
“  ”အလုပ်ပိုလုပ်ရပပီး လစာနည်းသည် ၊
UNC  အိမ်စစာင့်များ (တစ်ဖန်) $20/hr  ဖဖင့် စုစဝးကကသည်။

UNC Chapel Hill  မှအိမ်ရင်နှင့် UE Local 150  အဖ့ဲွဝင်တစ်ဦးဖဖစ်သူ Robin Lee  က "UNC  က ဝန်ထမ်း
     အင်အား တုိးလာတ့ဲအတွက်စကကာင့် လစာပုိဖမင့်ဖုိ ကျန်စတာ်တုိ ရနု်းရင်းဆန်ခတ်ဖဖစ်စနပါတယ်။ Robin  က

“       တက္သုိလ်ကုိ သန့်ရင်းစအာင်ထားဖုိ၊ မကကာခဏအလုပ်စဖာ်ဖပချက်ထက် မကကာခဏအလုပ်ကကိုးစားမှအတွက်
”လစာရသင့်တယ်။

    စဖစဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက် ဗုဒ္ဟူးစန့တွင် UNC     မှ အိမ်ထိန်းတစ်ရာစကျာန်ှင့် ၎င်းတုိ၏ စထာက်ခံအားစပးသူများသည်
UNC        စနစ်သည် တစ်နာရီလျင် အနည်းဆံုးလုပ်ခစဒါလာ ၂၀ တုိးစပးရန်၊ အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ခလစာ

      ရပ်နားရန် လုိအပ်ချက်ကုိ တရားဝင်အဆံုးသတ်ရန် အုပ်ချု ပ်စရးမှူးများ ဘုတ်အဖ့ဲွထံ စတာင်းဆုိခဲ့ကကသည်။ ထုိ
     စန့တွင် ထုတ်ဖပန်သည့် ဖပည်စထာင်စု၏ အိတ်ဖွင့်စပးစာတွင် စဖာ်ဖပထားသည့်အတုိင်း ဖပည်သူကဏစုစပါင်း
    ညိှနိှင်းမှ တားဖမစ်ချက်ကုိ ဖပည်နယ်ဥပစဒဖပုလွတ်စတာ်က ရုပ်သိမ်းရန် အကကံဖပုအပ်ပါသည်။

“        ဓာတ်စငွ့၊ စားနပ်ရိက္ာ၊ ငာှးရမ်းခနဲ့ စရိတ်စကစတွကတက်စနတယ်။ အိမ်စစာင့်များသည် တစ်နာရီလျင် စဒါလာ
       ၂၀ ထုိက်တန်သည်။ ကျန်ုပ်တုိသည် သန့်စငခ်န်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ စာသင်ခန်းများနငှ့် အရာအားလံုးကုိ သန့်ရင်း

     စပးပါသည်။ ကျန်ုပ်တုိသည် အလွန်စကာင်းမွန်စသာ အလုပ်သမားများဖဖစ်ပပီး တက္သုိလ်အတွက် အလုပ်
      ကကိုးစားကကသည်။ ငါတုိမိသားစုအတွက် စထာက်ပ့ံကူညီဖုိ သူတုိက စတာင်းဆုိတယ်။ အဲဒါစကကာင့် ဆန္စဖာ်ထုတ်

  ”   ဖုိ ကျန်စတာ်တုိ ဒီကုိစရာက်လာတာပါ ဟု အိမ်ထိန်းနှင့် UE Local 150   အဖ့ဲွဝင် စစာမူးက စဖပာသည်။
      အုပ်ချု ပ်စရးမှူးများအဖ့ဲွသည် ၎င်းတုိ၏အစည်းအစဝးကုိ Raleigh  ပမိုလယ်ရိ Dillon  မှ စဖပာင်စဖမာက်စသာ

      ဟုိတယ်တစ်ခုတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထုိစန့မွန်းလဲွပုိင်းတွင် အလုပ်သမားများ စည်းစဝးပဲွ ပပီးဆံုးသွားချိန်တွင်
   စနာက်တစ်ကကိမ် ဆန္စဖာ်ထုတ်ခဲ့ကကသည်။ အလုပ်သမားများသည် Dillon  ၏ 9   လွာအထိ ဓာတ်စလှကားစီးပပီး



      ဆံုးဖဖတ်ချက်ချမှတ်သူများကုိ ရင်ဆုိင်ခဲ့ကကသည်။ စနာက်ပုိင်းတွင် အစည်းအစဝးမှ ထွက်ခွာလာစဉ် ၎င်းတုိသည်
      ဟုိတယ်အဖပင်ဘက်တွင် ခုိငခ်ံ့စသာ စကာက်စကကာင်းလုိင်းကုိ ဖဖတ်၍ လမ်းစလျာက်ဖခင်း သုိမဟုတ် စမာင်းနှင်

     ဖခင်း ခံခဲ့ရသည်။ အိမ်စစာင့်များ၊ ဘ့ဲွရအလုပ်သမားများနငှ့် အနီးနားရိ NC State University  မှ စကျာင်းသားများ
    လည်း ဤလုပ်စဆာင်ချက်တွင် ပါဝငခ်ဲ့သည်။

 
    အိမ်စစာင့်များသည် ၎င်းတုိ၏လုပ်အားခကုိ ဖမှင့်တင်ရန်အတွက် ပပီးခဲ့သည့် 6  လအတွင်း ဖပင်းထန်စသာလှပ်ရားမှ

