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COVID-19 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စန်ငှ့််စပ်လျဉ်းသ ာ အလိုပ်လကမ် ့် အကျ  ်းခံစာ်းခွင့်မ်ျာ်း 

မှတစ်ို-  ဤ တင််းအချကအ်လက ်ည ်2020 ခိုနစှ၊် ဧပပြီလ 17 ရကသ်န ့်အတ ိုင််း အတ အကျဖြစသ် ာ်လည််း

အချ  ျို့သ ာ တင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းမှာ ၎င််းရကသ်နာကပ် ိုင််းတငွ ်သဖပာင််းလ  ာွ်းန ိုငပ်ါ ည။်  

လတတ်သလာအပ်ဒ တအ်သ ကာင််းအရာမျာ်းအတကွ ်vtlawhelp.org က ို ကည့်ပ်ါ။ 

သငသ်ည ်COVID-19 ကှိိုရှိိုနာဗှိိုင််းရပ်စ်က ကာငော့ ်အလိုပ်မရ ှိကတာော့ပါက သှိို ော့မဟိုတ ်အလိုပ်ခ ှိနမ် ာ်းကှိို 

ဖြတက်တာကခ်လံှိိုကရ်ပါက၊ အကအူညအီခ ှိ ျို့ကှိို ရယူနှိိုငက်ဖခရ ှိပါသည။် သင၏်အလိုပ်ရ ငမ်  

ထှိိုသှိို ော့မလိုပ်ရနက်ဖပာ ကာ်းလျှငက်တာငမ်  သငသ်ည ်အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို ကလျှာကထ်ာ်းနှိိုငပ်ါသည။် 

အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းန ငော့ပ်တသ်က၍် အလိုပ်ရ ငမ် ာ်းက ဆံို်းဖြတခ် ကခ် မ တဖ်ခင််းမဟိုတပ်ါ — 

ဖပညန်ယက် ဆံို်းဖြတခ် ကခ် မ တဖ်ခင််းဖြစ်ပါသည။် 

COVID-19 အနတရာယဖ်ြစသ်နစဉအတငွ််း ကျွန်ိုပ် ည ်အလိုပ်လကမ် ့်အကျ  ်းခံစာ်းခွင့်မ်ျာ်းအတကွ်

အရညအ်ချင််းဖပည့်မ်ြီပါ လာ်း။ 

သငသ်ည ်ကြာ်ဖပပါအတှိိုင််းဖြစ်ပါက ကလျှာကထ်ာ်းနှိိုငပ်ါသည်- 

 အလိုပ်မ  ရပ်ဆှိိုင််းခလံှိိုကရ်သည ်သှိို ော့မဟိုတ ်လကလ်ွှတလ်ှိိုကရ်သည်

 အလိုပ်မ  ခငွော့က်ပ်းခလံှိိုကရ်သည်

 သင၏်အလိုပ်ခ ှိနမ် ာ်းကှိို ဖြတက်တာကခ်လံှိိုကရ်သည်

 အလိုပ်ရခ ော့ကသာ်လည််း COVID-19 က ကာင်ော့ အလိုပ်စမတကန်ှိိုငခ် ော့ပါ

 COVID-19 က ကာင်ော့ ပှိတထ်ာ်းကသာ ကက ာင််း သှိို ော့မဟိုတ ်ကကလ်းဖပ စိုကစာငော့က်ရ ာကက်ရ်းစငတ်ာရ ှိကကလ်းကှိို

ဖပ စိုကစာငော့က်ရ ာကရ်န ်အလိုပ်ထကွလ်ှိိုကရ်သည်

 COVID-19 က်ူးစကခ်ထံာ်းရကသာ အှိမ်ကထာငစ်ိုဝငတ်စ်ဦ်းကှိို ဖပ စိုကစာငော့က်ရ ာကရ်န်

အလိုပ်ထကွလ်ှိိုကရ်သည်

 ဆရာဝန၏်ညွှန ်ကာ်းခ ကအ်ရ ကရာဂါကဖခခ  ပ်ဖြငော့က်နကနရသည်

 COVID-19 က်ူးစကခ်လံှိိုကရ်သည ်သှိို ော့မဟိုတ ်ကရာဂါလကခဏာမ ာ်းရ ှိလာပပီ်း

ကရာဂါစစ်ကဆ်းရနလ်ှိိုအပ်ကနသည်

 အှိမ်တငွက်နရနအ်မှိန် ော့ထိုတထ်ာ်းဖခင််းမ ာ်းက ကာငော့ ်အလိုပ်မလိုပ်နှိိုငပ်ါ

 က န််းမာကရ်းဆှိိုငရ်ာအက ကာင််းဖပခ ကမ် ာ်းက ကာငော့ ်အကဝ်းမ အလိုပ်လိုပ်ရန ်သင၏်အလိုပ်ရ ငက်ှိို

ကတာင််းဆှိိုခ ော့ကသာ်လည််း သင၏်အလိုပ်ရ ငမ်  "မရပါ" ဟို ကဖပာ ကာ်းခ ော့သည်



 သင၏်အလိုပ်ရ ငသ်ည ်ကဘ်းကင််းကရ်းလမ််းညွှနခ် ကမ် ာ်းကှိို လှိိုကန်ာဖခင််းမရ ှိဘ  COVID-19

