
အလပ်ုအာမခံထတုပ်ပေးခခငေ်း(အပခခခခံံစာေးခွင့််)

နည််းပညာအလပ်ုသငသ်ည် သငတ်န််းပပြုလပ်ုသမူှ အလပ်ုခန် ့်ထာ်းပခင််းပြစ်သည့််အတကွ် ဂျပနန် ငုင်၏ံအလပ်ုသမာ်းဆ ငုရ်ာ

ဥပဒေအရ တရာ်းဝငက်ာကယွဒ်စာင့််ဒ ှာကမ်ှုက ု ခစံာ်းခငွ့်် ှ ပါသည။်

COVID-19ဒရာဂါက်ူးစကပ်ပန် ့်ပွာ်းမှုဒ ကာင့်် အလပ်ုသငဌ်ာနမှ အလပ်ုနာ်းသည့််အခါနငှ့်် အလပ်ုပြြုတခ်ရံသည့််အခါမျာ်းတငွ်

အလပ်ုအသစ် ှာသည့််အခါ၌ နည််းပညာအလပ်ုသငမ်ျာ်းလည််း အသံ်ုးပပြုန ငုသ်ည့််စနစ် ှ သည့််အတကွ် သကဆ် ငုသ်ပူြစ်ပါက

အသံ်ုးပပြုရနဝ်နမ်ဒလ်းပါနငှ့််။

နည်ေးပညာအလပ်ုသငက် ဆုကလ်ကလ်ပ်ုခွင့််မရသည့််အခါတငွအ်သံေုးခပြုန ငုသ်ည့််န ငုသ်ည့််စနစန်ငှ့််ပတသ်တ၍်
~ပနထ ငုခွ်င့််ဗီဇာမှာ「Tokutei Katsudou(အလပ်ုလပ်ုခွင့််မရှ ) 」 ခြစသ်ည့််သမူ ာေးလည်ေး သကဆ် ငုပ်ါသည်~

နညေ်းပညာအလပ်ုသငအ်ခြစအ်လပ်ုလပ်ုက ငုပ်နသမူ ာေးသ ု ့် 厚生労働省

အလပ်ုထကွြ်ီးပ ်းဒနာက် အဒပခခခံစံာ်းခငွ့််က လုကခ်ရံယရူနအ်တကွ် ဟလ ်ုးဝပ်သ ု ့်အလပ်ုဒလ ာကရ်န် လ အုပ်ပါသည။်

１ ဟလ ေုးဝပ်(Hello Work)သ ု ့်အလပ်ုပလ ာကခ်ခငေ်း

အလပ်ုမထကွခ်င2်နစှ် ကာ်းထတဲငွ် အလပ်ုအာမခဝံငပ်ြစ်ခဲ့်သည့််ကာလ12လနငှ့််အထကပ်ြစ်ရန် လ အုပ်ပါသည။်

သ ု ့်ဒသာ်လည််း အလပ်ုသငဌ်ာနမှ ဒေဝါလ ခလံ ကုပ်ခင််း၊ လပ်ုငန််းဒလ  ာချလ ကုပ်ခင််းဒ ကာင့်် အလပ်ုလကမဲ့််ပြစ်သာွ်းပါက

အလပ်ုမထကွခ်င1်နစှ် ကာ်းထတဲငွ် အလပ်ုအာမခဝံငပ်ြစ်ခဲ့်သည့််ကာလ စုစုဒပါင််း6လနငှ့််အထကပ်ြစ်ရနလ် အုပ်ပါသည။်

အလပ်ုအာမခံဝငခ်ြစသ်ည့််ကာလ12လနငှ့််အထကခ်ြစရ်န်လ အုပ်ခခငေ်း２

အလပ်ုသမာေးမ ာေးအလပ်ုလကမ် ့်ခြစပ်ပီေး အလပ်ုအသစရှ်ာသည့််အခါတငွ် စာေးဝတပ်နပရေးတညပ်င မ်ပစရန် လ အုပ်ပသာ ပထာက်
ပံ့်မှုက ု ပပေးမည။် ပအာကပ်ါအခ ကအ်လကအ်ခ  ြု ျို့ နငှ့်် က ကုည်ပီါက နညေ်းပညာအလပ်ုသငလ်ညေ်း အလပ်ုအာမခထံတုပ်ပေးခခငေ်း
(အပခခခံခစံာေးခငွ့််)က ု ရယနူ ငုပ်ါသည။် (ဤစနစ်သည် ဂျပနန် ငုင်သံာ်းနငှ့်် နည််းပညာအလပ်ုသငလ်ည််း အလာ်းတပူြစ်ပါသည။်)