    တစ်ခုတွင် ပါဝင်စနပါသည်။ အိမ်စစာင့်နှစ်ဦးဖဖစ်သည့် သမဂ္အဖ့ဲွဝင် Robin Lee  နငှ့် Chineka Stanley 
  တုိသည် အိမ်စစာင့်သတင်းစာဖဖစ်သည့် Daily Tar Heel    နငှ့် စကားစဖပာဆုိခဲ့ရာတွင် အစုလုိက်အပပံုလုိက်

 လှပ်ရားမှတစ်ခုအဖဖစ်သုိ စဖပာင်းလဲသွားခဲ့သည်။
    
Robin  နှင့် Chineka    တုိသည် ၎င်းတုိ၏ဇုန်ရိ အိမ်ထိန်း 21   ဦးထံမှ စာစရးသားစဖာ်ဖပချက်များကုိ စုစဆာင်းခဲ့

 သည်။ ဖပည်စထာင်စု
  ဒီထုတ်ဖပနခ်ျက်စတွကုိ ဆုိရယ်မီဒီယာမှာ လွင့်တင်၊

     ဝန်ထမ်းနည်းပါးဖခင်း၊ အလုပ်ပုိလုပ်ဖခင်းနှင့် လစာနည်းပါးဖခင်းတုိစကကာင့် အလုပ်သမားများ၏ စိတ်ပျက်မှကုိ
 ကမာ္က တုိက်ရိုက်ဖမင်နိငု်စစပါသည်။

 

 အဲဒီကစနပပီးစတာ့ အသနားခံစာတင်တယ်။
 ဖပည်နယ်၏ UNC   စနစ် တက္သုိလ် 17       ခုမှ အဖခားအဖခားစသာ တက္သုိလ်များ အပါအဝင် အိမ်ထိန်းများ၊ ဘ့ဲွရ

      အလုပ်သမားများ၊ အဖခား စကျာင်းတွင်း အလုပ်သမားများနှင့် စကျာင်းသားများမှ လက်မှတ်စပါင်း 2,200  စကျာ်
     ရရိခဲ့သည်။ ဤအသနားခံစာကုိ ပပီးခဲ့စသာ စအာက်တုိဘာလတွင် အဓိပတိ Kevin Guskiewicz   ထံသုိ လူ 150 

  စကျာ်ပါဝင်သည့် လူထုစုစဝးပဲွတစ်ခုတွင် စပးပုိခဲ့သည်။

      ဤလုပ်စဆာင်ချက်နှင့် မီဒီယာများ၏ အာရုံစုိက်မှကုိ ခံရပပီးစနာက် အိမ်စစာင့်များသည် ၎င်းတုိ၏ စတာင်းဆုိချက်
        များကုိ စဂါပကအဖ့ဲွထံ တင်ဖပခဲ့သည်။ သူတုိရဲ့ ဖိအားစတွနဲ့ သတင်းစာရင်းလင်းပဲွအပပီးမှာ သူတုိကုိ အထဲမှာ ဖိတ်

      စခါခဲ့ပါတယ်။ စရာ်ဘင်လီသည် ခန္ာကုိယ်အား တုန်လှပ်စချာက်ချားစစစသာ အသနားခံမှကုိ ခွင့်ဖပုခဲ့သည်။ ယင်း
     စကကာင့် သူမနငှ့် အဖခားအိမ်စစာင့်နှစ်ဦးသည် ဘဏာစရး၏ ဒုတိယအဓိပတိ Nate Knuffman  နငှ့် စတ့ွဆံုခဲ့သည်။

         လွနခ်ဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က သမဂ္မှ ၎င်းတုိ၏ လုပ်အားခကုိ ၁၅ စဒါလာအထိ တုိးဖမှင့်စပးခဲ့စသာ်လည်း
      တရားဝင်လုပ်ခနှန်းထားထက် စကျာ်လွန်၍ မရစသာစကကာင့် ၎င်းတုိ၏ လုပ်ခကုိ တုိးမစပးနိုင်စကကာင်း

    အလုပ်သမားများအား အစကကာင်းကကားခဲ့သည်။ နိငု်ငံစတာ်လူစွမ်းအားအရင်းအဖမစ်ရုံးက ပိတ်ဆုိထားတာစတွ
ထပ်တုိးလာတယ်။
  

    သုိစသာ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်၊ Knuffman  သည် OSHR    ထံမှ ၎င်းတုိ၏လစာနှန်းထားများကုိ တစ်နာရီလျင်
၂၁.      ၄၀ စဒါလာအထိ တုိးဖမှင့်ရန် ခွင့်ဖပုချက်ရခဲ့ပပီး အိမ်စစာင့်အားလံုးကုိ $0.90   ဖဖင့် တစ်နာရီလျင် $16.71  အထိ

      တုိးစပးခဲ့သည်ဟု ဆုိသည်။ ယင်းက အလုပ်သမားများကုိ ပုိမုိစိတ်ဆုိးစစစသာ်လည်း ကျန်ုပ်တုိ၏ စည်းရုံးစရး
     သည် လစာတုိးဖမင့်နိငု်သည်ဟု ခိုင်လံုစစပါသည်။ ပုိစကာင်းသည်မှာ ယခု UNC  သည်လစာစစကးအသစ်စကကာင့်

