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အလပ်ုရ ငန် င  ်အလပ်ုသမာားသည ်ဤစာရွကစ်ာတမ်ားမိတတ ူကိ ုသမ်ိားဆညာ်းထာားသင သ်ည။် 

ဗာားရ ငာ်း- 02/2022 

 
SMC 14.28 Voluntary Healthcare Expenditure (EXP) Waiver (စေတနာအစ  ာက ်က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတ)် 

ေွန   ်ွှတခ်ြင််း - 2022 

Improving Access to Medical Care for Hotel Employees (ဟိ တယဝ်နထ်မ််းမ ာ်းအတကွ် စ ်းဝ ်းစောင စ်  ာကမ်ှု ရယြူွင  ်တိ ်းခမြှင ခ်ြင််း) Seattle Municipal 

Code (SMC, Seattle ခမြူနေီီပယ ်ေည််းမ ည််းအေ ) 14.28 အရ  ေဉ် ိ အပ်စသာ က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတအ်တကွ ်အ  ပ်  င၏်ကမ််း  မ််းြ က်ကိ  

ခငင််း ိ ထာ်းသည  ်ဝနထ်မ််းအာ်း ဤစ ာငပ်  ေ ကိ  ပ  ပိ ်းစပ်းနိ ငပ် သည။် ေွန   ်ွှတ ်ိ စသာဝနထ်မ််းမ ာ်းသည ်ဤစ ာငက်ိ  စေ စေ ေပ်ေပ်  တရ်ှု၍ ေ နှုန််းခပည မီ်ခြင််း   ိ၊မ  ိ 

   ်းခ တရ်န ် ိ အပ်သည။် 

 

ဤစ ာငန် င ပ်တသ်ကသ်ည စ်မ်းြွန််းမ ာ်း  ိသည  ်အ  ပ်  ငမ် ာ်းန င  ်အ  ပ်သမာ်းမ ာ်းသည ်Office of Labor Standards (OLS, အ  ပ်သမာ်းေ နှုန််းမ ာ်းရ  ်း) 206-256-

5297 သိ    ကသ်ယွ်နိ ငသ်ည ်သိ  မဟ တ် OLS ဝဘ ်ိ ဒတ်ငွ ်http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/hotel-employee-protections သိ   

ဝငစ်ရာကက်ကည ရ်ှုနိ ငပ် သည။် 

 

 

 

တရာ်းဝငရ်န၊် SMC 14.28 န င  ်Seattle Human Rights Rule (Seattle  ူ  အြွင အ်စရ်းေည််းမ ဉ််း) 190-250 တိ  မ   ိ အပ်စသာ အစခြအစနမ ာ်းအာ်း   ်းကိ  

ခ ည  ်ည််းစပ်းရမညခ် ေ်သည။် ၎င််းတငွ ်စအာကပ် အြ ကမ် ာ်း ပ ဝငစ်သာ် ည််း၊ ကန  သ်တထ်ာ်းခြင််းမ  ိပ -  

● ေွန   ်ွှတမ်ှု ကမ် တ်ထိ ်းရန ်ဝနထ်မ််းအာ်း  ိအာ်းမစပ်းပ ။ 

● အ  ပ်  ငသ်ည ်ဝနထ်မ််းအာ်း  ကမ် တ်ထိ ်းရန ် ိ အပ်စကကာင််း အကက ခပြုခြင််း သိ  မဟ တ ်အဓိပပာယ ွ်င  ်ိ ခြင််းမခပြုရ။ 

● ေွန   ်ွှတမ်ှုပ  ေ ကိ  အခပည အ်ဝ ခ ည ေ်ွကရ်ပ မည။် 

● ေွန   ်ွှတမ်ှုစ ာငပ်  ေ ကိ  မညသ်ည န်ည််းခ င မ်ျှ စခပာင််း မဲညမ်ဟ တပ် ။ 

● ဤစ ာငက်ိ  ဝနထ်မ််းအာ်း ၎င််းတိ  ၏ မိြငဘ်ာသာေကာ်းခ င  ်စပ်းစ ာငရ်ပ မည။် ဤစ ာငပ်  ေ ကိ  Office of Labor Standards ဝဘ ်ိ ကတ်ငွ ်

