
အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ အက္ဥပေဒ လက္ေအာက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ အက္ဥပေဒ လက္ေအာက္ရွိ

အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ စုေပါင္းလ်က္ စီမံၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိရန္ႏွင့္ အျခား ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးထား အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ စုေပါင္းလ်က္ စီမံၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိရန္ႏွင့္ အျခား ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးထား 
ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို NLRA က အာမခံေပးသည္။ NLRA* ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို NLRA က အာမခံေပးသည္။ NLRA* ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သ
ည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အလြဲျပဳမူခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးသည္။ ည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အလြဲျပဳမူခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးသည္။ 
ဤအေၾကာင္းၾကားခ်က္တြင္ သင္၏ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ NLRA ေအာက္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ား၏ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္း  ဤအေၾကာင္းၾကားခ်က္တြင္ သင္၏ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ NLRA ေအာက္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ား၏ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္း  
ေယဘုယ် အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္အလုပ္ခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းေယဘုယ် အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္အလုပ္ခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္း
လိုပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳ၍ NLRA လက္ေအာက္တြင္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို လိုပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳ၍ NLRA လက္ေအာက္တြင္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေျဖရွင္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္သားေရးရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ထံ ဆက္သြယ္ပါ။စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေျဖရွင္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္သားေရးရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ထံ ဆက္သြယ္ပါ။

NLRA လက္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို  လက္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို  
ျပဳလုပ္ရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရွိသည္ျပဳလုပ္ရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရွိသည-္

•  သင္၏ လုပ္အားခ၊သင္၏ လုပ္အားခ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အျခား အလုပ္
ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္  
သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

•  သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အကူအညီေပးျခင္း။အကူအညီေပးျခင္း။

•  သင့္လုပ္အားခမ်ား၊သင့္လုပ္အားခမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ 
အျခားလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကုိ သတ္မွတ္သည့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ား ကုိယ္တုိင္ေရြး 
ခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေပါင္း
လ်က္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညႇျိခင္း။

•  အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မ
ဟုတ္ သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ သမဂၢတစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း။

NLRA ေအာက္တြင္ သမဂၢအဖြဲ႕ေနႏွင့္ သို႔မဟုေအာက္တြင္ သမဂၢအဖြဲ႕ေနႏွင့္ သို႔မဟု
တ္ သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညႇိရာတြင္ သင့္ကို ကိုယ္တ္ သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညႇိရာတြင္ သင့္ကို ကိုယ္
စားျပဳသည့္ သမဂၢအေနႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို  စားျပဳသည့္ သမဂၢအေနႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို  
ျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ပါျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ပါ-

•  သမဂၢကို မေထာက္ခံလွ်င္သမဂၢကို မေထာက္ခံလွ်င ္သင္အလုပ္ျပဳတ္မည္ဟု  
သင့္ကို ၿခိ္မ္းေျခာက္ျခင္း။

•  သင္သည္ သမဂၢ သင္သည္ သမဂၢ အရာရွိမ်ားကို ေဝဖန္ဖူးေသာေၾကာင့္ 
သို႔မဟုတ္ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မေက်
နပ္ခ်က္တစ္ခုကို ကိုင္တြယ္စီမံရန္ ျငင္းဆိုျခင္း။

•  အလုပ္ခန္႔ အဖြဲ႕အစည္းမအလုပ္ခန္႔ အဖြဲ႕အစည္းမွ အလုပ္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား  
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ စံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟု
တ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ထားရွိျခင္း။

•  သင္၏ သမဂၢႏွင့္ သင္၏ သမဂၢႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အ
လုပ္ရွင္က သင့္ကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟု
တ္ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း။

NLRA ေအာက္တြင္ သင့္အလုပ္ရွင္သည္  ေအာက္တြင္ သင့္အလုပ္ရွင္သည္  
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ပေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ပါ-
•  အလုပ္ခ်ိန္ မတုိင္မီ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခ်ိန္ မတုိင္မီ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးေနာက္ သုိ႔မ

ဟုတ္ အနားယူခ်ိန္မ်ားအတြင္းက့ဲသုိ႔ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြ
င္ သမဂၢအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းမွ သုိ႔မဟုတ္ ကားရပ္
နားရန္ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အနားယူခန္းမ်ားက့ဲသုိ႔ လုပ္င
န္းခြင္ျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ သမဂၢစာစဥ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္းမွ 
သင့္ကုိ တာျမစ္ျခင္း။

•  သင္၏ သမဂၢေထာက္ခံမႈ သင္၏ သမဂၢေထာက္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေ 
ၾကာင္း သင့္ကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ သင့္အေနႏွင့္ ယင္းလႈပ္
ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုိစိတ္ ေလ်ာ့ပါေစသည့္ နည္းလမ္းျဖ
င့္ေမးျမန္းျခင္း။

•  သင္သည္ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္း သင္သည္ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သမဂၢကုိ ေ
ထာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပန္အလွန္ အကူအညီေ
ပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္မႈေပးျခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းေသာ လႈ
ပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ 
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•  သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသင္၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြ
န္ေစရန္ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာ  
လုပ္ေဖာင္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ အျခားနည္းလမ္း
မ်ားအပါအဝင္  
အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားကုိ 
သင့္အလုပ္ရွင္ထံ တုိက္႐ုိက္တင္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရေအဂ်င္စီမွတစ္ဆင့္ အသိေပးျခင္းႏွင့္ သမဂၢ
ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ အေရးယူေဆာ
င္ရြက္ျခင္း။

