
NY HERO Act 
နယူးေယာက်ြပညန်ယ် ကျနး်မာေရး�ှင့် 
အေြခခံအခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒ

နယူးေယာက်ြပည်နယ် ကျနး်မာေရးေရး�ှင့် အေြခခံ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒကုိ 2021 ခု�ှစ်၊ ေမလ 5 ရက်ေန ့�တွင် ဥပေဒ 
အြဖစ် ြပဌာနး်ခ့ဲပါသည်။
COVID-19 ကူးစက်ကပ်ေရာဂါအား တံ� �ြပနသ်ည့်အေနြဖင့် ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သည့်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစ�်အတင်ွး 
အလပ်ုသမားများအား အဆုိပါကူးစက်ေရာဂါ�ှင့် ထိေတ��ြခင်း၊ ေရာဂါကူးစက်ခံရြခင်းတိ� မှ ကာကွယ်�ိင်ုရနအ်လိ�ငှာ အလပ်ုခွင် 
ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး အစီအမံအသစ်များကုိ ဥပေဒက ြပဌာနး်ထားပါသည်။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် အလပ်ုသမားဌာန (DOL) အေနြဖင့် ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့်ေရာဂါ ထိေတ��မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး စံြပ 
စီမံကိနး်များ�ှင့် စက်မ�အာ�ုံြပ� စံြပစီမံကိနး်မျ�ိးစုံကုိ ေရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာ စံြပစီမံကိနး်တစ်ခုကုိ DOL 
မှ ရယူြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ချက်များထက် ပုိသည့် အလှည့်ကျ စီမံကိနး်တစ်ခုကုိ ေရးဆဲွြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ လပ်ုေဆာင်ရ 
မည်ြဖစ်သည်။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်အေနြဖင့် ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ေရာဂါအား အများြပည်သူ ကျနး်မာေရးအတက်ွ ြပင်းထနသ်ည့် အ��ရာယ် 
�ိှေသာ ကူးစက်ေရာဂါတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ထားလျက်�ိှရာ အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏စီမံကိနး်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ဖိ�  လိအုပ်ပါသည်။
10 ဦး သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက်ပုိသည့် အလပ်ုသမားများ�ိှေသာ အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် အလပ်ုသမား-စီမံခန ့�်ခွဲေရး အလပ်ုခွင် 
ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီတစ်ခုကုိ ဖ�ဲစည်းြခင်း�ှင့် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်းအား အလပ်ုသမားများကုိ ခွင့်ြပ�ေပးရမည်။

NY HERO Act ဆုိသညမှ်ာ အဘယ်နညး်။

NY Hero Act တင်ွ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အဆင့်အတနး်များ 
ခဲွြခားြခင်း မ�ိှဘဲ ပုဂ�လိကက� အလပ်ုသမားများအားလံးု 
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
၎င်းတင်ွ အချနိပုိ်င်းအလပ်ုသမားများ၊ လတ်ွလပ်ေသာ 
ကနထ်�ုိက်တာများ၊ အိမ်အကူလပ်ုသားများ၊ ေစာင့်ေ�ှာက်ေရးဌာန 
များ�ှင့် တကုိယ်ရည် ေစာင့်ေ�ှာက်မ� အလပ်ုသမားများ၊ ေနစ့ား 
အလပ်ုသမားများ၊ လယ်ယာလပ်ုသားများ�ှင့် အြခားေသာ ယာယီ 
�ှင့်ရာသီအလိက်ု အလပ်ုသမားများ ပါဝင်သည်။

