UI ေလ်ွာက္ထားျခင္း
အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား
အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို မည္သူတို့

အြန္လိုင္းျဖင့္ ဖိုင္တြတင္
ဲ သြင္းရန္-

လက္ခံရရွနုိ ိင္သနည္း။

• တနလၤာေန့မွ ၾကာသပေတးေန့အတြင္း နံနက္ 7:30 မွ ညေန 7:30 အထိ

နယူးေယာက္ျပည္နယ္တြင္ သင္အလုပ္လုပ္ပါက အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား
ကို လက္ခံရရွရန္
ိ သင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီနုိင္သည္။ သင္သည္
ေအာက္ပါတို႔နွင့္ ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္သည္-

• ေသာၾကာေန့ နံနက္ 7:30 မွ ညေန 5 အထိ

• သင္၏ အမွား
ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္အကိုင္ဆံုးရွဴးထားသည္
ံ
• ေတာင္းဆိုမႈကို သက္ေသထူရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္မွ
ယခင္ရရွထားေသာ
ိ
ဝင္ေငြ အလံုအေလာက္ရသည္
ွိ
• အလုပ္ခ်က္ခ်င္း လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ရ၊ွ ိ ဆႏၵရျပီ
ွိ း
လုပ္ကုိင္နုိင္သည္

• စေန၊ တနဂၤေႏြေန့ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ 12:01 မွစျပီး စေနေန့ ညေန
7:00 pm တနဂၤေႏြေန့
အခမဲ့ဖုန္း 888-209-8124 သို့လည္း တနလၤာေန့မွ ေသာၾကာေန့၊ နံနက္
8:00 မွ ညေန 5:00 အတြင္း ဖုန္းေခၚဆို၍ ဖိုင္တြ တင္
ဲ
သြင္းနုိင္ပါသည္။
ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 9 ကိုနပ္
ွ ိ ပါ။ TTY/TDD သံုးစြသူ
ဲ မ်ားရီေလး ေအာ္ပေရတာကို 800-662-1220 သို့ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေအာ္ပေရတာအား
888-783-1370 သို့ ဖုန္းေခၚ ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ ဗီဒီယို သို့မဟုတ္ အျခား ရီေလး
ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြသူ
ဲ အမ်ဳးအစားမ်ားအတြ
ိ
က္ သင္၏ ရီေလး ေအာ္ပေရတာကို
ဖုန္းေခၚဆို၍ ေအာ္ပေရတာအား 888-783-1370 သို့ ဖုန္းေခၚ ္ရန္
ေတာင္းဆိုပါ။

• တက္ၾကြစြာ အလုပ္ရွာေဖြလ်က္ရျပီ
ွ ိ း သင္၏ အားထုတ္မႈမ်ား၏
မွတ္တမ္း(အြန္လိုင္း သို့မဟုတ္ စာျဖင္)့ ကို ထားရွသည္
ိ

မည္သည္ကို ဖုိင္တြတင္
ဲ သြင္းရန္ လိုအပ္သနည္း။

သင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းရွမရွ
ိ မေသခ်ာပါကလည္
ိ
း တတ္နုိင္သမွ်
အျမန္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားသင့္သသည္။ သင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရမရွ
ွ ိ ကိ
ိ ု
ကြ်န္ုပ္တို့ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈနွင့္ပတ္
သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကြ်န္ုပ္တို့၏
ေတာင္းဆိုသူ လက္စြစာအု
ဲ
ပ္ရွ အခန္
ိ
း

• သင္၏ နယူးေရာက္ျပည္နယ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သို့မဟုတ္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
မွတ္ပံုတင္ကတ္နံပါတ္(တစ္ခုခုရပါက)
ွိ

