က္ႏွာ
3.  ေနာင္လာမည့္စာေပးစာယူမ်ားအတြက္ သင္၏အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္တို႔

ကိုေဖာ္ျပပါ။ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကို သင္၏အလုပ္ပါမစ္/ ပတ္စ္ပို႔ျဖင့္စာရင္းသြင္းထားရပါမည္။
4. သင္၏အိမ္ေထာင္ရွိမရွိႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္ကိုေဖာ္ျပပါ (သင္သည္ CED ထံအီးေမးလ္ပုိ႔ပါက)

သင္ႏွင့္သင္၏အလုပ္ရွင္သည္ အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ ရက္မ်ားတြင္ မနက္ 10 
နာရီမွ ညေန 5 နာရီ အထိ မည္သည့္ CDE ႐ံုးသုိ႔မဆုိ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

သုိ႔မဟုတ္၊ သင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စကင္န္ဖတ္ကာ contact@cde.org.sg 
ထံအီးေမးလ္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္

ေဖာ္ျပပါတို႔မွာေကာင္းမြန္သည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအႀကံဉာဏ္
မ်ားျဖစ္ပါသည္ -

• မလိုအပ္သည့္သံုးစြဲမႈကိုျဖတ္ခ်လိုက္ပါ- သင္လိုအပ္သည့္အရာအ
တြက္သာေငြကိုသံုးစြဲပါ။ လိုခ်င္သည္မ်ားႏွင့္လိုအပ္သည္မ်ားၾကား
တြင္ႀကီးမားသည့္ကြာျခားခ်က္ရွိပါသည္။ သင္အမွန္တကယ္လိ ု
အပ္ျခင္းရွိမရွိသင့္ကိုယ္သင္ေမးျမန္းပါ။

• ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲပံုကိုသင္ယူပါ- ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ 
သင္၏ပိုက္ဆံကိုအစီအစဥ္ျဖင့္သံုးစြဲျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ 
အဝတ္အစားသစ္ သို႔မဟုတ္ ဖိနပ္အသစ္ဝယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
သင္လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ 
သင္လုပ္လိုသည့္အရာမ်ားကို လုပ္ရန္သင့္တြင္လံုေလာက္သ
ည့္ပိုက္ဆံရွိမရွိၾကည့္ပါ။ သင္သည္၎တို႔အနက္မွအခ်ိဳ႕ကို 
ခ်က္ျခင္းမလိုအပ္ေသးေသာေၾကာင့္ သင့္တြင္ေနာက္ပိုင္းပိုက္ဆံ
လံုေလာက္သည့္အခါမွ ဝယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

• ေငြပိုစုပါ - ပိုက္ဆံပမာဏကိုေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ဖယ္ထားကာ 
သင္၏ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ထည့္ထားပါ။

သင့္တြင္ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေနပါက 
အႀကံဉာဏ္ရယူရန္ သင္၏အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ေအဂ်င္စီႏွင့္စကားေျပာဆိုပါ။

လစာကုိ 
e-ေပးေခ်မႈ 

ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈ

မွတ္ခ်က္ -
က။  *ကနဦးစေပၚေငြသို႔မဟုတ္အနည္းဆံုး ပ်မ္းမွ်ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြမလိုအပ္မႈကို 

ရရွိခံစားရန္သင္သည္ POSB/ DBS ျဖင့္ရိွေနသည့္ အေကာင့္အပါအဝင္မည္သည့္ အေကာ
င့္မွႀကိဳတင္ရွိထားရမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ POSB ေငြသြင္းအေကာင့္ (FDW) အေကာင့္အား 
ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတဆင့္ မဟုတ္ဘဲ POSB အြန္လိုင္းခ်န္နယ္မွတင့္ CDE ၏အကူအညီျဖင့္ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအတြက္ www.cde.org.sg/
payrollfdw ကိုလည္း စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင္၏အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ ေအဂ်င္စီ
ကိုလည္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ခ။  ေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္ၿပီးသည္ႏွင့္သင့္အား ATM လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါရွိေသာ DBS 
ေခ်းေငြကတ္ကိုထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္အေကာင့္ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ကတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သင္ႏွင့္သင္၏အလုပ္ရွင္တြင္ေမးျမ
န္းစရာမ်ားရွိေနပါကဘဏ္သို႔တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ။

ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွေခ်းငွားျခင္းသည္ 
သင့္ကိုျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္

လိုင္စင္မရွိသည့္ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ေခ်းငွားျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 
သင့္အားလ်င္ျမန္လြယ္ကူသည့္ ေခ်းေငြကိုေပးလိုက္ႏိုင္သည့္ 
SMS ၊ Facebook သို႔မဟုတ္အျခားဆိုရွယ္မီဒီယာခ်န္နယ္မ်ားကို 
အေၾကာင္းမျပန္ပါႏွင့္။

သင္ေခ်းထားသည့္ေငြကိုျပန္မေပးပါက၊ လိုင္စင္မရွိသည့္ 
ေငြေခ်းသူမ်ားသည္ သင္ႏွင့္သင္၏အလုပ္ရွင္မ်ားကိုထိပါးေႏွာက္ယွက္
မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏အလုပ္ကိုဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ေခ်းထားေသာေငြကိုျပန္မေပးႏိုင္ပါက 
၎တို႔၏လိုင္စင္မရွိသည့္ ေငြေခ်းမႈမ်ားတြင္၎တို႔ကိုကူ
ညီရန္ သင့္အားတြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ 
ဤရာဇဝတ္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက သင္သည္ဥပေဒအရ 
အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏အလုပ္ပါမစ္လည္း႐ုတ္သိမ္းခံရမည ္
ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏အလုပ္ပါမစ္ကတ္ကို အျခားသူမ်ားအား မငွားပါႏွင့္။ 
တစ္စံုတစ္ဦးသည္ သင္၏အမည္ျဖင့္ေငြေခ်းငွားရန္ 
၎ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သို႔မဟုတ ္X-AH-LONG ေဟာ့တ္လိုင္း 
ထံ 1800-9-24-5664  
(1800-X-AH-LONG) သို႔ဖုန္းေခၚဆိုပါ

$

သင္သည္လိုင္စင္မရွိသည့္ေငြေခ်းသူမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုခံေနရပါက၊

ရဲထံ 999

အိမ္အကူဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စင္တာ (CDE)
FDW မ်ားသည္အလုပ္ခန္႔္အပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အႀကံဉာဏ္ရယူရွာေဖြရန္၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ CDE 
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္စာရင္းသြင္းရန္ CDE ႐ံုးေနရာသံုးခုကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

i) City Plaza - 810 Geylang Road ၊ #02-01 ၊စင္ကာပူ 409286 

ii) Lucky Plaza - 304 Orchard Road ၊ #04-05 ၊စင္ကာပ ူ
238863 

iii) Peninsula Plaza - 111 North Bridge Road ၊ 
#02-42 ၊စင္ကာပ ူ179098

CDE ႐ံုးမ်ားကို အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ၊ မနက္ 10 နာရီမွ ညေန 6 နာရီအထိ 
ဖြင့္လွစ္ပါသည္။
၎တို႔ကုိတနလၤာေန႔မ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္မ်ားတြငပ္ိတ္ပါသည္။

03INFORM

http://www.cde.org.sg/payrollfdw
mailto:contact@cde.org.sg
http://www.cde.org.sg/payrollfdw
http://www.cde.org.sg/payrollfdw


