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မိတ်ဆက် 

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် (Unemployment Insurance) ဆုံးြဖတ်ချက်များကို လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် ကျား/မ၊ �ိငုင်သံား၊ ကိုးကွယ်မ�၊ အသက် သိုမ့ဟုတ် မသနစ်ွမ်းမ�များအေပါ် အေြခခ�ံပီး 

ဆုံးြဖတ်ြခငး် မ�ှိပါ။ ေတာငး်ဆုိမ��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ခွဲြခားဆက်ဆံခံရသည်ဟု ယံု�ကည်ပါက အငဒ်ယီားနား လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန Indiana Department of Workforce Development (DWD) 

သိုမ့ဟုတ် အေမရိကန ်အလုပ်သမားဌာန U.S. Department of Labor (USDOL) သို ့ဆက်သွယ်ပါ။ သင၏် ရပိုငခ်ွင့�်ငှ ့ ်တာဝနမ်ျားကို နားမလည်ြခငး်ေ�ကာင့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆုံး�� ံးြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ရ�ှိရန ်အရည်အချငး်များ မြပည့်မီြခငး်တို ့ မြဖစ်ေစရန ်သတိြပုပါ။ 

 
ဤလကစဲွ်စာအပ်ု အေ�ကာငး် 
ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို အဆုံးထိ ေသချာစွာ ဖတ်ပါ။ ဤလက်စွဲစာအုပ်�ှိ အပိုငး်များသည် သင၏် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ် ေတာငး်ဆုိချက် (Unemployment Insurance Claim)�ငှ့် 

ပတ်သက်�ပီး သင၏် ရပိုငခ်ွင့�်ငှ ့ ် တာဝနမ်ျားအတွက် ေမးခွနး်များကို �ှငး်ြပေပး�ိငုပ်ါလိမ့်မည်။ ၄ငး်သည် ေယဘုယျအချက်များသာြဖစ်�ပီး ဥပေဒ သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒအ�ကံေပးချက်အေန�ငှ့ ်

မမှတ်ယူ�ိငုပ်ါ။ 

မည်သကူ အလပ်ုလကမ့ဲ် အာမခ ံအကျိုးခံစားခွင့က်ိ ုေပးမည်နည်း။ 
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ် (Unemployment Insurance)ကို အလုပ်�ှင်၏ ပရီမီယမ်ေ�ကးက ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် (Unemployment 

Insurance) ကို ေပးရန ်လစာ သိုမ့ဟုတ် အခွနမ် ှ ေငေွ�ကးနတ်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ "၁၉၃၉ ဖယ်ဒရယ် အလုပ်လက်မဲ့ အခွန ်အက်ဥပေဒ (Federal Unemployment Tax Act of 1939) အရ 

အလုပ်�ှငမ်ျားသည် ြပည်နယ်�ငှ့ ်ဖယ်ဒရယ်အဆင့�်ှိ အလုပ်ဝနေ်ဆာငမ်� ပ�ိုဂရမ်များ�ငှ့ ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ် (Unemployment Insurance) စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်ကုနက်ျစရိတ်အတွက် 

ပရီမီယမ်ေ�ကး ေပးရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

ြပည်နယေ်ြပာငး်ေ��� ေတာငး်ဆိသုမူျား 
ဤလက်စွဲစာအုပ်�ှိ အေ�ကာင်းအရာများကို အငဒ်ယီားနားတွင ် ေနထုိငသ်ူများ၏ ေတာင်းဆုိချက်အတွက် အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ အငဒ်းီယားနားမှ ေြပာငး်ေ���သွားလ�င ် ထုိြပည်နယ်မှ အလုပ်လက်မဲ့ 

အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်�ံုးသို ့ မြဖစ်မေနအေ�ကာငး်�ကားရမည်ြဖစ်�ပီး ထုိမှ အလုပ်ကို စာရငး်သွငး်ကာ သင့လ်ိပ်စာကို ေြပာငး်ေပးပါလိမ့်မည်။ သင့လ်ိပ်စာ ေြပာငး်သွားပါက လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန 

(DWD)မှ သိေစရန ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်အွနလ်ိုငး်စနစ်�ှိ Uplinkမှတဆင့ ်လိပ်စာကို ေြပာငး်လဲရမည်ြဖစ်သည်။ 

အရည်အေသးွထန်ိးသမ်ိးထားေသာ စာရငး်စစ်ေဆးမ� 
DWDသည် ေတာငး်ဆုိချက်ကို အရည်အေသွးထိနး်သိမ်းထားေသာ စာရငး်စစ်ေဆးမ�ြဖင့ ်အလျဉ်းသင့သ်လို ဝငေ်ရာက်စစ်ေဆး�ိငုပ်ါသည်။ စာရငး်စစ်ေဆးြခငး်တွင် ေတာငး်ဆုိသူ၏ အရည်အချငး် 

ြပည့်မီမ�၊ လစာမှတ်တမ်း�ငှ့ ် အလပု်�ှာေဖွရန ် ဆက်သွယ်ြခငး်များကို သံုးသပ်စစ်ေဆးပါလိမ့်မည်။ စာရငး်စစ်ေဆးြခင်းအတွက် သင့အ်ား ေရွးချယ်ခံရလ�င ် အငတ်ာဗျူးေြဖရန ် စာရငး်စစ်မ ှ

ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ 

 
အလပ်ုလကမ့ဲ် အာမခံ အကျို းခံစားခွင့ ်လမ်ိလည်မ� 

DWDသည် အလုပ်လက်မဲ ့အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ပ�ိုဂရမ် Unemployment Insurance Program�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး မည်သည့်လိမ်လည်မ�ကုိမဆုိ ြပငး်ြပငး်ထန်ထန် စစ်ေဆးပါသည်။  DWDသည် 

အလုပ်ခန ့ြ်ခငး်�ငှ့ ်တငြ်ပြခငး်မ�ှိေသာ ေငေွ�ကး�ှာေဖွမ�များကို စစ်ေဆးရန ်အြခားြပည်နယ်ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငပ်ါသည်။ 

 
သငသ်ည် လိမ်လည်မ�ကို ကျူးလွနေ်နြခငး် ြဖစ်ပါသည်− 

• အကယ်၍ သငသ်ည် ေစာင့ဆုိ်ငး်ကာလအတွငး်၊ အကျိုးခံစားခွင့က်ာလအတွငး် သိုမ့ဟုတ် ထပ်တိုးအကျိုးခံစားခွင့က်ာလအတွငး် မည်သည့ ်ေငေွ�ကး�ှာေဖွမ�မျိုးကိုမဆုိ သိသိလျက်�ငှ့ ်

မတငြ်ပြခငး် 

• အကယ်၍ သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး် မြပည့်မီြခငး် သိုမ့ဟုတ ်သင်၏ အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမဏကိ ုေလ�ာ့ချြခငး်အတွက ်အချက်အလက်များကို ထိမ်ချနထ်ားြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် အေယာငေ်ဆာငြ်ခငး် 

• အကယ်၍ သငသ်ည် တြခားတစ်ေယာက်၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ကို အသံုးြပု၍ တငြ်ပြခငး် သိုမ့ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရယူြခငး်။ 

 
လိမ်လည်မ�ကို ကျူးလွနလ်�င ်မည်သို ့ြဖစ်မည်နည်း။ 

• လိမ်လည်မ�အတွက် သငရ်ယူထားေသာ အကျိုးခံစားခငွ့အ်ြပင ်(အတိုးပါ) ြပနလ်ည်ေပးရမည် (တိုးရငး်ေပါငး်) ြဖစ်�ပီး 

• ထုိတိုးရငး်ေပါငး်အြပင ်ဒဏေ်�ကးပါ ေပးေဆာငရ်မည် ြဖစသ်ည်− ပထမအ�ကိမ် လိမ်လည်မ�အတွက် 

တိုးရငး်ေပါငး်၏ 25% 

ဒတုိယအ�ကိမ ်လိမ်လည်မ�အတွက် တိုးရငး်ေပါငး်၏ 50% 

တတိယအ�ကိမ ်လိမ်လည်မ�အတွက် တိုးရင်းေပါငး်၏ 100%�ငှ့ ်ေနာက်အ�ကိမ်များတွင ်လိမ်လည်မ� စုစုေပါငး်အတွက် ေပးေဆာငရ်မည်ြဖစ်သည်။ 

• သငသ်ည် ေငဒွဏ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေထာငဒ်ဏ်ကဲသ့ို ့ ရာဇဝတ်မ�စွဲချက်ကိုပါ ရငဆုိ်ငရ်�ိငုပ်ါသည်။ 

 
 

ထိေုငေွ�ကးအား ြပန်လည်ေပးေဆာငရ်န် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက တရားမမ�ေြမာက်�ပီး သငအ်ေကာင့အ်ား လုပ်ခလစာ ြပစ်ဒဏ်ဌာနသို ့ လ�ဲေြပာငး်ကာ ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် စွဲချက်တငပ်ါမည်။  
 
 

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခ ံအကျိုးခံစားခွင့ ်(UI) လိမ်လည်မ�များကုိ သထိားပါက www.in.gov/dwd/2464.htm.သို ့ အမည်မေဖာ်ဘ ဲတုိင�်ကား�ိငုပ်ါသည်။  
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အကျိုးခံစားခွင့က်ိ ုမညသ်ိုတ့ငြ်ပ�ိငုသ်နညး်။  
 

အကယ်၍ သငသ်ည်− 

• အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(Unemployment Insurance benefits) အတွက ်ေတာငး်ဆုိချက် တငြ်ပထားလ�င ်

• အလုပ်ကာလ�ပီးေနာက် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ြပနလ်ည်ေတာငး်ခံလ�င ်

• ေတာငး်ဆုိချက် ရပန်ား�ပီးေနာက် ဆက်လက်တငြ်ပလိုလ�င် 

အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ်ြဖစ်ချငး် လုပ်ေဆာငပ်ါ။ သငတ်ငြ်ပထားေသာ ရက်သတ� ပတ်များအတွက်သာ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ေတာငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် �ှိ�ပီးသား ေတာငး်ဆုိချက်ကို 

ြပနလ်ည်ဖွင့လ်ိုလ�င် သိုမ့ဟုတ် ေတာငး်ဆုိချက်တစ်ဆင့မ်ှ ေနာက်တစ်ဆင့သ်ို ့ကူးေြပာငး်လိုလ�င ်သင၏် ပငမ်စာမျက်�ာှကိ ုမ�ကာခဏ စစ်ေဆးပါ။ ေယဘုယျအားြဖင့် ြပနလ်ည်ဖွင့ြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေတာငး်ဆုိချက်အဆင့အ်သစ်သို ့ ကူးေြပာငး်ြခငး်ကိ ု အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာတငသ်ည့ ် တစ်ေနတ့ည်းတွင ် မြပုလုပ်�ိငုပ်ါ။ ရက်ေနာက်ေ��� �ပီး �ပီးခဲ့သည့ ် အပတ်များမှ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို 

မေတာငး်ခံ�ိငုပ်ါ။ ထုိအ့တူ သငလ်ွတ်သွားေသာ အပတ်များအတွက် "ရက်ေနာက်ြပနေ်��� �ပီး" တငြ်ပြခငး် မြပုလုပ်�ိငုပ်ါ။ 

 

COVID ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွငး် ေတာငး်ဆိုချက်ေြပာငး်လဲြခငး်များအတက်ွ Covid-19 ကာလ အလုပ်�ငှ့ပ်တသ်က်သည့် 

အေြခအေနများကုိhttps://www.in.gov/dwd/files/Indiana_Unemployment_FAQ.pdf �ိှ အငဒ်းီယားနား အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(Indiana Unemployment 

Insurance) အေမးများေသာ ေမးခွန်းများတငွ ်�ကည့်ပါ။ 

 

ေနာက်အပတ်တွင် အကျို းခံစားခွင့မ်ျား ရ�ိှ�ိင်ုရန ်အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ေတာင်းဆုိချက်များကုိ အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်သည့် အပတ်၏ စေနေန ့ည 8:59 နာရီ အေ�ှ�တိုင်းစံေတာ်ချိန ်မတုိင်ခင် 

�ပီးေြမာက်ရမည်ြဖစ်သည်။ စေနေန ့ည 8:59 နာရီ အေ�ှ�တိုင်းစံေတာ်ချိန ်မတုိင်ခင် ေတာင်းဆုိချက်�ငှ့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်အားလုံးကုိ အစမှအဆုံး �ပီးေြမာက်ပါေစ။ 

ေနာက်ကျေသာေတာင်းဆုိချက်များကုိ လက်ခံမည်မဟုတ်ဘဲ အကယ်၍ စေနေန ့ည 8:59 နာရီ အေ�ှ�တိုငး်စံေတာ်ချိန ်တွင် ေတာင်းဆုိချက်များကုိ တင်ြပရန ်ပျက်ကွက်ပါက ေနာက်အပတ်တွင် 

မည်သည့်အကျို းခံစားခွင့မှ် ရမည်မဟုတ်ပါ။ စေနေန ့ည 8:59 နာရီ အေ�ှ�တိုငး်စံေတာ်ချိနင်် ေတာင်းဆုိချက်အတွက် အချက်အလက်အားလုံးကုိ ြဖည့်သွင်းရန ်ပျက်ကွက်ပါက ေနာက်ရက်တွင် 

အချက်အလက်များအားလုံးကုိ ြပနလ်ည်ြဖည့်သွင်းရမည်ြဖစ်�ပီး ေတာင်းဆုိချက်ကုိ ရက်ေနာက်ြပနေ်���၍ မရ�ိင်ုပါ။ 

 
ေလ�ာကထ်ားြခငး် 

အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ေတာငး်ဆုိလ�ာကို www.in.gov/dwd/unemployment တွင ်တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည်။ 

• အမှားအယွငး်များေ�ကာင့ ်ေတာငး်ဆုိချက်များ ေ�ာှင့ေ်�းှမ� မြဖစ်ေစရန ်မတငြ်ပခင ်အွနလ်ိုငး်မ ှတငြ်ပနည်း ပံုစံကို �ကည့်��ပါ။ 

• ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပရန ်��န�်ကားချက်များကို လိုက်နာပါ။ 

• အငတ်ာနက ်မ�ှိပါက သင့ေ်ဒသတွငး်�ှိ WorkOneတွင ်WorkOne၏ အလုပ်ချိနအ်တွငး် အွနလ်ိုငး်မှ ြဖည့်သွငး်�ိငုပ်ါသည်။ 

• သငအ်သံုးြပုေသာ ကွနပ်ျူတာ�ှိ POP-UP BLOCKERအား ပိတ်ရန ်မေမ့ပါ�ငှ့။် ထုိ pop-up စာမျက်�ာှများတွင ်ကနဦး တင်ြပချိန�်ငှ့ ်အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာြဖည့်�ပီးချိနတ်ွင ်

အေရး�ကီးေသာ အချက်အလက်များ ေပါ်လာ�ိငုပ်ါသည်။ 

• သင့်ေ်တာငး်ဆုိချက်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး စာရွက်ေမးလ် ရယူလိုပါသလား။ 1-800-891-6499 သို ့ ဆကသ်ွယ်ပါ။ 

 
မြဖစ်မေန ေပးရမည့် အချကအ်လက ်
ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပရန ်DWDအား ေအာက်ပါ အချက်အလက်များ ေပးရပါလိမ့်မည်။ အွနလ်ိုငး်မှ ြဖည့်သွငး်ရန ်WorkOneသို ့ သွားေရာက်ပါက သွားသည့်အချိနတ်ွင ်ထုိအချက်အလက်များအား 

သင�်ငှ့အ်တူ ယူေဆာငသ်ွားပါ။ 

 
• Uplinkတွင ်အသံုးြပုရန ်သင့ေ်တာ်ေသာ အီးေမးလ်လိပ်စာ�ငှ့ ်စကားဝှက်၊ အွနလ်ိုငး်မှ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်တငြ်ပြခငး်စနစ ်(သင့ေ်တာ်ေသာ အီးေမးလ်လိပ်စာမ�ှိလ�င ်

ေတာငး်ဆုိချက်ကို ဆက်မလုပ်�ိငုပ်ါ။)- 

• သင့အ်မည်အြပည့်အစံု၊ ေမွးေန�့ငှ့ ်zip codeအပါအဝင ်လိပ်စာ- 

• သင၏် လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ် (ဤအရာ မ�ှိလ�င ်ေတာငး်ဆုိချက်ကို ဆက်မလုပ်�ိငုပ်ါ။)- 

• ယာဉ်ေမာငး်လိုငစ်င ်သိုမ့ဟုတ် ြပည်နယ်မှတ်ပံုတငက်တ်- 

• လွနခ်ဲ့ေသာ ၂�စှ်အတွငး် သင့အ်လုပ်�ှငအ်ားလံုး၏ အမည်၊ လိပ်စာ�ငှ့ ်ဖုနး်နပံါတ်- 

• လွနခ်ဲ့ေသာ ၂�စှ်အတွငး် သင့အ်လုပ်�ှငအ်ားလံုးထံတွင ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ေသာေနစ့ွဲ (အလုပ်စလုပ်သည့်ေန�့ငှ့ ်ထွက်သည့်ေန)့- 

• လွနခ်ဲ့ေသာ ၂�စှ်အတွငး် သင့အ်လုပ်�ှငအ်ားလံုးထံမှ အလုပ်ဆက်မလုပ်ြဖစ်သည့် အေ�ကာငး်ရငး်- 

• လက်�ှိ သိုမ့ဟုတ ်မ�ကာေသးမီက အလုပ်�ှင်(များ)အတွက ်ချလနက်ို စစ်ေဆးပါ- 

• သင့ပ်ငစ်င၊် အနားယြူခငး်၊ 401(K) သိုမ့ဟုတ ်အြခားလုပ်ခများအတွက် အချက်အလက်များ- 

• ပံုမှနလ်ုပ်ခလစာအြပင ် (ဥပမာ ခရီးသွားအနားယူစရိတ်၊ အလုပ်ေလျာ်ေ�ကး၊ လစာ�ငှ့ခ်ွင့်) သင့လ်က်�ှိ သိုမ့ဟုတ် မ�ကာေသးမီက အလုပ်�ှင(်များ)မှ ရ�ပီးေသာ သိုမ့ဟုတ် ရ�ိငုမ်ည့ ်

လုပ်ခများ�ှိလ�င ်ထုိလုပ်ခများအတွက် အချက်အလက်များ- 

• လွနခ်ဲ့ေသာ ၂�စှ်တွင ်ြပည်နယ်ဝနထ်မ်းအြဖစ်မ ှထွက်ခွာခဲ့လ�င ်သင်အမှနတ်ကယ်လုပ်ခဲ့သည့် ြပည်နယ်�ငှ့ ်သင့အ်လုပ်�ှင၏် လစာလိပ်စာ- 

• ြပည်ေထာငစ်ု�ံုး၏ အဖွဲ�ဝငတ်စ်ဦး ြဖစပ်ါက ထုိ�ံုး၏ အချက်အလက်�ငှ့ ်သင၏် "ရ�ှိရန ်သတမ်ှတ်ထားသည့်အချိန�်ငှ့ ်�ပီးေြမာက်�ပီးေသာ အချိန"်- 

• အလုပ်သမား ေလျာ်ေ�ကးရ�ှိခဲ့ပါက သင်ထိခိုက်ဒဏရ်ာရခဲ့ေသာ ေနစ့ွဲ။        4 
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အလပ်ု စာရငး်သငွး်ြခငး် 

 
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ေတာငး်ဆုိချက်ကို တင်ြပ�ပီးပါက DWDသည် သငU်plinkအေကာင့တ်ွင ်ြဖည့်သွငး်ထားေသာ အချက်အလက်များအေပါ် အေြခခ�ံပီး အငဒ်ယီားနား 

သကေ်မွးအဆက်အသွယ် Indiana Career Connectတွင ်အေကာင့တ်စ်ခ ုစတငေ်ပးမည်ြဖစ်သည်။ သငသ်ည် အငဒ်ယီားနား သကေ်မွးအဆက်အသွယ် Indiana Career Connect တွင ်

Uplinkအေကာင့တ်ွင ်အသံုးြပုခဲ့ေသာ စာရငး်သွငး်အချက်အလက်များအတိုင်း စာရငး်သွငး်ရမည်ြဖစ်သည်။ သငသ်ည် အငဒ်ယီားနား သက်ေမွးအဆက်အသွယ် Indiana Career Connectတွင ်

https://www.indianacareerconnect.com မှ စာရငး်သွငး်�ိငုသ်လိ ုDWD ဝက်ဘ်ဆုိက်�ှိ အငဒ်ယီားနား သက်ေမွးအဆက်အသွယ် Indiana Career Connect https://www.in.gov/dwd/မှလည်း 

စာရငး်သွငး်�ိငုပ်ါသည်။ စာရငး်သွင်း�ပီးသည်�ငှ့ ်ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ြဖည့်သွင်း�ပီး ကိုယ်ေရးအကျဉ်းဖနတ်ီးရပါမည်။ အငဒ်ယီားနား သက်ေမွးအဆက်အသွယ် Indiana Career Connectကို 

အသံုးြပု�ပီး အလပု်�ှငမ်ျား �ှာေဖွ�ိငုေ်သာ ကိုယ်ေရးအကျဉ်းကိ ုဖနတ်ီး�ိငုသ်လို အငဒ်ယီားနား သကေ်မွးအဆက်အသွယ် Indiana Career Connect၏ ေဒတာများတွင ်ေတွ�ရေသာ စာရငး်ြပုစုထားေသာ 