မညသူ်တိ� အကျ�ံးဝင်သနညး်။
NY HERO Act တင်ွ ြပည်နယ်၏ အလပ်ုသမားများ သိ� မဟတ်ု 
လတ်ွလပ်ေသာ ကနထ်�ုိက်တာများ၊ ြပည်နယ်၏ �ိင်ုငံေရးဌာနခဲွ 
များ၊ အများြပည်သူဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်အဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု 
အြခားေသာ အစုိးရေအဂျင်စီ စသည်တိ�  အကျ�ံးမဝင်ပါ။
အလပ်ု�ှင်အေနြဖင့် လပ်ုငနး်ခွင်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး�ှင့် 
ကျနး်မာေရးစီမံခန ့�်ခွဲမ�က ချမှတ်ထားသည့် ယာယီ သိ� မဟတ်ု 
အ�မဲတမ်း စံ�ှ�နး်တင်ွ အကျ�ံးဝင်ပါက ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� 
လပ်ုငနး်�ိှ အလပ်ု�ှင်များမှာ HERO အက်ဥပေဒတင်ွ အကျ�ံးမဝင် 
ပါ။ 
အလပ်ု�ှင်တိင်ုးသည် ၎င်း သိ� မဟတ်ု ၎င်း၏ အလပ်ုသမားများ 
အေနြဖင့် ယာယီ သိ� မဟတ်ု အ�မဲတမ်း OSHA စံ�ှ�နး်အတက်ွ 
အကျ�ံးဝင်ြခင်း �ိှ/မ�ိှကုိ ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ချက် လပ်ုေဆာင်ရမည်။
ယာယီ OSHA စံ�ှ�နး်က အသက်ဝင်ြခင်း မ�ိှေတာပ့ါက OSHA 
စံ�ှ�နး်တင်ွ ယခင်ကအကျ�ံးဝင်ခ့ဲေသာ အလပ်ု�ှင်အေနြဖင့် HERO 
Act တင်ွ အကျ�ံးဝင်မည်ြဖစ်သည်။

မညသူ်တိ� အကျ�ံးမဝင်သနညး်။
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ြမနမ်ာစာ  •  BURMESE
အပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လုပ်သည့ရ်က်စဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 22 ရက် 

https://www.nyic.org/


New York Immigration Coalition
nyic.org

အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက်မ� 
ကာလအတုိင်းအတာ

၎င်းတိ�၏ ေရာဂါထိေတ��မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး စီမံကိနး်က 
ေနာက်ဆုံးေပ�ြဖစ်ြခင်း၊ နယူးေယာခ့် ြပည်နယ် ကျနး်မာေရး�ှင့် 
အလပ်ုသမားဌာန၏ လမ်း��နခ်ျက်များအတိင်ုး လိက်ုနာြခင်းတိ�  
ြဖစ်ရမည်။
စီမံကိနး်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။
အလပ်ုသမားများအား စီမံကိနး်၏ ြပည်လည်သုံးသပ်ချက်ကုိ 
�ှ�တ်ြဖင့် အသိေပးရမည်။

အလုပ်�ှင်များအေနြဖင့်-

သင့်အလပ်ု�ှင်အေနြဖင့် HERO Act ပါ စံ�ှ�နး်များကုိ လိက်ုနာ 
ြခင်းမ�ိှပါက ၎င်းတိ�သည် NY HERO အက်ဥပေဒေအာက်�ိှ 
သင်အခွင့်အေရးများကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်�ပီး သင့်အား ေလမှ 
တစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ေရာဂါ�ှင့်ထိေတ��မ�အ��ရာယ်သိ�  ကျ 
ေရာက်ေစသည်။
သင့်အေနြဖင့် လက်တံ� �ြပနမ်�ကုိ ေ�ကာက်လန ့စ်ရာမလိဘဲု အလပ်ု 
လပ်ုရန ်ြငင်းဆုိခွင့်�ိှသည်။
သင့်အေနြဖင့် ေဖာ်ြပပါ လင့်ခ်�ိှ အလပ်ုသမားဌာနသိ�  တိင်ု�ကား 
ချက်တစ်ေစာင်ကုိ ဖွင့်�ိင်ုသည်- dol.ny.gov/ny-hero-act 

အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများ

အချနိမ်ေရွး 
(သတ်မှတ်ချက်က သက်ေရာက်သညြ်ဖစ်ေစ၊ 
သက်ေရာက်ြခင်း မ�ိှသညြ်ဖစ်ေစ)

ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ေရာဂါ ထိေတ��မ� ကာကွယ်တားဆီး 
ေရး အစီအမံတစ်ခုကုိ ချမှတ်သွားရန။်
တစ်ခုချမှတ်�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 30 ရက်အတင်ွး 
အလပ်ုသမားများအား မိတ� �တစ်စုံေပးရန။် 
အလပ်ုသမားအသစ်များ ငှားရမ်းသည့် အခါတင်ွလည်း မိတ� � 
တစ်စုံေပးရန။်
အစီအမံအား အလပ်ုခွင်တိင်ုး၏ အလပ်ုသမားများ ြမင်သာေသာ 
ေနရာတင်ွ အသိေပးစာ စီစ�်ထား�ိှသွားရန။်
လိအုပ်ပါက အစီအမံအား အပ်ဒိတ်ပ် ြပ�လပ်ုသွားရန။်