အလုပ်ထကွ်ပခင််း(သ ု ့်)အလုပ်သငြ်ီးပ ်းဆံု်းပခင််း

အလုပ်ဒလ ာက်ပခင််းနငှ့််
လက်ခံရယူခွင့်် ှ ဒ ကာင််းဆံု်းပြတ်

အလုပ်အာမခံအာ်း ှင််းပပပခင််း

ဒစာင့််ဆ ုင််းကာလြီးပ ်းဆံု်းပခင််း

ခံစာ်းခွင့််ကန် ့်သတ်မှု

အလုပ်လက်မဲ့်ဟုသတ်မတှ်ပခင််း

အဒပခခံခံစာ်းခွင့််ထတု်ဒပ်းပခင််း

အဒပခခံအာ်းပြင့််4ပတ်တကက မ် သင့််အတွက် သတ်မတှ်
ရက်က ု ညွှန ်ကာ်းမည်

အလုပ်သငဌ်ာနဒပပာင််းပခင််း(သ ု ့်)အလုပ်အသစ်ရ ှ ပခင််း

ခံစာ်းခွင့််ထတု်ဒပ်းမှုြီးပ ်းဆံု်းပခင််း

လက်ခံရယူရနဒ်လ ာက်မည့််ကာယကံ ှငမ်ှ လ ုအပ်သည့််စာရွက်စာတမ််း
က ု ဟလ ု်းဝပ်သ ု ့်ယူလာပါ။

လက်ခံရယူခွင့်် ှ ဒ ကာင််းဒထာက်ခံစာစသည့််စာရွက်စာတမ််းမျာ်းထတု်

ဒပ်းမည။် အလုပ်အာမခံလက်ခံရယူရန် ဒလ ာက်နည််းက ု  ှင််းပပမည။်

လက်ခံရယူခွင့််စတငဒ်လ ာက်ထာ်းသည့််ဒန ့်မှ အလုပ်လက်မဲ့်အပခအဒန
7ရက်ပပည့််သည့််အထ က ု (ဒစာင့််ဆ ုင််းကာလ) ဟုဒခေါ် ြီးပ ်း ဤကာလတွင်
အလုပ်အာမခံ ခံစာ်းခွင့််မ ှ ပါ။

မ မ ၏က စစပြင့်် အလုပ်ထကွ်ပါက ဒစာင့််ဆ ုင််းကာလ ြီးပ ်းဆံု်းသည့််
ဒနာက်တဒန ့်မှ ထပ်မံ၍ 3လ ကာအဒပခခံခံစာ်းခွင့်် ထတု်မဒပ်းပါ။
※အထက်ပါသက်ဆ ုငသ်ူမျာ်းအာ်း သာမာန် ခံစာ်းခွင့််ကနသ်တ်မှုမ ှ ပါ။

သတ်မတှ်ရက်တ ုင််း (အဒပခခံအာ်းပြင့််4ပတ်တကက မ်) တွင် အလုပ်လက်မဲ့်
ပြစ်ဒ ကာင််း အစ ရငခ်ံစာက ု တငပ်ပပါ။

အလုပ်လက်မဲ့်ဟုသတ်မတှ်သည့်် ဒန ့်ရက်မျာ်းအတွက် စစုဒုပါင််းအဒပခခံ
ခံစာ်းခွင့််က ု သာမာနဘ်ဏအ်ဒကာင့််သ ု ့်ဒငလွွှဲသွင််းဒပ်းပါမည။်

＜အလပ်ုအာမခံ(အပခခခံခံစာေးခွင့််)လကခံ်ရယရူန်လပ်ုငန်ေးစဥအ်ဆင့််ဆင့််＞
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သကဆ် ငုသ်ူ . အလပ်ုသငဆ် ကာလတငွ် အလပ်ုခြြုတခံ်ရပပီေး အလပ်ုအသစရှ်ာပနသည့်် အလပ်ုသငမ် ာေး
. အလပ်ုသငပ်ပီေးဆံေုးပပီေး န ငုင်သံ ု ့်ခပန်ရန်ခကခ် သည့််အတကွ် အလပ်ုရှာပနသည့်် အလပ်ုသငမ် ာေး