အလုပ်များမှ က��်ပု်�ှာလိုေသာအလုပ်ကိုလည်း အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ �ှိ�ငှ့�်ပီးသား ကိုယ်ေရးအကျဉ်းကိုလည်း ြပနတ်င�်ိငုပ်ါသည်။ 

 
အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ကနဦးေတာငး်ဆုိလ�ာကို တငြ်ပ�ပီး ၁၀ရက်အတွင်း အလုပ်အတွက် စာရငး်မသွငး်ပါက DWDသည် အလပု်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(UI)ကို ေပးမည် မဟုတ်ပါ။ 

အလုပ်အတွက် စာရင်းသွငး်ြခငး် လိုအပ်ချက်များ မြပည့်မီမချငး် သငသ်ည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(UI)အတွက ်အရည်အချငး်ြပည့်မီမည်မဟုတ်ပါ။ 

 
အငဒ်ယီားနားြပည်နယ်၏ ြပငပ်တငွ ်ေနထုိငပ်ါက သငေ်နထုိငသ်ည့ ်ြပည်နယ်တွင ်ရ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များနင့ ်ကိုက်ညီသည့် အလုပ်အတွက် စာရငး်သွငး်ရပါမည်။ ထုိြပည်နယ်တွင ်

အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ကနဦးေတာငး်ဆုိလ�ာကို တငြ်ပ�ပီး ၁၀ရက်အတွင်း အလုပ်အတွက် စာရငး်မသွငး်ပါက DWDသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(UI)ကို ေပးမည် မဟုတ်ပါ။ 

အလုပ်အတွက် စာရင်းသွငး်ြခငး် လိုအပ်ချက်များ မြပည့်မီမချငး် သငသ်ည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(UI)အတွက ်အရည်အချငး်ြပည့်မီမည်မဟုတ်ပါ။ DWDမ ှဝနထ်မ်းက ေတာင်းဆုိပါက 

သငေ်နထုိငသ်ည့ ်ြပည်နယ်တွင ်အလုပ်အတွက် စာရငး်သွငး်ထားေ�ကာင်း ြပည့်စံုသည့် သက်ေသများ ထုတ်ြပရပါမည်။ 

 
အလုပ်�ှာေဖွြခငး်မှ ကငး်လွတ်ခွင့�်ှိပါက အလုပ်အတွက် စာရငး်သွငး်ရန ်လိုအပ်ချက်များမှ ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ပါလိမ့်မည်။ DWDမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ေတာငး်ဆုိသူမှ အလုပ်�ှာေဖွြခငး်မှ 

ကငး်လွတ်ခွင့ရ်�ိငုသ်ည်မှာ− 

 
1) DWDမ ှေထာက်ခံထားေသာ သငတ်နး်တွင ်စာရငး်သွငး်ထားြခငး် (DWDမ ှသငတ်နး်အတွက် စရိတ်ကျခံသည်ြဖစ်ေစ၊ မခံသည်ြဖစ်ေစ)- 

2) ေတာငး်ဆုိသူမှ အလုပ်မှ ေဝးကွာေနေသာ ေနစ့ွဲမှ ရက်၆၀ထက ်မေကျာ်လွနေ်သာ တိကျေသာ ြပနေ်ခါ်ေနစ့ွဲ�ှိသည့် အလုပ်တွဲလျက်�ှိေသာ အလပု်သမား 

3) နာမည်ေကာငး်�ှိ�ပီး DWDမ ှခွင့်ြပုေသာ ြပည်ေထာငစ်ု�ံုး၏ အဖွဲ�ဝင ်
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ေမ�ာ်လင့ထ်ားရမည့် အချကမ်ျား 
 

• ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက်ကို ြဖည့်သွငး်�ပီးပါက အြခား��န�်ကားချက်မ�ှလိ�င ်DWD သိုမ့ဟုတ ်ေဒသခံ WorkOneကို ဆက်သွယ်ရန ်မလိုပါ။ ဤအချနိက်ာလအတွငး် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီမ�ကို ဆုံးြဖတ်သွားပါမည်။ 

 
• တငြ်ပ�ပီး ၁၀ရက်အတွငး် ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချင်းြပည့်မီချက် ေဖာင(်Monetary Determination of Eligibility form)ကို သင့U်plinkအေကာင့ ်ပငမ်စာမျက်�ာှ�ှ ိ

မက်ေဆမ့ှ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ ၄ငး်သည် အရည်အချငး်ြပည့်မီမ�ကုိ မဆုံးြဖတ်သလုိ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက်လည်း အာမခံ မေပး�ိငုပ်ါ။  ၄ငး်သည် ြဖစ်�ိငုေ်သာ အပတ်စဉ် 

အကျိုးခံစားခွင့�်ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ြပည့်မီ�ိငုေ်သာ အများဆုံးရ�ိငုသ်ည့် ပမာဏစုစုေပါငး်အတွက် ေဖာ်ြပချက်သာ ြဖစ်သည်။  ထိေုဖာ်ြပချက် မမှန်ကနပ်ါက 

ေကျးဇူးြပု�ပီး DWD ဆက်သယ်ွေရးဌာန (Contact Center) ကုိ ဆက်သယ်ွပါ။  ရ�ှိသည့် လုပ်အားခများအတွက် သက်ေသြပရန် လုိအပ်�ိငုပ်ါသည်။  

 
 
 

ေစာင့ဆ်ိငုး်ကာလ (Waiting Period) 
ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက်ကို ြဖည့်သွငး်�ပီးပါက ေစာင့ဆုိ်ငး်ကာလ တစ်ပတ်�ကာြမင့မ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ ေတာငး်ဆုိချက်ကို တင်ြပရန ်မေစာင့ပ်ါ�ငှ့။် အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစြ်ဖစ်ချငး် လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ထုိေစာင့ဆုိ်ငး်ကာလအတွငး် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရမည်မဟုတ်ပါ။ ထုိေစာင့ဆုိ်ငး်ကာလအတွငး် ရ�ှိသမ� လုပ်ခလစာများကို တင်ြပရပါမည်။ 

 
 

WorkOneမှ လကူိယုတ်ိငု ်လာေရာကရ်န် လိအုပ်ြခငး် 
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခစံားခင့ ်ရ�ှိထားေသာ အငဒ်ယီားနားသားများသည် ၄ငး်တို၏့ အလုပ်�ှာေဖွမ� မှတ်တမ်းများကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန�်ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့ရ်�ပီး ၄ပတ်ေြမာက်တွင ်

WorkOneဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ရငး်�ှးီရန ်ေဒသခံ WorkOneသို ့ သွားေရာက်ရပါမည်။ DWDမှ ေတာငး်ဆုိသည့်အခါ အလုပ်�ှာေဖွမ� မှတ်တမ်းများကို ြပသရန�်ငှ့ ်အပတ်စဉ် အလုပ်�ှာေဖွမ� 

အစီအစဉ်များကို မှတ်တမ်းတငထ်ားရန ်ဥပေဒအရ လိုအပ်ပါသည်။ DWDအား မှတ်တမ်းကို မည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆုိ ြပသ�ိငုရ်န�်ငှ့ ်အပတ်စဉ် အလုပ်�ှာေဖွမ� အစီအစဉ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်ထားရန ်

သင့တ်ွင ်တာဝန�်ှိပါသည်။ DWDမ ှေတာငး်ဆုိသည့်အခါ သင၏် အလုပ်�ှာေဖွမ� အစီအစဉ်မှတ်တမ်းကို မြပသ�ိငုလ်�င ်အပတ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့က်ို ဆုိင်းထားမည်ြဖစ်သလို ထုိသိုမ့ြပ�ိငုသ်ည့် 

အပတ်များအတငွး် ရ�ှိခဲ့သည့် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိုပါ ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်။ လိုက်နာရန ်ပျက်ကွက်ပါက သင၏် အလပု်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ဆုံး�� ံးရ�ိငု်ေြခ �ှိပါသည်။ 

ထုိလိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက http://unemployment.in.gov.တွင ်ေလလ့ာပါ။ 
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က��်ပ်ုသည ်အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန် 

အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ြခငး် �ိှမ�ိှ။ 
သင၏် အမှားေ�ကာင့မ်ဟုတ်ဘ ဲအလုပ်လက်မဲ့ြဖစခ်ဲ့ပါလ�င ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန ်အရည်အချငး်ြပည့်မီပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ေတာငး်ဆုိလ�ာကို 

တငြ်ပရာတငွ ်သငအ်လုပ်ဆက်မလုပ်ေတာ့သည့် အေ�ကာငး်ကို ြပည့်ြပည့်စံုစံု�ငှ့ ်တိတိကျကျ ေဖာ်ြပရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

 
 

အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် သငအ်ရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး်�ှိမ�ှိကို အချက်သံုးချက်က ဆုံးြဖတ်ေပးသည် − 

 
1) အေြခခံကာလအတွငး် ေငေွ�ကးမည်မ� ရ�ှခိဲ့ေ�ကာငး်။ 

2) သငဘ်ာေ�ကာင့ ်အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစခ်ဲ့ရေ�ကာငး်။ 

3) သငသ်ည် အချိနြ်ပည့်အလပု်�ှာရန ်စွမ်း�ိငုက်ာ တက်တက်�က�ကြဖစ်�ပီး အားလပ်ပါသလား။ 

*ထုိအချက်များ၏ အေသးစိတ်ကို ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 
 

1) အေြခခံကာလအတငွး် ေငေွ�ကးမည်မ� ရ�ိှခဲ့ပါသနည်း။ 
သင၏် အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏသည် အေြခခံကာလအတွင်း ရ�ှိခဲ့ေသာေငေွ�ကးပမာဏေပါ် မူတည်ပါသည်။ အေြခခံကာလကို တစ်�စှ်အတွငး် သံုးလတစ်ြဖတ်�ငှ့ ်ေလးကွာတားခွဲထားပါသည်။ 

 
 

အေြခခံကာလ− သင့အ်ေြခခံကာလသည် ကနဦးေတာငး်ဆုိချက် တငြ်ပသည့် ရက်သတ� ပတ်မတိုငခ်င ် �ပီးခဲ့ေသာ ငါးကွာတားမှ ပထမေလးကွာတားထိ ပါဝငပ်ါသည်။ ထုိကာလအတွငး် 

သင�်ှာေဖွခဲ့ေသာ လုပ်ခလစာများကို အသံုးြပု�ပီး သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး် ြပည့်မီြခငး် �ှိမ�ှိ�ငှ့ ်သင့အ်ား မည်မ�ေပး�ိငုမ်ည်ကို တွက်ချက်ပါမည်။ အလုပ်လုပ်ခဲ့ေသာ 

ေနာက်ဆုံးကွာတားကို ေနာက်ကျကွာတားဟုေခါ် �ပီး အေြခခံကာလအတွငး် ထုိကွာတားမှ ရ�ှိေသာ လုပ်ခလစာကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည် မဟုတ်ပါ။ 

 
 

အေြခခံလများအတွငး် လုပ်ခလစာ ၄၂၀၀$ရ�ှိမည်ြဖစ်�ပီး ထုိထဲမ ှ ၂၅၀၀$သည် အေြခခံကာလ၏ ေနာက်ဆုံး၆လအတွငး် �ှိေနမည် ြဖစ်သည်။ ထုိ ့ြပင ် လုပ်ခလစာစုစုေပါငး်သည် လုပ်ခလစာေင ွ

အများဆုံးြဖစ်သည့် အေြခခံကာလ၏ ကွာတား�ှိ လုပ်ခလစာေငမွျား၏ ၁.၅ဆ �ှိရမည်ြဖစ်သည်။ 

 
သင၏် အပတ်စဉ် လုပ်ခလစာကို တွက်ချက်ရန ်ကွာတား၄ခုအတွငး် ရ�ှိခဲ့သည့် လုပ်ခလစာစစုုေပါငး်ကို ၅၂�ငှ့ ် စားရမည်ြဖစ်သည်။  ထုိေ့နာက ် ရလဒက်ို ၀.၄၇�ငှ့ ် ေြမ�ာက်ရမည် ြဖစ်သည်။ ဥပမာ− 

$၃၀,၀၀၀ ÷၅၂ = $၅၆၇.၉၂ x ၀.၄၇ = $၂၇၁ (အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏ)> အပတ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏသည် ေနာက်ထပ်ရမည့် ေဒါ်လာပမာဏ�ငှ့ ်အနးီစပ်ဆုံး ပမာဏေအာက် �ှိရမည်ြဖစ်�ပီး 

$390ကို မေကျာ်ရပါ။ 
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က��်ပ်ုသည် အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန် အရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး် �ိှမ�ိှ။ (ဆက်ရန်) 

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(UI)၏ အနမိ့်ဆုံး အရည်အချငး်�ငှ့ ်ြပည့်မီရန ်အေြခခကံာလအတွငး် သင၏် စုစုေပါငး် လုပ်ခလစာသည် အနည်းဆုံး ၁�ငှ့ ်၁ဒသမ (၁.၅)ဆ�ငှ့် တူညီရမည် ြဖစ်သည်။ သင၏် 

အေြခခံကာလ လုပ်ခလစာသည် စုစုေပါငး် အနည်းဆုံး $၄,၂၀၀ �ှိရမည်ြဖစ်�ပီး ထုိထဲမ ှအနည်းဆုံး $၂,၅၀၀သည် အေြခခံကာလ၏ ေနာက်ဆုံး ေြခာက ်(၆)လအတွငး် ရ�ှိထားရမည်ြဖစ်သည်။  

 

 

၂) သငအ်ဘယေ်�ကာင့ ်အလပ်ုလကမ့ဲ် ြဖစ်ရသနည်း။ 
သင၏် အမှားေ�ကာင့မ်ဟုတဘ် ဲအလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ခဲ့ပါလ�င ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန ်အရည်အချငး်ြပည့်မီပါသည်။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် အလုပ်ထက်ွခ့ဲလ�င ်သိုမ့ဟုတ် အလုပ်ထတု်ခံရလ�င-် သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချင်းြပည့်မီြခငး် �ှိမ�ှိကို ေအဂျငစ်ီ၏ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး�ံုး�ှိ တွဲဖက်မှ ဆုံးြဖတ်ရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ သင၏် အွနလ်ိငုး်ေလ�ာက်ထားချက်�ငှ့အ်တူ အချက်အလက်�ှာေဖွြခငး်ကို ေပးရပါမည်။ သင၏် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီချငး် �ှိမ�ှိသည် သငေ်ပးအပ်ေသာ 

အချက်အလက်�ာှေဖွြခငး်များ�ငှ့ ်သင၏် အလုပ်�ှင(်များ) ေပအပ်ေသာ အချက်အလက်များအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ေကျးဇူးြပု�ပီး ဤအချက်အလက်များကို တတ်�ိငုသ်မ� ြပည့်စံုေအာင ်ြဖည့်ပါ။ 

သင၏် မ�ကာေသးမီက အလုပ်�ှင�်ငှ့ ်အေြခခံကာလအတွငး် အလုပ်�ှင(်များ)ကို သင၏် ေတာငး်ဆုိချက်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အချက်အလက်များအတွက ်ဆက်သွယ်�ိငုပ်ါသည်။ ဤလုပ်ငနး်စဉ် 

�ပီးေြမာက်သွားလ�င ်သင့က်ို အရည်အချငး်ြပည့်မီမ� ဆုံးြဖတ်ြခငး် (Determination of Eligibility) သို ့ ပိုပ့ါမည်။ (စာမျက်�ာှ 12 တွင�်�  ). 

သငသ်ည် တိကျ�ပီး အလုပ်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ အေ�ကာင်းြပချက်ေ�ကာင့ ်မဟုတ်ဘဲ မိမိသေဘာ�ငှ့ ်မိမိ အလုပ်ထက်ွခ့ဲလ�င ်အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီမည် မဟုတ်ပါ။ တိကျ�ပီး 

အလုပ်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ အေ�ကာင်းြပချက်တွင ်ပါဝငေ်သာ အချက်များမှာ− 

• သင၏် အလုပ်�ှငသ်ည် လုပ်ငနး်ခွငတ်ွင ်လုပ်ငနး်ခွငအ်��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရးကို ချိုးေဖာက်�ပီး �ိငုထ်က်စီးနငး်�ိငုေ်သာ (ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်မ�မ�ှိေသာ) စည်းကမ်းချက်များကို 

ေြပာငး်လဲြခငး် 

• ေစာ်ကားမ�များ 

• အိမ်တွငး် သိုမ့ဟုတ် မိသားစုတွငး် အ�ကမ်းဖက်ြခငး် 

• အလုပ်သစ်ရေသာ အိမ်ေထာငဖ်က်ေနာက်သို ့ လိုက်ရန ်ေြပာငး်ေ��� ြခငး် 

• စစ်မ�ထမ်းြခငး် 

အလပ်ုထကွ်ရန ်သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုနားရန် သေဘာတညီူချက်ြဖင့ ်လပ်ုခလစာ�ငှ့ ်လဲလယှြ်ခငး်ကိ ုလက်ခေံသာ အလပ်ုသမားများကိ ုမိမိသေဘာ�ငှ့ ်မိမိအလပ်ုထကွ်ြခငး်ဟ ု

သတမှ်တ�်ပီး အလုပ်လကမ့ဲ် အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တကွ် အရည်အချငး်မြပည့်မီပါ။ 
 

• အလုပ်ေလ�ာက်ထားရန ်အချက်အလက်အမှားများ ေပးြခငး် 

• သိသိလျက်�ငှ့ ်အလုပ်�ှင၏် စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးေဖာက်ြခင်း 

• ခွင့မ်လ�တ်�ိငုေ်သာ ပျက်ကွက်မ�များ�ငှ့ ်အလုပ်ေနာက်ကျြခငး်များ 

• ရည်ရွယ်ချက်�ှိ�ှိ�ငှ့ ်အလုပ်�ှင၏် ပိုငဆုိ်ငမ်�များကို ဖျက်ဆီးြခငး် 

• အလုပ်�ှင၏် ��န�်ကားချက်များကို လိုက်နာရန ်ြငငး်ဆုိြခင်း 

• မူးယစ်ေဆး �ငှ့/် သိုမ့ဟုတ် အရက်ေသာက်ထား�ပီး အလုပ်လုပ်သည်ဟု တိုင�်ကားခံရြခင်း 

• အလုပ်တွင ်မူးယစ်ေဆး �ငှ့/် သိုမ့ဟုတ ်အရက်ေသာက်ထားြခငး် 

• အြခားသူများ၏ အ��ရာယ်ကငး်�ှငး်မ�ကို �ခိမ်းေြခာက်ေသာ အြပုအမူများ လုပ်ြခင်း 

• ြပငး်ထနေ်သာ ြပစမ်�များကို ကျူးလွန�်ပီး ေထာငက်ျြခငး် 

• အလုပ်�ှငအ်တွက် လုပ်ေပးရမည့် တာဝနမ်ျား ပျက်ကွက်ြခငး် 
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ဥပမာ−  

• အကယ၍် သငသ်ည ်အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံ အကျို းခံစားခွင့ ်(UI) အတက်ွ ကနဦး ေတာငး်ဆိလု�ာကုိ ဇန်နဝါရီ ၅၊ 

၂၀၂၀ မှ ဧ�ပီ ၄၊ ၂၀၂၀အတငွး် တငြ်ပထားသညဆ်ိရုင ်သင၏် အေြခခံကာလသည် Q4 ၂၀၁၈၊ Q1 ၂၀၁၉၊ Q2 

၂၀၁၉၊ Q3 ၂၀၁၉ ြဖစ်�ပီး ထိကုာလသည ်ေအာက်တိဘုာ ၁၊ ၂၀၁၈မှ စက်တငဘ်ာ ၃၀၊ ၂၀၁၉ ထ ိြဖစ်ပါသည်။ 

သငသ်ည ်အြမင့ဆ်ံုးရဖူးသည့် ကွာတားလုပ်ခလစာထက် ၁.၅ဆများေသာ စုစုေပါငး် အေြခခံကာလ 

လုပ်ခလစာကို ရ�ှိပါမည်။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည ်အလုပ်လက်မ့ဲ အာမခ ံအကျိုးခံစားခွင့ ်(UI) အတွက် ကနဦး ေတာငး်ဆိုလ�ာကို ဧ�ပီ ၅၊ ၂၀၂၀ မှ 

ဇူလုိင ်၄၊ ၂၀၂၀အတွငး် တငြ်ပထားသည်ဆိုရင ်သင၏် အေြခခံကာလသည် Q1 ၂၀၁၉၊ Q2 ၂၀၁၉၊ Q3 ၂၀၁၉၊ Q4 

၂၀၁၉ြဖစ်�ပီး ထုိကာလသည် ဇနန်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၉မှ ဒဇီငဘ်ာ ၃၁၊ ၂၀၁၉ ထိ ြဖစ်ပါသည်။   

 



က��်ပ်ုသည် အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန် အရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး် �ိှမ�ိှ။ (ဆက်ရန်) 

 
ေအာကပ်ါ ပုဂ�ိုလမ်ျားကိ ုအလပ်ုလကမ့ဲ်ဟ ုမသတမှ်တေ်သာေ�ကာင့ ်အလပ်ုလကမ့ဲ် အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတကွ ်