က်ူးစကခ်လံာရနှိိုငက်ဖခရ ှိကသာ အက ှိ ်းအက ကာင််းမဆကီလ ာ်သညော့အ်နတရာယန် ငော့ထ်ှိကတွျို့မှိကစရန်

ဖပ လိုပ်ကနဖခင််းက ကာငော့ ်အလိုပ်မ ထကွလ်ှိိုကသ်ည်

်

သငသ်ည် ကရာဂါကဖခခ  ပ်ဖြငော့က်နကနရဖခင််းက ကာငော့၊် ြ ာ်းကနဖခင််းက ကာင်ော့၊ ကနမကကာင််းကသာ မှိသာ်းစိုဝငတ်စ်ဦ်းကှိို 

ဖပ စိုကစာငော့က်ရ ာကက်နရဖခင််းက ကာင်ော့၊ သှိို ော့မဟိုတ် ကကလ်းကှိို ဖပ စိုကစာငော့က်ရ ာကက်နရဖခင််းက ကာငော့် အလိုပ်မလိုပ်နှိိုငပ်ါက၊ 

 င် ည် Vermont နာမက န််းခ ှိနဝ်ငက်ငရွရှိ မှု နငှ့်် ြကဒ်ရယ် COVID-19 လစာရသည်ော့ခငွော့တ် ို ့်အတကွ် 

အရညအ်ချင််းဖပည့်မ်ြီမှု ရ ှ မရ ှ စစ် ကည့်် င့်ပ်ါ ည။် အလိုပ်လကမ် ့်အကျ  ်းခံစာ်းခွင့်မ်ျာ်းက ို 

သလ ာကထ်ာ်းဖခင််းမဖပ မြီ ၎င််းက ိုလိုပသ ာငပ်ါ။ ြကဒ်ရယ် 

လစာရသည်ော့ခငွော့ဆ်ှိိုငရ်ာဥပကဒအက ကာင််းအရာအသစ်မ ာ်းန ငော့ပ်တသ်က၍် ကျွန်ိုပ်တှိို ော့၏စာမ ကန် ာကှိို ကည်ော့ပါ။ 

သင၏်အလိုပ်ရ ငမ်  "သငော့က်ှိို ရပ်ဆှိိုင််းလှိိုကဖ်ခင််းမဟိုတပ်ါ" သှိို ော့မဟိုတ် "ခငွော့က်ပ်းလှိိုကဖ်ခင််းမဟိုတပ်ါ" ဟို 

ကဖပာသညဖ်ြစ်ကစ မကဖပာသညဖ်ြစ်ကစ အကရ်းပါဖခင််းမရှိ က ကာင််း မ တထ်ာ်းကပ်းပါ။ 

သငအ်လိုပ်မ ထကွရ်ကသာအက ကာင််းရင််းသည် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအတကွ် 

အရညအ်ခ င််းဖပည်ော့မီဖခင််းရှိ  မရှိ ကှိို သင၏်အလိုပ်ရ ငမ် မဟိုတဘ်  ဖပညန်ယမ်  ဆံို်းဖြတပ်ါသည။် 

ကျွန်ိုပ် ည် “အပမ တမ််းဝန်ထမ််းမဟိုတသ် ာ အလိုပ်လိုပ် ”ူ   ိုမ့် ဟိုတ် 

လတွလ်ပ်သ ာကန်ထရို ကတ်ာဖြစသ်နလ ငသ်တာင် အရညအ်ချင််းဖပည့်မ်ြီပါ လာ်း။ 

ဖပည်ော့မီပါသည။် သငသ်ည် ကှိိုယပ်ှိိုငအ်လိုပ်လိုပ်သ၊ူ လတွလ်ပ်ကသာကနထ်ရို ှိကတ်ာ သှိို ော့မဟိုတ

အလတွတ်န််းအလိုပ်လိုပ်သဖူြစ်ပါက၊ သငသ်ည် အထကတ်ငွက်ြာ်ဖပထာ်းသည်ော့ 

အဖခာ်းကသာစံနှုန််းမ ာ်းန ငော့က်ှိိုကည်လီျှင် အရညအ်ခ င််းဖပည်ော့မီနှိိုငပ်ါသည။် 

Vermont သည် ထှိိုအက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့အ်တကွ် စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ာ်းန ငော့် ကလျှာကထ်ာ်းမှုဆှိိုငရ်ာလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းကှိို 

ြ ွျို့စည််းလိုပ်ကဆာငက်နဆ ဖြစ်ပါသည။် ဤကလျှာကထ်ာ်းမှုအသငော့ဖ်ြစ်သည်ော့အခါ 

သငထ်မံညသ်ှိို ော့ဆကသ်ယွန်ှိိုငက် ကာင််းကှိို ၎င််းတှိို ော့အာ်းအသှိကပ်းရန် အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနဝဘဆ်ှိိုက် ထံ 

သာွ်းကရာကပ်ါ။ 

မ တခ် က-် သင၏်အကသ်းစာ်းလိုပ်ငန််းသည် "လစာကငဆွှိိုငရ်ာကာကယွမ်ှု" SBA ကခ ်းကငွ သှိို ော့မဟိုတ် 

စီ်းပွာ်းကရ်းဆှိိုငရ်ာထှိခှိိုကမ်ှုအနတရာယက်ခ ်းကငအွတကွ် ကလျှာကထ်ာ်းထာ်းပါသလာ်း။ ထှိိုကငကွပ်းကခ ဖခင််းသည် 