အခြာ်းဘာသာေကာ်းမ ာ်းခ င  ်ရနိ ငပ် သည။် 

 

က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတက်ိ  စက နပ်စေရနအ်တကွ ်အ  ပ်  င၏် အေီအေဉ်မ ာ-  

(ဝနထ်မ််းအမညန် င  ်စနာက ်  ်းအမည)် 

 

ဟ တ/် 

မဟ တ် 
အသ  ်းေရိတအ်မ ိြု်းအော်း  ေဉ်စငပွမာဏ 

 အ  ပ်  ငက် ပ  ပိ ်းစပ်းစသာ က န််းမာစရ်းအာမြ အတကွ ်စပ်းစြ မှု(မ ာ်း)  

 က န််းမာစရ်း စငေွ အစကာင သ်ိ   စငစွပ်းစြ မှု  

 က န််းမာစရ်းခပနအ်မ််းစငအွစကာင အ်တွက် စငစွပ်းစြ မှုမ ာ်း  

 စခပာင််း ယွခ်ပင ်ွယအ်သ  ်းေရိတအ်စကာင အ်တကွ် စငစွပ်းစြ မှု  

 အခြာ်း (စ ာ်ခပပ )-  

 ပ  မ န ်ဝငစ်င ွစပ်းစြ မှုမ ာ်း  

 

အ  ပ်  ငအ်ာ်း  က်သယွရ်န-် က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှု အသ  ်းေရိတမ် ာ်းန င  ်ပတသ်ကသ်ည  ်စမ်းြွန််းမ ာ်း  ိသည  ်ဝနထ်မ််းမ ာ်းအတကွ် 

အ  ပ်  ငအ်မည ်  

အ  ပ်  င ်ပ်ိော  

အ  ပ်  ငက်ိ ယေ်ာ်း  ကသ်ယွရ်န ်ပ ဂ္ိြု  ်  

 ကသ်ယွရ်န ်အ်ီးစမ န် င  ်  န််း  

အပုိငာ်း (က)။ အလပ်ုရ ငမ်ျာားအတကွ ်အချကအ်လက ်

အလပ်ုရ ငမ်ျာားသည် ဝန်ထမ်ားတစဦ်ားအာား ဖ ာငမ်ဖပားမီ ဤအချကအ်လကမ်ျာားအာား ပပန်လညသ် ာုးသပ်ပပီား ပ ည စွ်ကသ်င သ်ည။် 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/hotel-employee-protections


(ဝနထ်မ််းအမညန် င  ်စနာက ်  ်းအမည)်-  
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အလပ်ုရ ငန် င  ်အလပ်ုသမာားသည ်ဤစာရွကစ်ာတမ်ားမိတတ ူကိ ုသမ်ိားဆညာ်းထာားသင သ်ည။် 

ဗာားရ ငာ်း- 02/2022 

 

Seattle ဥပစဒအရ ဤအ  ပ်  ငသ်ည ်သင အ်တကွ ်သိ  မဟ တ ်သင က်ိ ယေ်ာ်း  ေဉ်က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှု အသ  ်းေရိတမ် ာ်းကိ  ခပြု  ပ်ရန ် ိ အပ်သည။် 

က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတသ်ည ်သင အ်ာ်း က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုဝနစ် ာငမ်ှုမ ာ်းသိ   ဝငစ်ရာကြ်ွင စ်ပ်းရန ်သင အ်  ပ်  ငက် 

စပ်းစ ာငစ်သာစငပွမာဏခ ေ်သည။် ဥပမာအာ်းခ င ၊် သင အ်  ပ်  ငသ်ည-် 

 