အရည်အချငး်မြပည့်မီပါ− 

 
• မည်သည့်အပတ်တွငမ်ဆုိ ေငေွ�ကးေပးလ�င ်အဆငသ်င့ ်�ှိေန�ပီး လိုအပ်လ�င ်အလုပ်လုပ်ရေသာ အလပု်သမားများ သိုမ့ဟုတ ်အလုပ်လပု်ရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး် 

• အဆငသ်င့ ်�ှိေန�ပီး လိုအပ်လ�င ်အလုပ်လုပ်ရေသာ အလုပ်သမားများ ဆုိသည်မှာ ပံုမှန�်ငှ့ ်လိုအပ်သလိုည�ိ��ငိး်�ပီး အဆငသ်င့ ်�ှိေနကာ လိုအပ်လ�င ်အလုပ်လုပ်ေပးြခငး် 

ြဖစ်သည်။ အလပု်�ှငအ်တွက ်အလုပ်လုပ်သည်ဆုိပါက ထုိသူသည် တိကျေသာ အချိနဇ်ယားမ�ှိဘဲ အလုပ်�ှင ်လိုအပ်သည့်အချိနတ်ွင ်အလုပ်လုပ်ေပးပါသည်။ 

• ေငေွပးသည်ြဖစ်ေစ မေပးသည်ြဖစ်ေစ ခရီးသွားအားလပ်ရက် သိုမ့ဟုတ် ရက်တိုပိတ်ချိနမ်ျားတွင ်အလုပ်လုပ်ေပးေသာ အလုပ်သမားများ။ 

• ေငေွပးသည်ြဖစ်ေစ မေပးသည်ြဖစ်ေစ ယာယီအလုပ်နားြခငး်၊ အလပု်ချိနေ်လ�ာ့ချြခငး်၊ ယာယီဝနထ်မ်းေလ�ာ့ချြခငး်၊ ခရီးသွားအားလပ်ရက် သိုမ့ဟုတ် 

ရက်တိုပိတ်ချိနမ်ျားေ�ကာင့ ်ခွင့ယ်ူသည့်အခါ လုပ်အားေပးသည့် အလုပ်သမားများ 

 
 

3) သငသ်ည် အချိန်ြပည့်အလပ်ု�ှာရန် စွမ်း�ိငုက်ာ တကတ်က�်က�ကြဖစ်�ပီး အားလပ်ပါသလား။ 
သင၏် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ြငငး်ဆနြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ေလ�ာ့ချ�ိငုပ်ါသည်− 

• သငသ်ည် အလုပ်မခန ့ခ်င ်ေဆးစစ်ြခငး်ကို ြငငး်ဆန ်သိုမ့ဟုတ် ကျခဲ့လ�င ်

• သင့ေ်တာ်သည့် အလုပ်ကို ြငငး်ဆနခ်ဲ့လ�င။် 

• သင၏် ေဒသခံ WorkOneမ ှ��နး်ဆုိေသာ အလုပ်သို ့ မသွားခဲ့လ�င ်

• အလုပ်�ှာေဖွြခငး် လိုအပ်ချက်များအရ သင်သည် တက်တက်�က�က အလုပ်�ှာေနေ�ကာင်း သကေ်သမြပ�ိငုလ်�င ်(စာမျက်�ာှ  19-21တွင ်�ှငး်ြပ�ပီး) 

• နာမကျနး်ြဖစ်ြခငး်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း သိုမ့ဟုတ် ခွင့ယ်ူထားြခငး်ေ�ကာင့ ်ယာယီ အလုပ်မလုပ်�ိငုလ်�င။် 

• အလုပ်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ အကျင့ပ်ျက်မ�ေ�ကာင့ ်အလပု်နားခံရလ�င။် 

သငသ်ည် အလုပ်�ှာေဖွြခငး်ကို စွန ့လ်�တ်ထားသူ ြဖစေ်စကာမ ူစိတ်ေရာ ကိုယ်ပါ စွမ်း�ိငု�်ပီး အလုပ်လုပ်�ိငုသ်ူ ြဖစရ်ပါမည်။ သငအ်လုပ်မလုပ်�ိငုသ်ည့် တစ်ရက်ချငး်စီအတွက် အပတ်စဉ် 

အကျိုးခံစားခွင့၏် ၁/၃ထိ ေလ�ာ့ချ�ိငုပ်ါသည်။ 

အိမ်တွငး် သိုမ့ဟုတ ် မိသားစုတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ် ပတ်သက�်ပီး ြပုြပငထ်ားေသာ ြပဌာနး်ချက�်ငှ့အ်ညီ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရယူရန ် အရည်အချငး်ြပည့်မီသည်ဟု 

ဆုံးြဖတ်ခံထားရေသာ ေတာငး်ဆုိသူသည် အိမ်တွငး် သိုမ့ဟုတ် မိသာစုတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ နစ်နာမ�ကို ေဖာ်ြပရန ် လိုအပ်သည့်အခါ အလပု်အတွက် အဆက်အသွယ်ရရနက်ို 

ကငး်လွတ်ခွင့ြ်ပု�ိငုပ်ါသည်။ ထုိ ့ြပင ်DWDမ ှေထာက်ခံထားေသာ သငတ်နး်တွင် စာရငး်သွငး်ထားသည့် (DWDမှ သငတ်နး်အတွက် စရိတ်ကျခံသည်ြဖစ်ေစ၊ မခံသည်ြဖစ်ေစ) ေတာငး်ဆုိသူသည် 

အကယ်၍ အချိနြ်ပည့်အလုပ်လုပ်ရမည့် အချိနအ်ားလံုးတွင ် DWDမ ှ ေထာက်ခံထားေသာ သငတ်နး်တွင ် �ှိေနရမည် ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ် အချိနြ်ပည့်အလုပ်လုပ်ရန ် သိုမ့ဟုတ် အချိနြ်ပည့် 

အလုပ်လုပ်�ိငုရ်န ်မတတ်�ိငုလ်�င ်အချိနြ်ပည့်အလုပ်လုပ်ရန ်သိုမ့ဟုတ် အချိနြ်ပည့ ်အလုပ်လုပ်�ိငုရ်န ်လိုအပ်ချက်များမှ ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ပါသည်။ 

 
 

သင့ေ်တာသ်ည့် အလပ်ုမှ ကမ်းလမ်ှးြခငး်ဆိသုည်မှာ အဘယန်ည်း။ 
 

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ် ရထားသူများသည် သင့ေ်တာ်သည့် အလုပ်မ ှ မည်သည့်ကမ်းလှမ်းမ�မျိုးကို မဆုိ လက်ခံရပါမည်။ အလုပ်တစ်ခုသည် ေနရာေဒသတူညီြခင်း၊ 

အလပု်အမျိုးအစား�ငှ့ ် သင၏် အေတွ�အ�ကံုေပါ်မူတည်�ပီး သင့ေ်တာ်သည့် လုပ်ခလစာေပး�ိငုလ်�င ် သင့ေ်တာ်သည့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမ� ြဖစပ်ါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်တာ �ကာေလေလ 

အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များကို သင့ေ်တာ်သည်ဟုယူဆ�ိငုေ်ြခ များေလေလ ြဖစ်သည်။ သငသ်ည် အလုပ်လက်မဲ့ကာလ �ကာလာသည်�ငှ့အ်မ� အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီေနေစရန ်ပံုမှန�်ှာေနကျ စီးပာွးေရး သိုမ့ဟုတ် အလုပ်အကိုငက်ို ထပ်ချဲ�ရမည်ြဖစ်�ပီး လုပ်ခလစာနည်းသည့်အလုပ်များကိလုည်း လက်ခံရ�ိငုပ်ါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရ�ှိ�ပီး ၅−၈ပတ်အတွငး် သင့ယ်ခငလ်စာ၏ အနည်းဆုံး ၉၀%ကို ေပး�ိငုေ်သာ အလုပ်ကို လက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ အကျိုးခံစားခွင့က်ို လက်ခံ�ပီး ၈ပတ်ေကျာ်သည့်အခါ 

သင့ယ်ခငလ်စာ၏ အနည်းဆုံး ၈၀%ကို ေပး�ိငုေ်သာ အလုပ်ကို လက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 
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အကျိုးခံစားခွင့ရ်မညြ်ဖစေ်�ကာငး်ကိ ုမညသ်ို ့ သ�ိှိ�ိငုမ်ညန်ညး်။ 
ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပ�ပီး မ�ကာမီတွင ်ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)ကို သင့U်plinkအေကာင့ ်ပငမ်စာမျက်�ာှ�ှ ိမက်ေဆမ့ှ 

ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ (ေအာက်က ဇယားတွင ်��) ဤအသေိပးချက်ကုိ လက်ခံရ�ိှြခငး်သည် အကျိုးခံစားခွင့ရ်မည်ဟု အာမခံြခငး် မဟုတပ်ါ။ သိုေ့သာ် ထုိအသိေပးချက်ကို ေသေသချာချာ ဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိအချက်အလက်များသည် သင၏် အရည်အချငး်ြပည့်မီမ�ကို ဆုံးြဖတ်ရာတွင ်အသံုးြပုမည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်အေ�ှ� �ငှ့ ်အေနာက်�ှိ အချက်အလက်များ မှနက်နေ်စရန ်သတိြပုပါ။ 

သင၏် ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)�ှိ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို စစ်ေဆးပါ− 

• သင့် ်အမည်�ငှ့ ်လိပ်စာ မှနပ်ါသလား။ 

• သင၏် လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ် မှနပ်ါသလား။ 

• သင့အ်မည်ေအာက်တွင ်လုပ်ခလစာများ စာရငး်�ှိပါသလား။ 

• အလုပ်�ှငမ်ျားကို မှနမ်ှနက်နက်န�်ငှ့ ်ြပည့်ြပည့်စံုစံု စာရငး်သွငး်ထားပါသလား။ 

• လုပ်ခလစာပမာဏ မှနက်နပ်ါသလား။ 

• သင့၏် လုပ်ခလစာမဟုတ်သည်များ ေပါ်ေနပါသလား။ 

•  

 
 

အကျိုးခံစားခွင့ရ်မည်ြဖစ်ေ�ကာငး်ကုိ မည်သို ့ သ�ိှိ�ိငုမ်ည်နည်း။ (ဆက်ရန်) 
 

အရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး်အတကွ ်ဆံးုြဖတြ်ခငး် (Determination of Eligibility) 
သင�်ငှ့ ်သင၏် ယခင ်အလုပ်�ှင(်များ) ေပးအပ်ထားေသာ အချက်အလက်များကို တွဲဖက်မှ ြပနလ်ည်သံုးသပ်�ပီးသည့်အခါ ထုိအသိေပးချက်ကို ရ�ှိပါလိမ့်မည်။ ၄င်းတွင ်သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီြခင်း �ှိမ�ှိကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထုိဆုံးြဖတ်ချက်များကို မည်သိုခ့ျမှတ်သည်�ငှ့ ်အေ�ကာငး်ြပချက်များကိုပါ �ှငး်ြပပါသည်။ ေကျးဇူးြပု၍ အရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး်အတွက ်

ဆုံးြဖတ်ြခငး် (Determination of Eligibility) တွင ်အချက်အလက်များကို ေသချာသံုးသပ်ပါ။ (ေအာက်�ှိ ဥပမာကို �ကည့်ပါ)။ ေတာငး်ဆုိသူအတွက် ဥပေဒအရ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် "ြပစဒ်ဏမ်�ှိ" 

သိုမ့ဟုတ် "အရည်အချငး် မြပည့်မီြခငး် မ�ှိ" ဟု သတ်မှတ်ပါက သငသ်ည် စာရငး်မှတ်ထားေသာ အေြခအေနမ ှအကျိုးခစံားခွင့ရ်ရန ်အရည်အချငး်ြပည့်မီပါသည်။ 

10 

 
သင၏် ဘ�ာေရး ဆံုးြဖတမ်� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)�ိှ အချက်အလက်များ မမှန်ကန်ပါက DWDအား ချက်ချငး်ဆက်သယ်ွပါ။ 

သတြိပုရန်− ထိအုချက်အလက်များကုိ ြပငဆ်ငရ်န် သင့တ်ွင ် ၁၀ရက်သာ အချိန်�ိှပါသည်။ သင၏် မှားယွငး်ေသာ အချက်အလက်များအတွက် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားရ�ိှထားပါက 

တိးုရငး်ေပါငး်ကုိ ေပးရန် သင့တ်ငွ ်တာဝန်�ိှပါသည်။ 
 
DWDအား အခမဲ့ ေခါ်ဆုိရန ်1-800-891-6499။ 

သငသ်ည် အ�ကားအာ�ံု ချို �ယွငး်ေနပါက 317-232-7560သို ့ ေခါ်ဆုိပါ။ 



အဂင်္လိပ်စာ က�မး်ကျငမ်� ကန ့သ်တ်ချက် 

အသေိပးချက်အား ေမးလ်မှ ပိုေ့ပးရန် ေတာငး်ဆိုသ၏ူ ေတာငး်ခံချက် 

ြပည်နယ်ေဖာင ်56627 (11-18) 

အငဒ်ယီားနား လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန (Indiana 

Department of Workforce Development) 10 N. Senate 
Ave. Rm. SE 202 
Indianapolis, IN 46204-2277 
*ေအဂျငစ်ီသည် IC 4‐1‐8‐1 �ငှ့အ်ညီ သင၏် လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ်ကို ဖွင့ဟ်ရန ်ေတာငး်ဆုိပါသည်။ ဖွင့ဟ်ရနမ်ှာ မြဖစ်မေနြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်�ပီး ၄ငး်မ�ှိပါက မှတ်တမ်းကို 

ဆက်လုပ်၍ မရ�ိငုပ်ါ။ 

 
��န�်ကားချက်များ− DWDသည် အီးေမးလ်မှတဆင့ ်ေတာငး်ဆုိသူများထံ အသိေပးချက်များကို ပံုမှနေ်ပးပိုပ့ါသည်။ ေတာငး်ဆုိသူများသည် အသိေပးချက်များကို ယူအက်စ် အီးေမးလ်�ငှ့ ်

လက်ခံမည်ဟ ုေအဂျငစ်ီကို အေ�ကာငး်�ကား�ပီးသည်�ငှ့ ်ယူအက်စ် အီးေမးလ်�ငှ့ ်အသိေပးချက်များကို လက်ခံပိုငခ်ွင့�်ှိပါသည်။ ေတာငး်ဆုိသူ၏ ေတာငး်ဆုိချက် စာရွက်စာတမ်းကိ ု

အြပည့်အစံုြဖည့်ကာ လက်မှတ်ထုိး�ပီး ေအဂျငစ်ီထံ ေပးပိုရ့ပါမည်။ ေတာင်းဆုိချက်ကို လုပ်ငနး်စဉ်အတိုငး် လုပ်ေဆာင်�ပီးသည်�ငှ့ ်အသိေပးချက်များကို ယူအက်စ် အီးေမးလ်�ငှ့ ်လက်ခံရပါလိမ့်မည်။ 

 
သိထားရနမ်ှာ သငသ်ည် ေတာငး်ဆုိချက်အသစ်များ�ငှ့ ်အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာများ တငြ်ပြခင်းကိ ုအွနလ်ိုင်းတွင ်DWD Uplink တငြ်ပြခငး်စနစ်မှတဆင့ ်တငြ်ပရန ်လိုပါေသးသည်။ 

 

DWDတွင ်စာရငး်သွငး်ထားေသာ ေတာင်းဆုိသူ၏ အမည်မှာ မည်သူနည်း။ 

 
 

ေတာငး်ဆုိသူ၏ UPLINK နပံါတ် သိုမ့ဟုတ ်လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ်မှာ အဘယ်နည်း။ * 

 
 
 

 

လမ်းလိပ်စာ 

 
 

�မို� 

မှန်ကန်ေသာ အးီေမးလ်လိပ်စာကုိ ေပးရန်မှာ 

သင့တ်ာဝန်သာ ြဖစ်သည်။  

 
ြပည်နယ် 

 
စာပိုသ့ေကင်္တ (ZIP Code) 

 

 
 

 မသနစ်ွမ်း  အြခား 

 
အြခား �ှိပါက �ှငး်လင်းရန−်    

 
 

ဤေဖာငတ်ွင ်သင့ေ်တာ်ေသာ လက်မှတ်မ�ှိပါက လုပ်ငနး်စဉ် ဆက်လုပ်၍ မရ�ိငုပ်ါ။ 
 
 

ကိုယ်ပိုငအ်မည် 

 
 

ဖုနး်နပံါတ် − − 

 
မျိုး�ိုးအမည် 

 
 

အီးေမးလ် လိပ်စာ 
 

 

အေရး�ကးီသည်များ− ဤေဖာငက်ို လက်မှတ်ထုိးလိုက်ြခင်းြဖင့ ်က��်ပု်သည် ြဖည့်စွက်ထားေသာ 

အချက်အလက်များ မှနက်နေ်�ကာင်း�ငှ့ ်တိကျေ�ကာငး် သက်ေသခံပါသည်။ ဤေတာငး်ဆုိချက် လုပ်ငနး်စဉ်�ပီးေြမာက်ပါက က��်ပု်၏ တရားဝင ်အီးေမးလ်လိပ်စာကို လိုအပ်သလို တငြ်ပရနမ်ှာ 

က��်ပု်၏ တာဝနြ်ဖစ်ေ�ကာငး်ကိုလည်း သက်ေသခံပါသည်။ က��်ပု်သည် ဤေတာငး်ဆုိချက်သည် အသိေပးချက်များအတွက်သာ ရည်ရွယ်�ပီး ေတာငး်ဆုိချက်အသစ်များ�ငှ့ ်အပတ်စဉ် 

ေဘာငခ်ျာများ တငြ်ပြခငး်ကိ ုအွနလ်ိုင်းတွင ်DWD Uplink တငြ်ပြခငး်စနစ်မှတဆင့ ်တငြ်ပရန ်လိုအပ်ေသးေ�ကာငး် နားလည်ပါသည်။ 

 
ေတာငး်ဆုိသူ၏ လက်မှတ်− ေနစ့ွဲ /   / 

 
ြဖည့်စွက်�ပီး ေဖာငက်ို ြပနေ်ပးရန−် DWD − ေတာငး်ဆုိသူ အသိေပးြခင်း ေတာငး်ဆုိချက် ဖက်စ်− 317‐233‐5499 

 10 N. Senate Ave. Rm. SE 005 ေမးခွနး်များ− 800‐891‐6499 (၁) 
 Indianapolis, IN 46204‐2277 လက်စွဲစာအုပ်− www.in.gov/dwd 

အပိုငး် ၃ − ေရွးချယ်ရြခငး် အေ�ကာငး်ြပချက် (သက်ဆိုငသ်ည်များ အားလံးုကုိ ြခစ်ပါ။) 

အပိုငး် ၁ − အလုပ်�ှငအ်ား သတမ်ှတြ်ခငး် 

အပိုငး် ၂ − ေတာငး်ဆိသု၏ူ အးီေမးလ်လိပ်စာ 

အပိုငး် ၄ − ခွင့ြ်ပုချက်ေပးြခငး် 

         

 

   

 

   

 

    

 

http://www.in.gov/dwd


က��်ပ်ုသည ်အကျိုးခံစားခွင့ ်မညမ်�ရမညန်ညး်။ 

သင၏် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ကန ့သ်တ်ထားေသာ အချက်တချို� မှာ− 

1) သင ်အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရယူ�ိငုမ်ည့ ်အချိနက်ာလ 

2) အပတ်စဉ် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (Maximum weekly benefit amount WBA) 

၃) အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်(Maximum benefit amount MBA) 

 
က��်ပ်ုသည် မည်မ��ကာ�ကာအကျိုးခံစားခွင့က်ိ ုရမည်နည်း။ 

 
• သငသ်ည် ၂၆ပတ်�ကာသည်အထိ သိုမ့ဟုတ် သင၏် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်(Maximum benefit amount MBA) ေရာက်သည်အထိ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခံစားခွင့က်ို ထုတ်ယူ�ိငုပ်ါသည်။(ေအာက်တွင ်�ကည့်ပါ) အလုပ်လက်မဲ့ များြပားေနစဉ် ကာလအတွင်း သင၏် အရည်အချငး်ြပည့်မီမ� ရက်သတ� ပတ်များကို တိုးြမ�င့�် ိငုရ်န ်

အေရးေပါ် ထပ်တိုးခွင့ ်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

• သင၏် ေတာငး်ဆုိချက်သည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်အထ ိ(benefit year end (BYE)) ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

• သင၏် အကျိုးခံစားခွင့က်ာလသည် သငက်နဦး ေတာငး်ဆုိချက်တငြ်ပသည့် ပထမဆုံးအပတ်မှစကာ ၅၂ပတ ်�ကာြမင့ပ်ါသည်။ 

• သင၏် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုနဆုံ်းသည်ရ့က် (BYE date)ကို သင၏် ပငမ်စာမျက်�ာှတွင ်ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

• သင၏် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုနဆုံ်းသည်ရ့က် (BYE date) မတိုငခ်င ်အလုပ်လက်မဲ့ ထပ်ြဖစ်သွားပါက ေတာငး်ဆုိချက်ကို ထပ်မံဖွင့�် ိငုပ်ါသည်။ 

 
 

က��်ပ်ု၏ အကျိုးခံစားခွင့စု်စုေပါငး်တငွ ်ကန ့်သတခ်ျက ်�ိှပါသလား။ 
 

သငေ်တာငး်ဆုိ�ိငုသ်ည့ ်စုစုေပါငး်ပမာဏကို အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်(Maximum benefit amount MBA)ြဖင့ ်ကန ့သ်တ်ထားပါသည်။ ၄ငး်ကို သင၏် ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� 

