
က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စက် ်းစကပ်  ျံ့ ပ ာ်းမှုက ကာင အ်သကက်မ ်းဝမ််းကက ာင််းရန်အကကအ်ကရှိသ သ မ ာ်း
အတ ကလ် တလ်ပ်ကသာက ာကပ်  က က်းအက ကာင််းလမ််းညွှန်က က်

အကရ်းကပေါ်အကသ်းစာ်းရန်ပ ိုကင ကရ သ ို  ကသာအ  ်းကက ်းကင မ ာ်းက ိုအသ ို်းမုပို ိုငသ် မ ာ်းအတ က်

▶▶က ာကပ်  မှုလိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းုသင ဆ်ကသ် ယရ်န်ဌာနက ို၊ ကနာကက်က ာတ ငက် ာ်ုပ ာ်း သည်။
ကက ်းဇ ်းုပိပပ ်းမပ ကမ်က ကစ်စက်ဆ်းပါ။

အကရ်းကပေါ်အကသ်းစာ်းရန်ပ ိုကင ကရ သ ို  ကသာအ  ်းကက ်းကင မ ာ်းက ိုအသ ို်းမုပို ိုငက်သာအ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်း

・အက  က  က ာကပ်  မှုရန်ပ ိုကင ၏  ပ်မ  ိုတက်က ်းုကင််းက ို ကက ်းယ ပပ ်းကသာ အ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်း/  သဂိုတလ်တ င်

ကက ်းယ ပပ ်းမည ် အ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်း

( ပ်မ  ိုတက်က ်းသည က်ာလအတ င််း ပယက် သည ရ်လဒအ်ကနု င ၊်  သဂိုတလ်တ ငက်က ်းကင က ို ရပ်ဆ ိုင််းသည အ်ကုကအကန

မသအပ)

・အက  က  က ာကပ်  မှုရန်ပ ိုကင ၏  ပ်မ  ိုတက်က ်းုကင််းက ို ုငင််းပယက် ရကသာအ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်း

・အက  က  က ာကပ်  မှုရန်ပ ိုကင ၏  ပ်မ  ိုတက်က ်းုကင််းအတ က် ကဆ ်းကု ်းတ ိုငပ်ငပ်ပ ်းကသာ်လည််း၊

မကလ ာက ်ာ်းလ ိုကရ်ကသာ အ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်း

အ ကပ်ါအ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်းုသင က် ိုကည် ပပ ်း၊ ကအာကပ်ါအက ကအ်ာ်းလ ို်းုသင ် ုပည ်စ ိုကနပါက

■ ဝငက်င သည် ➀ + ➁ ၏စိုစိုကပါင််း ကမ်ကက ာ်လ န်ုကင််း * အမ်ိရာလ ုံခ  ြုံရရေးအက ိြုံေး  စာေး ွင ရ်ငရွ ကေးအတွက်

လိုံအပ်  က်မ ာေးနငှ ် အတူတူပင်

① ပမ ိ ျံ့နယက်က ်းရ ာအတ င််းကန  ိုငမ်ှုအက န်၏ တစ်ဦ်းက င််းုှုန််းသည် အက န်ကင််းလ တက် င ရ်သည ် ဝငက်င ပမာဏ၏ 1/12

② အသကက်မ ်းဝမ််းကက ာင််းမှုသကသ်ာကက ာငက်  ကရ်းအတ က် အ မ်ရာအက ာကအ်ပ  စ အကုကက ပမာဏ

■ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုသည် အ ကပ်ါ ① ၏ 6 ဆုသင က်အာက် (သ ို  ကသာ် ယန််းကသာင််း 100 ုသင က်အာက)်

* အမ်ိရာလ ုံခ  ြုံရရေးအက ိြုံေး  စာေး ွင မ် ာေးအတွက်လိုံအပ်  က်မ ာေးနငှ အ်တူတူပင်

■  ရ ာက်ပိုံငေ်း အသက်ရမေွးဝမ်ေးရက ာငေ်းမှုတွင် အမှှီအ ိုံကငေ်းနိုံငရ် အ်တွက်၊ ရအာက်ပါတိုံ  မှ လုံပ်ရ ာငမ်ှုတစ် ုံ ုံကိုံ

ခပြုံလုံပ်ခ ငေ်း

・ုပညသ်  အလိုပ်အက ိုငတ်ညပ်မရကရ်းရ ို ်းတ င် အလိုပ်ကလ ာက ်ာ်းပပ ်း၊ စ တရ်င််းမသန်ုသင စ် တပ်ါဝငစ်ာ်းစ ာအလိုပ်အက ိုင်
ှိသာက  မှုကိုံလုံပ်ရ ာငခ် ငေ်း