※န ငုင်သံ ု ့်ပပနရ်နခ်ကခ်ြဲီးပ ်းအလပ်ု ာှဒနသမူျာ်း အလပ်ုလပ်ုသည့််အခါ ဒနထ ငုခ်ွင့််ဗ ဇာ
「Tokutei Katsudou(အလပ်ုလပ်ခငွ့်် ှ )」သ ု ့်ဒပပာင််းရမည။်

※ပနထ ငုခ်ွင့််ဗီဇာ「နညေ်းပညာအလပ်ုသင」်၊「Tokutei Katsudou(အလပ်ုလပ်ုခွင့််မရှ )」(သ ု ့်)「သကတ်မ်ေးတ ု
ဗီဇာ」(5လ20ရကပ်န ့်အထ 「နညေ်းပညာအလပ်ုသင」်မှဗီဇာအမ  ြုေးအစာေးပခပာငေ်းပပေးရန်ပလ ာကထ်ာေးသ)ူမ ာေး ။



အပသေးစ တက် ု ပအာကပ်ါပနရာမ ာေးသ ု ့်စံုစမ်ေးပမေးခမန်ေးန ငုပ်ါသည။်
Homepageတငွလ်ညေ်းသကဆ် ငုရ်ာသတငေ်းမ ာေးက ု တငခ်ပထာေးပါသည။်

●အလပ်ုအာမခံထတုပ်ပေးခခငေ်း(အပခခခံခံစာေးခွင့််)နငှ့််ပတသ်တပ်ပီေးစံုစမ်ေးရန်：
➢တ ငုေ်းနငှ့််ခပည်နယအ်လပ်ုပရေးရာဌာနခပည်သူ ့်အလပ်ုအက ငုလ်ံခုခံြုပရေးရုံေး(ဟလ ေုးဝပ်)

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●အလပ်ုနာေးပထာကပံ့််ပရေးနငှ့််လပ်ုခစသည့််အလပ်ုသမာေးခံစာေးခွင့််နငှ့််ပတသ်တပ်ပီေးစံုစမ်ေးရန်：
➢ န ငုင်ခံခာေးသာေးအလပ်ုသမာေးလကခံ်ပဆေွးပနေွးသည့််ြုန်ေး၊ န ငုင်ခံခာေးသာေးအလပ်ုသမာေးခံစာေးခွင့််

လကခံ်ပဆေွးပနေွးသည့််Hotline၊ န ငုင်ခံခာေးသာေးအလပ်ုသမာေးလကခံ်ပဆေွးပနေွးသည့််ပကာ်နာ：
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/Soudan/foreigner.html

●ပနထ ငုခွ်င့််ဗီဇာနငှ့််ပတသ်တပ်ပီေးစံုစမ်ေးရန်：
➢တရာေးပရေးဝန်ကကေီးဌာနHomepage:

http://www.moj.go.jp/content/001319640.pdf

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・ハローワーク

န ငုင်ခံခာေးသာေးနညေ်းပညာအလပ်ုသငတ်န်ေးကကေီးကကပ်ပရေးပကာ်မတီ မ ခငဘ်ာသာစကာေးခြင့််ပဆေွးပနေွးပပေးသည့်် Hotline

န ငုင်ပံခာ်းသာ်းနည််းပညာအလပ်ုသငတ်န််းကက ်း ကပ်ဒရ်းဒကာမ်တ တငွ်
・လပ်ုငန််းခငွန်ငှ့််ဒန ့်စဥ်ဒနထ ငုမ်ှုအတကွ် စ ု်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်းနငှ့််မလံပုခြံုမှုမျာ်းခစံာ်းရချ န်
・လပ်ုခလစာနငှ့််အချ နပ် ုလပ်ုပခင််းစသညတ် ု ့်နငှ့််ပတသ်တ၍် အလပ်ုသငဌ်ာနတငွ် ချ ြု်းဒြာကမ်ှုမျာ်း
 ှ သညဟ်ု ခစံာ်းရချ န်

・မပပနခ်ျငဒ်ပမဲ့် မ မ န ငုင်သံ ု ့်ပပနခ် ငု််းခရံဒတာ့်မည့််အချ န်
・ဂျပနန် ငုင်၏ံ ဥပဒေ၊ စနစ်အသ ်းသ ်းနငှ့််ပတသ်တ၍် တ ငုပ်ငဒ်ဆ်ွးဒန်ွးဒပ်းသည့််ဒနရာ မသ သည့််အချ န်