•  သပိတ္ေမွာက္ျခင္း သပိတ္ေမွာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သပိတ္တားျခင္း 
၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းေပၚမူ
တည္၍ သပိတ္ေမွာက္ၿပီး သပိတ္တားျခင္း။

•  သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင္ ့အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဆက္လ
က္ရွိေနျခင္း အပါအဝင္ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားအနက္  
မည္သည္ကိုမွ် မျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

•  သင္၏ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္း သင္၏ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သမဂၢကို  
ေထာက္ခံျခင္းေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္ကို အျခားျပင္းထ
န္ေသာ အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ျခင္း။

မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္မွ် မပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာေ 
ၾကာင့္ျဖစ္ေစ သင့္ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ ရာထူးခ်ျခင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ ေရႊ႕ျခင္းျဖစ္ေစ၊ သင့္အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ျခင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ အဆုိင္းေျပာင္းျခင္းျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းအား 
ျဖင့္ သင့္ကုိ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ 
ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္  
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

•  အလုပ္သမားမ်ားကအလုပ္သမားမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ သမဂၢကုိ 
ေရြးခ်ယ္ပါက သင့္လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ ၿခိမ္းေျခာ
က္ျခင္း။

•  သမဂၢေထာက္ခံမႈကုိ သမဂၢေထာက္ခံမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အားေ
ပးရန္အတြက္ ရာထူးတုိးျခင္းမ်ား၊ လုပ္အားခ တုိးေပးျခင္း
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ကတိေပး 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္း။

•  အထူးအေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲအထူးအေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သမဂၢ ဦး
ထုပ္မ်ား၊ တီရွပ္မ်ားႏွင့္ ပင္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ျခင္းမွ သင့္ကုိ 
တားျမစ္ျခင္။

•  ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သမဂၢ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စုေဝးမႈမ်ားကုိ  
ေထာက္လွမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သည္ဟု ဟန္ေဆာင္ျခင္း။

စံုးစမ္းေမးျမန္းမႈအေၾကာင္း  သင့္အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားမည္သူ႔ကိုမဆို အသိမေပးဘဲ သင္သည္  
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စံုစမ္းေ
မးျမန္းႏိုင္သည္။ တရားစြဲဆိုမႈကို မည္သူမဆို ျပဳလုပ္ႏို
င္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္နစ္နာေသာ အလု
ပ္သမားကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ NLRB သည္ 
တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရေသာ အ
လုပ္သမားကို ျပန္လည္အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ နစ္နား
သည့္ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ျပန္လ
ည္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္သည့္အျပင္  
ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ အလုပ္ရွင္ သို႔မ
ဟုတ္ သမဂၢကို အမိန္႔ေပးႏိုင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား
သည္ အနီးဆံုး ေဒသတြင္း NLRB ရံုးမွ အကူအညီ  
ေတာင္းခံသင့္ၿပီး ၎ကို ေအဂ်င္စီ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ 
ေတြ႕ႏိုင္သည-္ www.nlrb.gov။

သင္ႏွင့္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ သင္တို႔၏ စုေ
ပါင္းညႇိႏႈိင္းမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သမဂၢကို ေရြးခ်
ယ္လွ်င္ သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သမဂၢသည္ သင္တို႔၏ အလု
ပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွ
တ္ေသာ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳ
ပ္ဆိုႏိုင္ရန္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းရန္ လုပ္အပ္သည္။ သမဂၢအေနႏွင့္ သေ
ဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ညႇိႏႈိင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြ
င္ သင့္ကို မွ်တစြာ ကိုယ္စားျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

ဖုန္းေခၚခ အခမဲ့ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ေခၚဆို၍လည္း NLRB  
ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္- 1-844-762-NLRB (6572). 
ဘာသာစကား အကူအညီကို ရယူႏိုင္သည္။ NLRB ႏွင့္စ
ကားေျပာဆိုသည့္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္  
relay.service@nlrb.gov သို႔ အီးေမးလ္ ပို႔သင့္သည္။ 
NLRB ကိုယ္စားလွယ္က အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြ
က္ ဖုန္းလိုင္းလႊဲေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ အခ်ိန္ေတာ
င္းႏိုင္ပုံ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္းဆိုသူထံ အီးေ
မးလ္ျပန္ပို႔ေပးပါမည္။

*ႏုိင္ငံေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ အက္ဥပေဒ လက္ေအာက္တြင္  
ပုဂၢလိ က႑  အလုပ္သမားအမ်ားစု အက်ံဳးဝင္သည္။ NLRA လက္ေ
အာက္တြင္ အက်ံဳးမဝင္သူမ်ားမွာ အစုိးရ က႑ အလုပ္သမားမ်ား၊  
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဖာ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ကန္ထ႐ုိက္
တာမ်ား၊ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဖက္က အလုပ္ခန္႔ထားေသာ အလု
ပ္သမားမ်ား၊ ရထား လုပ္သား အက္ဥပေဒႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္  
ေလေၾကာင္းႏွင့္ ရထား ကယ္ရီယာမ်ား၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  
ႀကီၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္သည္ (သုိ႔ေသာ္ NLRA ကုိ ခ်ိဳ းေဖာက္ရန္ ျငင္း 
ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား  
အက်ံဳးဝင္ႏုိင္သည္)။

ယင္းမွာ တရားဝင္အစိုးရ၏ အေၾကာင္ၾကားခ်က္ျဖစ္ၿပီး မည္သူကမွ် ဖ်က္စီး၍ မရပါ။

ပိုမိုေလ့လာရန္ စကင္န္ဖတ္ပါ။ပိုမိုေလ့လာရန္ စကင္န္ဖတ္ပါ။