အလုပ်�ှင်များအေနြဖင့်-

အလပ်ုသမားေကာ်မတီများအေနြဖင့် COVID-19 �ှင့် သက်ဆုိင် 
သည့် အေရးကိစ�များကုိသာမက မည်သည့် အလပ်ုခွင် 
ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများ 
ကုိမဆုိ ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည်။
အလပ်ုသမားေကာ်မတီများအေနြဖင့် ရာထူးခန ့ထ်ားြခင်း 
သက်ေရာက်မ��ိှသည်ြဖစ်ေစ မ�ိှသည်ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီဖ�ဲစည်း 
ြခင်း�ှင့် ေတ�ဆုံြခင်းကုိ အစ�်အ�မဲ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်။
အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် အလပ်ုထုတ်ခံရြခင်း၊ ရာထူးေလ�ာခ့ျ 
ခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု လက်တံ� �ြပနခံ်ရြခင်း တိ�မ�ိှဘဲ အဆုိပါ 
ေကာ်မတီများကုိ ဖ�ဲစည်းခွင့်�ိှသည်။

အလုပ်သမားေကာမ်တီများ
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အေကာင်အထညေ်ဖာ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

အပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လုပ်သည့ရ်က်စဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 22 ရက် 

ဥပေဒအရ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ဖိ�  လိသုည့်အရာများသည် ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက် 
သည့် ေရာဂါအား အများြပည်သူ ကျနး်မာေရးအတက်ွ ြပင်းထနသ်ည့် အ��ရာယ်�ိှေသာ 
ကူးစက်ေရာဂါတစ်ခုအြဖစ် လတ်တေလာ သတ်မှတ်ချက်အေပ� မူတည်ပါသည်။
သတ်မှတ်ချက်ကုိ နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်၏ ကျနး်မာေရး အထူးတာဝနေ်ပးအပ်သူက သတ်မှတ်ြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။
ေနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များအတက်ွ dol.ny.gov/ny-hero-act ကုိ စစ်ေဆးပါ

NY HERO Act ကုိ မညသိ်�  အေကာင်အထညေ်ဖာ ်ေဆာင်ရွက်မညန်ညး်။

https://www.nyic.org/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act


NY HERO Act အရ ပုဂ�လိကက� အလပ်ုသမားများ (10 ဦး သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက်ပုိေသာ 
အလပ်ုသမားများ �ိှသည့် ကုမ�ဏီများတင်ွ လပ်ုကုိင်ေနသူ) အား COVID-19 ကိစ�များ 
အတက်ွသာမက အလပ်ုခွင်ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများ 
ကုိ ေြဖ�ှင်း�ိင်ုရနအ်တက်ွ အလပ်ုသမား  ေကာ်မတီကုိ ဖ�ဲစည်းခွင့်�ိှသည်။

အလုပ်သမားေကာမ်တီများဆုိသညမှ်ာ အဘယ်နညး်။

စုိးရိမ်ပူပနစ်ရာများ သိ� မဟတ်ု တိင်ု�ကားချက်များကုိ တာဝနေ်ပး
ထားသည့် အလပ်ု�ှင်များထံ တင်ြပြခင်း
အလပ်ု�ှင်ထံက မည်သည့် ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း
�ှင်းေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများကုိမဆုိ သုံးသပ်ြခင်း
လပ်ုငနး်ေနရာများသိ�  သွားေရာက်ြခင်း�ှင့် အစုိးရ ေအဂျင်စီများ၏
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
အလပ်ု�ှင်က တင်ြပလာသည့် ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ်
ကင်း�ှင်းေရးဆုိင်ရာ မည်သည့် အစီရင်ခံစာကုိမဆုိ သုံးသပ်ြခင်း
ေကာ်မတီများအေနြဖင့် အလပ်ုချနိန်ာရီများအတင်ွး 2 နာရီ�ကာ
ေတ�ဆုံြခင်း
ေကာ်မတီဝင်များအား လပ်ုငနး်ခွင်ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ်
ကင်း�ှင်းေရး၊ အလပ်ုသမား ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး
ေကာ်မတီများ၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ�ှင့် ပတ်သက်သည့် ေလး
နာရီထက်မပုိေသာ သင်တနး်တစ်ခု တက်ခွင့်ေပးြခင်း