● က န််းမာစရ်းအာမြ အေီအေဉ်တငွ ်သင အ်ာ်း ောရင််းသငွ််းရန ်စငစွပ်းစြ မှုမ ာ်း ခပြု  ပ်နိ ငသ်ည် 

● သင အ်တကွ ်က န််းမာစရ်းစငေွ အစကာင  ်သိ  မဟ တ ်က န််းမာစရ်းခပနအ်မ််းစငအွစကာင သ်ိ   စငစွပ်းစြ မှုမ ာ်း ခပြု  ပ်နိ ငသ်ည၊် /သိ  မဟ တ် 

● သင အ်တကွ ်သာမနဝ်ငစ်ငစွပ်းစြ မှုမ ာ်း ခပြု  ပ်နိ ငသ်ည။်  

 

သင အ်  ပ်  ငသ်ည ်၎င််းတိ  ၏ တရာ်းဝငဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းကိ  ခပည မီ်ရန ်နည််း မ််း(မ ာ်း)ကိ  စရွ်းြ ယန်ိ ငမ်ည။် သင အ်မ်ိစထာငေ် ၏ အရွယအ်ော်းစပေါ် မူတည၍် အ  ပ်  ငက် 

စပ်းစ ာငစ်သာ ပမာဏ ကွခဲပာ်းသည။်  က ် ိပမာဏမ ာ်းကိ  OLS ဝဘ ်ိ ဒတ်ွင ်စ ာ်ခပထာ်းပ သည။် 

 

အြ ိြုျို့စသာအစခြအစနမ ာ်းတငွ၊် အ  ပ်  ငသ်ည ်သင က်ိ ယေ်ာ်း သိ  မဟ တ ်သင က်ိ ယ်ော်း စပ်းစြ မှုတေ်ေ  တေ်ရာမခပြု  ပ်ြဲ  ျှငပ်င ်သင အ်တကွ ်

၎င််း၏က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတက် စက နပ်ေရာစကာင််းသညဟ်  မ တ်ယမူညခ် ေ်သည။် ဤကဲ သိ   ခ ေ် ာရနအ်တကွ၊် စအာကပ် အြ ကမ် ာ်းက 

မ နက်နရ်ပ မည။် 

 

1. အ  ပ်  င၏် အသ  ်းေရိတက်ိ  စပ်းစ ာငရ်န ်အေီအေဉ်သည ်သင အ်ာ်း စ က်းတငသ်ည ပ်မာဏကိ  အခပည အ်ဝ စက နပ်စေမညခ် ေ်သည။် 

2. အ ိ ပ အေီအေဉ်တငွ ်က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတမ် ာ်း (ဥပမာ- အ  ပ်  ငက်မကထခပြုစသာ က န််းမာစရ်းအာမြ အတကွ ်

ပရီမီယ စငစွပ်းစြ မှုမ ာ်း) ရ  ိရန ်သင အ်ာ်း တေ်  ျှင ်$91.80 (2022) ထကပိ် စပ်းရန ်မ ိ အပ်ပ ။ 

3. စပ်းစြ ရန ်အ  ပ်  င၏် အေီအေဉ်အာ်း   ်း သိ  မဟ တ ်တေ်ေိတတ်ေ်ပိ င််းကိ  သင ်နဒအစ  ာက် ခငင််းပယပ် သည။် 

4. သငသ်ည ်ဤ နဒအစ  ာက ်ေွန   ်ွှတစ်ကကာင််း  ကမ် တစ်ရ်းထိ ်းပ ။ 

 

ဘယအ်ြ ိနမ် ာ ဒ ီိ ခ ေ်မ ။ဲ ပ  မ နအ်ာ်းခ င ၊် သင အ်  ပ်  ငသ်ည ်သင အ်ာ်း က န််းမာစရ်းအာမြ အေီအေဉ်တငွ ်ောရင််းသွင််းရန ်စငစွပ်းစြ ခြင််းခ င  ်၎င််း၏တာဝနမ် ာ်းကိ  