အရည်အချငး်ြပည့်မီချက်(Monetary Determination of Eligibility)တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (အထက်�ှ ိနပံါတ် ၆ ဥပမာတွင ်��) 

 
သင၏် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်(MBA)သည် အပတ်စဉ် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (Maximum weekly benefit amount WBA)၏ ၂၆ဆ �ှိပါသည်။ 

 

က��်ပ်ု၏ တစ်ပတလ်�င ်ေငေွပးေချမ�မည်မ� ရမည်နည်း။ 
 

သင၏် အပတ်စဉ် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (weekly benefit amount WBA)ကို ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက(်Monetary Determination of 

Eligibility)တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (ေ�ှ�စာမျက်�ာှ�ှိ နပံါတ် ၇ ဥပမာတွင ်��) သင၏် အပတ်စဉ် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (WBA)သည် အေြခခံကာလအတွငး် 

သငရ်�ှိခဲ့သည့ ်လုပ်ခလစာစစုုေပါငး်ေပါ် အေြခခံပါသည်။ 

 

 
တစ်ပတလ်�င ်အများဆံးုရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏသည် မည်မ�နည်း။ 

 
အပတစ်ဉ် အများဆံုးရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏသည် $390ကုိ မေကျာ်ရပါ။ ထုိပမာဏကို အငဒ်ယီားနား ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားြခငး် ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 
အေြခခံကာလအတွငး် သငရ်�ှိခဲ့သည့ ်လုပ်ခလစာစစုုေပါငး်ကို ၅၂ြဖင့ ်စား�ပီး သင၏် အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏကို သိ�ိငုပ်ါသည်။ ထုိေ့နာက် ရလဒက်ို 

၀.၄၇�ငှ့ ် ေြမ�ာက်ရမည် ြဖစ်သည်။ သင၏် အပတ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏသည် ေနာက်ထပ်ရမည့် ေဒါ်လာပမာဏ�ငှ့ ် အနးီစပ်ဆုံး ပမာဏေအာက် 

�ှိရမည်ြဖစ်သည်။ သင၏် အပတ်စဉ် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ် ပမာဏ (WBA)သည် အေြခခံကာလအတွငး် သငရ်�ှိခဲ့သည့ ်

လုပ်ခလစာစုစုေပါငး်ေပါ် အေြခခံပါသည်။ 

 
ဥပမာ သင၏် အေြခခံကာလအတွငး် လုပ်ခလစာစစုုေပါငး်သည် $၃၀,၀၀၀ ဆုိလ�င ်အပတ်စဉ် အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (WBA)သည် 

$၃၀,၀၀၀ ÷၅၂ = $၅၆၇.၉၂ x ၀.၄၇ = $၂၇၁ (အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏ)> အပတ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏသည် ေနာက်ထပ်ရမည့် 

ေဒါ်လာပမာဏ�ငှ့ ်အနးီစပ်ဆုံး ပမာဏေအာက ်�ှိရမည်ြဖစ်သည်။) 



က��်ပ်ု၏ အကျိုးခံစားခွင့မှ် ကေလးစရိတက်ိ ု�တုမ်ည်လား။ 
 

ဖယ်ဒရယ်ဥပေဒသည် ြပည်နယ်ကေလးေထာက်ပံ့ေရး ေအဂျငစ်ီများကိ ုTitle IV-D ေအာက်တွင ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ဆုိငး်ထား�ပီး ကေလးများ၏ အေထာက်အပံ့များအတွက် 

တနွး်အားေပးရန ်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် လက်�ှိတွင ်ကေလးအား ေထာက်ပံ့ရန ်ေ�ကးကျနလ်�င၊် ယခငက် ကေလးအား ေထာက်ပံ့ရန ်ေကျာ်လွနသ်ွားလ�င ်သိုမ့ဟုတ် �စှ်မျိုးလံုး 

ြဖစ်ေနလ�င ်Title IV-D ကေလးေထာက်ပံ့ေရး အေြခအေနလည်း �ှိေနလ�င ်သင၏် အကျိုးခံစားခွင့ ်၅၀%ထိတိုငေ်အာင ်ဆုိင်းထား�ပီး သင၏် လက်�ှိ အေထာက်အပံ့ေပးရမည့် ေင�ွငှ့ ်

ေ�ကးကျနမ်ျားအတကွ် အသံုးြပုသွားမည် ြဖစ်သည်။ 

 
အငဒ်ယီားနား၏ Title IV-D ကေလးေထာက်ပံ့ေရး အစီအစဉ်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ပိုမိုသိလိုသည်များ �ှိပါက အွနလ်ိုင်းမှတဆင့ ်www.in.gov/dcs/support.htm�ှိ အငဒ်ယီားနား ကေလးေထာက်ပံ့ေရး 

ဗျု�ိုတွင ်ေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည်။ သင၏် အကျိုးခံစားခွင့ထဲ်မှ ကေလးအား ေထာက်ပံ့ရန ်ဆုိငး်ထားေသာ ပမာဏ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး တိတိကျကျ သိလိုပါက ြပည်နယ်ေ�ှ�ေန၏ Title IV-D 

ကေလးေထာက်ပံ့ေရး အစီအစဉ်အား ဆက်သွယ်ပါ။ ေဒသတွငး် ကေလးေထာက်ပံ့ေရး အစီအစဉ်များကို ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်များကို အွနလ်ိုင်းမှတဆင့ ်www.in.gov/dcs/3215.htmတွင ်

�ကည့်�ိငုပ်ါသည်။ 

 

    တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား 
သင၏် အလုပ်�ှငသ်ည် သငပ်ံုမှနလ်ုပ်ေနကျ အပတ်စဉ် အချိနြ်ပည့်အလုပ်ထက် အလုပ်ချိနက်ို ေလ�ာ့ချလိုက်လ�င် သငသ်ည် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး် 

ြပည့်မီပါသည်။ သိုမ့ဟုတ ်သငသ်ည် အချိနပ်ိုငး် အလုပ်လုပ်�ပီး လုပ်ခလစာမှာ အပတ်စဉ် ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (WBA) ေအာက် ရလ�ငလ်ည်း သငသ်ည် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် 

အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး် ြပည့်မီပါသည်။ သငသ်ည် ေဘာငခ်ျာတွင ်အချိနပ်ိုငး်လုပ်ခလစာအပါအဝင ်မည်သည့ ်လုပ်ခလစာကိုမဆုိ တငြ်ပရပါမည်။ သငသ်ည် အလုပ်�ှငထံ်မှ 

လုပ်ခလစာမရေသးဘဲ ေနာငရ်က်တွင ် ရမည်ဆုိလ�ငေ်တာင ် လုပ်ခလစာကို သငအ်လုပ်လုပ်ခဲ့သည့် အပတ်အတွက ် ေဘာငခ်ျာတွင ် တငြ်ပရမည် ြဖစ်သည်။ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် 

ေတာငး်ဆုိချက် တငြ်ပ�ပီးမ ှအချိနပ်ိုငး်အလုပ်ရသည်ဆုိလ�င ်ေနာငအ်ပတ်များတွင ်အချိနြ်ပည့်အလုပ်ကို ဆက်�ှာရမည်ြဖစ်သည်။ 

သင၏် အေြခအေန�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး် �ှိမ�ှိကို ေအဂျင်စီ၏ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး�ံုး�ှိ တွဲဖက်မ ှသံုးသပ်ပါလိမ့်မည်။ 

 
တစ်စိတတ်စ်ပုိငး် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိ ုမည်သို ့ တကွခ်ျကပ်ါသနည်း။ 

 
ဘ�ာေရး ဆံုးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)တွင ် မပါဝငသ်ည့ ် အလုပ်�ှငထံ်မှ ရ�ှိေသာ လုပ်ခလစာ 

သိုမ့ဟုတ် အေြခခံကာလအတွငး် ရ�ှိသည့် လုပ်ခလစာ− 
 

• ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)တွင ်မပါဝငသ်ည့ ်အလုပ်�ှငထံ်မှ အပတ်စဉ် ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်

ပမာဏ (WBA)သည် ၂၀%ေအာက်ဆိုပါက သင၏် အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ �တု်မည် မဟုတ်ပါ။ 

• ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)တွင ်မပါဝငသ်ည့ ်အလုပ်�ှငထံ်မှ အပတ်စဉ် ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်

ပမာဏ (WBA)သည် ၂၀%အထက်ဆိုပါက ၂၀%�ငှ့ ်ပိုသည့် လုပ်ခလစာအတွက် သင၏် အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ တစ်ေဒါ်လာအတွက် တစ်ေဒါ်လာ �တု်ယူသွားမည် ြဖစ်သည်။ 

• သင၏် အေြခခံကာလ အလုပ်�ှင(်များ)ထတံငွအ်ြပင ် တြခားသူများထံတွငပ်ါ အလုပ်လုပ်ပါက အပတ်စဉ် ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ် ပမာဏ (WBA)သည် 

၂၀%ြဖစ်သည်အထိ တစ်ေဒါ်လာအတွက် တစ်ေဒါ်လာ �တု်ယူသွားမည် ြဖစ်သည်။  

အေြခခံကာလ အလုပ်�ှငမှ် ရ�ှိသည့် လုပ်ခလစာများ− 

 
• သင၏် အေြခခံကာလ အလုပ်�ှင(်များ)ထမံှ လုပ်ခလစာ ရ�ိှပါက သင၏် အပတစ်ဉ် အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ တစ်ေဒါ်လာအတွက် တစ်ေဒါ်လာ �တု်ယူသွားမည် ြဖစ်သည်။   

 

ပငစ်င၊် အလုပ်မှအနားယူြခငး် သိုမ့ဟုတ် �စ်ှစဉ် အစီအစဉ်မှ ြဖန ့ေ်ဝမ�များ− 

 
• သငသ်ည် ပငစ်င၊် အလုပ်မှအနားယူြခငး် သိုမ့ဟုတ် �စှ်စဉ် အစီအစဉ်မ ှြဖန ့ေ်ဝမ�များကိ ုရ�ှိပါက သင၏် အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ တစ်ေဒါ်လာအတွက် တစ်ေဒါ်လာ 

�တု်ယူသွားမည် ြဖစ်သည်။ သငမ်ထိနး်ချုပ်�ိငုေ်သာ အြဖစ်အပျကမ်ျားအတွက် �ကိုမသိ�ိငုေ်သာ အေရးေပါ်ကိစ�များေ�ကာင့ ် ြပငး်ထနေ်သာ ဘ�ာေရး အခက်အခဲကို 

ေြဖ�ှငး်ရန ်ေငေွ�ကးအား အသံးုြပုခဲ့ရလ�င ်�ခငး်ချက်အေနြဖင့ ်သတ်မှတ်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

အလုပ်ေလျာ်ေ�ကး− 
 

• မည်သူအတွက်မဆုိ အလပု်ေလျာ်ေ�ကးများကို အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ နတ်ယူသွားမည် ြဖစ်သည်။ 

 
မည်သည့်အလုပ်�ှငအ်တွက်မဆို လုပ်ေပးရေသာ အလုပ်အားလုံးအတွက်− 

 
အလုပ်�ပီးေြမာက်သည့်အတွက် ေငသွားြဖင့ ်ေပးြခငး် အပါအဝင ်ဝငေ်ငအွားလုံးကုိ တငြ်ပရမည် ြဖစ်သည်။  

http://www.in.gov/dcs/support.htm
http://www.in.gov/dcs/3215.htm


 

 
 

တစ်စိတတ်စ်ပုိငး် အကျိုးခံစားခွင့မှ် ကငး်လတွခ်ွင့ ်
သငသ်ည် အချိနြ်ပည့်အလုပ်လုပ်ပါက အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက ်အရည်အချငး် ြပည့်မီမည် မဟုတပ်ါ။ ၄ငး်တွင ်ပါဝငသ်ည်များမှာ− 

• ေကာ်မ�ှငြ်ဖင့ ်အချိနြ်ပည့်အလုပ်လုပ်ြခင်း။ 

• အချိနြ်ပည့ ်အလုပ်လုပ်ေသာ်လည်း အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (WBA) ေအာက် နည်းေနြခင်း 

 
 
 
 

က��်ပ်ု၏ အကျိုးခံစားခွင့ ်ေငေွပးေချမ�ကိ ုမညသ်ိုရ့�ိငုမ်ညန်ညး်။ 

သငသ်ည် ေတာင်းဆုိြခငး်ကို အငတ်ာာနက်�ှိသည့် ကွနပ်ျူတာတွင ်www.in.gov/dwd/unemployment  မှတဆင့ ်သိုမ့ဟုတ် မည်သည့ ်WworkOne စငတ်ာတွငမ်ဆုိ တင်ြပ�ိငုပ်ါသည်။ 

ကနဦး ေတာငး်ဆုိြခင်းကို တင်ြပသည့်အခါ ေအာက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်�ိငုပ်ါသည်- 

• လိပ်စာ၊ လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ်၊ ေမွးေန�့ငှ့ ်ဖုနး်နပံါတ် 

• ေနာက်ဆုံးအလုပ်�ှငအ်မည်၊ အီးေမးလ်၊ ဖုနး်နပံါတ်၊ အလုပ်ခန ့သ်ည့် ေနစ့ွဲ�ငှ့ ်အလပု်လက်မဲ့ြဖစ်ရသည့် အေ�ကာငး်ရငး် 

• နည်းလမ်း− ထုိအလုပ်�ှငမ်ှ ေနာက်ဆုံးေငခွျလနက်ို သင�်ငှ့အ်တူ ယူေဆာငလ်ာပါ။ 

 
 

ေတာငး်ခံသည့် ေဘာငခ်ျာ 
 

သင၏် ေတာငး်ဆုိချက် ေဘာငခ်ျာသည် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ေတာငး်ဆုိရန ်အသံုးြပုရမည် ြဖစ်သည်။ ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက်�ပီးေနာက် ေဘာငခ်ျာများကို အပတ်စဉ် တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ 

ရက်သတ� ပတ်များသည် တနဂင်္ေ�မွှစ�ပီး စေနထိ ြဖစ်သည်။ ေဘာငခ်ျာသည် �ပီးခဲ့တဲအ့ပတ်တွင ်အကျံုးဝင�်ပီး တနဂင်္ေ�ေွနမ့ှစ၍ တငြ်ပရမည်ြဖစ်သည်။ ေ�ှ�အပတ်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရ�ှိ�ိငုရ်န ်

ေဘာငခ်ျာကို စေနေနတ့ိုငး် 8:59 p.m. EST မတိုငခ်င ်�ပီးေြမာက်ရမည်ြဖစ်သည်။ စေနေန ့8:59 p.m. ESTမတိုငခ်င ်အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာကို အစမှအဆုံး �ပီးေြမာကပ်ါေစ။ 

ေနာက်ကျေသာေဘာငခ်ျာများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ဘဲ အကယ်၍ စေနေန ့8:59 p.m. ESTတွင ်ေဘာငခ်ျာကို တငြ်ပရန ်ပျက်ကွက်ပါက ေ�ှ�အပတ်အတွက ်မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ 

ရမည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ေတာင်းဆုိချက်များကို ရက်သတ� ပတ်တစ်ပတ်တွင ်တနဂင်္ေ�မွှာစ�ပီး စေနတွင ်အဆုံးသတ်ပါသည် − ၄င်းကို တစ်ခါတစ်ရံတွင ်ရက်သတ� ပတ် 

အဆုံးသတ ်Calendar Week End (CWE) ဟု ေခါ်ပါသည်။ 

 
 

အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာများကို www.in.gov/dwd/unemployment တွင ်တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည်။အငတ်ာနက် မ�ှိပါက သင့ေ်ဒသတွငး်�ှိ WorkOneတွင ်WorkOne၏ အလုပ်ချိနအ်တွငး် အွနလ်ိုငး်မှ 

ြဖည့်သွင်း�ိငုပ်ါသည်။ အွနလ်ိုငး်စနစ်သည် သင့အ်ား အဆင့်ဆင့ ်လမ်း��နခ်ျက် ေပးပါလိမ့်မည်။ ေမးခွနး်တစ်ခုချငး်စီကို ေသချာဖတ်�ပီး ေဘာငခ်ျာ မတငြ်ပခငမ်ှာ အေြဖများကိ ုြပနလ်ည်သံုးသပ်ပါ။ 

 
 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ေတာငး်ခံရန ်ေနာက်ကျရသည့ ်အေ�ကာငး်�ှိပါက စေနေနတ့ိုငး် 8:59 နာရီ အေ�ှ�တိုငး်စံေတာ်ချိနင် ်အပတ်စဉ် ေဘာင်ချာကို ဆက်လက် တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည်။ အေြခအေနကိ ု

ေြဖ�ှငး်�ပီးပါက အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ရယူရန ်အရည်အချငး်ြပည့်မီလ�င၊် အပတ်စဉ်ေဘာငခ်ျာများကို အချိနမ်ီ မှနမ်ှနက်နက်န ်တငြ်ပထားလ�င ်လုပ်ခလစာများ ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
 

ကနဦးေတာငး်ဆုိချက်ကို တင်ြပထား�ပီး အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား မရေသးပါက တစ်ပတ် ေစာင့ရ်မည်ြဖစ်ေ�ကာငး် သိေစလိုပါသည်။ ဘ�ာေရး အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ဆက်လက် ရ�ှိေနေစရန ်

ေစာင့ဆုိ်ငး်ကာလအတွင်း ေတာငး်ဆုိချက် ေဘာငခ်ျာကို အချိနမ်ီ တငြ်ပေနရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 
ဥပမာ− သင၏် အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (WBA)မှာ $၂၀၀ ြဖစ်သည်။ သငသ်ည် အေြခခံကာလ အလုပ်�ှငမ်ျား မဟုတ်ေသာ အလုပ်�ှငထံ်မှာ တစ်ပတ်စာ 

လုပ်ခလစာ $၅၀ ရ�ှိခဲ့သည်။ $၂၀၀၏ ၂၀%မာှ $၄၀ြဖစ်သည့်အတွက် လုပ်ခလစာမ ှ$၁၀ �တု်ယူ�ပီးေနာက် သင၏် လုပ်ခလစာမှာ $၁၉၀ ကျနမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 
အကယ်၍ $၅၀ကိ ုအေြခခံကာလ အလုပ်�ှင်ထံမှ ရ�ှခိဲ့ပါလ�င ်လုပ်ခလစာမ ှ$၅၀ �တု်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ (အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (WBA)မှာ $၁၅၀ သို ့ 

ေလျာ့ကျသွားပါသည်။) 

http://www.in.gov/dwd/unemploymentor
http://www.in.gov/dwd/unemployment


က��်ပ်ု၏ အကျို းခံစားခွင့ ်ေငေွပးေချမ�ကုိ မည်သိုရ့�ိငုမ်ည်နည်း။ (ဆက်ရန်) 
 

ေဘာငခ်ျာေတာငး်ဆိုြခငး် (ဆက်ရန်) 
 

ေတာငး်ဆိခုျက် ေဘာငခ်ျာ တငြ်ပသည့် အချိန်တိုငး်တငွ ်သငသ်ည် ေသချာရပါမည်− 

 
• သငသ်ည် အလပု်အတွက် IndianaCAREERconnect.com တွင ်စာရင်းသွငး်ထား�ပီး အလုပ်�ှာေဖွြခငး် လိုအပ်ချက်များကို �ပီးေြမာက်ေ�ကာငး် 

• လုပ်ခလစာ မရေသးသည့်တိုင ်ယခုအပတ်အတွက် အလပု်အားလံုး၊ လုပ်ခလစာအားလံးု�ငှ့် ကိုယ်ပိုငအ်လုပ်များကို တငြ်ပ�ပီးေ�ကာင်း 

• ယခုအပတ်တွင ်အချိနြ်ပည့ ်အလပု်မလုပ်ြဖစ်ရသည့် အေ�ကာငး်ရငး်ကို တငြ်ပ�ပီးေ�ကာင်း 

• အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် တငြ်ပချက်တွင ်မှနက်နတ်ိကျေသာ အေြဖများ�ငှ့ ်အချက်အလက်များသာ ေပးထားေ�ကာင်း 

• အကယ်၍ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ရည်ရွယ်ချက်�ှိ�ှိ တငြ်ပချက်များကိ ုလိမ်လည်ြခင်း သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်များကိ ုထိမ်ချနထ်ားြခငး်များ ြပုလုပ်မိပါက 

သငသ်ည်− 

 
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆုံး�� ံး�ိငုေ်�ကာငး် 

မမှနေ်သာနည်းလမ်းြဖင့ ်ရထားသည့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို အတိုး�ငှ့တ်ကွ ြပနေ်ပးရ�ပီး ြပစ်ဒဏခ်ံရ�ိငုက်ာ သင၏် အေကာင့က်ို စုေဆာငး်ြခငး် ေအဂျငစ်ီထံ 

လ�ဲေြပာငး်�ိငုေ်�ကာင်း 

ေနာငအ်ခါ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် လုပ်ခလစာများ အသံုးြပုခွင့က်ို ပယ်ဖျက�်ိငုေ်�ကာငး် တရားမမ��ငှ့ ်ရာဇဝတ်မ�အေနြဖင့ ်စွဲချက်တငခ်ံရ�ိငုေ်�ကာငး် သိ�ှိထားပါသည်။ 

