COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးမ ာေး – အလု ပ်သမာေးမ ာေးအတွ က် အလု ပ်ခွင်
က န်ေးမာဆ ေးနှ င် ဆ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ ဆ ေး ု င် ာ အခ က်အလက်မ ာေး
ကျွန်ုပ်အာေး အတင်ေးအကျပ် ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးခု င်ေးနု င်ပါသလာေး။
သငို့ ့် ဆန္ဒကို ဆနို့့်ကျင့်၍ သငို့ ့်အာား ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားရန့် သို ို့မဟို တ့် ဆဆားဘက့်ဆို င့်ရာ လို ပ့်ထို ားတစ့်ခိုခို လို ပ့်ရန့်
အတင့်ားအကျပ် မလို ပ့်န္ို င့်ပါ။
သို ို့ဆသာ့်လည့်ား အချ ို့ကစစ မျာားတွ င့် အန္ တရာယ့် မမငို့ ့်မာားသညို့့် လို ပ့်ငန့်ားကဏ္ဍ၌ သင့် အလို ပ့်လိုပ့်ရန့်အတွ က့်
ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားရန့် သတ့်မှတ့်ထာားသညို့့် အမျာားမပည့်သူ ကျန့်ားမာဆရား အမနို့့်မျာား ရှဆကာင့်ား ရှန္ို င့်သည့်။ သငို့ ့်
ကျန့်ားမာဆရား ဆအဂျင့်စီ၏ အကကဉာဏ့်မြငို့ ့် ဆနာက့်ဆို ား သတင့်ားရဆနဆအာင့်လိုပ့်ပါ။
အလု ပ်ခွင် က န်ေးမာဆ ေးနှ င် ဆ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ ဆ ေး ု င် ာ ဉပဆေမ ာေးအ
ကျွန်ုပ်၏ အလု ပ်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်အာေး သတ်မှတ်နု င်ပါသလာေး။

COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေး န်

အလို ပ့်သမာား အမျာားစို အတွ က့် သငို့ ့် အလို ပ့်ရှင့်သည့် အလို ပ့်ခွင့် ကျန့်ားမာဆရားန္ှငို့ ့် ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရားဆို င့်ရာ
ဉပဆေမျာားအရ ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားဆစရန့် သငို့ ့်အာား သတ့်မှတ့်န္ို င့်မည့် မဟို တ့်ပါ။
သို ို့ဆသာ့်လည့်ား ခခင့်ားချက့်မျာား ရှန္ို င့်သည့်၊ အထူ ားသမြငို့ ့် ထဆတွ ို့မှု အန္ တရာယ့် ပို မျာားသညို့့် လို ပ့်ငန့်ားကဏ္ဍမျာားတွ င့်
အကယ့်၍ သင့် အလို ပ့်လိုပ့်လျှင့် မြစ့်သည့်။ သင့် ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားဆစရန့် သတ့်မှတ့်ထာားသညို့့် အမျာားမပည့်သူ
ကျန့်ားမာဆရား အမနို့့်မျာား လည့်ားရှဆကာင့်ား ရှန္ို င့်သည့်။
အကယ့်၍ သငို့ ့်အလို ပ့်ရှင့်သည့် သငို့ ့်အာား ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားဆစလို လျှင့် သူ တို ို့အဆနမြငို့ ့် သငို့ ့်အာား အသရှသညို့့်
ဆို ားမြတ့်ချက့် ချမှ တ့်ရန့် သတင့်ားအချက့်အလက့်မျာားန္ှငို့ ့် အရာမျာား ဆပားသငို့ ့်သည့်။ အကယ့်၍ သငို့ ့်တွင့်
စို ားရမ့်ပူပန့်မှုမျာားရှလျှင့် သင့်၏ အဆထွ ဆထွ ဆရာဂါကို ဆရာဝန့်အာား ဆမပာမပပါ။ အကူ အညီ အတွ က့် သင့်၏ အလို ပ့်ခွင့်
ကျန့်ားမာဆရားန္ှ ငို့ ့် ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရား စည့်ားမျည့်ားကကီ ားကကပ့်အြွ ို့ ၊ ကျန့်ားမာဆရားန္ှ ငို့ ့် ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရား ကို ယ့်စာားလှ ယ့်
(HSR) သို ို့မဟို တ့် အလို ပ့်သမာား အြွ ို့အစည့်ားတို ို့အာား ဆက့်သွယ့်ပါ။
သင့်၏ အလို ပ့်ခွင့်ဆနရာ အခွ ငို့့်အဆရားမျာားန္ှငို့ ့် ပတ့်သက့်၍ သတင့်ားအချက့်အလက့်မျာားအတွ က့် Fair Work
Ombudsman န္ှ ငို့ ့်ဆမပာဆို ပါ။
အလု ပ်ခွင် က န်ေးမာဆ ေးနှ င် ဆ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ ဆ ေး ု င် ာ ဉပဆေအ
တာဝန်မှာ အ ယ်နည်ေး။ ကျွန်ုပ် ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးထာေး မည်ဟု