စသည့်် နည််းပညာအလပ်ုသင၏်စ ်ုးရ မ်ပူပနမ်ှုမျ ြု်းစုံနငှ့်် ပတသ်တသ်ည့်် တ ငုပ်ငဒ်ဆ်ွးဒန်ွးမှုက ု မ မ တ ု ့်၏ မ ခငဘ်ာသာ
စကာ်းပြင့်် ဒဆ်ွးဒန်ွးဒပ်းပါမည။်
အဒသ်းစ တက် ု န ငုင်ပံခာ်းသာ်းနည််းပညာအလပ်ုသငတ်န််းကက ်း ကပ်ဒရ်းဒကာ်မတ ၏HP（https://www.otit.go.jp）
တငွ ်ကည့််ရှုပါ။

2020.6

မ ခငဘ်ာသာစကာေးခြင့််ပဆေွးပနေွးပပေးသည့်် Hotline（11:00～19:00 အခမ ့်）
・ဗ ဘကန်မ်ဘာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်-တနလလာမှဒသာ ကာ TEL：0120-250-168
・တရုတဘ်ာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်-တနလလာ၊ဗုေဓဟ်ူး၊ဒသာ ကာ TEL：0120-250-169
・အငေ် နု ်း ှာ်းဘာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်-အဂလ ါ၊ ကာသပဒတ်း TEL：0120-250-192
・ြ လစ်ပ ုငဘ်ာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်-အဂလ ါ၊စဒန TEL：0120-250-197
・အဂလလ ပ်ဘာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်-အဂလ ါ၊စဒန TEL：0120-250-147
・ထ ငု််းဘာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်- ကာသပဒတ်း၊စဒန TEL：0120-250-198
・ကဒမဘာေ ်းယာ်းဘာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်- ကာသပဒတ်း TEL：0120-250-366
・ပမနမ်ာဘာသာစကာ်း အပတစ်ဥ်-ဒသာ ကာ TEL：0120-250-302

မလွှသဲာဘဲ လပ်ုငန််းက ဒုလ ာ့်ချလ ကုရ်သည့်် ကမုပဏ အာ်း လ အုပ်ချကအ်ချ ြု  နငှ့်် က ကုည် 
ပါက အလပ်ုအက ငုည်  န ှု င််းဒထာက့််ပံ့်ဒငဒွပ်းသည့််စနစ ှ် ြီးပ ်း၊ ကမုပဏ မှ နည််းပညာအလပ်ုသင်
အလပ်ုသမာ်းက ု အလပ်ုနာ်းဒစသည့််အခါလည််း ၎င််းကဲ့်သ ု ့်ဒသာ ဒထာက့််ပံ့်ဒငကွ ု စ တပ်ါ
လကပ်ါအသံ်ုးချြီးပ ်း အလပ်ုနာ်းဒစသည့််အတကွခ်စံာ်းခငွ့််က ု ထတုဒ်ပ်းပခင််းစသညပ်ြင့်် နစ်နာမှု
မ ှ ဒစရန် ကက ြု်းစာ်းရမညဟ်ု ဒတာင််းဆ ု ထာ်းပါသည။် ၎င််းအပပင် အလပ်ုနာ်းဒနစဥ် နည််းပညာ
အလပ်ုသငမ်ှ အလပ်ုနာ်းဒထာကပံ့််ဒ က်းက ု မရပါက နည််းပညာအလပ်ုသငဘ်ကမ်ှ ဒတာင််းဆ ု
န ငုသ်ည့််စနစ်က ု ထပ်မံချမှတထ်ာ်းပါသည။်

※ ၎င််းအပပင် အလုပ်သမာ်းအဒပခခံဥပဒေပုေမ်26တွင် ကုမပဏ မှ ၎င််းတွငတ်ာဝန ှ် သည့််အဒ ကာင််းရင််းပြင့််
အလုပ်သမာ်းက ု အလုပ်နာ်းဒစခဲ့်သည့််အခါတွင် အနည််းဆံ်ုး အလုပ်သမာ်း၏ စာ်းဝတ်ဒနဒရ်းလံုပခံြုမှု ှ ဒစရန်
အလုပ်နာ်းဒနသည့််ကာလအတွင််း အလုပ်နာ်းဒထာက်ပံ့်ဒ က်းဒပ်းရမည်ဟု သတ်မှတ်ထာ်းပါသည်။