ပံိုမ နန်ာရီမ ာ်းကှိိုထှိန််းသှိမ််းထာ်းနှိိုငခ်ငွော့် ကပ်းစွမ််းပါသလာ်း။ ကပ်းစွမ််းပါက၊ သငသ်ည် ပရို ှိဂရမ်အသစ်တစ်စံိုတစ်ရာအရ 

အလိုပ်လက်မ ော့ အက ှိ ်းခံစာ်းခွငော့ ်မ ာ်းက ရရှိ နင်ကဖခမရှိ ပါ။ 
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်

ကျွန်ိုပ် ည် ယခိုနစှ၏် အနည််း ို်ံး အလိုပ်မှတတ်မ််းလ ိုအပ်ချကမ်ျာ်းက ို ဖပည့်မ်ြီဖခင််းမရ ှပါက ဘယလ် ိုဖြစမှ်ာပါလ ။ 

ဖပည်ော့မီပါသည။် သငော့တ်ငွ် သှိသာထငရ် ာ်းကသာ အလိုပ်မ တတ်မ််းမရှိ လျှငက်တာငမ် ၊ သငသ်ည် ယခိုအခ ှိနအ်တငွ််းတငွ

အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို ရရှိ နှိိုငပ်ါသည။်  

ကျွန်ိုပ် ည် အသမရ ကန်ဖပညသ်ထာငစ်ို၏န ိုငင်ံ ာ်းမဟိုတပ်ါက အရညအ်ချင််းဖပည့်မ်ြီပါ လာ်း။ 

ကယဘိုယ အာ်းဖြငော့် သငသ်ည် အကမရှိကနဖ်ပညက်ထာငစ်ို၏နှိိုငင်သံာ်းမဟိုတပ်ါက၊ သငသ်ည် ယခိုတငွ် 

အကမရှိကနဖ်ပညက်ထာငစ်ို၌အလိုပ်လိုပ်ရန် တရာ်းဝငခ်ငွော့ဖ်ပ ခ ကရ်ှိ လျှင၊် ယခငအ်လိုပ်လိုပ်စဉက ခငွော့ဖ်ပ ခ ကတ်စ်ခို 

ရှိ ထာ်းလျှင၊် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအတကွ် အရညအ်ခ င််းဖပည်ော့မီပါသည။် အမ ှိ ်းသာ်းဆှိိုငရ်ာ 

အလိုပ်ခန် ော့အပ်မှုဥပကဒပကရာဂ ကတ်ငွ် ယအခ ှိန၌် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအတကွ် 

သင၏်အရညအ်ခ င််းဖပည်ော့မီမှုန ငော့ပ်တသ်ကသ်ည်ော့ ကျွန်ိုပ်တှိို ော့သှိရှိ ထာ်းကသာအရာ၊ မသှိထာ်းကသာအရာမ ာ်းအတကွ် 

ဖခံ ငံိုသံို်းသပ်ခ က် ရှိ ပါသည။် 

စာရွကစ်ာတမ််းအကထာကအ်ထာ်းမရှိ ကသာ ကရွှျို့ကဖပာင််းကနထှိိုငသ်မူ ာ်းသည် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို 

မရရှိ နှိိုငပ်ါ။ 

သငသ်ည် Vermont တငွက်နထှိိုငပ်ါသလာ်း။ သငသ်ည် အကမရှိကနဖ်ပညက်ထာငစ်ိုတငွအ်လိုပ်လိုပ်ရန် သင၏် 

ကရွှျို့ကဖပာင််းကနထှိိုငမ်ှုကြာ်ဖပခ က် သှိို ော့မဟိုတ် အခငွော့ရ်ှိ မှုန ငော့ပ်တသ်က၍် ကမ်းဖမန််းလှိိုသညမ် ာ်းရှိ ပါသလာ်း။ AALV ထံ 

သှိို ော့မဟိုတ် South Royalton ဥပကဒန ငော့ဆ်ှိိုငက်သာကဆ်းခန််း ထံ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

အပတစ်ဉသငသွ က်းမညမ် ရရ ှန ိုငပ်ါ လ ။ 

ထံို်းစံအတှိိုင််း ဖပညန်ယသ်ည် သင၏်အပတစ်ဉအက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့ပ်မာဏကှိို 

ဤကြာ်မ ျူလာကှိိုအသံို်းဖပ ၍သတမ် တတ်ကွခ် ကပ်ါသည။် အမ ာ်းဆံို်းပမာဏမ ာ တစ်ပတလ်ျှင် $513 ဖြစ်ပါသည။် 

သငသ်ည် ယခို COVID-19 က ကာငော့် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအတကွ် အရညအ်ခ င််းဖပည်ော့မီပါက (ဥပမာ၊ 

သငော့တ်ငွ် အလိုပ်မ တတ်မ််းမ ာ်းမ ာ်းစာ်းစာ်းမရှိ ဖခင််းက ကာငော့် သှိို ော့မဟိုတ် သငသ်ည် 

လတွလ်ပ်ကသာကနထ်ရို ှိကတ်ာဖြစ်ကနကသာက ကာငော့)်၊ Vermont သည် သင၏်အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအာ်း 

