
သတပိ ြုရန ်

လစာဖြင ့် နာမကျန့််းခငွ ့် အက့်ဥပဒေ- ပစ့်ဘာ ရ့်ဂ့် မမ  ြို့ဒ ာ့်  

ဥပဒေ အခန့််း ၆၂၆ (CODE CHAPTER 626) 

 စ်ဘ ာ့ရ်ဂ် မ ိြုြို့တတ ်၏ လစ ပြငာ့ ် န  ကျန််းခွငာ့အ်က်ဥ တေ (အကဥ် တေ) ကိို လိိုက်န သညာ့်အတနပြငာ့ ် အလို ်ရှင ်ျ ်းသည် 

ဝနထ် ််း သိို ာ့ ဟိုတ်  ိသ ်းစိုဝငတ်စ်ဦ်း တနထိိုင ်တက င််း ါက၊ ထခိိိုက်ေဏရ် ရရှိ ါက၊ သိို ာ့ ဟိုတ် 

ကျန််း  တရ်းအတပခအတနရှိ ါက သိို ာ့ ဟိုတ် လူထိုကျန််း  တရ်းဆိိုငရ်  အတရ်းတ ေါ် ပြစ်ရ ်ရှိ ါက သိို ာ့ ဟိုတ်  ိသ ်းစိုဝငတ်စ်ဦ်းက 

ကူ်းစက်တရ ဂါတစ်ခိုပြငာ့ ် ထတိတွြို့  ှုရှိ ါက အကျ ြု်းဝငသ်ညာ့်ဝနထ် ််း ျ ်းအ ်း လစ ပြငာ့ ် န  ကျန််းချိန ် တ ်းအ ်ရ ည်။ 

(ခွငာ့ပ် ြုသညာ့် အသ ို်းပ ြုချက် ျ ်းစ ရင််းအပ ညာ့အ်စ ိုကိို  စ်ဘ ာ့ရ်ဂ်မ ိြုြို့တတ ်ဥ တေ §626.04 တွင ် ကကညာ့် ါ၊ တကျ်းဇူ်းပ ြု၍ 

အက်ဥ တေအတွက ်အသ ို်းချအဓိ ပါယ်သတ် ှတ်ချက် ျ ်းအတွက် အက်ဥ တေ အသ ို်းချ  ိုအတွက ်ထိုတ်ပ နတ်သ  အက်ဥ တေ 

နငှာ့ ်လ ််းညွှန ်ျ ်းကိိုလည််း ကကညာ့်ရှု ါ။)  

 

 

လစာဖြင ့်နာမကျန့််းခွင ့်ရက့် ရပ ိုင့်ခွင ့်မျာ်း အကျဉ်းချ ပ့် 

 

အလို ်ရငှ၏် လို ်ငန််း အရွယ်အစ ်း 

(လွနခ် ာ့တသ  ဆယာ့်နစှ် (၁၂) လ)  

 

 

ဝနထ် ််း (၁၅) ဦ်းတအ က ် 

 

ဝနထ် ််း ဆယာ့်ငါ်း (၁၅) ဦ်း သိို ာ့ ဟိုတ် 

အထက ် 



 

အက်ဥ တေတအ ကတ်ွင ်

န  ကျန််းပြစ်ချိနအ်တကွ ်

အ ှနတ်ကယရ်ယူနိိုငသ်ညာ့် နှုန််းထ ်း   

 

 စ်ဘ ာ့ရ်ဂ်မ ိြုြို့တတ ်  ထဝီအတန အထ ်း 

နယ်န ိိတ် ျ ်းအတွင််း ၃၅ န ရီ 

အလို ်လို ်မ ီ်းတိိုင််း လစ ပြငာ့ ်

န  ကျန််းခွငာ့ ်၁ န ရီ  

 

 ှတ်သ ်းရန ်- တအ က်တွင ်

တြ ်ပ ထ ်းသညာ့် သက်တရ က်တန ာ့စွ  

အမ ီ်း  ထ နစှ်အတွက် အဆိို ါနှုန််း ပြငာ့ ်

လစ  တ ်းသညာ့် န  ကျန််းချိန ်ကိိုသ  

အ ှနတ်ကယရ်ရှရိ ည်။   

 