ခပည မီ်ရန ်ေီေဉ်ပ က ခ ေ်စပေါ် ာမညခ် ေ်သည။် 

 

အကယ၍် သငသ်ည် သင အ်  ပ်  င၏် စရွ်းြ ယထ်ာ်းစသာ အသ  ်းေရိတစ်ပ်းစြ မှုနည််း မ််း တေ်ြ ြ  သိ  မဟ တ ်အာ်း   ်းကိ  ခငင််းပယပ် က၊ သင အ်  ပ်  ငသ်ည ်

ဤေွန   ်ွှတမ်ှုကိ   ကမ် တစ်ရ်းထိ ်းခြင််းခ င  ်ဤအသ  ်းေရိတမ် ာ်းကိ   ကြ် ရ  ိရန ်သင အ်ြွင အ်စရ်းကိ  ေွန   ်ွှတရ်န ်စတာင််း ိ နိ ငသ်ည။် 

 

ဤစ ာငက်ိ   ကမ် တစ်ရ်းထိ ်းပ က၊သငသ်ည် သင အ်တကွ ်သိ  မဟ တ ်သင က်ိ ယ်ော်းမခ ေ်မစန ိ အပ်စသာ က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတမ် ာ်းခပြု  ပ်ခြင််းကိ  

ရပ်တန  န်ိ ငသ်ညဟ်  ဤအ  ပ်  ငအ်ာ်း သငစ်ခပာစနခြင််းခ ေ်ပ သည။် ေွန   ်ွှတခ်ြင််းသည ်တေ်န ေ်သာ စကာင််းပ သည။် အ  ပ်  ငတ်ေ်ဦ်းသည ်သင အ်ြွင အ်စရ်းမ ာ်းကိ  

ေွန   ်ွှတ ်ိ စသာ န ေ်ေဉ်မွမ််းမ ထာ်းစသာ ပ  ေ စ ာငတ်ေ်ြ ကိ  ရယရူပ မည။် 

 

န ေ်ေဉ် ွင ထ်ာ်းစသာ ောရင််းသငွ််းကာ  သိ  မဟ တ ်ဤအ  ပ်  ငက် သင အ်ာ်း က န််းမာစရ်း  ွှမ််းခြ ြုမှုအတကွ ်အရညအ်ြ င််းခပည မီ်စေစသာ ခ ေ်ရပ်တေ်ြ စကကာင  ်

သင  ်နဒအစ  ာက ်ေွန   ်ွှတမ်ှုကိ  ည််း ရ ပ်သမ်ိ်း (ပယ ် က)် နိ ငသ်ည။် ဤပယ ် ကမ်ှုကိ  ောခ င စ်ရ်းသာ်းရပ မည။် သငအ်သ  ်းခပြုနိ ငစ်သာ နမူနာဘာသာေကာ်းကိ  OLS 

ဝဘ ်ိ ကတ်ွင ်ရနိ ငပ် သည။် 

 

သင ်ကမ် တမ်ထိ ်းဘ ဲက န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတအ်ာ်း   ်း သိ  မဟ တ ်တေ်ေိတ်တေ်ပိ င််းကိ   က် ကခ်ငင််း ိ ပ က၊ သင အ်  ပ်  ငသ်ည ်သင အ်တွက ်

က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတက်ိ  စပ်းစ ာငရ်နမ် ိ အပ်ပ ။ 

 

သင ်ကမ် တမ်ထိ ်းပ က က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတအ်ာ်း   ်း သိ  မဟ တ ်တေ်ေိတ်တေ်ပိ င််းကိ   က် ကမ်ခငင််း ိ ပ ကသင၏်အ  ပ်  ငသ်ည် 