တကွခ် ကပံ်ိုန ငော့ပ်တသ်ကသ်ည်ော့ စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ာ်းကှိို ကရ်းဆွ ကနဆ ဖြစ်ပါသည။် ပမာဏသည် တစပ်တလ်ျှင် 

$191 (ကနာကဆ်ံို်းသံို်းလရှိ  ဖပညန်ယပ် မ််းမျှ အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်း၏တစ်ဝက)် န ငော့် တစ်ပတလ်ျှင် $513 

 ကာ်း ဖြစ်ပါလှိမ်ော့မည။် 

သငသ်ည် အပတစ်ဉကတာင််းဆှိိုခ ကက်ှိို တငဖ်ပပါက၊ သငသ်ည် အပတစ်ဉတှိိုင််းတငွ် "ကပ်ကရာဂါဆှိိုင်ရာ 

အလိုပ်လက်မ ော့ ကလ ာ်က က်း" $600 က အပရရှိ လှိမ်ော့ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထကငွက က်းက 2020 ခိုန စ်၊ ဇူလင်လ 

31 

Vermont Legal Aid / Legal Services Vermont / vtlawhelp.org  -  Page  3 of 8 

https://www.nelp.org/publication/immigrant-workers-eligibility-unemployment-insurance/
https://www.aalv-vt.org/
https://www.vermontlaw.edu/academics/clinics-and-externships/south-royalton-legal-clinic/contact-us
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/calculating-your-ui-benefits
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ရကက်န ော့မတှိိုငမီ်အထှိ ရရ ှိနှိိုငပ်ါသည။် သငသ်ည ်တစ်စှိတတ်စ်ပှိိုင််းအလိုပ်လကမ် ော့ဖြစ်ကနဖခင််းဖြစ်လျှငက်တာငမ်  ၎င််းကှိို 

ရရ ှိနှိိုငပ်ါသည။်  

ဖပဿနာဖြစပွ်ာ်းသနစဉအတငွ််း အလိုပ်လကမ် ့်အာမခအံကျ  ်းခံစာ်းခွင့်မ်ျာ်းက ို ဘယသ်လာက ်ကာ ကာ ရရှ န ိုငပ်ါ လ ။ 

သငသ်ည ်အရညအ်ခ င််းဖပညော့မီ်ပါက 39 ပတ ်ကာသညအ်ထှိ သှိို ော့မဟိုတ ်2020 ခိုန စ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ 31 မတှိိုငမီ်အထှိ -- 

မညသ်ညော့အ်ရာက အရငဖ်ြစ်ပွာ်းသညဖ်ြစ်ကစ၊ အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို ရရ ှိနှိိုငပ်ါသည။်

ကျွန်ိုပ် ည ်ယခိုနစှအ်တကွ ်ကျွန်ိုပ်၏ အလိုပ်လကမ် ့်အကျ  ်းခံစာ်းခွင့်က် ို 26 ပတအ်ထ  အ ံို်းဖပ ပပြီ်းဖြစပ်ါက 

ဘယလ် ိုဖြစမှ်ာပါလ ။ 

သငသ်ည ်ကနာကထ်ပ်ကတာင််းဆှိိုခ ကက်ှိို တငဖ်ပခ ော့ကာ အရညအ်ခ င််းဖပညော့မီ်ပါက၊ ကနာကထ်ပ် 13 

ပတထ်ပ်တှိို်းထာ်းကသာ အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို ရရ ှိနှိိုငပ်ါသည။် ၎င််းကှိိုကလျှာကထ်ာ်းရနအ်တကွ်

ဖပနလ်ညတ်ငဖ်ပရန ်ကသခ ာပါကစ။ 

သလ ာကထ်ာ်းရန်အတကွ ်မည ်ည့်အ်ချကအ်လကမ်ျာ်းက ို လ ိုအပ်ပါ လ ။ 

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနဝဘဆ်ှိိုကရ် ှိ ဤစာမ ကန် ာကအာကက်ဖခရ ှိစာရင််း ကှိို ကညော့ပ်ါ။ တတန်ှိိုငသ်မျှ 

အခ ကအ်လကမ် ာ်းမ ာ်းရယကူာ အသငော့ဖ်ပငထ်ာ်းပါ။ 

ကြာ်ဖပပါအတှိိုင််းဆှိိုပါက အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနမ  အက ဖြတလ်ကူက်ီးသည ်သင ်န ငော့/်သှိို ော့မဟိုတ ်သင၏်အလိုပ်ရ ငထ်ံ

ဆကသ်ယွပ်ါမည-် 

 သတင််းအခ ကအ်လကက်ပ ာကဆ်ံို်းကနသည၊် သှိို ော့မဟိုတ်

 ထှိိုကှိစစရပ်တစ်စံိုတစ်ရာန ငော့ပ်တသ်က၍် သငန် ငော့ ်သင၏်အလိုပ်ရ ငမ်  သကဘာမတပူါ။

အက ဖြတလ်ကူက်ီးလှိိုအပ်ကသာ သတင််းအခ ကအ်လကမ် ာ်းကှိိုရ ာကြွရာတငွ ်ကညူကီပ်းရန ်

အကကာင််းဆံို်းလိုပ်ကဆာငက်ပ်းပါ။ သငော့တ်ငွ ်ဤသတင််းအခ ကအ်လကတ်စ်စံိုတစ်ရာကှိို  ကညော့ခ်ငွော့မ်ရ ှိပါက 