・အလိုပ်လိုပ်က ိုင်ု ကင််းု င အ်မသ အက ိုကင််းရန်ကကက်ရုကင််း၊ ၎င််းအက  ိ်းက စာ်းက င အ်ပပ ်းတ င် အသကက်မ ်းဝမ််းကက ာင််းမှု

က ိုဆကလ်က ် န််းသ မ််းရန်ကကက်ရသညဟ်ို ကမ ာ်လင ရ်ပါက၊ အသကက်မ ်းဝမ််းကက ာင််းမှုသကသ်ာကက ာငက်  ကရ်းအတ က်
ကလ ာက ်ာ်းမှုကိုံလုံပ်ရ ာငပ်ါ

1 က ာကပ်  ရန်အက  ိ်းဝငသ်ည ်အ မ်က ာငစ်ိုမ ာ်း

လစဉ်ကင က ာကပ်  မှုပမာဏ * အမ်ိရာလ ုံခ  ြုံရရေးအက ိြုံေး  စာေး ွင ရ်ငရွ ကေးနငှ အ်တူတကွ ရပေးရ ာငန်ိုံငသ်ည်

က ာကပ်  မှုကာလ: 3 လ

2 က ာကပ်  မှုမှုပမာဏ・က ာကပ်  မှုကာလ

တစဥ် ်းတည််းအ မ်က ာငစ်ို ယန််း 6 ကသာင််း

လ ု သစ် ဦ်း အ မ်က ာငစ်ို ယန််း 8 ကသာင််း

3 ဥ ်းုသင အ် ကှ်ိသ ကသာ အ မ်က ာငစ်ို ယန််း 10 ကသာင််း



က  ေ်းမာရရေး၊ အလုံပ်သမာေးနငှ လ်ူမှုဖူလ ုံရရေး ၀ က်ကှီေးဌာ ကိုံရိုံ ာဗိုံငေ်းရပ်စ်ကူေးစက်ပ  ျံ့ ပွာေးမှုရ ကာင ် အသက်ရမွေးဝမ်ေးရက ာငေ်းရ ်
အ က်အ ဲရှိသူမ ာေးအတွက်လွတ်လပ်ရသာရ ာက်ပ  ရ ကေးအရ ကာငေ်းလမ်ေးညွှ  ် က်

က ိုရ ိုနာကရာဂါက ကာင အ်သကက်မ ်းဝမ််းကက ာင််းရန်အကကအ်ကရှိသ သ မ ာ်းအတ ကလ် တလ်ပ်ကသာ
က ာကပ်  က က်း” က ို အသ ငက်ုပာင််းဟန်ကဆာငပ်ပ ်း “လ မ်လည်ကင လွှရု ကင််း” ုသင ်

“က ိုယက်ရ်းက ိုယတ်ာအက ကအ်လကမ် ာ်းက ို လ မ်လည်မှု” တ ို  က ို သတ  ာ်းပါ။
သင အ်မ်ိသိုံ  မဟုံတ် အလုံပ်သိုံ  မမိြုံျံ့ ယ်စှီရငစ်ုံ・ရပ်ကွက်ရက ေးရွာနငှ ် က  ေ်းမာရရေး၊ အလုံပ်သမာေး၊ လူမှုဖူလ ုံရရေး ၀ က်ကှီေးဌာ 

(၏၀  ်မ်ေး) ဟုံ ိုံကာ သ သယခဖစ်ဖွယ်ရ ေါ် ိုံမှုသိုံ  မဟုံတ် စာကိုံလက်  ရရှိပါက၊ သငရ်  ိုံငရ်ာ ရပ်ကွက်ရက ေးရွာနငှ ်
အ ှီေး  ုံေးရဲစ  ေ်း (သိုံ  မဟုံတ်ရဲနငှ တ်ိုံငပ်ငရ် ွေးရနေွးရရေးဖုံ ေ်း(# 9110)) သိုံ   က်သွယ်ပါ။
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(1) ကလ ာကလ်ွှာစာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်းတင်ု ပုကင််း

ရကာငတ်ာသိုံ  တိုံက်ရိုံက် သိုံ  မဟုံတ် စာတိုံကသ်ိုံ  ရပေးပိုံ  ခ ငေ်း
သငက်န  ိုငရ်ာ
ကဒသှိသ ပမ ိ ျံ့နယ်
ရ ို ်း၊ ရပ်က ကရ် ို ်း
စသည်

(2) သတမ်သတ ်ာ်းကသာအကကာင သ် ို  ကင လွှရု ကင််း

သငရ်  ိုံငရ်ာရေသ၏ကဒသုတရအစ ို်းရ  သ ို  ကလ ာက် ာ်းရ လ်ိုံအပ်သည။်

ကလ ာကလ်ွှာစာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်းအုပင၊် ကအာကပ်ါ ➀～⑥ ှိသ ပ ်းတ ရပါစာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်းလည််းလ ိုအပ်သည။်