အလပ်ု�ှာေဖွသည့် အချကအ်လက ်
ေဘာငခ်ျာေတာငး်ဆုိသူသည် သငအ်ပတ်စဉ် အလုပ်�ှာေဖွြခငး် လိုအပ်ချက်များ ြပည့်မီြခင်း �ှိမ�ှိကို သကေ်သြပရန ်ေတာငး်ခံ�ိငုပ်ါသည်။ အလုပ်�ှာေဖွြခင်းသည် သငက်ဲ့သိုေ့သာ ေတာငး်ဆုိသူ�ငှ့ ်

တူညီေသာ သိုမ့ဟုတ ် ဆငတ်ူေသာ အလုပ်ေနရာ�ှ ိ တစ်စံုတစ်ေယာက်အတွက် အချိနြ်ပည့်အလုပ်�ှာေဖွေပးေနေသာ လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ သငလ်ုပ်လိုေသာ နယ်ပယ်အလိုက် 

အလုပ်�ှာေဖွြခငး်ကို ြပုြပငေ်ြပာငး်လ ဲ ရပါမည်။ သင၏် အပတ်စဉ် အလပု်�ှာေဖွြခငး်တွင ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ် (UI)အတွက ်အပတ်စဉ် ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပ�ိငုမ်ည့် 

အလုပ်�ှာေဖွြခငး် အနည်းဆုံး ၁ခု ပါရပါမည်။ အလုပ်ေလ�ာက်ြခငး်အတွက် မည်သည့ ် အလုပ်�ှာေဖွမ�မျိုးကိုမဆုိ အွနလ်ိုငး်မှတဆင့ ် သိုမ့ဟုတ် ဖုနး်မှတဆင့ ် သိုမ့ဟုတ် လူကိုယ်တိုင ်

ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။ အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ အလုပ်�ှာအစီအစဉ်တွင ်ပါဝငသ်ည်များမှာ− 

 
အလုပ်အတွက် 

ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်

အဆက်အသွယ် 

အစီအစဉ်များ 

အလုပ်�ှငအ်ား 

ဆက်သယ်ွရန ်

အစီအစဉ်များ 
 

WorkOne အစီအစဉ်များ 
 

အွနလုိ်ငး် အစီအစဉ်များ 
• ကိုယ်ေရးအကျဉ်း ဖနတ်ီးြခင်း 

 
• အလုပ်ေလ�ာက်ရသည့် အေ�ကာငး်ရင်းအား 

ဖနတ်ီးြခငး် 

 
• ေထာက်ခံမည့်သူများအား စာရငး်ြပုစုြခငး် 

• အလပု်ေလ�ာက်လ�ာတငြ်ခငး် 

 
• အလပု်ေနရာများအတွက် 

အလုပ်�ှငအ်ား ဆက်သွယ်ြခငး် 

 
• အလုပ်အတွက် အငတ်ာဗျူးြခငး် 

 
• အလပု်ေနရာတူသူများအား 

ေစာင့�်ကည့်ြခငး် 

• WorkOne (RESEA) အစီအစဉ်အား 

တက်ေရာက်ြခငး် 

 
• WorkOneတွင ်အလပု်ြပနေ်လ�ာက်မည့ ်

အစီအစဉ် ဖနတ်ီးြခငး် 

• အွနလ်ိုငး်မှ အလုပ်�ှာေဖွြခငး် 

(IndianaCareerConnect, Indeed, 
LinkedIn, Monster, စသြဖင့)် 

• LinkedIn အေကာင့ ်ဖနတ်ီးြခငး်/ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး် 

 
• အလုပ်ြပပွဲ/အလုပ်ကွနရ်က်ပွဲများ 

တက်ေရာက်ြခငး် 

 
• WorkOne၏ ကနဦး အငတ်ာဗျူး 

သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ဆက်တွဲ 

အစည်းအေဝးအား တက်ေရာက်ြခငး် 

 
• WorkOne အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပွဲအား 

�ပီးေြမာက်ြခငး် 

 
• စစ်ေဆးချက်/ စာေမးပွဲများ (TABE, 

Accuplacer, WorkKeys, စသြဖင့.်) 

�ပီးေြမာက်ြခငး် 

• သက်ေမွး�ငှ့ ်ပတ်သကသ်ည့် 

စစ်ေဆးချက်များ �ပီးေြမာက်ြခငး် 

(Indiana Career Connect, Indiana 
Career Explorer, စသည်တိုမ့ှတဆင့်) 

 
• အလုပ်သမားေဈးကွက်သတငး်များ

အား �ှာေဖွြခငး် 

 
• အွနလ်ိုငး်အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပွဲ 

�ပီးေြမာက်ြခငး် 



ေတာငး်ဆုိသူများကို အချိနြ်ပည့်အလုပ်များ ရ�ှိေစမည့် မည်သည့ ် အလပု်�ှာေဖမွ� အစီအစဉ်ကိုမဆုိ သိုမ့ဟုတ် အချိနြ်ပည့်အလုပ်ရ�ှိေစမည့် မည်သည့်အလုပ်ရာထူးကိုမဆုိ �ပီးေြမာကေ်စရန ်

တိုက်တွနး်မည် ြဖစ်သည်။ ေတာငး်ဆုိသူမှ တငြ်ပသည့ ်အြခားအစီအစဉ်များကို ၄င်းတိုသ့ည် သင့ေ်တာ်သည့ ်အလုပ်�ှာေဖွမ� အစီအစဉ် ြဖစမ်ြဖစ ်ဆုံးြဖတ်�ိငုရ်န ်ြပနလ်ည်သံုးသပ်မည် ြဖစ်သည်။ 

 
DWDအား မှတ်တမ်းကို မည်သည့်အချိနတ်ွင်မဆုိ ြပသ�ိငုရ်န�်ငှ့ ်အပတ်စဉ် အလုပ်�ှာေဖွမ� အစီအစဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရန ်သင့တ်ွင ်တာဝန�်ှိပါသည်။ DWDမ ှေတာငး်ဆုိသည့်အခါ သင၏် 

အလုပ်�ှာေဖွမ� အစီအစဉ်မှတ်တမ်းကို မြပသ�ိငုလ်�င ် အပတ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့က်ို ဆုိငး်ထားမည်ြဖစ်သလို ထုိသိုမ့ြပ�ိငုသ်ည့် အပတ်များအတငွး် ရ�ှိခဲ့သည့် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိုပါ 

ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်။ လိုက်နာရန ်ပျက်ကွက်ပါက သင၏် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ဆုံး�� ံးရ�ိငုေ်ြခ �ှိပါသည်။ 

 
 

ေတာငး်ဆုိသူသည် အလုပ်�ှာေဖွမ� စွန ့လ်�တ်သူြဖစ်ပါက အချိနြ်ပည့်အလုပ်�ှာေဖွရန ် �ကိုးစားရမည့် လိုအပ်ချက်များကို DWDသည် ကငး်လွတ်ခွင့ြ်ပုမည်ြဖစ်သည်။ DWDမ ှသတ်မှတ်ထားသည့် 

ေတာငး်ဆုိသူမှ အလုပ်�ှာေဖွြခင်းမှ ကငး်လွတ်ခွင့ရ်�ိငုသ်ည်မှာ− 

1) DWDမ ှေထာက်ခံထားေသာ သငတ်နး်တွင ်စာရငး်သွငး်ထားြခငး် (DWDမ ှသငတ်နး်အတွက် စရိတ်ကျခံသည်ြဖစ်ေစ၊ မခံသည်ြဖစ်ေစ)- 

2) ေတာငး်ဆုိသူမှ အလုပ်မှ ေဝးကွာေနေသာ ေနစ့ွဲမှ ရက်၆၀ထက ်မေကျာ်လွနေ်သာ တိကျေသာ ြပနေ်ခါ်ေနစ့ွဲ�ှိသည့် အလုပ်တွဲလျက်�ှိေသာ အလပု်သမား 

3) နာမည်ေကာငး်�ှိ�ပီး DWDမ ှခွင့်ြပုေသာ ြပည်ေထာငစ်ု�ံုး၏ အဖွဲ�ဝင ်

 
 

သတိြပုရနမ်ှာ ေတာငး်ဆုိသူသည် DWDမှ ခွင့ြ်ပုထားသည့် ငာှးရမး်ြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�ကို အသံုးြပုပါလ�င ်ဝနေ်ဆာာငမ်� လ�ဲေြပာငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အြခားအလုပ်�ငှ့ ်အစားထုိးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ကို 

လိုအပ်ချက်များ တင်ြပခွင့မ်ှ ကငး်လွတ်ခွင့်ြပုသည်မှာ ရက် ၆၀ထက် မပိုပါ။ ထုိလိုအပ်ချက်မှ ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ထားေသာ ေတာင်းဆုိသူသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ရ်ေစရန ်အပတ်စဉ် 

အွနလ်ိုငး်ေဘာငခ်ျာ တငြ်ပြခငး်ကိ ု�ပီးေြမာက်ရန ်လိုအပ်ပါေသးသည်။ 

 
 

ေတာငး်ဆုိသူသည် သင့ေ်တာ်ေသာ အလုပ်�ှာေဖြွခငး်�ငှ့ ် မကိုက်ညီေသာ �ကိုစားမ�များြဖစ်သည့် ေဆးစစ်ချက်ကို ေအာင်ြမငရ်န ် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အငတ်ာဗျူးသို ့ မသင့ေ်တာ်ေသာ 

ဝတ်စားဆငယ်ငမ်�ြဖင့ ်ေရာက်လာြခင်း သိုမ့ဟုတ် ေတာငး်ဆုိသူ�ငှ့ ်ပို၍ ြမင့ေ်သာ သိုမ့ဟုတ ်ပို၍ နမိ့်ေသာ အလုပ်ေနရာများကိုသာ �ှာေဖွြခငး် စသည့ ်အစီအစဉ်များကိ ုမြပုလုပ်ရပါ။ DWDသည် 

ေတာငး်ဆုိသူမှ သင့ေ်တာ်ေသာ အချိနြ်ပည့်အလုပ်ေပးရန ်အလားအလာ�ှိေသာ အလုပ်�ှငမ်ျားကို ကန ့က်ွက်ေသာ အစီအစဉ်ကို လိုက်နာ�ပီး မည်သည့်အပတ်တွငမ်ဆုိ ေတာငး်ဆုိသူသည် အချိနြ်ပည့ ်

အလပု်�ှာရန ်�ကိုးစားြခငး် မ�ှိသည်ကို သိ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
 

ထုိ ့ြပင ်DWDသည် ေတာငး်ဆုိသူမှ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အပတ်စဉ် ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပရန ်ရက်သတ� ပတ်အတွငး် အချိနြ်ပည့ ်အလပု်�ှာရန ်�ကိုးစားြခငး် မ�ှိသည် 

သိ�ှိပါက DWDသည် သူ/သူမသည် လိုအပ်ချက်များကို ြပည့်မီြခငး် မ�ှိေ�ကာငး် အသိေပးသည့် အေနြဖင့ ် သတေိပးစာကို ေတာင်းဆုိသူထံ ေပးပိုမ့ည်ြဖစ်သည်။ DWDသည် ေတာငး်ဆုိသူမှ 

ရက်သတ� ပတ်အတွငး် အချိနြ်ပည့ ်အလပု်�ှာရန ် �ကိုးစားြခငး် မ�ှိသည် ထပ်မံသိ�ှိပါက DWDသည် ထုိရက်သတ� ပတ်အတွက် ေတာငး်ဆုိသူသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီချငး် မ�ှိဟု သိ�ှိနားလည်လိုက်ပါသည်။ ေတာငး်ဆုိသူသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီချငး် မ�ှိဟု သတ်မှတ်ထားေသာ 

ရက်သတ� ပတ်၏ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရထားပါလ�င ်DWDသည် တိုးရငး်ေပါငး်ကို သတ်မှတ်မည်ြဖစ်�ပီး ထုိအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ေတာငး်ဆုိသူမှ DWDထံ ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

 

က��်ပ်ု အလပ်ု�ှာေဖွရာတငွ ်အကအူညီများကိ ုမည်သိုရ့�ိငုမ်ည်နည်း။ 
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ် ရ�ှိသူများသည် IndianaCAREERconnect.com.တွင ် စာရင်းသွငး်ရန ် လိုပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ဆက်လက်ရယူရန ် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခ့စားခွင့အ်တွက် အပတ်စဉ်ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပရမည်ြဖစ်�ပီး အလုပ်�ှာေဖွမ�သံုးခုကို �ပီးေြမာကရ်မည် ြဖစ်သည်။ အလုပ်�ှာေဖွြခငး်အတွက် IndianaCAREERconnect.com ကိ ု

အသံုးြပုရန ် မလိုေသာ်လည်း သင�်ှာေဖွမ�များကို �ကည့်�ိငုရ်န ် ကူညီေပးပါလိမ့်မည်။ သတိြပုရနမ်ှာ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရယူရန ် အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာတွင ် အပတ်စဉ် 

�ပီးေြမာက်ထားေသာ အလုပ်၃ခုကို တငြ်ပရမည်ြဖစ်သည်။ (ကွနပ်ျူတာ�ှိ “pop-up blocker” ကို ပိတ်ထားရန ်လိုပါသည်။) 

 
 

အလုပ်�ှာေဖွရန် ဝန်ေဆာငမ်�များ− အလုပ်အသစ်�ှာေဖွြခငး် ကိစ�သည် ခက်ခဲ�ိငုပ်ါသည်။ ေဒသတွင်း WorkOne စငတ်ာသည် သငအ်လုပ်�ှာေဖွမ� ေအာင်ြမငရ်န ် ယှဉ်�ပိုငမ်�များအတွက် 

ကူညီေပးပါလိမ့်မည်။ WorkOneသည် သင့်အား ကွနပ်ျူတာခနး်၊ အငတ်ာနက်၊ ဖက်စ်၊ မိတ� ူစက၊် ဖုနး်�ငှ့ ်လုပ်ခလစာများေသာ၊ အ�ှာများေသာ အလုပ်အကိုငမ်ျားကို ေပးအပ်ပါလိမ့်မည်။ သငသ်ည် 

အငဒ်ယီားနားြပည်နယ်၏ တရားဝင ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် ဝက်ဘ်ဆုိက် IndianaCAREERconnect.comမှ ေထာင�်ငှ့ ် ချီေသာ အလပု်ေနရာများကို �ှာေဖွ�ိငုပ်ါသည်။ WorkOne၏ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အနးီစပ်ဆုံး WorkOneေနရာကို �ှာရန ်ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက www.workoneworks.com for  တွင ်ေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည်။ DWDမှ ရငး်ြမစ်များကိ ုရယူရန ်ေအာက်ပါဆုိက်များကို 

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်− 

• Indiana Career Explorer (https://www.indianacareerexplorer.com/) 

•  Career Connect (https://www.indianacareerconnect.com/) 

• Career Ready (https://www.indianacareerready.com/) 

https://www.indianacareerconnect.com/vosnet/Default.aspx
https://www.indianacareerconnect.com/vosnet/Default.aspx
https://www.indianacareerconnect.com/vosnet/Default.aspx
http://www.workoneworks.comfor/
https://indiana.kuder.com/landing-page
https://www.indianacareerconnect.com/vosnet/Default.aspx
https://www.indianacareerready.com/


က��်ပ်ု၏ အကျို းခံစားခွင့ ်ေငေွပးေချမ�ကုိ မည်သိုရ့�ိငုမ်ည်နည်း။ (ဆက်ရန်) 

အလုပ်�ှာေဖွမ� အထးူအကူအညီ (ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်အလုပ်ြပန်ခန ့်ြခငး် ဝန်ေဆာငမ်�များ) − ဖယ်ဒရယ်ဥပေဒအရ DWDမှ ပံုမှန် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်

(Unemployment Insurance benefits) ကုနဆုံ်း�ိငုေ်ြခများသည် ့ ေတာငး်ဆုိသူများ�ငှ့ ် အလုပ်�ှာေဖွြခငး် အကူအညီ�ငှ့ ် သငတ်နး်လိုအပ်ေသာ ေတာငး်ဆုိသူများကို သတမ်ှတ်ရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့ ်ေလ�ာက်ထားစဉ် သင ်က��်ပု်တိုထံ့ ေပးေသာ အချက်အလက်များသည် သငအ်လုပ်သစ်�ှာေဖွရန ်အခက်အခ ဲ�ှိမ�ှိကို ဆုံးြဖတ်ရာတွင ်ကူညီေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

ထုိကဲသ့ိုေ့သာ ေတာငး်ဆုိသူများအတွက် ကိုယေ်ရးအချက်အလက် ြပငဆ်ငြ်ခငး်စနစ်သည်− 

• သင�်ငှ့ ်သင့်အ်လုပ်�ှင ်ြပနလ်ည်ေခါ်ဆုိြခင်း �ှိမ�ှိ 

• သငသ်ည် သင့အ်လုပ်�ှင�်ငှ့ ်အတူတက ွလ�ဲေြပာငး်ြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�ကို အသံုးြပု�ိငုြ်ခငး် 

• သင့အ်လုပ်�ငှ့ ်အလုပ်ရာဇဝင် 

• သင့ပ်ညာေရး 

• သငေ်နထုိငေ်သာ ေဒသ�ှိ အလပု်လက်မဲ့��နး်အေပါ် မူတည်ပါသည်။ 

သငသ်ည် အလပု်�ှာေဖမွ� အထူးြပုအကူရယူရနအ်တွက ်အရည်အချငး်ြပည့်မီပါလ�င ်သငသ်ည် အသိေပးချက်ကို လက်ခံရ�ှိမည်ြဖစ်�ပီး ေနာက်ထပ ်ဘာလုပ်သင့သ်ည်ကို ��န�်ကားပါမည်။ 

ထုိဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် သင့က်ို ေရွးချယ်ခဲ့ပါက သင့အ်ေန�ငှ့ ်လိုအပ်သလို ပါဝငေ်ပးရန ်အငမ်တန ်အေရး�ကီးပါသည်။ ထိအုသေိပးစာကုိ ြပန်လည်တံု ့ြပန်ရန် ပျက်ကွက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

အလုပ်ြပန်ခန ့်ြခငး် အကူအညီတွင ်ပါဝငရ်န် ပျက်ကွက်ပါက သင၏် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ ဆိုငး်ငံထ့ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 
ပထမဆံးုအ�ကမ်ိ ေတာငး်ဆိလု�ာကိ ုတငြ်ပ�ပီးေနာက ်

 
လုပ်ခလစာများကုိ လက်ခံြခငး်− သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီပါက �စှ်ခုအနက် ေရွးချယ်�ိငုပ်ါသည် − (၁) ယူအက်စ် လက်�ှ/ိ စုေငအွေကာင့်ထံ တိုက်�ိုက ်

အပ်ေင ွသိုမ့ဟုတ် (၂) Key2Benefits မာစတာကတ် ထုိေငလွက်ခံြခငး် ေရွးချယ်မ�ကို Uplink ေတာငး်ဆုိသူ ကိုယ်တိုငဝ်နေ်ဆာငမ်�စနစ် (Uplink Claimant Self Service (CSS) )တွင ်

စာရငး်သွငး်စဉ် ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။ 

 
ေကျးဇူးြပု၍ သတိြပုရနမ်ှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၀ မတိုငမ်ီတွင ်DWDသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို အငဒ်ယီားနားြပည်နယ် ဗီဇာကတ် (State of Indiana Visa® 

debit cards)မှသာ ေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် ထုတ်ြပနခ်ဲ့ပါသည်။ (သေဘာတူညီမ��ငှ့ ်ထုတ်ြပနြ်ခငး်) ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၊ ၂၀၂၀�ငှ့ ်ေနာက်ပိုငး်တွင ်KeyBankသည် လုပ်ခလစာများကို 

ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်�ပီး အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ို ့ ေရွးချယ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

• သင၏် ကတ်�ှိ ေငေွ�ကးများအားလံုး အသံုးြပုမ�ပီးမချငး် သိုမ့ဟုတ် လ�ဲေြပာငး်မ� မ�ပီးမချငး် အငဒ်ယီားနားြပည်နယ် ဗီဇာကတ် (State of Indiana Visa® debit 

cards)ကို မစွန ့ပ်စ်ရပါ။ 

• ကေလးေထာက်ပံ့ြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ အငဒ်ယီားနားြပည်နယ်၏ အြခားအစအီစဉ်များမှ အငဒ်ယီားနားြပည်နယ် ဗီဇာကတ် (State of Indiana Visa® debit cards)ထံ 

ေငရွ�ှိပါက ထုိအစီအစဉ်များမ ှအသိေပးချက် မထုတ်မချငး် ထုိ Visa® debit cardထံ ေငဝွငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 
KeyBank အစီအစဉ် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားတွင ်ပါဝငသ်ည်များမှာ− 

• မည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆုိ Uplink ေတာငး်ဆုိသူ ကိုယ်တိုငဝ်နေ်ဆာငမ်�စနစ် (Uplink Claimant Self Service (CSS) )တွင ်စာရငး်သွငး်�ပီး ေငလွက်ခံြခငး် ေရွးချယ်မ�ကို ေြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါသည်။ 

• Key2Benefits ကတ်ကို ကမ�ာ့မည်သည့်ေနရာတွငမ်ဆုိ လက်ခံ�ပီး မာစတာကတ် Mastercardကို PIN�ငှ့ ်လက်မှတ်ဝယ်ယူြခင်း၊ အွနလ်ိုငး်မှ ဝယ်ယူြခငး်�ငှ့ ်