၎င််းတှိို ော့ကှိိုကဖပာဖပပါ။ 

ဘယလ် ိုသလ ာကထ်ာ်းရမှာပါလ ။ 

https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/establishing-unemployment-claim
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Vermont တငွ၊် အလိုပ်လကမ် ော့ကလ ာ်က က်းအတကွ ်ကနဦ်းကတာင််းဆှိိုခ ကမ် ာ်းကှိို ြိုန််း သှိို ော့မဟိုတ ်အွနလ်ှိိုင််းဖြငော့ ်

ဖပ လိုပ်ရပါမည။် 1-877-214-3330 သှိို ော့မဟိုတ ်1-888-807-7072 ထ ံြိုန််းကခေါ်ဆှိိုပါ။ Vermont 

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနတငွ ်အွနလ်ှိိုင််းကြာငရ် ှိပါသည။် ကြာငက်ှိို ဤကနရာတငွ ်ပပီ်းစီ်းကအာငဖ်ြညော့စ်ွကက်ပ်းပါ။  

သငသ်ည ်လတွလ်ပ်ကသာကနထ်ရှိိုကတ်ာ၊ ကှိိုယပ်ှိိုငအ်လိုပ်လိုပ်သ ူသှိို ော့မဟိုတ ်"အပမ တမ််းဝနထ်မ််းမဟိုတက်သာ" 

အလိုပ်လိုပ်သဖူြစ်ပါက၊ သင၏်ကတာင််းဆှိိုခ ကက်ှိိုြွ ျို့စည််းတငဖ်ပနှိိုငဖ်ခင််းမဖပ မီ ရကသ်တတ ပတအ်နည််းငယ ်

 ကာဖမငော့န်ှိ ိုငပ်ါသည။် Vermont သည ်ထှိိုအက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့အ်တကွ ်စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ာ်းန ငော့ ်

ကလျှာကထ်ာ်းမှုဆှိိုငရ်ာလိုပ်ငန််းစဉမ ာ်းကှိို ြွ ျို့စည််းလိုပ်ကဆာငက်နဆ ဖြစ်ပါသည။် 

ဤကလျှာကထ်ာ်းမှုအသငော့ဖ်ြစ်သညော့အ်ခါ သငထ်မံညသ်ှိို ော့ဆကသ်ယွန်ှိိုငက် ကာင််းကှိို ၎င််းတှိို ော့အာ်းအသှိကပ်းရန ်

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနဝဘဆ်ှိိုက် ထ ံသာွ်းကရာကပ်ါ။ 

ကတာင််းဆှိိုမှုဖပ လိုပ်ရနအ်တကွ ်အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနထ ံဆကသ်ယွဖ်ခင််းမဖပ မီတငွ၊် ၎င််းတှိို ော့၏

လှိိုအပ်ကသာအခ ကအ်လကမ် ာ်းစာရင််းမ  သတင််းအခ ကအ်လကမ် ာ်းကှိို ရယစူိုကဆာင််းပါ။ 

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနသည ်ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုမှုမ ာ်းစွာကှိို ကှိိုငတ်ယွက်ဖြ ကာ်းကနရဖခင််းက ကာငော့ ်

ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုဆကသ်ယွန်ှိိုငရ်န ်အခ ှိနအ်နည််းငယ ် ကာဖမငော့န်ှိ ိုငပ်ါသည။် 

ဘယသ်လာက ်ကာ ကာသစာင့်ရ်မှာပါလ ။ 

ယခိုအခ ှိနတ်ငွ၊် အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနတငွ ်အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအတကွ်

ကစာငော့ဆ်ှိိုင််းကာလသတမ် တခ် က ်မရ ှိကသ်းပါ။ 

ပံိုမ နအ်ခ ှိနမ် ာ်းတငွ၊် သင၏် ပထမဆံို်းကငကွပ်းကခ မှုကှိိုရရ ှိရန ်န စ်ပတခ်န် ော့  ကာဖမငော့တ်တပ်ါသည။် 

ကပ်ကရာဂါဖြစပ်ွာ်းမှုက ကာငော့၊် ပှိိုမှိိုကစာငော့ဆ်ှိိုင််းရန ်လှိိုအပ်နှိိုငပ်ါသည။် သင၏်ပထမဆံို်းကငကွပ်းကခ မှုကှိို 

ရရ ှိမညော့အ်ခ ှိနအ်ာ်း အတှိအက မသှိနှိိုငပ်ါ။ 

ကျွန်ိုပ် ည ်အရညအ်ချင််းဖပည့်မ်ြီပပြီ်းသနာက ်တစခ်ိုခိုလိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပါ လာ်း။ 

သငအ်လိုပ်မလိုပ်နှိိုငက်သာက ကာငော့ ်သှိို ော့မဟိုတ ်သင၏်အလိုပ်ခ ှိနမ် ာ်းကှိိုဖြတခ် လှိိုကက်သာက ကာငော့ ်

သင၏်ကတာင််းဆှိိုခ ကက်ှိို အပတတ်ှိိုင််း ဆကလ်ကတ်ငဖ်ပထာ်းပါ။ သင၏် အမညက်နာကဆ်ံို်းစာလံို်းမ ာ A-E 