2 ကို www.labor.ny.gov/uihandbook တြင္ၾကည့္ရႈေပးပါ။

အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားအတြက္ မည္သို့ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။
အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္
အျမန္ဆံုးနွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအရွဆံ
ိ ုးနည္းလမ္းမွာ www.labor.ny.gov/signin
ရွ ကြ
ိ ်န္ုပ္တို့၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွျဖစ္သည္။
NY.gov ID တစ္ခုကို သင္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ NY.gov
ID တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ေလာ့ဂ္အင္
စာမ်က္နွာေပၚတြင္ရပါသည္
ွိ
။ သင္၏ NY.gov ID ကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္ေစ၊
ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေစ အခက္အခဲရေနပါက
ွိ
ေလာ့ဂ္အင္
စာမ်က္နွာေပၚတြင္ရသည္
ွိ
့ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ၊ NY.gov
ေမးေလ့ရေသာ
ွိ
ေမးခြန္းမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ၊ သို့မဟုတ္ 800-8333000 ကို တနလၤာေန့မွ ေသာၾကာေန့၊ နံနက္ 8:30 မွ ညေန 4:30 အတြင္း
ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

• သင္၏ လူမႈဖူလံုေရး ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္

• သင္၏ စာပို့ရန္လိပ္စာနွင့္ ဇစ္ကုဒ္ အျပည့္အစံု
• တနလၤာေန့မွ ေသာၾကာေန့၊ နံနက္ 8:00 မွ ညေန 5:00 အတြင္း သင့္အား
ကြ်န္ုပ္တို့ ေခၚဆိုနုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္
• သင္၏ နုိင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္နံပါတ္(အေမရိကန္နုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ
ကဒ္တစ္ခုရပါက)
ွိ
• အျခားျပည္နည္မ်ားအပါအဝင္ လြန္ခဲ့သည့္ 18 လအတြင္း သင္၏
အလုပ္ရွင္အားလံုး၏ အမည္နွင့္ လိပ္စာ
• အလုပ္ရွင္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ သို့မဟုတ္ သင္၏ လတ္တေလာအျဖစ္ဆံုး
ဖယ္ဒရယ္ အလုပ္ရွင္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (FEIN)(FEIN သည္ သင္၏ W-2
ေဖာင္ပံုစံမ်ားေပၚတြင္ရသည္
ွိ
)
• သင္သည္ ဖယ္ဒရယ္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သင္၏ SF8 နွင့္ SF50 ေဖာင္ပံုစံ
မိတၱဴမ်ား
• သင္သည္ စစ္တပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါက သင္၏
လတ္တေလာအျဖစ္ဆံုး
ခြျခားမႈ
ဲ
ေဖာင္ပံုစံ (DD 214)

အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးမပါဘဲ ေတာင္းဆိုမႈ တင္သြင္းနုိင္ပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ လိုအပ္ေနပါက သင္၏ ပထမဆံုး
ေငြေပးေခ်မွႈ ေနွာင့္ေနွးနုိင္ပါသည္။
ဝဘ္စာမ်က္နွာမ်ားကို ပရင့္မထုတ္နုိင္ပါက၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ကူးယူရန္
ေဘာပင္နွင့္ စာရြက္တစ္ခု အနားတြင္ထားရွပါ။
ိ
သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို အြန္လိုင္းမွာ ဖိုင္တြတင္
ဲ ျပီး သင္၏
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ တိုက္ရိုက္
ထည့္သြင္းလိုပါက၊ သင့္ဘဏ္ရူတင္းနွင့္ ခ်က္ကင္ အေကာင့္နံပါတ္ပါရွသည္
ိ
့ ခ်
က္လက္မွတ္တစ္ခုလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုမႈကို ဖိုင္တြတင္
ဲ ရန္ အကူအညီ
မည္သို့ရယူနုိင္သနည္း။
သင့္တြင္ မသန္စြမ္းမႈ သို့မဟုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲရျပီ
ွ ိ း ေတာင္းဆိုမွႈ
ဖိုင္တြတင္
ဲ ရန္ အကူအညီလိုပါက မိတ္ေဆြ သို့မဟုတ္ ေဆြမ်ဳးတိ
ိ ု့မွ
ကူညီေပးနုိင္သည္။ သို႔ရာတြင-္
• သင့္အား ၄င္းတို့ ကူညီသည့္အခါနွင့္ သင္၏ PIN ကို အသံုးျပဳသည့္အခါတိုင္း
သင္၏ကူညီသူနွင့္အတူ သင္ရေနရမည္
ွိ
။
• သင္၏ကူညီသူ၏ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ သင့္တြင္ တာဝန္ရသည္
ွိ
• သင္၏ကူညီသူမွ သင့္အားကူညီသည့္အခါ သင္ရမေနပါက၊
ွိ
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္
ရုပ္သိမ္းခံရျခင္းအပါအဝင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခံရနုိင္သည္။