"ေငသွားလဲလှယ်ြခငး်"များအတွက် အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

• ကတ်လံုြခံုေရးအတွက် EMV chip နည်းပညာ 

• KeyBank�ငှ့ ်Allpoint ATMs များတွင ်အခေ�ကးေင�ွငှ့ ်အပိုေငေွပးရနမ်လိုဘဲ ATM အသံုးြပု�ိငုြ်ခင်း 

 
လုပ်ခလစာ လက်ခံြခငး် ေရွးချယ်မ�အတွက် ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက Unemployment.IN.gov�ှိ လုပ်ခလစာ လက်ခံြခင်း ေရွးချယ်ြခငး် (Payment Options)တွင ်ေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
 

တိးုရငး်ေပါငး်များ− သငေ်ပးထားေသာ အချက်အလက်များအားလံုးသည် တိကျ�ပီး မှနက်နရ်န ်အေရး�ကီးပါသည်။ သငေ်တာင်းဆုိရာတွင ်အချက်အလက်များ မတိကျြခငး်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

မြပည့စ်ံုြခငး်ေ�ကာင့ ်ရ�ှိ�ပီးသား ေငေွ�ကးများကို ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရ�ိငုပ်ါသည်။ ထုိ ့ြပင ်သင၏် တိုးရငး်ေပါငး်သည် လိမ်လည်မ�ေ�ကာင့်ဆုိပါက တိုးရငး်ေပါငး်အြပင ်ဒဏေ်�ကးကိုပါ 

ေပးေဆာငရ်ပါမည်။ 

(လိမ်လည်မ��ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး စာမျက်�ာှ 3 တွင ်အေသးစိတ်�ကည့်�ိငုပ်ါသည်) 

 
 

သင ်သိုမ့ဟတု ်သင့အ်လပ်ု�ှငမှ် အသနားခံစာ တငခ့ဲ်လ�င ်မည်သို ့ ြဖစ်မည်နည်း။ အသနားခံစဉ် ကာလအတွငး် အပတ်စဉ် ေဘာငခ်ျာများကို 

ဆက်လက်တင်ြပေနရမည်ြဖစ်သည်။ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် သင့ဘ်က်တွင ်�ှိေနပါက ေနာက်ဆုံး ဆုံးြဖတ်ချက်ချ�ပီးေနာက် အရည်အချငး် ြပည့်မီေသာ ရက်သတ� ပတ်များအတွက် 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ရ�ှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 



အကျိုးခံစားခွင့ ်ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုမေကျနပ်ပါက။ 
သင၏် အကျိုးခံစားခွင့ေ်တာငး်ဆုိြခငး်ကို ြငင်းပယ်ခံရလ�င ်သိုမ့ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ေလ�ာ့ချခံရ�ပီး ထုိကိစ��ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး မေကျနပ်လ�င ်အသနားခံစာ တငခွ်င့�ိှ်ပါသည်။ 

သင၏် အသနားခံစာတငြ်ခင်းကို ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� Administrative Law Judge (ALJ)မှ �ကားနာသွားမည်ြဖစ်သည်။ သင၏် အလုပ်�ှငမ်ျားသည်လည်း အသနားခံစာတငခ်ွင့�်ှိပါသည်။ 

မည်သည့်ဘက်က ဆုံးြဖတ်ချက်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အသနားခံစာတငသ်ည်ြဖစ်ေစ သင၏် ယခငအ်လုပ်�ှငသ်ည် �ကားနာချိနတ်ွင ်�ှိေနရန ်အခွင့�်ှိပါသည်။ အသနားခံစာ တငြ်ခင်းအတွက် မည်သည့်ဘက်ကိုမှ 

ေငေွ�ကးေကာက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ 

 
အသနားခံလ�ာကိ ုမည်သို ့ တငြ်ပ�ိငုမ်ည်နည်း။ 
ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပ�ပီး DWD ဝနထ်မ်းမ ှေတာငး်ဆုိသည့် ထပ်တိုးအချက်အလက်များကိုပါ ြဖည့်စွက်�ပီးပါက အရည်အချငး်ြပည့်မီမ� ဆုံးြဖတ်ြခငး် (Determination of Eligibility) မ ှမက်ေဆ့ကို 

သင့U်plink အေကာင့�်ှိ ပငမ်စာမျက်�ာှတွင ်လက်ခံရ�ှိပါလိမ့်မည်။ ထုိအသိေပးချက်သည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီြခငး် �ှိမ�ှိ ေဖာ်ြပေပး�ပီး မည်သို ့/ 

မည်သည့်အေ�ကာငး်ရငး်ေ�ကာင့ ်ထုိဆုံးြဖတ်ချက်ြပုလုပ်ရသည်ကို �ှငး်ြပေပးပါလိမ့်မည်။ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် သင့၏် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ြငငး်ပယ်ြခင်း သိုမ့ဟုတ် ေလ�ာ့ချြခငး်တို ့ ြပုလုပ်�ပီး 

ထုိဆုံးြဖတ်ချက်ကို အသနားခံစာတငရ်န ်ေရွးချယ်ထားပါက− 

1) သငသ်ည် အသနားခံစာကို စာြဖင့ ်ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်�ပီး ၄ငး်တွင−် 

• သင့အ်မည် 

• သင့လ်ူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ် 

• သင့အ်ီးေမးလ်လိပ်စာ 

• သင့ဖ်ုနး်နပံါတ ်

• ထုိအရည်အချငး်ြပည့်မီေ�ကာငး် ဆုံးြဖတ်ချက်သည် မမှနက်နဟ်ု �ှငး်ြပ�ိငုသ်ည် ေဖာ်ြပချက် သိုမ့ဟုတ် �ှငး်လငး်ချက ်၂) အရည်အချငး်ြပည့်မီမ� 

ဆံုးြဖတြ်ခငး် (Determination of Eligibility)ြပုလုပ်သည့် ေနာက်ဆံုးရက်မှ ၁၀ရက်အတငွး် အသနားခံစာကုိ တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည်။ 

3) သင၏် မှတ်တမ်းအတွက ်အသနားခံစာ ေတာငး်ဆုိချက် မိတ� ူကို သိမ်းထားရပါမည်။ 

4) ေတာငး်ဆုိချက်ကို အယူခံဝငြ်ခငး် ဌာနခဲွ ( Appeals Division) မ ှသေိစရန် ေအာက်ပါ နည်းလမ်းများအနက် တစ်နည်းနည်းကို အသံုးြပု၍ တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည်−  

• ဖက်စ်ြဖင့ ်(317) 233-6888 

• အီးေမးလ်ြဖင့−် 

အငဒ်ယီားနား လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန (Indiana Department of 

Workforce Development Attn)− အယူခံဝငြ်ခငး် ဌာနခွဲ 

10 North Senate Avenue 

Indianapolis, Indiana 46204 

• လူကိုယ်တိုငဆုိ်ပါက− 

အငဒ်ယီားနား လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန (Indiana Department of 

Workforce Development Attn)− အယူခံဝငြ်ခငး် ဌာနခွဲ 

10 North Senate Avenue 

Indianapolis, Indiana 46204  

၅) ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက www.in.gov/dwd/2356.htm တွင ်ေလ့လာ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
  

http://www.in.gov/dwd/2356.htm


ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့်ခွမဲ� ALJ �ကားနာမ� 
သင၏် ေတာငး်ဆုိချက်တွင ် အသနားခံစာကို တငြ်ပ�ပီးပါက ချိနး်ဆုိထားေသာ �ကားနာမည့်ရက်မတိုငခ်ငတ်ွင ် �ကားနာမ�အေ�ကာငး် အသိေပးချက်၊ ေယဘုယျလမ်း�ွနခ်ျက်များ�ငှ့ ် သိ�ှိေ�ကာင်း 

စာရွက်ကို အီးေမးလ်ြဖင့ ်လက်ခံရ�ှိပါမည်။ 

အသနားခံစာကုိ တငြ်ပပါက �ကားနာမ�ကုိ တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်�ပီး ထိသုိုမ့ဟုတ်လ�င ်အသနားခံစာသည် ပယ်ပျက်သာွးမည်ြဖစ်သည်။ 

�ကားနာမ�အေ�ကာငး် အသိေပးချက်တွင ် �ကားနာမည့် ေနရာ၊ ရက်စွဲ�ငှ့ ် အချိနတ်ို ့ ပါဝငပ်ါမည်။ �ကားနာမ�အေ�ကာင်း အသိေပးချက်တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် အချိနသ်ည် အင်ဒယီားနားအချိန ် ( 

Indianapolis time ) အေ�ှ�တိုငး်ဇုံ (the Eastern Time Zone)ြဖစပ်ါသည်။ �ကားနာမ� အများစုကို ဖုနး်ြဖင့ ် ြပုလုပ်ပါသည်။ သင၏် �ကားနာမ�အေ�ကာင်း အသိေပးချက်�ငှ ် ေယဘုယျ 

��န�်ကားချက်တွင ်ရက်စွဲ၊ အချိန�်ငှ့အ်တူ မည်သို ့ ပါဝငရ်မည်ကို ��န�်ကားထားပါသည်။ �ကားနာမ� အသိေပးချက်တွင ်ြပဿနာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် စာပိုဒမ်ျား ပါဝင�်ပီး ထုိစာပိုဒမ်ျားတွင ်ြပဿနာ(များ)၊ 

အထူး ဥပေဒ/စည်မျည်းများ�ငှ့ ်�ကားနာမ� အေ�ကာငး်အရာများ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ �ကားနာမ� အများစု၏ ေမးခွနး်များမှာ ေအာက်ပါတို ့ြဖစပ်ါသည်− 

• မိမိဆ���ငှ့ ်မိမိ�တု်ထွက်ပါက အလုပ်�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ တိကျေသာအေ�ကာငး်အရငး် �ှိပါသလား။ 

• အလုပ်�ှငတ်ွင ်အလုပ်နားြခငး်/အလုပ်ထုတ်ြခငး်အတွက် မ�တေသာစည်းမျဉ်း �ှိပါသလား။ 

• ေတာငး်ဆုိသူသည် အလုပ်လုပ်ရန ်ကိုယ်ေရာ စိတ်ပါ စွမ်း�ိငု�်ပီး အချိနြ်ပည့်အလုပ်ကို လုပ်�ိငုက်ာ တက်တက်�က�က �ှာေဖွေနပါသလား။ 

 
 

သိ�ှိေ�ကာငး် စာရွက်တွင ်ြဖည့်စွက်�ပီး �ကားနာမ��ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်အနးီစပ်ဆုံး တူညီသည်များကို အမှနြ်ခစ ်ြခစ်ေပးပါ။ 

ထုိစာရွက်ကို လက်မှတ်ထုိး�ပီး ဖုနး်နံပ့ါတ်၊ ဖက်စ်နပံါတ်�ငှ့ ် အြခားလိုအပ်သည်များကို ြဖည့်ပါ။ ထုိေ့နာက် ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJထံ သိ�ှိေ�ကာငး်စာရွက်ကို အြမနဆုံ်း ြပနလ်ည်ေပးပိုပ့ါ။ 

အချက်အလက်များ ပိုမိုသိ�ှိေစရန ်သိုမ့ဟုတ် သင၏် ေဖာငက်ိ ုလက်ခံ�ပီး ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJကို ဆက်သွယ်�ိငုပ်ါသည်။ ေခါ်ဆုိမည်ဆုိရင ် �ကားနာမ� မစခင ်၂၄နာရ ီ

မတိုငခ်င ်ေခါ်ဆုိရပါမည်။ ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJမှ ဖက်စ်�ငှ့ ်ဖုနး်မက်ေဆမ့ျားကို အ�မဲတမ်း ဆက်သွယ်၍ ရမည်မဟုတ်ပါ။ ထုိေ့�ကာင့ ်ေကျးဇူးြပု�ပီး ဖုနး်နပံါတ်ကို ေပးထားြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

�ကားနာမ�မတိုငခ်င ်�ကိုတင�်ပီး ြပသရန ်လိုပါသည်။ 

 
ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJသည် သက်ဆုိငသ်ူအားလံုးကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန ်သိုမ့ဟုတ် ချိနး်ဆုိထားသည့်အချိနမ်ှ မိနစ်၆၀အတွငး် ေခါ်ဆုိပါသည်။ ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJ၏ ဖုနး်နပံါတ်ကို 

ေခါ်ဆုိသူေနရာတွင် ပိတ်ဆုိထ့ားေသာ၊ ကန ့သ်တ်ထားေသာ သိုမ့ဟုတ် ဆက်သွယ်၍ မရ�ိငုေ်သာ စသြဖင့် ေဖာ်ြပပါသည်။ Privacy Manager သိုမ့ဟုတ် အလားတူ စကရင် ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

ပိတ်ထားရ ပါမည်။ ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJသည် �ကားနာရမည့် အချိနတ်ွင ် သင့အ်ား ဆက်သွယ်၍ မရလ�င ် သိုမ့ဟုတ ် လူကိုယ်တိုင ် �ကားနာမ�ကို မလာေရာက်လ�င ် ပျက်ကွက်သည်ဟု 

ယူဆပါလိမ့်မည်။  သင့အ်သနားခံစာကို ပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မည်။ 

 
�ကားနာချိနတ်ွင် ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJသည် သက်ဆုိငသ်ူများအားလံုးကို ေမးခွနး်များ ေမးမည်ြဖစ်�ပီး ထုိအချိနအ်တွငး် တငသ်ွငး်သည့ ်သက်ေသများကိုလည်း ထည့်သွငး်စဉ်းစားမည် ြဖစ်သည်။ 

ယခငက် ဌာနကို ေပးထားသည်ြဖစ်ေစ၊ မေပးရေသးသည်ြဖစ်ေစ သင၏် ခွဲခွာြခငး်�ငှ့ ် ပတ်သကေ်သာ သက်ေသများအားလံုးကိ ု ေပးထားရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ ထုိထဲတွင−် အလုပ်ချိနက်တ်များ၊ 

ကျနး်မာေရးေဖာ်ြပချက်၊ စည်းကမ်းချက် အသိေပးစာများ၊ ခွဲခွာြခငး် အသိေပးစာများ၊ ကွဲကွာချိန�်ငှ့ ် ပတ်သက�်ပီး သင�်ငှ့ ် သင့အ်လုပ်�ှင�်ကား ဆက်သွယ် ေရးသားထားသည်များ�ငှ့ ်

အြခားသင့ေ်တာ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပါဝငပ်ါသည်။ 

 
 

အကယ၍် သင့ယ်ခင ်အလပ်ု�ှငမှ် အသနားခံလ�ာတငြ်ပခဲပ့ါလ�င ်

သင၏် ယခင ်အလုပ်�ှင(်များ)က သင့အ်ား အကျိုးခံစားခွင့ေ်ပးရန ်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို သေဘာမတူလ�င ်အလုပ်�ှငသ်ည်လည်း DWD၏ ဆုံးြဖတ်ချက်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အသနားခံစာ တင�်ိငုပ်ါသည်။ ထုိသို ့

ြဖစ်လာလ�င ်ချိနး်ဆုိထားေသာ �ကားနာမည့်ရက်မတိုငခ်ငတ်ွင ်�ကားနာမ�အေ�ကာင်း အသိေပးချက်၊ ေယဘုယျလမ်း�ွနခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်သိ�ှိေ�ကာငး် စာရွက်ကို အီးေမးလ်ြဖင့ ်ေပးပိုပ့ါမည်။ 

 
 

သငသ်ည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရ�ှိခဲ့�ပီး အလုပ်�ှငမ်ှ အသနားခံစာတငြ်ခငး်ကိ ုအ�ိငုရ်ခဲ့ပါလ�င ်သငရ်�ှိထားေသာ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ၄ငး်ကိ ု

တိုးရငး်ေပါငး်ဟု ေခါ်ပါသည်။ တိုးရင်းေပါငး်အတွက် မည်သည့်အေ�ကာငး်ြပချက်�ှိပါေစ၊ သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်ားလံုးကို ြပနေ်ပးရမည်ြဖစ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်အချိနတ်ိုငး်တွင ် ေတာငး်ဆုိချက်�ငှ့ ်

ပတ်သက်�ပီး တိကျ ြပည့်စံုေသာ အချက်အလက်များ ေပးရန ်သတိထားသင့ပ်ါသည်။ 

 

ချိန်းဆိထုားေသာ �ကားနာချန်ိကိ ုမတကေ်ရာက�်ိငုပ်ါလ�င ်
 

သငသ်ည် ေ���ဆုိင်းရန ်ချိနး်ဆုိထားသည့် �ကားနာရက်မတိုငခ်င ်၃ရက်ထက် မေကျာ်ေစဘဲ ဖက်စ် သိုမ့ဟုတ် စာြဖင့ ်ေ���ဆုိငး်ရန ်ေတာငး်ဆုိချက်ကို အေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJထံ 

ေတာငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်။ ထုိေတာငး်ဆုိချက် မိတ� ူကိ ု တစ်ဖက်အား ပိုရ့မည်ြဖစ်�ပီး ေ���ဆုိငး်ရန ် ေတာငး်ဆုိချက်ကို ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်သည်။ သင၏် မှတ်တမ်းအတွက် စာ သိုမ့ဟုတ် ဖက်စ် မိတ� ူကို 

သိမ်းထားရပါမည်။ ထုိသိုပ့ိုထ့ားေသာ်လည်း ေတာငး်ဆုိချက်ကို ခွင့ြ်ပုသည်ဟု မသတ်မှတ်ရပါ။ ေ���ဆုိငး်ချက်ကို ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJမှသာ ခွင့ြ်ပု�ိငုပ်ါသည်။ ေ���ဆုိငး်ချက်အတွက် အတည်ြပုစာ 

မရလ�င ်�ကားနာချက်ကို ချိနး်ဆုိထားသည့်အတိုငး် ဆက်လုပ်မည်ဟု ယူဆ�ိငုပ်ါသည်။ 

 

�ကားနာချက�်ပီးေနာက ်
 
ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJသည် �ကားနာမ��ပီးေနာက် �စှ်ပတ်အတွငး် သကေ်သအားလံုးကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်�ပီး ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ပါလိမ့်မည်။ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် �ကားနာမ�တွင ်ြပုလုပ်ေသာ 

ေဖာ်ြပချက်�ငှ့ ်သကေ်သများအေပါ် လံုးလံုးလျားလျား အေြခခံထားပါသည်။ 

 
သတြိပုရန်− �ကားနာမ�တွင ်မပါဝငပ်ါက ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJသည် သင့အ်တွက ်မျက�်ာှပနး်မလှေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ချမှတ်�ိငုပ်ါသည်။ ၄ငး်ေ�ကာင့ ်ယခငရ်�ှိ�ပီးသား အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို 

ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရြခငး် ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

 



 
 
 
ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့်ခဲွမ� ALJ၏ ဆံးုြဖတခ်ျက်ကုိ ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့်ခဲွမ� ALJဆံးုြဖတခ်ျက်ကုိ ေမးလရ်�ိှ�ပီး ၁၅ရက်အတငွး် အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံ 

အကျို းခံစားခွင့ ်သံးုသပ်ချက် ဘတု ်(UI Review Board )သို ့ အသနားခံစာတင�်ိငုပ်ါသည။် ဤေရွးချယ်မ��ငှ့ ်ပတ်သက�်ပီး ပိုမိုသိလိုပါက− 

• www.in.gov/dwd/2356.htm သို ့ သွားပါ။ 

• DWDအား အခမဲ့ ေခါ်ဆုိရန ်1-800-891-6499 

• သငသ်ည် အ�ကားအာ�ံု ချို �ယွငး်ေနပါက 317-232-7560သို ့ ေခါ်ဆုိပါ။ 

 
 

သံုးသပ်ချက် ဘုတ် (Review Board)သည် သင့က်ိစ�အား ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန ် လ�ဲေြပာင်းခဲ့ပါက သင၏် ေနာက်ထပ ် အယူခံဝငရ်နမ်ှာ အငဒ်ယီားနား အယူခံဝငြ်ခင်း တရား�ံု း (Indiana Court of 

Appeals)တွင ်အသနားခံစာတငရ်န ်ြဖစပ်ါသည်။ အယူခံဝငြ်ခငး် တရား�ံု း (Court of Appeals)တွင ်အသနားခံစာတင်ြခငး်ကို ဌာနမှ မထိနး်ချုပ်�ိငုပ်ါ။ အယူခံဝငြ်ခငး် တရား�ံုး (Court of Appeals)တွင ်

၄ငး်၏ ကိုယ်ပိုင ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကုနက်ျစရိတ်�ငှ့ ်လိုအပ်ချက်များ �ှိပါသည်။ �ိငု်ငေံတာ်တရား�ံု းချုပ် �ံုးခနး်မ ှသိလိုေသာ အချက်အလက်များကို ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ အငဒ်ယီားနား အယူခံဝငြ်ခငး် 

တရား�ံု း (Indiana Court of Appeals)တွင ်အသနားခံစာ စတငြ်ခငး်�ငှ့် ပတ်သက်�ပီး ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက www.in.gov/judiciary/cofc/�ှိ အယူခံဝငြ်ခငး် လုပ်ငနး်စဉ်(Pro Se Guide to Appellate 