န ငော့စ်တငပ်ါက၊ သင၏်အပတစ်ဉကတာင််းဆှိိုခ ကက်ှိို တနလလာကန ော့မ ာ်းတငွ ်တငဖ်ပပါ၊ F-L န ငော့စ်တငပ်ါက 

အဂလ ါကန ော့မ ာ်းတငွ ်တငဖ်ပပါ၊ M-R န ငော့စ်တငပ်ါက ဗိုဒဓဟ်ူးကန ော့မ ာ်းတငွ ်တငဖ်ပပါ၊ S-Z န ငော့စ်တငပ်ါက 

ကသာ ကာကန ော့မ ာ်းတငွ ်တငဖ်ပပါ။ 

https://vermont.force.com/DOLClaim/s/
https://labor.vermont.gov/CARESact_Vermont/SelfEmployed
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/establishing-unemployment-claim
https://uipublic01.labor.vermont.gov/Claimantportal/portal/login.aspx


်

ော့ ှိို

်

သငသ်ည် အလိုပ်ရ ာကနဖခင််းဖြစ်က ကာင််း သကက်သဖပရနလ်ှိိုအပ်ဖခင််းမရှိ ဟို 

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနမ ကဖပာ ကာ်းလာသညအ်ထှိ။ အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနသည် 

ကှိိုရို ှိနာဗှိိုင််းရပ်စ်ကပ်ကရာဂါဖြစ်ကနစဉအတငွ််း ထှိိုလမူ ာ်း၏က န််းမာကရ်း သှိို ော့မဟိုတ် အဖခာ်းသမူ ာ်း၏က န််းမာကရ်းကှိို 

အနတရာယမ်ဖြစ်ကစလှိိုပါ။ သငသ်ည် အလိုပ်အငတ်ာဗ ျူ်းမ ာ်းသာွ်းခ ော့က ကာင််း၊ အလိုပ်ဆှိိုငရ်ာအခငွော့အ်လမ််းပ ွမ ာ်း 

တကက်ရာကခ် ော့က ကာင််း၊ စသညတ်ှိို ော့ကှိို ဖပသရနမ်လှိိုအပ်ပါ။ 

၎င််း ည် ကျွန်ိုပ်၏အကျ  ်းခစံာ်းခွင့််မျာ်း၊ သနရာထ ိုငခ်င််း၊ နငှ့်် ကျန််းမာသရ်းသစာင့်သ်ရှာကမ်ှုတ ို ့်က ို

မည်  ို ့်အကျ  ်း ကသ်ရာကသ်စပါမညန်ည််း။ 

သငသ်ည် 3SquaresVT (အစာ်းအစာတဆံှိပ်နှိ ပ်ဖခင််းမ ာ်း)၊ ကလာကစ်ာဆအီကအူည၊ီ အကထကွထအွကအူည၊ီ 

ကမ််းလငော့က်ထာကက်မူှု၊ သှိို ော့မဟိုတ် SSI တှိို ော့က ော့သှိိုကော့ သာ အမ ာ်းဖပညသ်ဆူှိိုငရ်ာအကအူညကီှိို ရယထူာ်းပါက၊ 

အဆှိိုပါပရို ှိဂရမ်တစ်ခိုစီအတကွ် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့ထ်မံ  သငရ်ရှိ ထာ်းကသာကငကွ က်းအက ကာင််းကှိို 

သတင််းကပ်းပှိို ော့ရပါမည။် ကယဘိုယ အာ်းဖြငော့် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့က်ှိို စတငရ်ရှိ သည်ော့အခါ 10 ရကအ်တငွ််း 

ထှိိုကငကွ က်းအက ကာင််းကှိို သတင််းကပ်းပှိို ော့သငော့ပ်ါသည။် အလိုပ်လကမ် ော့ဖြစ်မှုက ကာငော့် အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းရရှိ ကနစဉတငွ

သငရ်ရှိ ကသာ အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့ပ်မာဏကပေါ်မူတည၍် သင၏် အဖခာ်းကသာအက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို 

ကလျှာော့ခ  သှိို ော့မဟိုတ် ရပ်တန် ော့မည် ဖြစ်ပါသည။် 

သငော့အ်ကနဖြငော့် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအတကွ် အရညအ်ခ င််းဖပည်ော့မီမှုမရှိ ကတာော့သည်ော့အခါ သင၏်

3SquaresVT၊ ကလာကစ်ာဆအီကအူည၊ီ အကထကွထအွကအူည၊ီ ကမ််းလငော့က်ထာကက်မူှု၊ သှိို ော့မဟိုတ် SSI တှိိုက

ရရှိ နှိိုငရ်နအ်တကွ် ထှိိုပရို ှိဂရမ်တစ်ခိုစီထသံှိို ော့လည််း သတင််းပှိို ော့သငော့ပ်ါသည။် 

သငော့တ်ငွ် တနြ်ှိို်းနည််းအှိမ်ရာရှိ ပါက၊ (သငသ်ည် တနြ်ှိို်းနည််းအကဆာကအ်ဦတငွ် ကနထှိိုငက်နပါက) သင၏်ကဖမရ ငထ်ံ 

သှိို ော့မဟိုတ် (သငသ်ည် ပိုဒမ် 8 ကဘာကခ် ာက ော့သှိိုကော့ သာ င ာ်းရမ််းမှုဆှိိုငရ်ာအကအူညကီှိို ရယထူာ်းပါက) သင၏် 