ေကာ်မတီတစ်ခုဖ�ဲစည်းြခင်းက အလပ်ုသမားများအား ေအာက်ပါတိ� ကုိ
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရန ်ေနရာေပးလိက်ုြခင်းြဖစ်သည်-

ေကာမ်တီတစ်ခုကုိ အဘယ်ေ�ကာင့် 
ဖ�ဲစညး်သနညး်။

ေကာ်မတီများတင်ွ �ကီး�ကပ်ဝနထ်မ်းများ မဟတ်ုသည့် ဝနထ်မ်း
အနည်းဆုံး 2/3 �ိှရမည်ြဖစ်�ပီး အလပ်ု�ှင်၏ ကုိယ်စားလှယ်
တစ်ဦး အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည်။ ေကာ်မတီများကုိ အလပ်ု�ှင်
များ�ှင့် အလပ်ုသမားများက ပူးတွဲေဆာင်ရွက်သည်။
လက်�ိှတင်ွ NY HERO ေကာ်မတီ၌ အဖ�ဲဝင် 12 ဦးထက် မပုိပါ။
အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်စားလှယ်များကုိ
ေရွးချယ်�ိင်ု�ပီး လက်တံ� �ြပနြ်ခင်းမှလည်း အကာအကွယ် ရယူ
ထားပါသည်

ေကာမ်တီတွင် မညသူ်တိ� ပါဝင်�ုိင်သနညး်။

New York Immigration Coalition
nyic.org

အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် အလပ်ုထုတ်ခံရြခင်း၊ ရာထူးချခံရ
ြခင်း သိ� မဟတ်ု လက်တံ� �ြပနြ်ခင်းပုံစံများ မ�ိှဘဲ အဆုိပါ
ေကာ်မတီများကုိ ဖ�ဲစည်းခွင့်�ိှသည်
သင့်အေနြဖင့် ေအာက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်လည်း အလပ်ုသမား
ဌာနသိ�  တိင်ု�ကားချက်တစ်ေစာင် တင်သွင်း�ိင်ုသည်-
dol.ny.gov/ny-hero-act
အကူအညီအတက်ွ Essential Worker's Coalition ထံသိ�
ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။ အီးေမးလ်-
protectnyheroes@gmail.com

က��ု်ပ်၏အခွင့်အေရးများကုိ ေဖာြ်ပပါ။
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အလုပ်သမားေကာမ်တီများ

အပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လုပ်သည့ရ်က်စဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 22 ရက် 

https://www.nyic.org/


အေထွေထွ သိေကာင်းစရာများ
တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကုိ ထိနး်သိမ်းြခင်း
မျက်�ှာအကာအကွယ်များ၊ လက်အိတ်များ�ှင့် တစ်ကုိယ်
ရည်သုံး ကာကွယ်ေရး ဝတ်စုံ (PPE) ဝတ်ဆင်ြခင်း
လက်များကုိ စနစ်တကျေဆးေ�ကာြခင်းအား မ�ကာခဏ
လပ်ုေဆာင်ြခင်း

အလပ်ုသမားတစ်ဦးတင်ွ ေရာဂါလက�ဏာ ေတ��ိှရပါက အဆုိပါ
အလပ်ုသမားကုိ လပ်ုငနး်ခွင်တင်ွ မထား�ိှရ
အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ အဆုိင်းများ မစတင်မီ
ကျနး်မာေရးစစ်ေဆးမ�တစ်ခုကုိ ြပည့်စုံေအာင် လပ်ုေဆာင်ရမည်
သင့်ေလျာ်သည့် တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနြခင်း သတ်မှတ်
ချက်များ �ိှြခင်း
အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် စနစ်တကျ လက်သန ့�ှ်င်းမ�များကုိ
ထိနး်သိမ်းြခင်း
သန ့�ှ်င်းေရးလပ်ုေဆာင်ြခင်း�ှင့် ပုိးသတ်ြခင်း
အ��ရာယ်�ိှေသာ အချက်များပုိပါလာသည့် တစ်ဦးချင်းအတက်ွ
အထူးေနရာထုိင်ခင်းများ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အနမ့်ိဆုံး ထိနး်ချ�ပ်မ�များကုိ အလပ်ုခွင်နယ်ပယ်
များ အားလံးုတင်ွ အလပ်ု�ှင်များက အသုံးြပ�ရမည်ြဖစ်သည် 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ�အတွင်း အနမ့်ိဆုံး 
ထိနး်ချ�ပ်မ�များ