$20  စပးစဆာင်ရန် OSHR       ခငွ့်ဖပုချက်မလုိအပ်ပါ။ ဖပည်နယ်၏ အဖခားစသာ တက္သုိလ် ၁၆ ခုမှ တက္သုိလ်
   ဝန်ထမ်းများသည်ဤက့ဲသုိ တုိးဖမှင့်ဖခင်းမျို း မရရိခဲ့စပ။

 အိမ်စစာင့်များ (    စာမျက်နှာ ၂ မှ ဆက်၍)
     ဤရင်းလင်းချက်စကကာင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက် အိမ်စစာင့်များသည် ဆက်လက်စတ့ွဆံုပပီး စည်းရုံးကကသည်။

  ဇန်နဝါရီလအစစာပုိင်းတွင် သမဂ္သည် UNC    အမျို းအစားခွဖဲခင်းနငှ့် စလျာ်စကကးစပးစဆာငစ်ရး ဒါရိုက်တာ အဒမ်
     ဘက်ခ်ထံ စာတစ်စစာင်စပးပုိခဲ့ပပီး လစာပမာဏသည် မည်က့ဲသုိမျတနိငု်သည်ကုိ အစဖဖများစတာင်းဆုိခဲ့သည်။

  လအနည်းငယ်နှင့်အထက် အစတ့ွအကကံုရိသူတုိင်းကုိ "Journey Market"   နှန်းသုိ လစာစပးစချမှစစကးတွင် စရွ့
    ထားသည်မှာ ထင်ရားပါသည်။ နိုငင်ံစတာ်ရဲ့ အသက်စမွးဝမ်းစကကာင်းကုိ ဖတ်တ့ဲအခါ



  လစာအမျို းမျိုးကုိ ရင်းဖပထားတ့ဲ Banding policy ပါ။
    လစာစစကးအတွင်း အဆင့်ဆင့်၊ ၎င်းသည် ဝန်စဆာင်မှနှစ်များမဟုတ်ဘဲ "   အသိပညာ၊ ကျမ်းကျင်မှနှင့် စွမ်းရည်

များ"                                    ကုိ အစဖခခ၍ံ လုပ်ခတုိးဖမှင့်မှကုိသာ ခငွ့်ဖပုသည်။
  

 သုိစသာ် Journey Market     နှန်းအထိ အလုပ်သမားအားလံုးကုိ စဖပာင်းစရွ့ရန် ဆံုးဖဖတ်စသာအခါတွင် အသိပညာ၊
     “ ”ကျမ်းကျင်မှနငှ့် စွမ်းရည်များအတွက် စမ်းသပ်မှများ မရိခဲ့ပါ။ အမှထမ်းစခါင်းစဆာင်များကုိ အဆင့်ဖမင့်စစျးကွက်

      နှန်းအထိ စဖပာင်းစရွ့ခံခဲ့ရသည်။ မူဝါဒအရ ရင်းလင်းချက်။ ဒါက ရလဒ်ပါ။ကကီးကကပ်စရးမှူးများနငှ့် မန်စနဂျာ
  များသည် စဒါလာ 4,000    စကျာ် ရရိသည်။ $8,000 စကျာ်

ရရိသည်။
       

   ဒီစာကုိ တံုဖပန်တ့ဲအစနနဲ့ တက္သုိလ်က စတငခ်ဲ့တာပါ။
  သမဂ္လှပ်ရားမှရိသည့် ဇုန်များအားလံုးသုိ စီမံခန့်ခွစဲရး

  စစလွတ်ဖခင်းအား အလုပ်သမားများအား ရင်းဖပရန်။
  သုိစသာ်လည်း လက်စထာက်ညွန်ကကားစရးမှူး စပါလာပပီး

  သမဂ္အလုပ်သမားများ စတင်စမးဖမန်းစသာအခါတွင် သူ
    လည်း နားမလည်စကကာင်း ထင်ရားပါသည်။

    
  သမဂ္ကကတိကဝတ်တစ်ခု စရးထားတယ်။

10   ရက်အတွင်း ရင်းလင်းချက်၊ ရင်းလင်းချက်က
 အလုပ်သမားစတွကုိ စဒါသထွက်စစတယ်။

  
      ထုိစနာက်၊ စဖစဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက် လူထုစုစဝးပဲွ မတုိင်မီတစ်ရက်အလုိတွင် UNC System  မှ အလုပ်သမားများအား

  “  ”   စနာက်ထပ်တစ်နှစ်စနထုိင်ရန် ကမ်းလှမ်းထားသည့် ထိန်းသိမ်းမှ စဘာနပ်စ် အစကကာင်း မှတ်တမ်းတစ်ခု ထုတ်
     ဖပနခ်ဲ့သည်။ စနာက်တဖန်၊ ဤမျသာ အလုပ်သမားများကုိ စိတ်ဆုိးစစသည် (  ဤဆုစကကးစငွအစပါ ပူးတဲွစဖာ်ဖပ

 ချက်ကုိ ကကည့်ပါ)       ။ ဆယ့်နှစ်လမကုန်မီ ထွက်ခွာရန် ဆံုးဖဖတ်စသာ အလုပ်သမားများသည် စဘာနပ်စ်ကုိ ဖပန်ဆပ်
       ရမည်ဖဖစ်သည်။ အလုပ်သမား အများအဖပားက ဒါကုိ စနာက်စကျာကုိ လာဘ်ထုိးတ့ဲအစနနဲ့ မျက်နှာကုိ ပုတ်လုိက်