အှိမ်ရာအာဏာပှိိုငထ်ံ သင၏် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းအက ကာင််းကှိို သတင််းပှိို ော့သငော့ပ်ါသည။် 

အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်းကှိို ရရှိ ကနစဉတငွ် သင၏်င ာ်းရမ််းမှုရ ယယ်ာမ ာ ဖမငော့တ်ကသ်ာွ်းနှိိုငပ်ါသည။် သင၏်

အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့မ် ာ်း ရပ်သာွ်းသည်ော့အခါတငွလ်ည််း သင၏်င ာ်းရမ််းမှုရ ယယ်ာ ဖပနက် သာွ်းကစရနအ်တကွ

သတင််းပှိို ော့သငော့ပ်ါသည။် 

Medicaid သည် "ကပ်ကရာဂါအတငွ််း အလိုပ်လကမ် ော့ဖြစ်မှုဆှိိုငရ်ာ ကလ ာ်က က်း" န ငော့စ်ပ်လ ဉ်းကသာ တစ်ပတလ်ျှင် 

$600 အတကွမ် လွ ၍ ဤ အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့က်ငကွ က်းကှိိုလည််း ထည်ော့သငွ််းကရတကွပ်ါသည။် သငသ်ည် 

Vermont Medicaid ထသံှိို ော့လည််း သင၏် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့က်ငကွ က်းအက ကာင််းကှိို 

သတင််းပ ာသငော့ ်ပါသည်။ လူအမ ာ် စိုသည် အပ အလိုပ်လက်မ ော့ အက ှိ ်းခံစာ်းခွငော့ ်မ ာ်းကရယူကာ ၎င််းတ ာ၏ 

Medicaid က 
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ထှိန််းသှိမ််းထာ်းသငော့သ်ညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တှိို ော့ယဆူပါသည။် သင၏် Medicaid ကဖပာင််းလ သာွ်းက ကာင််း သှိို ော့မဟိုတ် 

ပပီ်းဆံို်းသာွ်းက ကာင််း ကဖပာ ကာ်းသည်ော့စာကှိို လကခ်ရံရှိ ပါက၊ 

ကျွန်ိုပ်တှိို ော့ထံ က န််းမာကရ်းကစာငော့က်ရ ာကမ်ှုဆှိိုငရ်ာကထာကခ်အံာ်းကပ်းသရူို ံ်း (HCA)သှိို ော့

ဆကသ်ယွက်ပ်းပါ။ က န််းမာကရ်းကစာငော့က်ရ ာကမ်ှုဆှိိုငရ်ာ ကထာကခ်အံာ်းကပ်းသနူ ငော့် စကာ်းကဖပာဆှိိုရန် 1-800-917-7787 

သှိို ော့ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုပါ၊ သှိို ော့မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တှိို ော့၏ အကအူညကီတာင််းခမံှုကြာငက်ှိို ဖြည်ော့စွကက်ပ်းပါ။ Vermont 

နယသ်ာ်းမ ာ်းအတကွ် HCA သည် အခမ ော့ဝနက်ဆာငမ်ှုဖြစ်ပါသည။် 

ကျွန်ိုပ်က ိုဖငင််း ို လ ိုကပ်ါက မည်  ိုဖ ့်ြစမှ်ာပါလ ။ 

သငသ်ည် အယခူကံရ်းသာ်းတငဖ်ပရန် ထှိိုကန ော့မ စ၍ ရကက်ပါင််း 30 အခ ှိနရ်ပါသည။် သှိိုကော့ သာ် 

အခ ှိ ျို့ကသာဖငင််းဆှိိုမှုမ ာ်းကှိို အယခူဝံငစ်ရာမလှိိုဘ  ကဖြရ င််းနှိိုငပ်ါသည။် အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနသည် ယခိုအခါတငွ

ကလျှာကထ်ာ်းမှုမ ာ်းစွာန ငော့ပ်တသ်က၍် ကဆာငရွ်ကက်နလျှကရ်ှိ ပပီ်း၊ ၎င််းတှိို ော့ထ ရှိ တစ်ဝကခ်န် ော့မ ာ စနစ်တငွ် 

လံိုကလာကသ်ည်ော့အခ ကအ်လကမ်ရှိ ကသာက ကာငော့် ကနဦ်းဖငင််းဆှိိုမှုမ ာ်းကှိို လကခ်ရံရှိ ကန ကပါသည။် 

အယခူမံဝငမီ်တငွ် သငသ်ည် ကတာင််းဆှိိုခ ကန် ငော့ပ်တသ်က၍် ကဖြရ င််း၍ရနှိိုငက်ဖခရ ှိသတူစ်ဦ်း ဟိုတ် မဟိုတသ်ှိရန် 

သတမ် တထ်ာ်းကသာကန ော့တငွ် အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနသှိို ော့ဆကသ်ယွရ်န် ကကှိ ်းစာ်းသငော့ပ်ါသည။် သင၏် 

အမညက်နာကဆ်ံို်းစာလံို်းမ ာ A-E န ငော့စ်တငပ်ါက၊ တနလလာကန ော့မ ာ်းတငွ် ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုပါ၊ F-L န ငော့စ်တငပ်ါက 