New York Immigration Coalition
nyic.org

အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် အ��ရာယ်�ိှသည့် လပ်ုေဆာင်မ�များကုိ
ယာယီရပ်ဆုိင်းရန ်ထည့်သွင်း စ�်းစားရမည်
အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် ေအာက်ပါတိ� ကုိ ထည့်သွင်း စ�်းစားရ
မည်-
သဘာဝြဖစ်သည့် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွနေ်စြခင်း
ေလသန ့စ်င်ြခင်း
Plexiglass
ခရမ်းလနွေ်ရာင်ြခည်သုံး ပုိးသတ်စနစ်များ

စီမံခန ့�်ခွဲမ�ဆုိင်ရာ ထိနး်ချ�ပ်မ�များ
တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကုိ ြမ�င့်တင်ြခင်း
လက်ေဆးြခင်း�ှင့် သန ့�ှ်င်းြခင်းအတက်ွ ေနာက်ဆက်တွဲ နား
ချနိ ်အတိမုျားေပးြခင်း
ဆပ်ြပာ၊ လက်သန ့ေ်ဆး၊ တစ်ခါသုံးပုိးသတ် လက်ကုိင်ပုဝါ
များေပးြခင်း

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့် ေငေွ�ကးကုနက်ျမ�မ�ိှဘဲ PPE ရ�ိှြခင်း။
PPE ေပးအပ်မ�သည် လပ်ုငနး်ခွင်၏ အ��ရာယ်အကဲြဖတ်မ�
အေပ� မူတည်သည်။ 

အနည်းဆုံးထိနး်ချ�ပ်မ�က ဝနထ်မ်းများအတက်ွ လံေုလာက်သည့်
အကာအကွယ်ကုိ မေပးအပ်�ိင်ုပါက ေနာက်ဆက်တွဲ ထိနး်ချ�ပ်မ�များ
ကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်-

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ�တစ်ခုအတွင်း အဆင့်ြမင့်
ထိနး်ချ�ပ်မ�များ
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ေလမှတစ်ဆင့်ကူးစက်ေသာ ေရာဂါထိေတ��မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး စီမံချက်

အလပ်ုသမားဌာနအေနြဖင့် ယခင်အတိင်ုး ြပ�ြပင်မွမ်းမံ�ိင်ုေသာ သိ� မဟတ်ု လက်ခံကျင့်သုံး 
�ိင်ုေသာ စံ�ှ�နး်စီမံချက်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းထားသည်။ အဆုိပါစီမံချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ 
ေလမှတစ်ဆင့် ေပါက်ဖွားသည့် ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ�အတင်ွး အလပ်ုသမားများ ထိေတ� 
ြခင်း�ှင့် ေရာဂါမှ ကာကွယ်�ိင်ုရနအ်တက်ွ ြဖစ်သည်။
အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် အနည်းဆုံး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လမ်း��နခ်ျက်များကုိ ချမှတ်ရမည်။
စီမံကိနး်�ှင့် စက်မ�အေြခြပ� လမ်း��နခ်ျက်များကုိ DOL ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တင်ွ ေတ��ိင်ုပါသည်- 
dol.ny.gov/ny-hero-act

ထိေတ��မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရးစီမံချက် ဆုိသညမှ်ာ အဘယ်နညး်။

အပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လုပ်သည့ရ်က်စဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 22 ရက် 