အပတ္စဥ္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင/့္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္အတြက္
မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသကို မည္သို့ ေတာင္းဆိုရမည္နည္း။
သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို ဖိုင္တြတင္
ဲ ျပီးေနာက္ သင္ဆက္လက္
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သည့္ အပတ္တိုင္းအတြက္ အပတ္စဥ္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ကို
သင္ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို www.labor.ny.gov/signin တြင္
အြန္လိုင္း သို့မဟုတ္ ကြ်န္ုပ္တို့၏ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ အခမဲ့ဖုန္းလိုင္းတြင္
888-581-5812 ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။
အပတ္စဥ္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ၊ ေမးခြန္းစဥ္
အမ်ားအျပားကို သင့္အား ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ သင္သည္ အလုပ္သမားဌာနကို
မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသခံေနသည့္အတြက္ သင္၏ အေျဖမ်ားမွာ
စစ္မွန္၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရိုးရိုးသားသား ေျဖဆုိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို “အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားအတြက္
မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသခံျခင္း”ဟုလည္း ေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ရက္သတၱပတ္
တစ္ပတ္သည္ တနလၤာေန့မွ တနဂၤေႏြေန့ အထိျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္
ယခင္အပတ္အတြက္ အပတ္စဥ္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို တနဂၤေႏြေန့တြင္
ေတာင္းဆိုေလ့ရသည္
ွိ
။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို့ေတာင္းဆိုရန္ ေနာက္တပတ္
စေနေန့အထိ သင့္တြင္ အခ်န္ိ ရပါသည္
ွိ
။
ဥပေဒအရ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈ၏ ပထမဆံုးအပတ္မွာ
ေစာင့္ေနသည့္အပတ္ျဖစ္သည္။ ဤအပတ္အတြက္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ကို
သင္ရရွလိ
ိ မ့္မည္မဟုတ္ပါ၊ သို့ေသာ္ သင္သည္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ အဆင့္ရ၊ွ ိ
ဆႏၵရႈ၍
ွ ိ ရွာေဖြေနရမည္ျဖစ္သည္။

အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို မည္သည့္အခ်န္ိ တြင္
စတင္ရရွမည္
ိ နည္း။
သင္၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ကြ်န္ုပ္တို့မွ စိစစ္၍
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သင္၏ ပထမဆံုး ေငြေပးေခ်မႈကို ရရွရန္
ိ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို

ဖိုင္တြတင္
ဲ သည့္အခ်န္ိ မွ
ရက္သတၱပတ္ သံုးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္ၾကာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်န္ိ ၌
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား
ကို သင္ရရွမည္
ိ မဟုတ္ပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု ေတြ႔ရရပါက
ွိ
သင့္အား
တင္ရသည္
ွိ
့ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားအားလံုးကို သင္ရရွလိ
ိ မ့္မည္။

ကြ်န္ုပ္၏အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို အဘယ္သို့ရရွမည္
ိ နည္း။
အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ကို အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါက၊
သင္၏ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို လက္ခံရရွရန္
ိ တိုက္ရိုက္ေငြသြင္းမႈ သို့မဟုတ္
ဒက္ဘစ္ကဒ္ျဖင့္ ရရွလိ
ိ ုျခင္းရွမရွ
ိ သင္
ိ
့အား ေမးလိမ့္မည္။ ဖုန္းျဖင့္
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါက သင္၏ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို ဒက္ဘစ္ကဒ္ျဖင့္
ရရွလိ
ိ မ့္မည္။ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို
ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွေတာ့
ိ
ပါ။ေ

နာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို သင္ေလွ်ာက္ထားျပီးေနာက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ေခၚသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကို
စာျဖင့္ရရွလိ
ိ မ့္မည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍
၄င္းကို ခ်က္ခ်င္းဖတ္ရႈပါ။ ၄င္းက အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ အတြက္
အရည္အခ်င္း
ပည့္ရန္အတြက္ သင့္တြင္ ဝင္ေငြအလံုအေလာက္ရမရွ
ွ ိ သင္
ိ
့အား
ေျပာလိမ့္မည္။ သင္၏ဝင္ေငြအားလံုးကို အေၾကာင္းၾကားစာတြင္
ေဖာ္ျပထားျခင္းရွမရွ
ိ ကိ
ိ ုလည္း ၄င္းက ေျပာလိမ့္မည္။ အေရးၾကီးသည္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က သင္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို
ေသခ်ာေပါက္ရရွလိ
ိ မ့္မည္ကို မေျပာပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္ရန္အတြက္
သင့္တြင္ ဝင္ေငြအလံုအေလာက္ရမရွ
ွ ိ ကိ
ိ ုသာ သင့္အားေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။
လိုအပ္ခ်က္အားလံုးျပည့္မီပါက သင္၏ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား ရိုးရွင္းစြာပင္
စတင္ရရွလိ
ိ မ့္မည္။ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီမႈကို ေတြ႔ရရပါက၊
ွိ
ကြ်န္ုပ္တို့ထံမွ
စာတစ္ေစာင္ကို သင္ရရွလိ
ိ မ့္မည္။
သင္၏လိပ္စာနွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္နွင့္အညီမထားရွ ိ
ပါက အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို သင္ဆံုးရွဴ ံးနုိင္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံစာကို
စာတိုက္မွ တဆင့္ေပးပို႔ျခင္းမရွပါ။
ိ
ရရွလာမည္
ိ
့ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား ေႏွာင့္ေနွး သို့မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမရွေစရန္
ိ
ေမးခြန္းလႊာအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးပို႔ပါ။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံတြင္ ၾကည့္ရႈပါ- ဤအခ်က္အလက္မ်ား စာရြက္ထဲတြင္
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုသူ လက္စြစာအု
ဲ
ပ္ကို www.labor.
ny.gov/uihandbook တြင္ ေတြ႔နုိင္သည္။ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈ ဖုိင္တြ ဲ
တင္သြင္းသည့္အခ်န္ိ က ဤလက္စြစာအု
ဲ
ပ္ကို ရရွရန္
ိ ေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ပါက
သင့္လား ေပးပို့လိမ့္မည္။
ေမးေလ့ရသည္
ွိ
့ ေမးခြန္းမ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို့၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ www.labor.ny.gov/ui/
faq.shtm တြင္ေတြ႔ရနိ
ွ ိ ုင္ပါသည္။
သင္၏ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏အေျခအေနနွင့္ပတ္သက္ေသာ
တိက်သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုရပါက္
ွိ
www.labor.ny.gov/signin တြင္
ကြ်န္ုပ္တို႔ထံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ မက္ေဆ့ခ်တစ္
္ ခု ေပးပို႔ပါ။ ကြ်န္ုပ္၏
အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စာမ်က္နွာ၏ လက္ယာဘက္ အေပၚပိုင္းတြင္ရသည္
ွိ
့
စာအိတ္ပံု အုိင္ကြန္ေပၚတြင္ နွပ္ိ ၍ သင္၏ အြန္လိုင္း အေကာင့္သို့
ဆုိင္းအင္ဝင္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ကြ်န္ုပ္တို့၏ တယ္လီဖုန္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
စင္တာသို႔
888-209-8124 တြင္ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ တနလၤာေန့နွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ျ
ပီးေနာက္ေန့တို့သည္ ဖုန္းေခၚဆုမႈမ်ားအတြက္ အလုပ္အမ်ားဆံုးေန့ရက္မ်ားျဖ
စ္သည္။ ၾကာသပေတးေန့နွင့္ ေသာၾကာေန့မ်ားမွာ ပို၍အလုပ္ပါးသည္။

နယူးေရာက္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားဌာနသည္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အလုပ္ရွင္/အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းသည့္
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တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအေနႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္သည့္အေပၚတြင္မူတည္ျပီး အပိုေဆာင္း ပံံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ကို ရရွႏိိ ုင္ေပသည္။