အလု ပ်သမာေး တစ်ဉေးအဖြစ် ကျွန်ုပ်၏
ု လု ပါသလာေး။

အလို ပ့်သမာား တစ့်ဉီားအမြစ့် သင့်သည့် အလို ပ့်၌ သင့်ကို ယ့်တို င့် သငို့ ့်တငို့ ့်ဆလျာက့်ပတ့်စွာ ဂရို စို က့်ရမည့်မြစ့်ပပီ ား
အမခာားသူ မျာား၏ ကျန့်ားမာဆရားန္ှငို့ ့် ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရားကို ဆို ားရွာားစွ ာ ထခို က့်မညို့့် မည့်သညို့့်လိုပ့်ရပ့်ကို မျှ မလို ပ့်ရ။
သငို့ ့်အဆနမြငို့ ့် သငို့ ့်အလို ပ့်ရှင့်ထမှ သငို့ ့်တငို့ ့်ဆလျာက့်ပတ့်ဆသာ ကျန့်ားမာဆရားန္ှငို့ ့် ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရားဆို င့်ရာ
ညွှ န့်ကကာားချက့်မျာားကို သင့် သငို့ ့်တငို့ ့်ဆလျာက့်ပတ့်သလို လို ပ့်န္ို င့်သမျှ လို က့်နာရမည့်။
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သင့် ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားဆစရန့် သတ့်မှတ့်ထာားသညို့့် ဉပဆေ သို ို့မဟို တ့် အမျာားမပည့်သူ ကျန့်ားမာဆရား အမနို့့်
ချမှ တ့်ထာားပါက သင့်သည့် အဆို ပါ လို ပ့်ငန့်ားကဏ္ဍ၌ အလို ပ့်လိုပ့်ရန့် သို ို့မဟို တ့် ဆက့်လက့် အလို ပ့်လိုပ့်ရန့်အတွ က့်
ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ားရန့် လို အပ့်န္ို င့်သည့်။
ကျွန်ုပ်၏ အလု ပ်ခွင်ဆန ာ၌ ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးဖခင်ေးအတွ က် သတ်မှတ်ဖခင်ေး မခပမ ကျွန်ုပ်၏ အလု ပ်ရှင်သည်
ကျွန်ုပ်နှင် စကာေးဆဖပာ ု မည်လာေး။
ဟို တ့်ပါသည့်။ အကယ့်၍ သငို့ ့် အလို ပ့်ရှင့်သည့် မမြစ့်မဆနလို ပ့်ရမညို့့် ကာကွ ယ့်ဆဆားထို ား မူ ဝါေကို စဉ့်ားစာားဆနလျှင့်
အဆရားယူ ဆဆာက့်ရွက့်ချက့် တစ့်ခိုခို မလို ပ့်မီ သူ တို ို့သည့် သင့် န္ှ ငို့ ့် အကယ့်၍ရှလျှင့် သငို့ ့် ကျန့်ားမာဆရားန္ှ ငို့ ့်
ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရား ကို ယ့်စာားလှ ယ့်တို ို့န္ှငို့ ့် ဆဆွ ားဆန္ွားတို င့်ပင့်ရမည့်။ အကယ့်၍ သငို့ ့်တွင့် ကာကွ ယ့်ဆဆား မထို ားန္ို င့်သညို့့်
အဆကကာင့်ားရင့်ား တစ့်ခိုခို ရှလျှင့် သင့် သူ တို ို့ကို ဆမပာမပသငို့ ့်သည့်။
ကျွန်ုပ်သည် ကာကွ ယ်ဆ ေး ထု ေးပပေးပပဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အဆနဖြင် လူ ခ င်ေး ခပ်ခွာခွ ာဆနဖခင်ေးနှ င်
လက်ဆ ေးဆ ကာဖခင်ေးကသု အဖခာေး ကကတင်သတထာေးလု ပ် မည်အခ က်မ ာေးကု
က်လက် လု ပ် မည်လာေး။
ဟို တ့်ပါသည့်။ လို ခခဆဘားကင့်ားပပီ ား ထဆရာက့်ဆသာ ကာကွ ယ့်ဆဆားသည့် လူ မှု အသို င့်ားအဝို င့်ားအာား ဆဘားကင့်ားပပီ ား
ကျန့်ားမာဆနဆအာင့် ထာားရှမခင့်ား၏ အစတ့်အပို င့်ား တစ့်ရပ့်မြစ့်သည့်။ COVID-19 ကူ ားစက့်ပျ ို့န္ှို့မှုကို တာားဆီ ားရန့်
ဤအဆငို့ ့်ဆငို့ ့် အချက့်မျာားကို ဆက့်လက့် လို ပ့်ပါ•