သင အ်တကွ ်က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတက်ိ  စပ်းစ ာငရ်ပ မည။် 

အပုိငာ်း (ခ)။ ဝန်ထမ်ားမျာားအတကွ ်၎ငာ်းတို  ၏အခွင အ်ဖရားမျာားဆိငုရ်ာ အချကအ်လက ်

ဖအာကပ်ါ အချကအ်လကမ်ျာားကိ ုဝန်ထမ်ားမျာား ဖသချာ တရ်ှုသင ပ်ါသည။် 



(ဝနထ်မ််းအမညန် င  ်စနာက ်  ်းအမည)်-  
 

စာမျကန် ာ 3 ၏ 3 

အလပ်ုရ ငန် င  ်အလပ်ုသမာားသည ်ဤစာရွကစ်ာတမ်ားမိတတ ူကိ ုသမ်ိားဆညာ်းထာားသင သ်ည။် 

ဗာားရ ငာ်း- 02/2022 

 

စအာကစ် ာ်ခပပ မ ာ်းကိ   ကမ် တစ်ရ်းထိ ်းခြင််းခ င ၊် ကျွန် ပ်သည ်Washington ခပညန်ယ၏် ဥပစဒမ ာ်းစအာက ် ိ မမ နမ်ကန ်ခပေ်ဒဏစ်အာကတ်ငွ ်

စအာကပ် အြ ကမ် ာ်း မ နက်နစ်ကကာင််း အသအိမ တခ်ပြုပ သည။် 

 

● ဥပစဒအရ ကျွန် ပ်၏အြွင အ်စရ်းမ ာ်း ိ ငရ်ာ အထကစ် ာ်ခပပ အြ ကအ် ကမ် ာ်းကိ  ကျွန် ပ် တရ်ှုနာ်း ညပ် သည။် 

● ဤပ  ေ ၏ အပိ င််း A တငွစ် ာ်ခပထာ်းစသာ ကျွန် ပ်အတွက ်ကျွန် ပ်အတကွ ်အ  ပ်  ငက် စရွ်းြ ယ်ထာ်းစသာ 

က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတအ်ာ်း   ်း သိ  မဟ တ ်တေ်ေိတတ်ေ်ပိ င််းကိ  ကျွန် ပ်ခငင််းပယပ် သည။် 

● ကျွန် ပ်သည ်ဤအ  ပ်  ငထ် မ  က န််းမာစရ်းစောင စ်  ာကမ်ှုအသ  ်းေရိတမ် ာ်းကိ   ကြ် ရယပိူ ငြ်ွင က်ိ  ေွန   ်ွှတ် ိ ပ သည။် 

● ဤေွန   ်ွှတမ်ှုသည ်တေ်န ေ်အတကွ ်စကာင််းမွနစ်ကကာင််း ကျွန် ပ်နာ်း ညပ် သည။် 

● ေွန   ်ွှတမ်ှုကိ  ောခ င  ်ပယ ် က်နိ ငသ်ညက်ိ  ကျွန် ပ် နာ်း ညပ် သည။် 

● ကျွန် ပ်တွင ်စမ်းြွန််းမ ာ်း  ိပ က၊ ဤပ  ေ ၏ အပိ င််း A တွင ်စ ာ်ခပထာ်းစသာ အ  ပ်  ငထ်   ကသ်ွယစ်မ်းခမန််းနိ ငပ် သည။် 

 

ဝနထ်မ််းအမည ်  

 ကမ် တ်  

ရကေ်ွဲ  တညစ်နရာ (မမိြုျို့၊ ခပညန်ယ)်  

 

ဝန်ထမ်ားဆနဒအရ စွန  ်လွှတပ်ခငာ်း 

သင အ်ခွင အ်ဖရားမျာားကိ ုစွန  ်လွှတလ်ိပုါကသာ လကမ် တဖ်ရားထိာုးပါ။ 
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