   သလုိ ခံစားရပါတယ်။

    စဖမာက်ကာရိုလုိင်းနားဖပည်နယ်သည် ဖပည်နယ်၏ အစုိးရအဆင့်ဖမင့်ပညာစရးစနစ်အား ထိန်းစကျာင်းသူများအား
     အထူးသဖဖင့် တက္သုိလ်များ၏ ပံုပန်းသဏာန်ကုိ ထိန်းသိမ်းထားသည့် စကျာင်းတွင်းဝန်ထမ်းများကုိ လစာ

      နည်းပါးစစပပီး အလုပ်ပုိလုပ်စစသည်။ နိငု်ငံတဝှမ်း လူစနမှစရိတ်များ ဖမင့်တက်မှနငှ့် စလျာ်ညီစသာ လစာတုိးဖခင်း
       မရိဘဲ အလုပ်သမားများ သည် အလုပ်ကုိ ပုိများလာစစရန် တွန်းအားစပး ခိုင်းစစဖခင်း ခံစနရသည်။

UNC        စနစ်သည် ကမာ့္အဆင့်မီ ပညာစရးကုိ ပ့ံပုိးစပးပပီး စနာက်ဆံုးစပါ သုစတသနဖပုဖခင်း၏ ဂုဏ်သတင်းမှာ
    အိမ်ထိန်းများ၊ ဘ့ဲွရအလုပ်သမားများ၊ သုစတသနပညာရင်များ၊ စာကကည့်တုိက်မှူးများနငှ့် တက္သုိလ်ဝန်ထမ်းများ

       အားလံုး၏ အလုပ်မပါဘဲ မဖဖစ်နိုင်ပါ။ လွနခ်ဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်း အလုပ်သမားများသည် UNC  စနစ်အတွက် ၎င်း
       တုိ၏အလုပ်သည် မည်မျအစရးကကီးသည်ကုိ ဖမငစ်တ့ွခဲ့ရပပီး မုိးရွာစသာစန့တွင် ရန်ပံုစငွစုစုစပါင်း ကနစ်ဒါလာ ၅

        ဘီလီယံနှင့် ပပီးခဲ့သည့်နှစ်က နိငု်ငံစတာ်ဝင်စငွမှာ စဒါလာ ၆ ဘီလီယံ ပုိလျစံနစသာ်လည်း ၎င်းတုိ၏အလုပ်သည်
  လစာလံုစလာက်စအာင် တန်ဖုိးမဖဖတ်နိုင်စသးစပ။ စနထုိင်လုပ်အားခ။

          အလုပ်သမားများက ၎င်းတုိအနိုင်ရသည်အထိ စည်းရုံးစရးကုိ ဆက်လက်လုပ်စဆာင်မည်ဟု ကတိကဝတ်ဖပု
  ကာ ဖပည်နယ်အစုိးရထံ စတာင်းဆုိခဲ့ကကသည်။
   အခု စဆွးစနွးစနတ့ဲ ဥပစဒဖပုလွတ်စတာ်က 2023-24 ဖဖစ်ပါတယ်။

ဘတ်ဂျက်။



 ဥက္ဋ၊ "  ကျန်ုပ်တို၏သစ္ာစစာင့်သိမှကို သင်အဖပစ်စပးမည်"
 ပမိုစတာ်ခန်းမအတွင်း DHHS   နှင့် ဥပစဒဖပုသူများကို ထိပ်တိုက်စတွ့သည်။

  
   ကျန်ုပ်တို၏ဖပည်နယ်ရိ စိတ်ကျန်းမာစရးအကျပ်အတည်းနှင့်

  ဖပညန်ယ်စက်ရုံများတွင် ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါးမှကို အဖပည့်အဝ
   အသိအမှတ်ဖပုပပီး ဖပည်နယက်ျန်းမာစရးနငှ့် လူသားဝနစ်ဆာင်မှဌာန

(DHHS)   သည် ရပ်ရွာလထူုထံမှကကားနာရန် Town Hall  ဖုိရမ်များကို
 ဆက်တိကု်ကျင်းပလျက်ရိသည်။ UE150  အဖ့ဲွဝင်များသည် စဘး

  ကင်းစသာ ဝနထ်မ်းခန့်အပ်ဖခင်းအတွက် ကျန်ုပ်တို၏စတာင်းဆိခုျက်
    များကို ဖမှင့်တင်ရန် ဖပည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အဆိုပါပဲွများကို တက်

စရာက်စနပါသည်။

   စဖစဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်၊ Greenville  ရိ DHHS  ပမိုစတာ်ခန်းမတငွ်
UE150  ဥက္ဋ Sekia Royall  နှင့်အတူ ချယ်ရီ၊

 စဆးရုံအဖ့ဲွဝင် Martha Brown  သည် DHHS ဝန်ထမ်းများ၏စုိးရိမ်
ပူပန်မှများအစကကာငး်ကိုစဖပာကကားခဲသ့ည်။
     
    

 စင်ဖမင့်စပါတွင် Kody H. Kinsley   ၊ အတွငး်စရးမှူး၊ NCDHHS  ၊ John Bell  ၊ NC  စအာကလ်ွတစ်တာ် အများ
 စုစခါင်းစဆာင်၊ NC   ဖပညန်ယ် ကိုယ်စားလှယ်၊ R-District 10  ၊ Jim Burgin  ၊ NC  ဖပည်နယ်