အမျာားမပည့်သူ ကျန့်ားမာဆရား အမနို့့်မျာားကို လို က့်နာပါ

•

သင့် ဆနထို င့်မဆကာင့်ားသညို့့်အခါ၊ COVID-19 ဆရာဂါလကခ ဏာမျာား ရှသညို့့်အခါ သို ို့မဟို တ့် ကျန့်ားမာဆရား
အာဏာပို င့်မျာားက သငို့ ့်အာား အမ့်၌ဆနရန့် ဆမပာဆို သညို့့်အခါ အလို ပ့် မသွ ာားပါန္ှ ငို့ ့်။

•

ဆဘားကင့်ားစွ ာ အလို ပ့်လိုပ့်န္ို င့်ရန့်အတွ က့် သင့် သငို့ ့်တငို့ ့်ဆလျာက့်ပတ့်စွာ လို ပ့်န္ို င့်သမျှ အရာအာားလို ားကို
လို ပ့်ပါ၊ လူ ချင့်ား ခပ့်ခွာခွ ာဆနမခင့်ားန္ှ ငို့ ့် သနို့့်ရှင့်ားဆရားလို ပ့်မခင့်ားကို့ သို ို့ COVID-19 အတွ က့် ချမှ တ့်ထာားဆသာ
ထန့်ားချ ပ့်မှုမျာားကို လို က့်နာဆဆာင့်ရွက့်မခင့်ား အပါအဝင့်မြစ့်သည့်။

•

ညွှ န့်ကကာားချက့်မျာားကို လို က့်နာပါ

•

အလို ပ့်ကို ဆဘားကင့်ားလို ခခစွ ာ လို ပ့်ကို င့်ပို ကို သင့် မဆသချာလျှင့် ဆမားမမန့်ားပါ

•

လက့်အတ့် ဝတ့်ရန့် သငို့ ့်အာား ဆလို့ ကျငို့ ့်ဆပားထာားသညို့့်အတို င့်ားန္ှ ငို့ ့် ညွှ န့်ကကာားထာားသညို့့်အတို င့်ား
လက့်အတ့်မျာားကို့ သို ို့ ကို ယ့်တို င့် အကာအကွ ယ့်ဆပား ဝတ့်စို (PPE) ကို သို ားပါ။

•

မလို ခခသညို့့် အဆမခအဆန တစ့်ရပ့်ရပ့်ကို သင့်၏ ကကီ ားကကပ့်ဆရားမား သို ို့မဟို တ့် ကျန့်ားမာဆရားန္ှ ငို့ ့်
ဆဘားကင့်ားလို ခခဆရား ကို ယ့်စာားလှ ယ့်သို ို့ သတင့်ားပို ို့ပါ

ပု မု ဆသာ အခ က်အလက်မ ာေး
•

Health and vaccines information – Department of Health

•

Work health and safety - Safe Work Australia

•

Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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