Procedure)တွင ်ေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
 

  

http://www.in.gov/dwd/2356.htm
http://www.in.gov/judiciary/cofc/


အေမးများေသာေမးခွန်းများ 
က��်ပ်ု၏ ပထမဆံးု လပ်ုခလစာကုိ မည်သည့်အချိန်တငွ ်ရမည်နည်း။ လုပ်လလစာကို လက်မခံခင ်ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက် တငြ်ပရန�်ငှ့ ်အလုပ်အတွက် စာရငး်သွငး်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

အွနလ်ိုငး်မှ တငြ်ပရန ်www.in.gov/dwd/unemployment."Pop-up blocker"ကို ပိတ်ထား�ပီး ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များကို ြမင�်ိငုရ်န ်ဘေရာငဇ်ာေဘး�ှိ ဘားတနး်များကို အသံုးြပုပါ။ 

အငတ်ာနက ်မ�ှိပါက သင့ေ်ဒသတွငး်�ှိ WorkOneတွင ်WorkOne၏ အလုပ်ချိနအ်တွငး် အွနလ်ိုငး်မှ ြဖည့်သွငး်�ိငုပ်ါသည်။ သငအ်လုပ်မလုပ်သည့် ပထမအပတ်ကို မြဖစ်မေနရ�ှိသည့် တစ်ပတ် 

ေစာင့ဆုိ်ငး်ကာလအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ထုိေစာင့ဆုိ်ငး်ေနသည့် အပတ်အတွက ်အကျိုးခံစားခွင့ ်မ�ှိေသာ်လည်း ေတာငး်ဆုိချက် ေဘာငခ်ျာကို ြဖည့်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ တိုက်�ိုက် အပ်ေငကွို 

ေရွးချယ်ထားပါက ေတာင်းဆုိချက် ေဘာငခ်ျာကို ခွင့ပ်ု�ပီး �ံု းချိန ်၂ရက်အတွငး် သင့ေ်ငေွ�ကးများအား ဘဏအ်ေကာင့ထဲ်သို ့ အပ်�ှေံပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ Key2Benefits ကတ်အသစ်ကို ေရွးချယ်ထားပါက 

ေရွးချယ်မ� ြပုလုပ်�ပီး �ံုးချိန ်၂ရက်အတွငး် ပံုမှန ်ပထမတနး်စား ေမးလ်ထံ ကတ်ကိ ုေမးလ်ပိုမ့ည် ြဖစ်သည်။ ေမးလ်ပိုမ့ည့် အချိနက်ို ၇−၁၀ရက်ခန ့ ်ေစာင့ပ်ါ။ 

 
တစ်�ကိမ်တငွ ်ေတာငး်ဆိခုျက် တစ်ခုထက်ပုိေသာ အကျိုးခံစားခွင့ကုိ် လက်ခံ�ိငုပ်ါမည်လား။ သငသ်ည် တစ်�ကိမ်တွင ်ေတာငး်ဆုိချက်တစ်ခုမှ အကျိုးခံစားခွင့က်ိုသာ 

လက်ခံ�ိငုပ်ါမည်။ ၄ငး်တွင ်အြခားြပည်နယ်များမ ှေတာငး်ဆုိချက်များလည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

 
ေကျာငး်အလပ်ုသမားများသည် ေကျာငး်ပိတရ်က်�ှည်များအတငွး် အကျိုးခံစားခွင့ကုိ် လက်ခံ�ိငုပ်ါမည်လား။ များေသာအားြဖင့ ်မရပါ။ ဆရာများ�ငှ့ ်အြခားေသာ 

ေကျာငး်အလုပ်သမားများသည်သတ်မှတ်ထားေသာ နားရက်ကုနမ်ှ ေကျာငး်သို ့ ြပနလ်ာမည်ဆုိပါက ၄ငး်တိုသ့ည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်မြပည့်မီပါ။ ခ�ငး်ချက်တချို�ေတာ့ �ှိပါသည်။ 

 
ရာသအီလိက်ု ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အကျို းခံစားခွင့ ်ရ�ိငုပ်ါမည်လား။ DWDမှ သင့အ်လုပ်�ှငအ်ား ရာသီအလိုက် အမျိုးအစားအြဖစ် သတမ်ှတ်ထားပါလ�င ်အနားယူသည့် ရာသီတွင ်

အကျိုးခံစားခွင့ ်ရမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့အ်လုပ်�ှငသ်ည် ဘ�ာေရး ဆုံးြဖတ်မ� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)တွင ်ရာသီအလိုက်ဟု သတ်မှတ်ထားပါက 

သင့အ်ား အေ�ကာငး်�ကားပါလိမ့်မည်။ 

 
က��်ပ်ုသည် အဆငသ်င့�ိှ်ေနေသာ အလပ်ုသမားြဖစ်ပါက အကျိုးခံစားခွင့အ်တက်ွ အရည်အချငး်ြပည့်မီပါသလား။ အဆငသ်င့ ်�ှိေန�ပီး လိုအပ်လ�င ်အလုပ်လုပ်ရေသာ 

အလပု်သမားများသည် မည်သည့်အပတ်တွငမ်ဆုိ လုပ်ခလစာလက်ခံလ�င ်သိုမ့ဟုတ် သိုမ့ဟုတ် အလုပ်လုပ်ရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်မြပည့်မီပါ။ 

အဆငသ်င့ ်�ှိေန�ပီး လိုအပ်လ�င ်အလုပ်လုပ်ရေသာ အလုပ်သမားများ ဆုိသည်မှာ ပံုမှန�်ငှ့ ်လိုအပ်သလိုည�ိ��ငိး်�ပီး အဆငသ်င့ ်�ှိေနကာ လိုအပ်လ�င ်အလုပ်လုပ်ေပးြခငး် ြဖစ�်ပီး အလုပ်�ှငမ်ှြဖစ်ေစ 

သိုမ့ဟုတ် တိုက်�ိုက်ြဖစ်ေစ ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် မည်သည့်အပတ်တွငမ်ဆုိ ေငေွ�ကးေပးထားြခငး် ြဖစ်သည်။ အလုပ်�ှငအ်တွက် အလုပ်လုပ်သည်ဆုိပါက ထုိသူသည် တိကျေသာ အချိနဇ်ယားမ�ှိဘဲ 

အလုပ်�ှင ်လိုအပ်သည့်အချိနတ်ွင ်အလုပ်လုပ်ေပးပါသည်။ 

 
အလပ်ု�ိှ ခရီးသာွးအားလပ်ရက် သိုမ့ဟတု ်ရက်တိပိုတခ်ျိန်များတငွ ်အကျိုးခံစားခွင့ ်အရည်အချငး်ြပည့်မီပါသလား။ ခရီးသွားအားလပ်ရက် သိုမ့ဟုတ ်

ရက်တိုပိတ်ချိနမ်ျားအတွက် အလုပ်လုပ်ေသာ အလပု်သမားများသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး် မြပည့်မီပါ။ ခရီးသွားအားလပ်ရက် သိုမ့ဟုတ ်

ရက်တိုပိတ်ချိနမ်ျားဆုိသည်မှာ အလုပ်�ှငမ်ှ သတ်မှတထ်ားေသာလစာ�ငှ့ ်သိုမ့ဟုတ် လစာမဲ့ အားလပ်ရက်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
အလပ်ုထက်ွရန် သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုနားရန် သေဘာတညူီချက်ြဖင့ ်လပ်ုခလစာ�ငှ့ ်လလဲယှြ်ခငး်ကုိ ဆ��အေလျာက် လက်ခံပါက အကျိုးခံစားခွင့အ်တက်ွ 

အရည်အချငး် ြပည့်မီပါသလား။ အလုပ်ထွက်ရန ်သိုမ့ဟုတ် အလုပ်နားရန ်သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်လုပ်ခလစာ�ငှ့ ်လဲလှယ်ြခငး်ကို ဆ��အေလျာက် လက်ခံေသာ အလပု်သမားများသည် 

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး် မြပည့်မီပါ။ 

 
DWDသည ်က��်ပ်ု၏ ေတာငး်ဆိခုျက်�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး အချက်အလက်များ ေပး�ိငုပ်ါသလား။ တချို� ြပည်နယ်�ငှ့ ်ဖယ်ဒရယ် ေအဂျငစ်ီများသည် ၄င်းတို၏့ အလုပ်လုပ်ရန ်

အခါမျိုးတွငသ်ာ အချက်အလက်များကိ ုရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ သင၏် အချက်အလက်များကို သင့မ်ိတ်ေဆွများ သိုမ့ဟုတ် မိသားစုထံ ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ တိတိကျကျဆုိရလ�င ်20 CFR § 603.11အရ 

အလုပ်လက်မဲ့ ေလျာ်ေ�ကး အချက်အလက ်လျို� ဝှက်ေတာငး်ဆုိချက်�ငှ့ ်အလုပ်�ှင ်လုပ်ခလစာ အချက်အလက်များကို အြခားအစိုးရအစအီစဉ်ေအာက�်ှိ အရည်အချငး်ြပည့်မီေ�ကာငး် 

အတည်ြပုချကအ်ပါအဝင ်အြခားအစိုးရရည်ရွယ်ချက်များအရ ေတာငး်ဆုိအသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

 
အလပ်ုထက်ွလိုက်လ�င ်အကျိုးခံစားခွင့ ်ရ�ိငုပ်ါမလား။ "တိကျေသာ အေ�ကာငး်အရငး်"မ�ှိဘဲ အလုပ်ထွက်ပါက ခ�ငး်ချက်တချို� �ှိေသာ်ြငား သငသ်ည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရမည်မဟုတ်ပါ။ ရံဖနရ်ံခါ "တိကျေသာ အေ�ကာငး်ရငး်"ကို ေဖာ်ြပ�ိငုပ်ါက သငသ်ည် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရ�ိငုပ်ါေသးသည်။ (စာမျက်�ာှ ၉�ှိ "သငအ်ဘယ်ေ�ကာင့ ်အလုပ်လက်မဲ့ 

ြဖစ်ရသနည်း။" တွင ်9)။ 

 
အလပ်ုသို ့ ယာယြီပန်သာွးရန် အကျိုးခံစားခွင့ ်ေတာငး်ဆိြုခငး်ကုိ ရပ်လိုက်ပါက မည်သို ့ ြဖစ်မည်နည်း။ သင ်အလုပ်သို ့ ြပနသ်ွားပါက ေဘာငခ်ျာများ တငြ်ပြခငး်ကိ ု

ရပ်တန ့လ်ိုက်ပါ။ သင ်အလုပ်လက်မဲ့ ြပနြ်ဖစ်သွားပါက အွနလ်ိုငး်မှတဆင့ ်www.in.gov/dwd/unemployment,တွင ်ေတာငး်ဆုိချက်ကို ြပနဖ်ွင့�် ိငုပ်ါသည်။ထုိအပတ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရေစရန ်

အလုပ်မလုပ်ေတာ့သည့် အပတ်မှ ေတာင်းဆုိချက်ကို ြပနဖ်ွင့ရ်န ်လိုပါသည်။ သငတ်ငြ်ပမထားေသာ ရက်သတ� ပတ်များအတွက် ေနာက်ြပန�်ပီး အကျိုးခံစားခွင့က်ို ြပနမ်ေတာငး်ဆုိ�ိငု်သလို 

ေတာငး်ဆုိချက်များကိုလည်း ရက်ေနာက်ြပန၍် မရပါ။ 

 
တိးုရငး်ေပါငး်ဆိုသည်မှာ အဘယန်ည်း။ တိုးရငး်ေပါငး်ဆုိသည်မှာ ေတာငး်ဆုိသူအား ေပးထားသည့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားြဖစ်�ပီး ေနာက်ပိုငး်တွင ်ထုိအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတွက် 

အရည်အချငး်မြပည့်မီဟ ုသတ်မှတ်လိုက်ြခငး် ြဖစ်သည်။ တိုးရငး်ေပါငး်သည် ရံဖနရ်ံခါတွင ်ေတာငး်ဆုိသူအား အကျိုးခံစားခွင့ ်ေပး�ပီး အလုပ်�ှငမ်ှ ထုိဆုံးြဖတ်ချက်ကို ြပနြ်ပငရ်န ်

အသနားခံစာတငသ်ည့်အခါမျိုးတွင ်ြဖစ်တတ်ပါသည်။ ထုိေ့နာက် ေတာငး်ဆုိသူအား အကျိုးခံစားခွင့ ်အားလံုးအတွက် အရည်အချငး် မြပည့်မီဟု သတ်မှတ်�ပီး ထုိပမာဏများကို 

ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ တိုးရငး်ေပါငး်သည် အြခားအေြခအေနများတွငလ်ည်း ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ အေရး�ကီးသည်မှာ ဖယဒ်ရယ်အစိုးရသည် ေတာငး်ဆုိသူမှ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် အရည်အချငး် 

ြပည့်မီြခငး်မ�ှိဟု သတ်မှတ်လိုက်ချိနအ်ထိ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ြပနေ်ပးရနသ်တ်မှတ်ထားသည်။ 

http://www.in.gov/dwd/unemployment
http://www.in.gov/dwd/unemployment


က��်ပ်ုသည် တိးုရငး်ေပါငး်ကုိ ြပန်ေပးရန် လိပုါသလား။ လိုပါသည်။ ေတာငး်ဆုိသူသည် ၄ငး်အတွက် အရည်အချငး်မြပည့်မီေသာ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ရတိုငး်မှာ အကျိုးခံစားခွင့�်ငှ ့ ်

တူညီေသာ ပမာဏကို ြပနေ်ပးရမည့်အြပင ်အခွနမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ဆုိငး်ငံထ့ားေသာ �တု်ေငမွျားကိုပါ ေပးရပါမည်။ ၄ငး်ကိ ုလုပ်ခလစာ အချိနဇ်ယားအတိုငး် ေပးရပါမည်။ တိုးရင်းေပါငး်၏ 

အေ�ကာငး်ြပချက်သည် မည်သိုပ့ငြ်ဖစ်ပါေစ၊ အလုပ်�ှာေဖွြခငး်ကို စွန ့လ်�တ်ထားသူ မဟုတ်လ�င ်သက်ဆုိငသ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့အ်ားလံုးကို ြပန်ေ်ပးရမည်ြဖစ်သည်။ အငဒ်ယီားနား ြပည်နယ ်(The State 

of Indiana) သည် မေပးေဆာငရ်ေသးေသာ တိုးရငး်ေပါငး်ကို ကာမိေစရန ်ြပည်နယ်�ငှ့ ်ဖယ်ဒရယ ်အခွနြ်ပနလ်ည်ေပးြခငး်၊ ထီဆုေ�ကး�ငှ့ ်ေနာငတ်ွငရ်�ိငုမ်ည့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို ဆုိငး်ထား�ိငုသ်ည့် 

အခွင့�်ှိသည်။ ြပည်နည်သည် မေပးေဆာငရ်ေသးေသာ တိုးရငး်ေပါငး်ကို ကာမိေစရန ်သင်၏ လုပ်ခလစာကို ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါသည်။ 

 

တိးုရငး်ေပါငး်ေပးေဆာငရ်န် သက်ည�ာခွင့ ်ရ�ိငုပ်ါသလား။ တချို� အေြခအေနများတွင ်ေတာငး်ဆုိသူသည် သူ/သူမ၏ တိုးရငး်ေပါငး်မှ ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ရန ်အရည်အချငး် ြပည့်မီပါသည်။ 

အငဒ်ယီားနား ကုဒ ်§22-4-13-1(i)အရ ေအာက်ပါအချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီပါက တစ်စံုတစ်ေယာက်သည် တိုးရင်းေပါငး်မှ သက်ည�ာခွင့ရ်ေစရန ်ေတာငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်−  

၁။ တစ်စံုတစ်ေယာက်၏ အမှားေ�ကာင့ ်မဟုတ်ပါဘဲ တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ အကျိုးခံစားခွင့်ကို လက်ခံထားမိလ�င ် 

၂။ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားမှာ ြပုလုပ်သည့် ေငလွက်ခံြခငး်များေ�ကာင့ ်ြဖစလ်�င−် က. IC 22-4-17 အရ တစ်စံုတစ်ေယာက်သည် အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်မြပည်မ့ီဟု ဆုံးြဖတ်�ပီး ဥပေဒေရးရာ 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ� administrative law judge သိုမ့ဟုတ် သံုးသပ်ချက် ဘုတ်ေ�ှ�တွင ်အသနားခံစာ တင�်ပီး ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန ်ေစာင့ဆုိ်ငး်ေနစဉ် သိုမ့ဟုတ် ခ. ဌာန သိုမ့ဟုတ် အလုပ်�ှင၏် ချို �ယွငး်ချက် �ငှ့ ် 

၃။ ြပနလ်ည်ေပးေဆာငြ်ခင်းေ�ကာင့ ်တစ်စံုတစ်ေယာက်တွင ်ေငေွ�ကးအခက်အခဲ ြဖစ်သွား�ိငုမ်ည်ဆုိလ�င ် 

ြပနလ်ည်စဉ်းစား�ိငုရ်န ်ေတာငး်ဆုိသူများမှ တိုးရငး်ေပါငး်မှ သက်ည�ာခွင့ ်ေတာငး်ဆုိချက် (Overpayment Waiver Request)ကို ေလ�ာက်ထားရပါမည်။ ဌာနမှ ေတာင်းဆုိချက်ကို စစ်ေဆး�ပီး 

ေတာငး်ဆုိသူအတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ထုတ်ြပနပ်ါလိမ့်မည်။ ေတာငး်ဆုိချက်ကို www.unemployment.in.gov �ှိ "ေဖာင�်ငှ့ ်ေဒါငး်လုတ်ချ�ိငုသ်ည်များ" တွင ်ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ တချို� ခ�ငး်ချက်များ 

�ှိပါသည်။ သက်ည�ာခွင့အ်တွက် ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက DWD ေပါ်လစ ီ2020-04ကို �ကည့်ပါ။ တိုးရငး်ေပါငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေနာက်ထပ်အေမးများသည့် ေမးခွနး်များကို �ှာေဖရွန−် 

https://www.in.gov/dwd/2345.htm  
 

က��်ပ်ုသည် တစ်ေနရာသို ့ ေြပာငး်ေ���သာွးလ�င ်မည်သို ့ ြဖစ်မည်နည်း။ သင့လ်ိပ်စာ ေြပာငး်သွားပါက လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန (DWD)မှ သိေစရန ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခံစားခွင့ ်အွနလ်ိုငး်စနစ်�ှိ Uplinkမှတဆင့ ်လိပ်စာကို ေြပာငး်လဲရမည်ြဖစ်သည်။ လံုြခံုေရး အေ�ကာငး်ြပချက်ေ�ကာင့ ်လိပ်စာေြပာငး်လဲြခငး်ကို ဖုနး်မှတဆင့ ်မြပုလုပ်�ိငုပ်ါ။ မှတခ်ျက်− 

အသနားခံစာကုိ ေစာင့ဆ်ိုငး်စဉ် လိပ်စာေြပာငး်သာွးပါက ေကျးဇူးြပု၍ အယူခံ ဌာနခဲွ (Appellate Division)ကုိ ဆက်သယ်ွ�ပီး လိပ်စာကုိ ြပန်လည်ြပုြပငပ်ါ။ Uplinkတငွ ်လိပ်စာေြပာငး်လဲြခငး်သည် 

အယူခံ ဌာနခဲွ (Appellate Division)�ိှ မှတ်တမ်းတငွ ်အလုိအေလျာက် လိပ်စာေြပာငး်လဲသာွးမည် မဟုတပ်ါ။ 

 
အငဒ်ယီားနားတငွ ်အကျိုးခံစားခွင့ကုိ် ေတာငး်ခံေနစဉ် အြခားြပည်နယတ်ငွ ်အလပ်ုလပ်ုေနပါက လပ်ုခလစာများကုိ တငြ်ပရန် လိအုပ်ပါသလား။ လိုပါသည်။ 

မည်သည့်ေနရာတွင ်အလုပ်လုပ်သည်ြဖစ်ေစ အကျိုးခံစားခွင့ ်ေတာငး်ဆုိသည့်အခါ မည်သည့ ်လုပ်ခလစာကိုမဆုိ (ကိုယ်ပိုငအ်လုပ်အပါအဝင)် တငြ်ပရမည် ြဖစ်သည်။ DWDသည် အငဒ်ယီားနား�ငှ့ ်

အြခားြပည်နယ်များ�ှိ မှတ်တမ်းများကို အြပနအ်လှနစ်စ်ေဆးေလ ့�ှိပါသည်− 

 
 

အသနားခံြခငး်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အသနားခံြခငး်ဆုိသည်မှာ တွဲဖက်၊ ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJ သိုမ့ဟုတ် သံုးသပ်ချက် ဘုတ်မှ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန ်ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည့ ်

ေတာငး်ဆုိသူ သိုမ့ဟုတ် အလုပ်�ှင၏် ရပိုငခ်ွင့ ်ြဖစပ်ါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(Unemployment Insurance benefits) ေပးြခင်း/မေပးြခင်း ဆုံးြဖတ်ချက်�ငှ့ ်ပတ်သက�်ပီး သင ်

သိုမ့ဟုတ် သင့အ်လုပ်�ှငမ်ှ သေဘာမတူပါက မည်သူမဆုိ အသနားခံခွင့�်ှိပါသည်။ 

 
က��်ပ်ု၏ ေတာငး်ဆိခုျက်၊ လပ်ုခလစာ၊ ေဘာငခ်ျာ သိုမ့ဟတု ်ေဖာငမ်ျား�ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး ေမးခွန်းများ �ိှပါက မည်သို ့ြပုလပ်ုရမည်နည်း။ သင၏် 

