ミャンマー語/ ျမန္မာ

မမမမမမ
မမမမမမ

လူမႈဖူလံုေရးအာမခံစနစ္
/မမမမမမမမမမ

သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးက ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသလား။
လုပ္ပါသည္

◆

မလုပ္ပါ

သင္၏အလုပ္ရွင္သည္ သင္အကာအကြယ္ရရွိရန္

လိုအပ္ေသာ

သင့္ေလ်ာ္သည့္

အာမခံစနစ္

ႏွင့္

ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရး

ဝန္ထမ္းပင္စင္အာမခံစနစ္

◆ သင့္ကိုယ္သင္ သင့္ေတာ္သည့္ က်န္းမာေရးအာမခံ
စနစ္ႏွင့္ ပင္စင္စနစ္အတြင္းစာရင္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္

သို႔

ပါသည္။ သင္၏ျမဴနီစပယ္ရံုးရွိ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး

စာရင္းေပးသြင္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သင္၏အလုပ္ရွင္

အာမခံစနစ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ပင္စင္စနစ္ဌာနမ်ား ကို

အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်းဇူး

ေက်းဇူးျပဳ၍ သြားေရာက္ပါ။

ျပဳ၍ ေတာင္းဆိုပါ။
[မွတ္သားရန္] တစ္ပတ္အတြင္း ၂၈နာရီ သို႔မဟုတ္
[မွတ္သားရန္] အကယ္၍ သင္သည္ သင့္အလုပ္ခြင္၌

ထိုထက္

အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္သူ သို႔မဟုတ္ ယာယီအလုပ္

အလုပ္သမား မဟုတ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး

သမားျဖစ္ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံစနစ္

မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းအမ်ိဳးအစား

မ်ားတြင္ တရားဝင္ “ကုမၸဏီအလုပ္သမား” တစ္ဦး

ေအာက္တြင္အက်ံဳးဝင္သည္။

အျဖစ္သာ

သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္။

ေလ်ာ့နည္းၿပီး

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္သည့္

ေက်းဇူးျပဳ၍

★

သင္၏ ကုမၸဏီႏွင့္ စစ္ၾကည့္ပါ။

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍

သင္၏ျမဴနီစပယ္ရံုး- အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံ

◆ အကယ္၍ သင္၏ကုမၸဏီက သင္အကာအကြယ္ရ

စနစ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားပင္စင္စနစ္ဌာနမ်ားကို

ရွိသင့္သည့္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ပင္စင္အာမခံစနစ္

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မလုပ္ေပး
ပါက

ေက်းဇူးျပဳ၍

အနီးဆံုးရွိ

ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ

ပင္စင္

ဝန္ေဆာင္မႈ (JPS) ရံုးခြသ
ဲ ို႔ အသိေပးပါ။

အကယ္၍ သင္သည္အသက္ ၇၅ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ အထက္ျဖစ္ပါက အသက္၇၅ သို႕မဟုတ္ အထက္ရွိသူမ်ား အတြက္
ရည္ရြယ္ေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္အတြင္း စာရင္းေပးသြင္းသင့္သည္။ (Koki Koreisha Iryo Seido)
★ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ျမဴနီစပယ္ရံုး - အသက္၇၅ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ရွိသူမ်ား အတြက္
ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။

◆

လူထုက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တစ္ခုႏွင့္ လူထုပင္စင္စနစ္တစ္ခုအတြင္း စာရင္းေပးသြင္းရန္ သင့္ထံတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

၁။ ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္
အကယ္၍ သင္သည္ အကာအကြယ္ေပးသည့္အလုပ္ခြင္တစ္ခု* တြင္အလုပ္လုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါက မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနပါေစ
သင္သည္ သင့္အလုပ္ရွင္၏ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ရွိသင့္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္၏ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္က သင္ႏွင့္သင့္အား
မွီခိုေနရသည့္မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရျခင္း၊ မီးဖြားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေသဆံုးျခင္း တိ႔အ
ု တြက္ အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။
* အကာအကြယ္ေပးသည့္ အလုပ္ခြင္ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္အလုပ္သမား ငါးဦးသို႔မဟုတ္ အထက္ရွိေသာကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ အလုပ္ခြင္ တစ္ခုခု
(ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား မပါ) သို႔မဟုတ္ ဟိုဂ်င္း (HOJIN) ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုခုဟု ဆိုလပ
ို ါသည္။

၂။ အသက္၇၅ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ရွိသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ႏွင့္ ေဆးဝါး
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ (Koki Koreisha Seido)
အကယ္၍ သင္သည္လူဝင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ကာလ သံုးလထက္ပိုၿပီး ေပးသနားခံရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမဟုတ္သူ
(သင္၏ေနထိုင္ခြင့္အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ျပီး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္