 အထက်လွတ်စတာ်အမတ်၊ R-District 12  ၊ Kandie Smith  ၊ NC   ဖပညန်ယ် အထကလ်ွတစ်တာ်အမတ် D 
-District 5  ၊ Gloristine Brown  ၊ NC   ဖပညန်ယ် ကိုယ်စားလှယ်၊ D-District 8  နငှ့် Timothy Reeder  ၊ NC 

  ဖပညန်ယ် ကိုယ်စားလှယ်၊ R-District 9    အားလုံးသည် အနီးနားရိ ခရိုင်များမှ ဖဖစ်သည်။

Sekia  က "   နိငု်ငစံတာ်မှ လည်ပတ်စနစသာ DHHS   စိတ်ကျန်းမာစရးဌာနများသည် ဝန်ထမ်းနည်းပါးစသာ
  အကျပ်အတည်းနငှ့် ရင်ဆိုငက်ကံု စတ့ွစနရပါသည်။ တချို က

      စက်ရုံများသည် ယူနစ်တစ်ခုလုးံကို ပိတ်ထားပပီး၊ ကျန်ုပ်တိုသည် ကျန်ုပ်တို၏ စွမ်းရညထ်က် လူနာရာစပါင်း
   များစွာကို ဖပုစုစစာင့်စရာက်စပးစနပါသည်။ စရတန်းကျန်းမာစရးစစာင့်စရာက်မှရာထးူများသည် 30-50% 

     ကကီးမားစသာနှနး်ဖဖင့်လစ်လပ်စနသည်။ ကနထ်ရိုက်ဝန်ထမ်းများသည် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းများထက် လစာ သုံးဆ
     ပုိများစနသည်။ ကျန်ုပ်တို၏သစ္ာစစာင့်သိမှကို အဖပစ်စပးသည်ဟု လူအများက ယူဆကကသည်။

 အစရးတကကးီ လစာတိုးစပးပပီး၊
”စီမံခန့်ခွဲမှအစဖပာငး်အလဲ။



 နိုင်ငံစရးလုပ်စဆာင်ချက် မွမ်းမံမှ
      

   ဇနန်ဝါရီလတငွ် ဖပည်နယဥ်ပစဒဖပုလွတ်စတာ် အစည်းအ စဝးကျငး်ပ
 ပပီးကတည်းက UE150 rank-n-file  အဖ့ဲွဝင်များသည် ဖပည်နယ်

  စရွးစကာက်ခံအရာရိများနငှ့် စတွ့ဆံုရန် အလုပ်များစနပါသည်။

  ကျန်းမာစရးနငှ့် လူသားဝန်စဆာင်မှဌာနရိ ဖပည်နယ်စိတ်ကျန်းမာစရး
  လုပ်သားများဖဖင့် ဖ့ဲွစည်းထားသည့် UE150 DHHS စကာင်စီအဖ့ဲွဝင်

  များသည် ကျန်ုပ်တို၏စဘးကင်းစသာဝန်ထမ်းများအတွက် အကကံဖပု
   ချက်များကို တနွ်းအားစပးရန် ကျနး်မာစရးနှင့် လူသားဝန်စဆာင်မှများ

 ပူးတွဥဲပစဒဖပုကကီးကကပ်စရးစကာ်မတီအဖ့ဲွဝင်များထံ ဆက်၍ဆက်သွယ်
ခ့ဲကကသည်။

1. 10%   ထနိ်းသိမ်းဖခင်း စဘာနပ်စ်များကို အပမဲတမ်းဖပုလုပ်ခဲ့ပပီး
 စရတနး်ရာထူးအားလုံးကို စပးအပ်သည်။

      
2.  ကပ်စရာဂါအကကိုကာလတငွ် လနူာများ၏လိုအပ်ချက်များကို

  ဖဖည့်ဆည်းရန် အနိမ့်ဆံုးဝန်ထမ်းအချို းအစားနှင့် ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်
    ဖခငး်သုိ ဖပန်သွားရန်။ ယနူစ်အနည်းဆံုးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလငး် ထတု်ဖပန်

ရမည်။

3.  အစားအစသာက်ဝန်စဆာင်မှနှင့် အိမ်သန့်ရင်းစရးအပါအဝင်
   ဝန်ထမ်းအားလုးံအတွက် အခစကကးစငွ အစဖပာင်းအလဲ ဖခားနားချက်။

4. Facility   ဒါရိကု်တာများသည် စက်ရုံတစ်ခုစီတွင် UE150   စခါင်းစဆာင်မှဖဖင့် ပံုမှန်စတွ့ဆံုစဆွးစနွးပဲွများ ဖပုလုပ်သင့်
    ပပီး အကကံဖပုထားစသာ အစဖပာငး်အလဲများကို စိတ်ရင်းမှန်ဖဖင့် တုံဖပန်သင့်ပါသည်။

5.    ဝန်ထမ်းများအလှည့်ကျရဖခင်း၏ အရင်းခံအစကကာငး်တရားများကို စံုစမ်းစစ်စဆးရနန်ှင့် ဝန်ထမ်းလစ်လပ်စနရာများ
    ကို အဖမန်ဖဖည့်သွင်းရန်အတွက် စဘးကငး်စသာ ဝန်ထမ်းအဖ့ဲွကို တည်စထာင်ဖခင်း။

6. In-range   လစာ ချိန်ညိှဖခင်းနှင့် 7        နှစ် အဆင့် အစီအစဉ်ကို ချမှတ်ဖခင်း၊ မနှစ်က ဘတ်ဂျက်မှာ စထာင်အစစာင့်စတွ
  လုပ်ခဲ့တဲ့ အတိငု်းပါပဲ။