https://www.nyic.org/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act


New York Immigration Coalition
nyic.org

အလပ်ု�ှင်အေနြဖင့် ယခုအစီအစ�် ေအာက်�ိှ ၎င်းတိ�၏
အခွင့်အေရးများကုိ အသုံးြပ�ရာတင်ွ မည်သည့်အလပ်ုသမားကုိ
မ� ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း၊ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ လက်တံ� �ြပနြ်ခင်း
သိ� မဟတ်ု ဆုိးရွားစွာအေရးယူြခင်း မြပ�ရ။
ယခုစီမံချက်တင်ွ အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် ချ�ိးေဖာက်မ�ကုိ
အစီရင်ခံရနအ်တက်ွ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်များ
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။
အလပ်ုသမားတစ်ဦးအေနြဖင့် ချ�ိးေဖာက်မ�တစ်ခု အေ�ကာင်းကုိ
�ှ�တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု စာေရးသား�ပီးြဖစ်ေစ အစီရင်ခံ
�ိင်ုသည်။ သင့်အေနြဖင့် လက်တံ� �ြပနမ်�ကုိ ေတ���ကံ�ရပါက သင့်
အလပ်ု�ှင်က ခန ့ထ်ားသည့် သက်ဆုိင်ရာ တာဝန�ိှ်သူထံ ဆက်
သွယ်�ိင်ုသည်။

လက်တံ� �ြပနမ်�အား ကာကွယ်ြခင်းများ
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အလပ်ု�ှင်အေနြဖင့် စီမံချက်၏ တည်�ိှရာေနရာ၊ အသက်ဝင်
သည့် အေြခအေနများ၊ မူဝါဒများ �ှင့် HERO Act ေအာက်တင်ွ
အကျ�ံးဝင်သည့် ၎င်းတိ�၏ အခွင့်အေရးများကုိ အလပ်ုသမား
များထံ �ှ�တ်ြဖင့် အေ�ကာင်း�ကားသွားမည်။
စီမံချက်အသက်ဝင်သည့်အခါ ဝနထ်မ်းများအားလံးု အေနြဖင့်
အစီအစ�်၏ အစိတ်အပုိင်းများ�ှင့် အြခား ဆက်စပ်
အေ�ကာင်းအရာများ အားလံးုအကျ�ံးဝင်သည့် သင်တနး်တစ်ခု
တက်ေရာက်ရမည်-
ကူးစက်�ိင်ုေသာ ပုိး�မ�ားများ�ှင့် ၎င်းကုိ ြဖစ်ေစ�ိင်ုေသာ
ေရာဂါ(များ) 
ေရာဂါ သေက�တများ�ှင့် လက�ဏာများ
ေရာဂါကူးစက်ပုံ
အဆုိပါ ထိေတ��မ��ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး စီမံချက်အေ�ကာင်း
�ှင်းလင်းချက်
ထိေတ��မ�ထိနး်ချ�ပ်ေရးများကုိ အသုံးြပ�ြခင်း�ှင့်
ကန ့သ်တ်ချက်များ
ကူးစက်�ိင်ုေသာ ပုိး�မ�ားများ�ှင့် ထိေတ��မ�တင်ွ ပါဝင်�ိင်ုသည့်
လပ်ုငနး်ခွင် လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် တည်ေနရာများ

သင်တနး်အေနြဖင့်-
အလပ်ုသမားများ ကုနက်ျစရာမလိဘဲု အလပ်ုချနိန်ာရီများ
အတင်ွး လပ်ုေဆာင်ြခင်း
အလပ်ုသမားများ၏ ပညာေရးအဆင့်၊ စာတတ်ေြမာက်မ��ှင့်
�ှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားတိ� �ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် မာတိကာ
�ှင့် ေဝါဟာရများ
လကုိူယ်တိင်ု သိ� မဟတ်ု တယ်လီဖုနး်၊ အီလက်ထေရာနစ်
သိ� မဟတ်ု အြခားနည်းလမ်းများ မှတစ်ဆင့် �ှ�တ်ြဖင့်
ေပးအပ်ြခင်း

ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစ�်အတွင်း 
လက်ေတ�သင်တနး်�ှင့် အချက်အလက်များ

ပုိးသတ်ြခင်း

လမူျားစွာ ထိေတ�ကုိင်တယ်ွမိသည့် အရာဝတ� �များကုိ သင့်ေလျာ်
ရာ ပုိးသတ်ေဆးြဖင့် မ�ကာခဏ သန ့စ်င်ရမည်။
သန ့�ှ်င်းေရးလပ်ုသားများသည် ညစ်ညမ်း�ိင်ုသည့် မျက်�ှာြပင်
များကုိ သန ့�ှ်င်းေရးြပ�လပ်ုေနရသည့် အတက်ွ ၎င်းတိ�အေနြဖင့်
ပုိမုိအ��ရာယ် များ�ိင်ုပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အြခားနည်းလမ်းများ
�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ကာကွယ်ေရးအဆင့်များ ြမင့်တင်ရန ်လိအုပ်
�ိင်ုသည်။
ဖုနသု်တ်ြခင်းအစား ပုိးမသတ်မီ မျက်�ှာြပင်များကုိ ဆပ်ြပာ
�ှင့် ေရကုိသုံးကာ သန ့�ှ်င်းဖိ�  CDC က အ�ကံြပ�ထား
ပါသည်။