သင္၏အလုပ္ကုိခန္႔ခြႏုိဲင္ျခင္းမရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြျခင္းမရိွပါက၊ အထူးသျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ FDW မ်ား 
အတြက္သင္၏အလုပ္ရွင္၊ မိတ္ေဆြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ေအဂ်င္စီတုိ႔ႏွင့္ 
စကားေျပာဆုိပါ။ သင္ခံစားေနရသည္ကုိ ၎တုိ႔အားမွ်ေဝေျပာျပပါ။  
သင့္ကုိယ္သင္သုိ႔မဟုတ္အျခားသူမ်ားအား ထိခုိက္ေစမည့္မည္သည့္အရာကုိမဆုိ 
မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ သင့္မိသားစု - သင္စင္ကာပူသုိ႔လာေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိအၿမဲစဥ္းစားပါ၊ 
သုိ႔မွသာသင္သည္အိမ္ျပန္သည့္အခါ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ဘဝကုိရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ဖုန္းေျပာလိုပါက၊ အိမ္အကူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္စင္တာ (CDE) 
ထံ 1800 225 5233 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို 
ကူညီသည့္အဖြဲ႔ (SOS) ထံ 1800 221 4444 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ အကူအညီလိုင္းႏွစ္ခုလံုးကို 
24 နာရီဖြင့္ထားပါသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈ၏လကၡဏာမ်ား
သင္သုိ႔မဟုတ္သင္၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးသည္ ေဖာ္ျပပါလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ  
ခံစားေနရပါကအကူအညီကုိခ်က္ျခင္းရွာေဖြပါ -

 ေလွာင္ပိတ္မိေနသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ့ဲေနသည္ဟုခံစားရျခင္း။

 စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာေပါက္ကြမဲႈမ်ား (ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ 
အေလးမထားဘဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း)။

 ေပ်ာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝမ္းနည္းျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ စိတ္ခံစားမႈ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲျခင္း။

 စိတ္ခံစားမႈတြင္ အေႏွာက္အယွက္ရိွေနျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာက္႐ြ႕ံေနရျခင္း။

 ေသေၾကာင္းႀကံစည္လုိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသလုိေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း။

အကူအညီရယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေအာက္ပါနံပါတ္မ်ားကုိ မွတ္သားထားပါ

အသံုးဝင္သည့္အဆက္အသြယ္မ်ား

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ
6341 9785

ACMI ေဟာ့တ္လိုင္း
9188 9162

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား 
ကိုကူညီသည့္အဖြဲ႔ (SOS)
1800 221 4444 (24 နာရီ)

လူမႈေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးအတြက္
ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း 
(FAST) 
အခမ့ဲ ေဟာ့တ္လုိင္း 1800 339 4357 (24 နာရီ)

အလုပ္ခန္႔အပ္သည္ ့
ေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႔အစည္း 
(စင္ကာပ)ူ 
6836 2618

အိမ္အကူဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြက္စင္တာ
1800 ဖုန္းေခၚဆုိမႈ CDE 
1800 225 5233 (24 နာရီ)

အျခားေသာအကူအညီလုိင္းမ်ား

သံအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္သံ႐ုံးမ်ား

အျခားေသာအေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားMOM ႏုိင္ငံျခားသားအိမ္အကူ
အလုပ္သမား (FDW) အကူအညီလုိင္း

ဤေဟာ့တ္လိုင္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ေရး၊ လစာႏွင့္အျခားေသာအလုပ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ FDWs အား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ 
အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

1800 339 5505 995

999

လူနာတင္ကား/မီးသတ္ကား

ရဲ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ 10$ ျဖင့္ FDW မ်ားသည္ FAST FDW ကလပ္အိမ္တြင္ 
အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအားလံုးကိုခံစားႏိုင္ပါ 
သည္။ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ FDW 300 ခန္႔သည္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ႏွက္ေနသည့္၎တို႔၏ အပန္းေျဖစင္တာထံလာေရာက္ၾကပါသည္။ 
သင့္အေနျဖင့္စိတ္ဝင္စားပါက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လာေရာက္ပူးေပါင္းလိုက္ပါ။