 စဖစဖာ်ဝါရီလ 25  ရက်စနတ့ွင် UE150  အဖ့ဲွဝင်များသည် Raleigh  ရိ NC State AFL-CIO   မှ စီစဉ်စသာ ဥပစဒဖပု
  နံနက်စာစားပဲွသုိ တက်စရာက်ခဲ့သည်။ UE150    အဖ့ဲွဝင်များသည် လွနခ်ဲ့သည့် သီတင်းပတက် Charlotte  တွင်

  အလားတူ နံနက်စာစားခဲ့ဖူးသည်။ Charlie Daniels (NC DOT)  ၊ Angaza Laughinghouse (Capital Area)  ၊
Jonathan Fortune (Raleigh City)  ၊ Rakesh Patel (Central Regional Hospital)  ၊ Willis Johnson (  အပငိမ်းစား

 တက်ကကလှပ်ရားသူ NC DOT)  နှင့် NCSU  အခနး်အဖ့ဲွဝင်အသစ် Benjamin Pulgar-Guzman   တို အားလုံး ပါဝင်ခဲ့
 ကကသည်။ Raleigh  ဥပစဒဖပုနံနက်စာ။ Brother Angaza Laughinghouse   မှ သမဂ္အဖ့ဲွဝင် 120  နှင့် စကားစဖပာခဲ့ပပီး

NC  အစထွစထွဥပစဒပုဒ်မ 95-98     မှ ရုပ်သိမ်းဖခင်းအား စထာကခ်ံရန် ပါလီမန်အမတ် 14   ဦးအား စိနစ်ခါခဲ့ပပီး၊ ဖပည်သူ
     ကဏမှ အလုပ်သမားများသည် စုစပါငး်ညိှနိှငး်နိုင်သည့် အစဖခခံလူအခငွ့်အစရးကို ပိတ်ပင်ထားပပီး တက္သုိလ်အိမ်

   စစာင့်များအား အနည်းဆံုးလုပ်ခ တစ်နာရီလျင် $20  တိုးစပးရန်၊ DHHS   စဆးရုံဝန်ထမ်းများကို တုိးဖမှင့်စပးဖခင်း၊
 စနထိငု်မှစရိတ်စကများကို 10%    တိးုဖမှင့်စပးဖခင်းနငှ့် မျတစသာရယ်ယာများကို စပးစဆာင်ရန် "စကာ်ပုိစရးရင်းကကီးများ

 နှင့် ချမ်းသာစသာလူတနး်စား"  များအတကွ် အခနွ်တိုးဖမှင့်စပးပါသည်။

         



 ဇနန်ဝါရီလ 23  ရက်စနတ့ွင် UE150 DHHS  စကာင်စီစခါငး်စဆာင် Rakesh Patel (CRH)  ၊ Dave Bartholemew 
(Broughton၊
စဆးရုံ)  နှင့် Martha Brown (Cherry Hospital)  တိုသည် HHS   တွင်ထိငု်စသာ အထက်လွတစ်တာ်အမတ် Natalie 
Murdock  နှင့် စတွ့ဆံုခဲ့သည်။

     စဘးကငး်စသာ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ဖခငး်ဆုိင်ရာ အကကံဖပုချက်များကို စဆွးစနွးရန် ကကီးကကပ်စရးစကာ်မတီ။
 အထကလ်ွတ်စတာ်အမတ် Murdock    သည် အစဖခအစနများကို ကကည့်ရရန် CRH    သုိ သွားစရာက်ရန် ကကို းပမ်းရန်

      သစဘာတူညီခဲ့သည်။ အဖ့ဲွဝင်များသည် စဖစဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်က အထက်လွတစ်တာ်အမတ် Mike Woodard  နှင့်လည်း
    စတ့ွဆံုခဲ့ပပီး ဝန်ထမ်းနည်းပါးဖခငး်နှင့်ပတ်သက်၍ အလားတူစုိးရိမ်မှများကို အစလးစပးစဖပာကကားခဲ့သည်။

 စဖစဖာ်ဝါရီလတွင်လည်း DHHS  အဖ့ဲွဝင် Rakesh Patel  နှင့် Buba Subally  တိုသည် Rep. Mark Pless  နှင့်
 အထကလ်ွတ်စတာ်အမတ် Mary Wills Bode  တိုနငှ့် စတ့ွဆံုခဲ့သည်။

 အဖ့ဲွဝင်များသည် Rep. Amos Quick (Guilford County)  နှင့် Rep. Vernetta Alston (Durham)  တိုနငှ့်လည်း
စတ့ွဆံုခဲ့ပါသည်။

    ဝန်ထမ်းဘုတ်အဖ့ဲွ၏ အလုပ်အကိုင် အကာအကွယ်များကို ခွင့်ဖပုရန် Greensboro  နှင့် Durham's Charter  ကို
  ဖပင်ဆင်ရန် အလားအလာများကို စဆွးစနွးပါ။

 သမိ်းဆည်းဖခင်းဆုစကကးစငွသည် လာဘ်စပးလာဘ်ယူတစ်ခုဖဖစ်သည်။

“   ”  သတူိုက ငါတိုကို ဂရုမစုိက်ဘူး ဟု Thomas Wilson     ကဆိုသည်။ ဖပည်နယ် စိတ်ကျန်းမာစရးဆိငု်ရာ ဖ့ံွပဖိုး
   မှဆိုင်ရာ ပညာရင် စက်ရုံ၊ Butner  ၊ NC  ရိ Murdoch Center