သန ့�ှ်င်းေရးလပ်ုသားများအေနြဖင့် အသက်�� အကာအကွယ်ကုိ
ဝတ်ဆင်ရမည်။
အမ�ိက်ပုံးများတင်ွ လိင်ုနာများအသုံးြပ�ရမည်။
အမ�ိက်အိတ်များကုိ ပိတ်ဖိ� ��ကိ�းစားသည့်အခါ အထဲ�ိှေလကုိ
အြပင်ထွက်ေအာင် အတင်းအကျပ် ညစ်ြခင်းမလပ်ုရ

ေလမှတစ်ဆင့်ကူးစက်ေသာ ေရာဂါထိေတ��မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး စီမံချက်

အပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လုပ်သည့ရ်က်စဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 22 ရက် 

https://www.nyic.org/


New York Immigration Coalition
nyic.org

သင်က အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်တစ်ခု၏ ပုိင်�ှင် ြဖစ်�ပီး သင်
က တစ်ဦးတည်းေသာဝနထ်မ်း မဟတ်ုပါက Hero အက်ဥပေဒကုိ
လိက်ုနာရမည်။
သင့်အေနြဖင့် သင့်ကုိယ်ပုိင် အလပ်ုခွင်စီမံချက်ကုိ အလပ်ုသမား
ဌာန၏ ေလမှတစ်ဆင့် စံြပစီမံချက်များကုိ ချမှတ်ြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ
သိ� မဟတ်ု ပုိမုိအားေကာင်းသည့် စီမံချက်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းြခင်းြဖင့်
ြဖစ်ေစ လပ်ုေဆာင်ရမည်။ စံြပစီမံချက်များကုိ dol.ny.gov/ny-
hero-act တင်ွ ေတ��ိင်ုသည်။
သင့်အေနြဖင့် သင်၏ ကုိယ်ပုိင်စီမံချက်ကုိ ဖနတီ်းပါက DOL ထံ
အတည်ြပ�ဖိ� မလိပုါ၊ သိ� ေသာ် ၎င်းက DOL ၏ စံ�ှ�နး်စီမံချက်ပါ
အချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီရမည်။

အေသးစား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှင်များဆုိသညမှ်ာ
အဘယ်နညး်။

DOL က ေပးထားသည့် စံြပစီမံချက်များအေနြဖင့် အချက်အလက်
များစွာကုိ ေပးထားေသာ်လည်း သင် အနည်းဆုံး လိအုပ်သည်များ
မှာ-
အလပ်ုသမားများအား �ှာေခါင်းစည်းများေပးြခင်း�ှင့် �ှာေခါင်း
စည်းတပ်ေစြခင်း
လိအုပ်ေသာ PPE များ ေပးြခင်း
အနည်းဆုံး 6 ေပခန ့ ်တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနြခင်း
လက်သန ့ေ်ဆးရည်/လက်ေဆးရနေ်နရာများ ေပးြခင်း
အလပ်ုသမားများတင်ွ COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများ မ�ိှ
သည်မှာ ေသချာေစရနအ်တက်ွ တစ်ရက်ချင်းစီ၏ အစပုိင်းတင်ွ
ေနစ့�် စစ်ေဆးမ�များ လပ်ုေဆာင်ြခင်း
ြပင်ပေလဝင်ေလထွက်အား အတတ်�ိင်ုဆုံး အတိင်ုးအတာ
အထိ တိးုြမ�င့်တင်ေပးြခင်း
ထိေတ�ကုိင်တယ်ွမ� အများဆုံးြဖစ်ေသာ မျက်�ှာြပင်များကုိ ပုံ
မှနပုိ်းသတ်ြခင်း
ကူးစက်ခံရေသာ၊ ထိေတ�လာေသာ အလပ်ုသမားများကုိ လစာ
ေပးသည့် ကွာရနတ်င်းခွင့်ရက် ေပးြခင်း
သတ်မှတ်ချက်များကုိ လိက်ုနာေစရနအ်တက်ွ �ကီး�ကပ်သူတစ်
ဦးကုိ ခန ့အ်ပ်ြခင်း