ရလ ာက်လွှာရကာငတ်ာနငှ  ်ညေ်းလမ်ေးတိုံ  နငှ စ်ပ်လ ဉေး၍၊ ရေသနတရအစိုံေးရ၏ Homepage စသညတ်ိုံ  တွငစ်စ်ရ ေးပါ။

* ရ ာက်ပ  မှုကာလအတွငေ်း၊ လစဉ၊ အလုံပ်အကိုံငရ်ှာရဖွမှု၏အရသေးစိတ်အ  က်အလက်မ ာေးကိုံ

ခပသည စ်ာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးကိုံ တငခ်ပရ လ်ိုံအပ်သည။်

 ိုံ  အခပင၊် အလုံပ်အကိုံငရ်ှာရဖွမှုအရခ အရ ရပေါ် မတူည၍်၊ အသက်ရမေွးဝမ်ေးရက ာငေ်းမှုသက်သာရ  ာင ် ိရရေးတိုံ  ကိုံ

လမ်ေးညွှ ် ခ ငေ်း မ ာေးရှိသည။်

ကလ ာကလ်ွှာအတ ကလ် ိုအပ်ကသာပ ်းတ ရစာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း

3 က ာကပ်  ုကင််းအတ ကလ်ိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း

① ကာယက ှိသငအ်တည်ု ပိုကင််း၊ အ မ်က ာငစ်ို  ရ ျံ့စည််းမှုက ိုု ပကသာ
စာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း

ရ  ိုံငသ်ကူေခ်ပာေး၏မိတတ ူ

② ၀ငက်င ု ပသည စ်ာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း လစာကေခ်ပာေးစသညတ်ိုံ  ၏မိတတ ူ

③ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ာ်းက ိုု ပသသည စ်ာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း အမ်ိရ ာငစ်ုံဝငအ်ာေးလ ုံေး၏ဘဏစ်ာအုံပ်မိတတ ူ

④ အလိုပ်အက ိုငှ်ိသာက  ုကင််းုသင သ်ကဆ် ိုငက်သာ စာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း
Hello Work ကေ၏်မိတတ ူ သိုံ  မဟုံတ်၊ အသက်ရမွေးဝမ်ေးရက ာငေ်းမှု

သက်သာရ  ာင ် ိရရေးအတကွရ်လ ာက ်ာေးရ စဥ်ခဖစ်ပါက၊ သက်သာ

ရ  ာင ် ိရရေးရလ ာကလ်ွှာ၏မိတတ ူ

⑤ ကင လွှရအကကာင က် ိုု ပကသာစာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း ရ ာက်ပ  မှုလက ် သည် အရကာင ၏်ဘဏစ်ာအုံပ်မိတတ ူ

⑥  ပ်မ  ိုတက်က ်းမှုပပ ်းဆ ို်းုကင််း၊ ုငင််းပယက် ရုကင််း၊ အတ တမ်သ
ကက ်းကင အကုကအကနက ိုမ ာ်းုပကသာစာရ ကစ်ာတမ််းမ ာ်း

ရ  ေးရငစွာအုံပ်နငှ ် ခငငေ်းပယမ်ှုအသရိပေးစာမိတတ ူ၊ ရ  ေးရငကွိုံလွှဲရပေး ဲ ရသာ

ဘဏစ်ာအုံပ်မိတတ ူစသည။်

အရသေးစိတ်ကိုံ၊ အ ေူးသှီေးသ  ် Homepage တွငရ်ဖာ်ခပ ာေးရသာ

“ရလ ာက်လွှာလုံပ်  ုံေးလုံပ် ညေ်း” တွငရ်ှငေ်းခပ ာေးသည။်

ကမ်းုမန််းစ ိုစမ််းရန်
က န််းမာကရ်း၊ အလိုပ်သမာ်းုသင လ် မှု  လ ိုကရ်း ၀န်ကက ်းဌာန call center 0120-46-8030

[ကကာငတ်ာလကက် က  န်] တနလလာမသ ကသာ ကာ 9:00～17:00

အ  ်းသ ်းသန  ် Homepage
ရလ ာက်လွှာလုံပ်  ုံေးလုံပ် ညေ်းကိုံဗှီေှီယိုံခဖင ရ်ှငေ်းခပ ာေးသည။်

ရလ ာက်လွှာအတွက်လိုံအပ်ရသာစာရွက်စာတမ်ေးမ ာေး၏ အရသေးစိတ်အ  က်အလက်

မ ာေးကိုံလညေ်း စစ်ရ ေးနိုံငသ်ည။်

URL：https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