 စ်ဘ ာ့ရ်ဂ်မ ိြုြို့တတ ်  ထဝီအတန အထ ်း 

နယ်န ိိတ် ျ ်းအတွင််း ၃၅ န ရီ 

အလို ်လို ်မ ီ်းတိိုင််း လစ ပြငာ့ ်

န  ကျန််းခွငာ့ ်၁ န ရီ  

 

 

အက်ဥ တေတအ ကတ်ွင ်

အ ှနတ်ကယရ်ယူနိိုငသ်ညာ့် 

အပ ငာ့ဆ် ို်းအ ှတ် ျ ်း ( ှတသ် ်းရန ်- 

သင၏်အလို ်ရှငတ်ွင ် ိို ိိုရက်တရ သညာ့် 

ခွငာ့ဆ်ိိုငရ်  ူဝါေ ရှိနိိုင ်ါသည်။)  

 

 

အလို ်ရှငက်  ိို ျ ်းသညာ့်    ဏ 

 သတ် ှတ်ထ ်း ါက ပ ကခေနိန်စ်ှ 

တစ်နစ်ှအတွင််း လစ ပြငာ့ ်န  ကျန််း 

ပြစ်ချိနသ်ည် ၂၄ န ရီထက်   ိို ါ။  

 

 ှတ်သ ်းရန ်- တအ က်တွင ်

တြ ်ပ ထ ်းသညာ့် သက်တရ က်တန ာ့စွ  

အမ ီ်း  ထ နစှ်အတွက် အဆိို ါနှုန််း ပြငာ့ ်

လစ  တ ်းသညာ့် န  ကျန််းချိန ်ကိိုသ  

အ ှနတ်ကယရ်ရှရိ ည်။ 

 

အလို ်ရှငက်  ိို ျ ်းသညာ့်    ဏ 

 သတ် ှတ်ထ ်း ါက ပ ကခေနိန်စ်ှ 

တစ်နစ်ှအတွင််း လစ ပြငာ့ ်န  ကျန််း 

ပြစ်ချိနသ်ည် န ရီ (၄၀) ထက်   ိို ါ။ 

 

သက်တရ က်သညာ့်တန ာ့စွ   

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ  တ်လ ၁၅ ရက်  

 

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊  တ်လ ၁၅ ရက်  



အ နှတ်ကယရ်ရိှသငာ့သ်ညာ့ ် န  ကျန််းပြစခ်ျိနက်ိို တတ င််းဆိို သိို ာ့ ဟိုတ် အသ ို်းပ ြုသညာ့် ဝနထ် ််း ျ ်းအ ်း ဆန ာ့က်ျငလ်က်စ ်းတချ ှုကိို 

တ ်းပ စ ်ါသည်။ အကယ်၍ သင၏်အ ှနတ်ကယ်ရရိှသငာ့သ်ညာ့် န  ကျန််းပြစခ်ျိနက်ိို အ နှတ်ကယရ်ယရူန ် သိို ာ့ ဟိုတ် အသ ို်းပ ြုရန ်

ပငင််းဆနခ် ရသညာ့အ်တကွ်တကက ငာ့ ်သင၏်ရ ိိုငခ်ွငာ့က်ိို ချိြု်းတြ က်ခ ရသညဟ်ို ခ စ ်းရ ါက တရ ်း ျှတတရ်းနငှာ့ ်ဘက် လိိုက်တရ်းဆိိုငရ်  

မ ိြုြို့တတ ်ဝနရ် ို ်းတွင ် တိိုငက်က ်း ှုတစ်ခို ြိိုငတ်ငသ်ွင််း ိိုငခ်ွငာ့ ် ရှိ ါသည်။ ထ ်တဆ င််းအချကအ်လက ်ျ ်းရရှလိိို ါက သိို ာ့ ဟိုတ ်

တိိုငက်က ်း ှုတစခ်ို ြိိုငတ်ငသ်ွင််းလိို ါက တကျ်းဇူ်းပ ြု၍ https://paidsickleave.pittsburghpa.gov. တွင ်ဝငတ်ရ က်ကကညာ့ရ်ှု ါ။ 

 

 

ကနဦ်း ထိုတ်ပ နသ်ညာ့် တန ာ့စွ  -  ၁၆/၁၂/၂၀၁၉ ပ ငဆ်ငခ်ျက် 

ထိုတ်ပ နသ်ညာ့်တန ာ့စွ  -   ၁၇/၁၂/၂၀၁၉  

 

 

 

http://paidsickleave.pittsburghpa.gov/