သင္သည္ေပးထားသည့္ အေျပးေလ့က်င့္စက္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
စက္ဘီးနင္းစက္မ်ားျဖင့္ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ 
သို႔မဟုတ္ Zumba ႏွင့္ Pilates သင္တန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္စာ႐ြက္ေခါက္အ႐ုပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟင္းခ်က္ျခင္း ပ႐ိုဂရမ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ျခင္းျဖင့္လည္း ဝါသနာအသစ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ 
သင္၏အခ်က္အျပဳတ္စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ FAST 
သည္ငါးပတ္ေက်ာ္တြင္ FDW အေယာက္ 30 ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ 
အထူးအီတလီဟင္းလ်ာသင္တန္းကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။

FAST FDW ကလပအ္မိ ္

Sally ၊ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသူ FDW၊ 
မွမွ်ေဝထားသည္မွာ၊

အသက္ 35 ႏွစ္အရြယ္ Beth 
သည္အခ်က္အျပဳတ္သင္တန္းမ်ားကို 2017 
ခုႏွစ္ကတည္းကတက္ေရာက္ေနခဲ့ပါသည္။

ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူဖို ႔နဲ႔ 
အပန္းေျဖဖို ႔အတြက္ FAST FDW ကလပ္
အိမ္ကေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြဆီကိုလာေရာက္
ပူးေပါင္းလိုက္ပါ။

2985 ၊ Jalan Bukit Merah ၊ #01-1B ၊စင္ကာပူ 159457 တြင္ 
တည္ရွိပါသည္၊သင္သည္ FAST ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာထံ www.
facebook.com/fast.org.sg တြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပိုမိုေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ FAST ထံ 1800 339 4357 သို႔ဖုန္းေခၚဆိုလိုက္ပါ။

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖလိုသူမ်ားသည္ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား
ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အိမ္ရွိမိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားသည္ ကြန္ျပဴတာခန္းကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

“FAST ကကၽြန္မရဲ႕ဒုတိယအိမ္လုိပါပဲ။ကၽြန္မ
စင္ကာပူကထြက္ခြာလာတဲ့အခါ FAST နဲ႔ဒီမွာ
သိကၽြမ္းခဲ့ရတဲ့မိတ္ေဆြအားလံုးကုိကၽြန္မ 
သတိရေနမွာပါ၊”

”ကၽြန္မလုပ္ေနက်ပံုစံမွာ 
အေျပးေလ့က်င့္စက္ေပၚတြင္ ေသြးပူေစရန္
နာရီဝက္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ Zumba 
ႏွင့္ Yoga ကုိတစ္နာရီၾကာေလ့က်င့္ပါတယ္။”

“ဤေနရာတြင္ကၽြန္မသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵယိ၊ မေလး၊ 
ဂ်ပန္၊ ဥေရာပအာရွ၊ အီတလီႏွင့္ဂ်ပန္ဟင္းပြမဲ်ားကုိ 
ခ်က္ျပဳတ္ရန္သင္ယူခ့ဲပါတယ္” 
လုိ႔ သူမမွေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
“ကၽြန္မရဲ႕အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ဘဲသားထမင္းကုိ 
ျပင္ဆင္စီမံေပးတံဲအခါ သူတုိ႔ကအ့ံၾသစရာေကာင္းေအာ
င္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မခ်က္တာကုိျမည္းၾကည့္ 
ၿပီးေတာ့ လက္မေထာင္ၿပီးေကာင္းေၾကာင္းေျပာတ့ဲအတြ
က္ ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မဂုဏ္ယူမိပါတယ္။”

လို႔အင္ဒိုနီးရွားကAyuကေျပာပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ
6255 0075

အိႏၵိယႏိုင္ငံ
9172 9803

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
6737 7422 / 9295 3964

မန္မာႏိုင္ငံ
6735 1672

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ
6737 3977

ထိုင္းႏိုင္ငံ
6737 2475 / 8421 0105

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ
6254 4595
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INFORM

http://www.facebook.com/fast.org.sg
http://www.facebook.com/fast.org.sg