   ဇန်န၀ါရီလ စနာက်ဆုံးပတတ်ွင် ဖပည်နယသ်ည် UNC    စနစ်နှင့် ကျန်းမာစရးနှင့် လသူားဝန်စဆာင်မှဌာနရိ
      နိငု်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် ထိန်းသိမ်းထားစသာ စဘာနပ်စ်ကို စကကညာခဲသ့ည်။ ဒါက အလုပ်သမားစတွ

      စဒါသပုိထကွ်ဖုိပဲ ရိတယ်။ နိုငင်ံစတာ်သည် ကျန်ုပ်တိုအား ကကိုးတနး်များမပါစသာ စဘာနပ်စ်ကို စပးစဆာင်
   ရန် အလွယတ်ကူ စငရိွသည် (     ကျန်ုပ်တိုလိုအပ်စသာ အမှန်တကယ် သသိာထင်ရားစသာ တုိးဖမင့်မှကို မစတွး

ပါနှင့်)       ။ ဝန်ထမ်းနညး်ပါးပပီး အနရ္ာယ်များပပီး ပင်ပန်းနွမ်းနယစ်နစသာ အစဖခအစနတွင် နှစ်နှစ်စကျာ်ကကာ
    အလုပ်လုပ်ပပီးစနာက် နိုငင်ံစတာ်က ကျန်ုပ်တိုအား သန့်ရင်းစသာ 'စကျးဇူးတင်ပါတယ'်  အပုိဆုစကကးကို စပး

     နိငု်စသာ်လည်း ယင်းစငွကို အလုပ်တွငဆ်ကစ်နရန် အတင်းအကကပ် လာဘထ်ိုးလိစုသာ အစား၊
  

      ဤစငွနှင့် ဆက်စပ်စနစသာ အစဖခအစနများနှင့် ကကိုးများအားလုးံကို ဖယ်ရားရန် နိငု်ငံစတာ်အား စတာငး်ဆို
ထားသည်။

  ဖပန်မဆပ်သင့်ဘူး။ တကယ့် 'စကျးဇူးတင်ပါတယ'်   မှာ စာစကကာငး်စတွ တဲွမပါဘူး။

     ၎င်းသည် ကျန်ုပ်တို၏ကျန်းမာစရးနငှ့် စဘးကငး်စရးကို ပုိမုိအနရ္ာယ်များစစသည်။ ဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့
      အနရ္ာယ်ရိတဲ့ ငါတိုထဲကစကာ ဘယလ်ိုလဲ။ စီမံအုပ်ချု ပ်မှရဲ့ အနိုငက်ျင့်ခံရတာစကာ။ အခုဆို ပုိပပီးခံနိငု်ရည်ရိ

      ဖုိပဲလိုတယ်။
   

     ကျန်ုပ်တို၏ လူမှအသိုင်းအဝုိင်းတွင် စိတ်ကျန်းမာစရးအစကကာင်း နိငု်ငစံတာ်က စဖပာဆိစုနချိန်တငွ် ၎င်း
      တုိသည် နိုငင်ံ့ဝန်ထမ်းများ၏ စိတက်ျန်းမာစရးကို ဂရုမစုိက်စကကာင်း ထင်ရားပါသည်။ အလုပ်စဝင်သစရွ့



    သစူဌးစတွ စသရင် စသမလား ဂရုမစုိက်တဲ့ COVID-19   ကပ်စရာဂါကာလအတွင်း စိတ်မစကာင်းစရာ
 သင်ခနး်စာကို သင်ယခူဲ့ရတယ်။

    ဤထိနး်သိမ်းမှဆုစကကးစငွသည် ဆငး်ရဲနွမ်းပါးပပီး ရုန်းကန်စနရစသာ အလုပ်သမားများအတကွ်
အခငွ့်စကာင်းယူသည်။

      အထးူသဖဖင့် စားနပ်ရိက္ာ၊ ငှားရမ်းခနငှ့် ကျန်ုပ်တို၏ စငစွတာင်းခံလွာများ ဖမင့်တက်စနသဖဖင့် ကျန်ုပ်တိုသည်
လစာ-     စငွစပးစချမှတွင် အသက်ရငစ်နထိငု်စနစကကာင်း သူတိုသသိည်။ ဒီစငွစတွရလာတာနဲ့အမျ သုံးစဲွရစတာ့

      မယ်ဆိတုာ သူတိုသိပပီး အလုပ်ဖပုတ်မှာကို ပုိစကကာက်သွားကကတယ်။ ဤသည်မှာ ကျန်ုပ်တို၏လုပ်အားအစပါ
 ရက်စကစ်သာအာဏာနှင့် ထိန်းချု ပ်မှတစ်ခုဖဖစ်သည်။

    အစကကာငး်တစ်ခုခစုကကာင့် အလုပ်ကထွက်ရမယ်ဆိုရင် သတူိုဖပန်ဆပ်ဖုိ စနာက်ဆုံးလုပ်ခလစာတစ်ခုလုးံကို
     ထုတ်ယသူွားနိုင်ပါတယ်။ ဤအရာသည် နှလုံးသားမ့ဲသည်။ ၎ငး်သည် အလုပ်တွင် "စပျာ်ရွင်မှ"  ရိစစရန်