သံုးလ

အထက္

ေနထိုင္ရန္

ေမွ်ာ္မွန္း

ထားသူမ်ားအပါအဝင္)

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေခတၱခဏေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္္ ရထားသူ ျဖစ္ပါက ေအာက္ရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပည္သူပိုင္က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္အတြင္း
စာရင္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(၁) အကယ္၍ သင္သည္ အသက္၇၅ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္ၿပီး အျခားမည္သည့္က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ အကာအကြယ္ မရရွိထားပါက
သင့္အေနျဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ရရွိသင့္ပါသည္။
(၂)

အကယ္၍

သင္သည္အသက္၇၅ႏွစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အထက္ျဖစ္ပါက

အသက္၇၅ႏွစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အထက္ရွိသူမ်ား

အတြက္

ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ရရွိသင့္ပါသည္။
ယင္းက်န္းမာေရး/ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္ေရး အာမခံစနစ္မ်ားက သင့္အားဖ်ားနာမႈသို႔မဟုတ္ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
ေပးအပ္ပါသည္။
[မွတ္ခ်က္] ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိရန္ အသက္ ၇၅ႏွစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အထက္ရွိသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က်န္းမာေရး အာမခံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ အတြက္သင္၏ က်န္းမာေရး အာမခံလက္မွတ္ကို
ျပသရန္လိုအပ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းအရ လက္မွတ္မပါပါက က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္တစ္ခုလံုးကို သင့္ဖာသာ ေပးဖိ႔လ
ု ိုအပ္ပါသည္။

၃။ ဝန္ထမ္း၏ ပင္စင္အာမခံစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပင္စင္စနစ္
အကယ္၍

သင္သည္အကာအကြယ္ေပးေသာအလုပ္ခြင္တစ္ခုအတြင္း

ပံုမွန္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါက

မည္သည့္နိုင္ငံသား

ျဖစ္ပါေစ

ဝန္ထမ္းပင္စင္အာမခံစနစ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ရရွိသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ပံုမွန္အေျခခံျဖင့္မဟုတ္သည့္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး ျဖစ္ပါက
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း

ေနထိုင္ေနသ၍

အက်ိဳးဝင္ရသင့္သည့္

သင္သည္ႏိုင္ငံေတာ္

အေျခအေနမ်ား

ပင္စင္စနစ္ျဖင့္

ႏွင့္ျပည့္စံုေနပါက

(မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳေငြအပါအဝင္) အတြက္

အကာအကြယ္ရရွိသင့္ပါသည္။

သင့္အသက္အရြယ္ႀကီးခ်ိန္၊

ယင္းစနစ္မ်ားက

မသန္မစြမ္းရွိခ်ိန္

သင့္အေနျဖင့္

သို႔မဟုတ္

ေသဆံုးခ်ိန္

ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးအပ္ပါသည္။ ေရတို အကာအကြယ္ႏွစ္မ်ား အၿပီး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ သင္ထြက္ခြာရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သင့္အေနျဖင့္ တလံုးတခဲတည္း ထုတ္ယူ ေပးေခ်ေငြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳး မဟုတ္သူကိုသာ ေပးေခ်ပါသည္။*
သိ႔မ
ု ဟုတ္ပါက

မည့္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါေစ

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္

ရရွိႏိုင္ေသာ
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

သင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လူမႈဖူလံုေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
သေဘာတူညီသည့္ႏိုင္ငံ၏
သင္၏

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား)

(အခ်ိဳးအစားက်သည့္
ေအာက္တြင္

တလံုးတခဲတည္းထုတ္ယူေပးေခ်ေငြအတြက္

စုစုေပါင္း

ေလွ်ာက္ထားရန္

တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ သင္အကာအကြယ္ရသည့္ ကာလက စုစုေပါင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည္
မဟုတ္ပါ။
*[မွတ္ခ်က္] သင္၏ဝန္ထမ္းပင္စင္အာမခံ အကာအကြယ္ကာလအေပၚအေျခခံေသာ သင္၏ တလံုးတခဲတည္း ထုတ္ယူေပးေခ်ေငြ မ်ားက အခြန္
(၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ ဝင္ေငြခြန္ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အထူးဝင္ေငြခြန္ ၀.၄၂
ရာခိုင္ႏႈန္းအပါအဝင္

၂၀.၄၂

ရာခိုင္ႏႈန္း)

ႏႈတ္ယူျခင္းခံရပါသည္။

ယင္းအခြန္မ်ားအတြက္

အစားျပန္ေပးေငြ

သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္မ်ား သိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေအဂ်င္စီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ www.nta.go.jp ကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