အဂလ ါကန ော့မ ာ်းတငွ် ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုပါ၊ M-R န ငော့စ်တငပ်ါက ဗိုဒဓဟ်ူးကန ော့မ ာ်းတငွ် ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုပါ၊ S-Z န ငော့စ်တငပ်ါက 

ကသာ ကာကန ော့မ ာ်းတငွ် ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုပါ။   

သင၏် အလိုပ်လကမ် ော့အက ှိ ်းခစံာ်းခငွော့ဆ်ှိိုငရ်ာ ဖငင််းဆှိိုမှုအတကွ် အယခူဝံငရ်န် လှိိုအပ်ဖခင််း ရှိ  မရှိ  ဆံို်းဖြတန်ှိိုငရ်န် 

ကျွန်ိုပ်တှိို ော့ကညူကီပ်းနှိိုငပ်ါသည။် ကြာငက်ှိိုဖြည်ော့စွကက်ပ်းပါ ကျွန်ိုပ်တှိို ော့သငော့ထ်ံ ြိုန််းဖပနက်ခေါ်ကပ်းပါမည။် 

သင၏်အခ ကအ်လကမ် ာ်းသည် Vermont ဥပကဒကရ်းရာအကအူညနီ ငော့် Vermont 

ဥပကဒကရ်းရာဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းန ငော့ပ်တသ်က၍် အကအူညကီပ်းရန် ကတာင််းဆှိိုမှုမ ာ်းကှိို စစ်ကဆ်းကပ်းကသာ Vermont 

ဥပကဒကရ်းရာဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းထံ ကရာကသ်ာွ်းပါလှိမ်ော့မည။် သငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တှိို ော့ထံ 1-800-889-2047 သှိို ော့လည််း 

ြိုန််းကခေါ်ဆှိိုနှိိုငပ်ါသည။် 

သငသ်ည် အယခူဝံငရ်နမ်လှိိုပါက၊ သင၏်ဖငင််းဆှိိုမှု သှိို ော့မဟိုတ် "ဆံို်းဖြတခ် ကစ်ာလွှာ" ကပေါ် ရှိ ကန ော့စွ မ စတငက်ာ 

ရကက်ပါင််း 30 အတငွ််း အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနထံ ကမ်းလ်ပှိို ော့ကပ်းရန် ကသခ ာပါကစ။ သင် အယခူဝံငလ်ှိိုက ကာင််း 

၎င််းတှိို ော့ကှိို ကဖပာဖပပါ။ သငသ်ည် သင၏်အယခူကံှိို ကမ်းလဖ်ြငော့၊် ြကစ််ဖြငော့် သှိို ော့မဟိုတ် အကရာကက်ပ်းပှိိုဖ ော့ခင််းဖြငော့ဖ်ြစ်ကစ 

ကပ်းပနော့  င်ကသာ်လည််း၊ သင်ကပ်းပ ာကသာအခ ှိန်သည် ဖငင််းဆမှုစာလွ ရှိ ကန ာစွ မ စတင်ကာ ရက်ကပါင််း 30 အတွင််း 
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ဖြစ်ရပါမည။် သင၏်အယခူစံာလွှာတငွ ်ပါဝငရ်မညော့အ်က ကာင််းအရာအကသ်းစှိတ်အတကွ ်

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာနဝဘဆ်ှိိုကက်ှိို  ကညော့က်ပ်းပါ။ သငော့စ်ာကှိိုမှိတတ ျူက်ူး၍ မှိတတ ျူကှိို သှိမ််းထာ်းပါ။ 

သငသ်ည ်အယခူကံြာငက်ှိိုအသံို်းဖပ လှိိုပါက၊ UI ကတာင််းဆှိိုမှုဆှိိုငရ်ာအယခူကံြာငက်ှိို အသံို်းဖပ နှိိုငပ်ါသည။် 

၎င််းကှိိုဖြညော့စ်ွကက်ာ မှိတတ ျူက်ူး၍ မှိတတ ျူကှိိုသှိမ််းထာ်းပါ။ 

စီမံခန် ော့ခွ မှုဆှိိုငရ်ာဥပကဒ တရာ်းသကူက်ီး (ALJ) သည ်သင၏်ကတာင််းဆှိိုခ ကန် ငော့ ်ဖငင််းဆှိိုမှုကှိို 

ဖပနလ်ညဆ်န််းစစ်မညဖ်ြစ်ကာ သငသ်ည ်ြိုန််းဖြငော့ ်ကာ်းနာဖခင််းကှိို ဖပ လိုပ်ရပါလှိမ်ော့မည။် အယခူလံိုပ်ငန််းစဉဆှိိုငရ်ာ 

အကသ်းစှိတအ်ခ ကမ် ာ်းအတကွ ်သင၏်  ကာ်းနာမှုဆှိိုငရ်ာအသှိကပ်းစာ၏ကက ာဘကက်ှိို ကညော့ပ်ါ သှိို ော့မဟိုတ ်

အလိုပ်သမာ်းကရ်းရာဌာန၏ဝဘဆ်ှိိုကက်ှိို ကညော့ပ်ါ။ 

https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/claimant-appeal-information
https://labor.vermont.gov/sites/labor/files/doc_library/B-12-UI-Claimant-Appeal-Form1.pdf
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/claimant-appeal-information
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/claimant-appeal-information