က��ု်ပ်အေနြဖင့် အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက်ရန်
မညသ်ည့စံ်�ှ�နး်များ လုိအပ်သနညး်။

သင့်အေနြဖင့် ေရာဂါထိေတ��မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး စီမံကိနး်အား 
ေရးဆဲွရန ်သိ� မဟတ်ု အလပ်ုသမား ေကာ်မတီဖ�ဲစည်းရန ်ပျက်ကွက် 
ပါက တစ်ရက်လ�င် $50 ဒဏ်ေငေွဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။
ေြခာက်�ှစ်တာကာလအတင်ွး ထပ်ခါထပ်ခါ ချ�ိးေဖာက်မ�များ ေတ� 
ရပါက ဒဏ်ေငမှွာ သိသိသာသာ ြမင့်လာမည်ြဖစ်�ပီး ြပည်နယ် 
ကျနး်မာေရးေကာ်မ�ှင် က $1,000 မှ $10,000 ထိ ဒဏ်တပ်သွား 
�ိင်ုသည်။
သင့်အေနြဖင့် �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရးစီမံချက်ကုိ ေဆာလျင်စွာ 
ေရးဆဲွြဖန ့ေ်ဝသင့်�ပီး ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားမ�ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအေ�ကာင်း အဆက်မြပတ် 
နားစွင့်ေနရမည်။

က��ု်ပ်အေနြဖင့် မလုိက်နာပါက မ
ညသိ်� �ြဖစ်မညန်ညး်။
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အလပ်ုသမားဌာနအေနြဖင့် ဘာသာစကားအသုံးြပ�ခွင့် ဝနေ်ဆာင်မ�
များကုိ ေပးထားသည့်အတက်ွေ�ကာင့် သင့်အေနြဖင့် သင်�ှင့်
အဆင်ေြပဆုံးြဖစ်မည့် ဘာသာစကားြဖင့် 1-888-469-7356 မှ
တစ်ဆင့် တစ်စုံတစ်ဦး�ှင့် ေြပာဆုိ�ိင်ုပါသည်။

အကူအညအီတွက် က��ု်ပ်၏ ဘာသာစကားြဖင့်
မညသ်�ထံသိ�  ဆက်သွယ်�ုိင်မညန်ညး်။

NY HERO Act

အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှင်များအတွက် အချက်အလက်များ

ယခု အရင်းအြမစ်လမ်း��နကုိ်
ေထာက်ပ့ံသူမှာ -

အပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လုပ်သည့ရ်က်စဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 22 ရက် 

အေကာင်အထညေ်ဖာ ်ေဆာင်ရွက်ေရး 
စစ်ေဆးမ�စာရင်း

အလပ်ုသမားများအား ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ေရာဂါမှ 
ကာကွယ်�ိင်ုရန ်စီမံကိနး်တစ်ခု ေရးဆဲွပါ။

နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်အေနြဖင့် ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် 
ေရာဂါအား အများြပည်သူ ကျနး်မာေရးအတက်ွ ြပင်းထန ်
သည့်အ��ရာယ်�ိှေသာ ကူးစက်ေရာဂါတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ် 
ထားလျက်�ိှရာ အဆုိပါစီမံကိနး်အား အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်�ပီး အလပ်ုသမားများ�ှင့် ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ရ 
မည်ြဖစ်သည်။ အလပ်ုသမားများ အေနြဖင့် စီမံကိနး်အား ၎င်း 
တိ� �ှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားြဖင့် ေတာင်းဆုိခွင့်�ိှသည်။

အလပ်ုသမား 10 ဦးထက်ပုိ�ိှေသာ အလပ်ု�ှင်များ အေနြဖင့် 
လပ်ုငနး်ခွင် ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး ဆုိင်ရာ 
အလပ်ုသမား ေစ့စပ်ည�ိ�ှ�ိင်းေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ ဖ�ဲစည်းရန ်
�ှင့် စီမံခန ့�်ခွဲရန ်ခွင့်ြပ�ေပးရမည်။

https://www.nyic.org/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act