ေတာငး်ဆုိချက်အေြခအေန �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ ်ေဖာငမ်ျား ြဖည့်ြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ �ှိပါက− 

 

• www.in.gov/dwd/2359.htm သို ့ သွားပါ။ 

• DWDအား အခမဲ့ ေခါ်ဆုိရန ်1-800-891-6499 

• သငသ်ည် အ�ကားအာ�ံု ချို �ယွငး်ေနပါက 317-232-7560သို ့ ေခါ်ဆုိပါ။ 

 
အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်(UI)�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ �ှိပါက Unemployment.IN.govသို ့သွား�ပီး လုပ်ခလစာ လက်ခံြခငး် ေရွးချယြ်ခင်း (Payment Options)တွင ်

ေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည်။ 

 

က��်ပ်ုသည် �မို � ြပငေ်ရာက်သာွးလ�င ်မည်သို ့ ြဖစ်မည်နည်း။ သငသ်ည် �မို � ြပငေ်ရာက်သွားလ�င ်www.in.gov/dwd/မှ အလွယ်တကူ ေတာငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်။ ြပည်နယ်ြပငပ် 

အလုပ်များအတွက် သင�်ငှ့ ်အနးီဆုံး အလုပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်� ေအဂျငစ်ီကို သွားပါ။ �မို� ြပင�်ှိ အလုပ်များကို �ှာေဖွေနစဉ် သင၏် အပတ်စဉ် အလုပ်�ှာေဖွမ� မှတ်တမ်းတွင ်အလုပ်�ှာေဖွမ� 

အဆက်အသွယ်များကို မှတ်တမ်းြပုလုပ ်သိမ်းဆည်းထားပါ။ 

 
 

အကယ၍် က��်ပ်ုသည် ပငစ်င၊် အလပ်ုမှအနားယြူခငး် သိုမ့ဟတု ်�စှ်စဉ် အစီအစဉ်မှ ြဖန ့်ေဝမ�များကုိ ရယထူားလ�င ်အကျို းခံစားခွင့မှ် �တုပ်ါမည်လား။ 

လိုပါသည်။ 

 
အကယ၍် က��်ပ်ုသည ်အလပ်ုေလျာ်ေ�ကးကုိ ရယထူားလ�င ်အကျိုးခံစားခွင့မှ် �တုပ်ါမည်လား။ လိုပါသည်။ မည်သူအတွက်မဆုိ အလုပ်ေလျာ်ေ�ကးများကို အလုပ်လက်မဲ့ 

အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ နတ်ယူသွားမည် ြဖစ်သည်။ မည်သိုပ့င်ြဖစ်ေစ အလုပ်ေလျာ်ေ�ကးကို ရယူထား�ပီး ချက်ချငး် အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ်သွားသည်�ငှ့ ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို 

ေလ�ာက်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

http://www.unemployment.in.gov/
https://www.in.gov/dwd/2345.htm
http://www.in.gov/dwd/2359.htm
http://www.in.gov/dwd/


အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့မှ် အခွန်ေဆာငရ်န် လိုအပ်ပါသလား။ လိုပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့သ်ည် အခွနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ ဝငေ်ငြွဖစ်�ပီး 

ဖယ်ဒရယ်၊ ြပည်နယ်�ငှ့ ်ေဒသတငွ်းဝငေ်ငခွွနမ်ျား�ငှ့ ်သက်ဆုိငပ်ါသည်။ DWDသည် ဇနန်ဝါရီ လကုနပ်ိုငး်တွင ်အခနွတ်ငြ်ပြခငး် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် IRS Form 1099-G ကို ေပးပိုသ့ွားပါမည်။ 

အငဒ်ယီားနား၏ အွနလ်ိုငး် တင်ြပြခငး်စနစ်ြဖစ်သည့ ်Uplinkတွင ်ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပေသာအခါ ဖယ်ဒရယ ်ဝငေ်ငခွွနအ်တွက် အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ ၁၀%�ငှ့ ်

ြပည်နယ်ဝငေ်ငခွွနအ်တွက် ၄% စုစုေပါငး် ၁၄%ကို ဆုိငး်ထားရန ်ေရွးချယ်ရ�ိငုပ်ါသည်။ ဥပမာ သငသ်ည် တစ်ပတ်လ�င ်အများဆုံး အကျိုးခံစားခွင့အ်ေန�ငှ့ ်$၃၉၀ ရ�ှပိါလ�င ်$၃၉(၁၀%)ကို ဖယ်ဒရယ် 

ဝငေ်ငခွွန�်ငှ့ ်$၁၆(၄%)ကို ြပည်နယ ်ဝငေ်ငခွွနအ်တွက ်စုစုေပါငး် တစ်ပတ်လ�င ်$၅၅ ဆုိငး်ထား�ိငုပ်ါသည်။ ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပစဉ်တည်းက ဝငေ်ငခွွနေ်ဆာငရ်န ်ေရွးချယ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့မ်ှ ဝငေ်ငခွွနအ်တွက ်ဆုိငး်ထားရန ်ေရွးချယ်ပါက အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ ်လုပ်ခလစာမှ အခွနမ်ျားကို ဆုိငး်ထားမည်ြဖစ်သည်။ လက်�ှိ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခံစားခွင့ ်ေတာငး်ဆုိေနစဉ်အတွငး် မည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆုိ ဆုိင်းငံထ့ားရနက်ို မေရွး၍ မရပါ။ 

 
 

အလပ်ုသစ်အတက်ွ အလပ်ုမခန ့်ခင ်ေဆးစစ်ချက်ကုိ ကျပါက အကျိုးခံစားခွင့အ်တက်ွ ြငငး်ပယခံ်ရမည်လား။ လိုပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်

ရယူသူများသည် မည်သည့်အလုပ်အတွက်မဆုိ စည်းကမ်းချက်အရ ေဆးစစ်ြခငး်ကို ကျလ�င ်သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ဆနလ်�င ်အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ြငငး်ပယ်ခံရ�ိငုပ်ါသည်။ 

လက်�ှိ WorkOne တည်ေနရာများ စာရငး်ကို https://www.in.gov/dwd/WorkOne/locations.htmlတွင ်ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ 

https://www.in.gov/dwd/WorkOne/locations.html


အလပ်ုလကမ့ဲ် အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်အစအီစဉ် 
(UI BENEFITS PROCESS) 

ေအာက်ပါဇယားသည် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ေတာငး်ဆုိချက် စတင ်တငြ်ပသည်မှစ�ပီး ြဖစ်လာ�ိငုသ်ည့် အေြခအေနများကို အဆင့တ်စ်ခုချငး်စီ ေဖာ်ြပထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

 



ေဝါဟာရများ 
ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့်ခဲွမ� (Administrative Law Judge (ALJ))− လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန(Department of Workforce Development) မ ှဘက်မလိုက်ေသာ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ 

အကျိုးခံစားခွင့ ်�ကားနာသည့် အဖွဲ� 

 

အသနားခံလ�ာ အလုပ်သမား၏ ေတာငး်ဆုိချက်�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ူများပါဝငသ်ည့် အစီအစဉ်ကို ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� (ALJ) သိုမ့ဟုတ် သံုးသပ်ချက် ဘုတ် သိုမ့ဟုတ်အငဒ်ယီားနား 

အယူခံဝငြ်ခငး် တရား�ံု း ( Indiana Court of Appeals) 

 

အေြခခံကာလ− �ပီးခဲ့ေသာ ကွာတား၅ခုမှ �စှ်စမှ တွက်သည့် ကွာတား ၄ခု ေနာက်ဆုံး ကွာတားကိ ုေနာက်ကျ ကွာတားဟုေခါ်သည်။ 

 

အေြခခံကာလ အလုပ်�ှင ်(Base Period Employer)− အေြခခံကာလအတွငး် တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ အလုပ်လုပ်ေပးရသည့် မည်သည့် အလုပ်�ှငမ်ဆုိ။ 

အကျိုးခံစားခွင့ ်ကာလ (Benefit Period)− ကနဦး ေတာငး်ဆုိချက်ကို တငြ်ပ�ပီးသည့ ်ပထမအပတ်မှ ၅၂ပတ ်ဆက်တိုက်။ 

 
အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား (Benefits)− အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့မ်ီသူများအား ေပးသည့် ေလျာ်ေ�ကး။ 

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုန်ဆံုးချိန် (Benefit Year Ending (BYE) ) အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုနဆုံ်းမည့်ရက်။ 

ြပက�ဒန်ိ ကွာတား (Calendar Quarter)− ြပက�ဒနိအ်ရ ၃လဆက်တိုက် ကာလ၊ ဥပမာ ဇနန်ဝါရီ ၁−မတ် ၃၁၊ ဧ�ပ ီ၁−ဇွန ်၃၀၊ ဇူလိုင ်၁−စက်တငဘ်ာ ၃၀ သိုမ့ဟုတ် ေအာက်တိုဘာ 

၁−ဒဇီငဘ်ာ ၃၁။ 

 
ေတာငး်ဆိခုျက် (Claim)− တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် ေလ�ာက်ထားြခင်း။ 

အချက်အလက် �ှာေဖွြခငး် စာရွက် (Fact Finding Sheet)− အလုပ်�ှငမ်ှ ခွဲခွာြခင်းအတွက် အချက်အလက်ေတာငး်ခံသည့် ေဖာင။် 

လိမ်လည်မ� (Fraud)− အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန ်အချက်အလက်များကို သိသိလျက် ထိမ်ချနြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် သိသိလျက် မှားယငွး်ေသာ ေဖာ်ြပချက်များ ြပုလုပ်ြခင်း။ 

 

မ�တေသာစည်းမျဉ်း (Just Cause)− အလုပ်�ှငမ်ှ အလုပ်ထုတ်ြခငး်/အလုပ်ရပ်နားြခငး်အတွက် လက်ခံ�ိငုေ်သာ အေ�ကာငး်ြပချက်များကို ေဖာ်ြပသည့် ေဝါဟာရ 

 
ေနာက်ကျ ကွာတား (Lag Quarter)− တစ်စံုတစ်ေယာက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ေသာ ေနာက်ဆုံး ကွာတား ၅ခုမ ှမ�ကာေသးမီက ကွာတား။  

ေနာက်ကျ ကွာတားကုိ အေြခခံ ကာလတငွ ်မထည့်တွက်ပါ။ 

 
အများဆံုး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်(Maximum benefit amount (MBA))− အလပု်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့က်ို ကန ့သ်တ်ထားေသာ ပမာဏ။ 

 

 ဘ�ာေရး ဆံုးြဖတမ်� အရည်အချငး်ြပည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)− ေတာငး်ဆုိချက်�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့ ်မည်မ�ကို ေလျာ်ေပးမည်ဆုိသည်ကို �ှငး်ြပေသာ 

အသိေပးချက်။ 

တိးုရငး်ေပါငး် (Overpayment)− ေတာငး်ဆုိသူအား ေပးထားေသာ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်ြဖစ်�ပီး ေနာက်ပိုငး်တွင ်မှားယွငး်ေပးမိသည်ဟု ဆုံးြဖတ်ထားေသာ 

အကျိုးခံစားခွင့။် ထိတုိုးရငး်ေပါငး်များကုိ သက်ည�ာခွင့ ်သတမ်ှတခ်ျက်မ�ိှရင ်ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 
တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား− အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သူအတွက် အပတ်စဉ် အကျိုးခံစားခွင့ပ်မာဏ 

ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်အလုပ်ြပန်ခန ့်ြခငး် (Profiling and Reemployment)− ပံုမှန ်အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုနဆုံ်း�ိငုေ်ြခ�ှိသူများအတွက် 

အလုပ်�ှာေဖွမ� အထူးြပုအကူ (ဖယ်ဒရယ်ဥပေဒ လိုအပ်ချက်အရ) 

 

သံးုသပ်ချက် ဘတု် (Review Board)− ဘုတ်တွင ်�ကားနာချိန၌် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်အယူခံဝငြ်ခငး် (Unemployment Insurance appeals)ကို ဘက်လိုက်မ�မ�ှိ 

သံုးသပ်ရန ်အစိုးရမှခန ့အ်ပ်ထားသည့် ပုဂ�ိုလ် ၃ဦး ၄ငး်သည် အယူခံဝင်ြခငး်တွင ်ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ALJ �ကားနာမ��ပီးေနာက် ဒတုိယအဆင့ ်ြဖစ်သည်။ 

 

ဆ��အေလျာက် �တုထ်က်ွြခငး် (Voluntary Quit)− အလုပ်�ငှ့ ်သက်ဆုိငေ်သာ အေ�ကာင်းအရငး် �ှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မ�ှိသည်ြဖစ်ေစ အလုပ်မ ှထွက်ခွာြခငး် 

လုပ်ခလစာများ (Wages)− ေလျာ်ေ�ကးအစား ေပးေချမ�များ၊ နာမကျနး်ြဖစ်ြခင်း၊ ခရီးသွားြခငး်၊ အလုပ်မှအနားေပးြခငး်၊ အလုပ်ေလျာ်ေ�ကး၊ ေဘာနပ်စ်များ၊ ေကာ်မ�ှငမ်ျားအပါအဝင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် ေလျာ်ေ�ကးအားလံုး 

 

ေစာင့ဆ်ိုငး်ကာလ (Waiting Period)− ေတာငး်ဆုိချက်များကို တငြ်ပ�ပီး အကျိုးခံစားခွင့်များ မေပးမ ီမြဖစ်မေနေစာင့ရ်မည့ ်တစ်ပတ်အချိနက်ာလ 

 
အပတစ်ဉ် ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ (Weekly benefit amount (WBA))- အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစစ်ဉ် တစ်ပတ်အတွငး် အရည်အချငး် ြပည့်မီေသာ ေလ�ာက်ထားသူ ရ�ိငုမ်ည့ ်

အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ 

 

အလုပ်�ှာေဖွြခငး် (Work Search)− အလပု်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် အရည်အချငး်ြပည့်မီေစရန ်အလပု်�ှာသည့ ်အားထုတ်မ� အပတ်စဉ် အလပု်�ှာေဖွြခငး် 

အချက်အလက်များကို အလပု်�ှာေဖြွခငး် မှတ်တမ်း (Work Search Log)တွင ်မှတ်တမ်းတငထ်ားရပါမည်။ 



အတိုေကာက်အသံးုအ��နး်များ 

ALJ = Administrative Law Judge (ဥပေဒေရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ) 

BYE = Benefit Year End (အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့ ်ကုနဆုံ်းသည့်ရက်အထိ) 

CWE = Calendar Week End (ရက်သတ� ပတ် အဆုံးသတ် ) 

DWD = Indiana Department of Workforce Development (အငဒ်ယီားနား လုပ်အားတိုးတက်ေရးဌာန) 

MBA = Maximum Benefit Amount (အများဆုံး ရ�ိငုမ်ည့် အကျိုးခံစားခွင့)် 

UI = Unemployment Insurance (အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်) 

USDOL = United States Department of Labor (အေမရိကန ်အလုပ်သမားဌာန) 

WBA = Weekly Benefit Amount (အပတ်စဉ်ရ�ိငုမ်ည့ ်အကျိုးခံစားခွင့ ်ပမာဏ) 

 

 
ပုိမုိသ�ိှိလိပုါက 

ေယဘုယျအချက်အလက်များအတွက်− 

• 1-800-891-6499 

• 1-317-232-7560 (TDD) 
 

၄ငး်သည် တနး်တူညီမ�အခွင့အ်ေရး�ှိေသာ အစီအစဉ် ြဖစပ်ါသည်။ မသနစ်ွမ်းသူများ ေတာငး်ဆုိပါက အရနအ်ကူအညီများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာင်မ�များ ရ�ိငုပ်ါသည်။ ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက Eoကို 

ဆက်သွယ်ရန−် 

 
• 317-233-4380 

• 317-234-3535 (TDD) 
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	မဖြစ်မနေ ပေးရမည့် အချက်အလက်
	အလုပ် စာရင်းသွင်းခြင်း
	မျှော်လင့်ထားရမည့် အချက်များ
	စောင့်ဆိုင်းကာလ (Waiting Period)
	WorkOneမှ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ရန် လိုအပ်ခြင်း
	6

	1) အခြေခံကာလအတွင်း ငွေကြေးမည်မျှ ရရှိခဲ့ပါသနည်း။
	ကျွန်ုပ်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ရရန် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း ရှိမရှိ။ (ဆက်ရန်)

	၂) သင်အဘယ်ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရသနည်း။
	အလုပ်ထွက်ရန် သို့မဟုတ် အလုပ်နားရန် သဘောတူညီချက်ဖြင့် လုပ်ခလစာနှင့် လဲလှယ်ခြင်းကို လက်ခံသော အလုပ်သမားများကို မိမိသဘောနှင့် မိမိအလုပ်ထွက်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။
	8
	ကျွန်ုပ်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ရရန် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း ရှိမရှိ။ (ဆက်ရန်)



	3) သင်သည် အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှာရန် စွမ်းနိုင်ကာ တက်တက်ကြွကြွဖြစ်ပြီး အားလပ်ပါသလား။
	သင့်တော်သည့် အလုပ်မှ ကမ်းလှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
	9
	အကျိုးခံစားခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။ (ဆက်ရန်)


	အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းအတွက် ဆုံးဖြတ်ခြင်း (Determination of Eligibility)
	10
	အသိပေးချက်အား မေးလ်မှ ပို့ပေးရန် တောင်းဆိုသူ၏ တောင်းခံချက်
	မှန်ကန်သော အီးမေးလ်လိပ်စာကို ပေးရန်မှာ




	ကျွန်ုပ်သည် အကျိုးခံစားခွင့် မည်မျှရမည်နည်း။
	ကျွန်ုပ်သည် မည်မျှကြာကြာအကျိုးခံစားခွင့်ကို ရမည်နည်း။
	ကျွန်ုပ်၏ အကျိုးခံစားခွင့်စုစုပေါင်းတွင် ကန့်သတ်ချက် ရှိပါသလား။
	ကျွန်ုပ်၏ တစ်ပတ်လျှင် ငွေပေးချေမှုမည်မျှ ရမည်နည်း။
	တစ်ပတ်လျှင် အများဆုံးရနိုင်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်ပမာဏသည် မည်မျှနည်း။
	ကျွန်ုပ်၏ အကျိုးခံစားခွင့်မှ ကလေးစရိတ်ကို နုတ်မည်လား။
	ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေသည် ပြည်နယ်ကလေးထောက်ပံ့ရေး အေဂျင်စီများကို Title IV-D အောက်တွင် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဆိုင်းထားပြီး ကလေးများ၏ အထောက်အပံ့များအတွက် တွန်းအားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် လက်ရှိတွင် ကလေးအား ထောက်ပံ့ရန် ကြွေးကျန်လျှင်၊ ယခ...


	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်များကို မည်သို့ တွက်ချက်ပါသနည်း။
	ဘဏ္ဍာရေး ဆုံးဖြတ်မှု အရည်အချင်းပြည့်မီချက် (Monetary Determination of Eligibility)တွင် မပါဝင်သည့် အလုပ်ရှင်ထံမှ ရရှိသော လုပ်ခလစာ သို့မဟုတ် အခြေခံကာလအတွင်း ရရှိသည့် လုပ်ခလစာ−
	အလုပ်လျော်ကြေး−
	မည်သည့်အလုပ်ရှင်အတွက်မဆို လုပ်ပေးရသော အလုပ်အားလုံးအတွက်−
	အလုပ်ပြီးမြောက်သည့်အတွက် ငွေသားဖြင့် ပေးခြင်း အပါအဝင် ဝင်ငွေအားလုံးကို တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။


	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်

	ကျွန်ုပ်၏ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေပေးချေမှုကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
	တောင်းခံသည့် ဘောင်ချာ
	ကျွန်ုပ်၏ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေပေးချေမှုကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ (ဆက်ရန်)

	အလုပ်ရှာဖွေသည့် အချက်အလက်
	ကျွန်ုပ် အလုပ်ရှာဖွေရာတွင် အကူအညီများကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
	ကျွန်ုပ်၏ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေပေးချေမှုကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ (ဆက်ရန်)

	ပထမဆုံးအကြိမ် တောင်းဆိုလွှာကို တင်ပြပြီးနောက်

	အကျိုးခံစားခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက။
	အသနားခံလွှာကို မည်သို့ တင်ပြနိုင်မည်နည်း။
	ဥပဒေရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ALJ ကြားနာမှု
	အသနားခံစာကို တင်ပြပါက ကြားနာမှုကို တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့မဟုတ်လျှင် အသနားခံစာသည် ပယ်ပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

	အကယ်၍ သင့်ယခင် အလုပ်ရှင်မှ အသနားခံလွှာတင်ပြခဲ့ပါလျှင်
	ချိန်းဆိုထားသော ကြားနာချိန်ကို မတက်ရောက်နိုင်ပါလျှင်
	ကြားနာချက်ပြီးနောက်
	အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ပင်စင်၊ အလုပ်မှအနားယူခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် အစီအစဉ်မှ ဖြန့်ဝေမှုများကို ရယူထားလျှင် အကျိုးခံစားခွင့်မှ နုတ်ပါမည်လား။ လိုပါသည်။


	အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် အစီအစဉ် (UI BENEFITS PROCESS)
	ဝေါဟာရများ
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