DHHS       ၏အဓိကတာဝန်ကို ဖဖည့်ဆည်းစပးမည်မဟုတ်စပ။ ကျန်ုပ်တိုသည် တစ်နာရီလျင် အနညး်ဆုံး $20 
    အထိ သသိိသာသာ လစာတိုးရန် ထုိကတ်န်ပါသည်။ 7-Year Step Plan နဲထ့ိုကတ်န်ပါတယ်။

   အကျဉး်စထာင်အစစာင့်များသည် ယမန်နှစ်က ဘတ်ဂျက်ဖဖင့် ရရိခဲသ့ည်။

    ကံမစကာငး်စွာပဲ၊ ဤနည်းပါးစသာဆုစကကးစငွသည် ဝန်ထမ်းများကို အမှန်တကယ်ထိနး်သိမ်းထားရန်
    အနညး်ငယသ်ာလုပ်စဆာငန်ိုင်မည်ဖဖစ်သည်။ အပငိမ်းစားယူမည့် ဝန်ထမ်းများက မည်သိုပင်ဆိုစစကာမူ

     ဆက်လက်လုပ်စဆာင်ရန် စီစဉ်စနစသးသည်ဟု ဆိုသည။် အဖခားစနရာများတွင် အလုပ်ရာစနကကစသာ
   ဝန်ထမ်းများသည် အဖခားအလုပ်များကို ဆကလ်က်ရာစဖွရန် စီစဉ်စနကကသည်။

    အလုပ်သမားများသည် မှန်ကန်စသာလုပ်ရပ်ကို လုပ်စဆာင်ရန် ဖပည်နယ်လွတစ်တာ်နငှ့် ဌာနဆိုင်ရာ
     အကကီးအကဲများကို စိနစ်ခါရန် ကျန်ုပ်တို၏သမဂ္ကို ဆကလ်က်စုစည်း၍ တည်စဆာက်ရမည်ဖဖစ်သည။်

     ကျန်ုပ်တို၏ လုပ်ငန်းခွင်များသို သွားစရာကက်ာ အလုပ်သမားများထံမှ တိကု်ရိုက်ကကားနာရန် စတာင်းဆို
   ထားသည်။ ကျန်ုပ်တိုသည် ကျန်ုပ်တို၏ Safe Staffing   အကကံဖပုချက်များတငွ် ၎င်းတိုရင်းနှီးဖမှုပ်နှံရန်

    စတာငး်ဆိုစနပါသည်။ ကျန်ုပ်တိုသည် သိသိသာသာ လုပ်ခတိးုစပးရန် စတာင်းဆိစုနပါသည။်

UNC   မှ အိမ်ရင်ဖဖစ်သူ Robin Lee
(အထက်)
“     သတူိုက တစ်နာရီကို စဒါလာ ၂၀ မစပး

  နိငု်စပမယ့် စဘာနပ်စ်စတာ့ တတ်နိငု်
  တယ်။ ဒီစာတမ်းက အလုပ်ထတု်ခံရရင်

 စငွဖပန်စပးရမယ်။ တဖခားဌာနကိုလွဲရင်
  စငွဖပန်စပးရမယ်။ စာစရးလိကု်ရင် နားမ

  လည်ဘူး။ ဒါက ကျန်ဘဝတုန်းကလိုပါ
 ပဲ။ '  ဟတု်တယ် မာဆာ' ကျနစ်တာ်တိုကို

$1500  စပးဖုိအတကွ် ဘာစကကာင့်
 အလုပ်မှာစနသင့်တာလဲ။ ကျနစ်တာ်တို

      ရဲ့လစာထဲမှာထည့်ပါ။ ကျန်ုပ်တိုသည် တစ်ကကိမ်သာ စဘာနပ်စ် မလိုအပ်ပါ။ အခုလုပ်စနတဲ့ အပုိအလုပ်စတွ
  ”စကကာင့် ဒီစငွစတွ ရစနပပီ



 အိမ်စစာင့်များ စကားထွက်။
 
“UNC     က ဝန်ထမ်းနည်းပါးမှစကကာင့် ကျန်စတာ်တိုရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်စတွကို တိုးဖမှင့်စပးတဲ့

      အတွက် လစာပုိဖမင့်ဖုိ ကျန်စတာတ်ို ချီတက်ဆန္ဖပစနပါတယ်။ တက္သုိလ် သန့်ရငး်စနစစရန်
    ကျန်ုပ်တို၏ အလုပ်စဖာ်ဖပချက်ထက် မကကာခဏဆုိသလို ကျန်ုပ်တိုလုပ်ခဲ့စသာ အလုပ်ကကို းစားမှ

    အတွက် လစာရသင့်သည်။ ဝန်ထမ်းမလုစံလာက်လို ဒီအပုိအစဆာက်အဦစတွကို သန့်ရငး်စရး
”  လုပ်ရတာပါ -Robin Lee, housekeeper, UNC

 "      ငါတိုဒီစန့ဘာလိုစရာက်စနတာလဲ။ တိုးဖုိ ထိကု်တန်ပါတယ်။ ဖျားပပီး ပင်ပန်းပါတယ်။
     ကျနစ်တာ်တိုက သမဂ္အဖ့ဲွဝငစ်တွပါ။ ပထမအကကိမ်က သမဂ္အဖ့ဲွဝင်ဖဖစ်ရတာကို မသိခဲ့စပမ့ဲ
     အခုချိန်မှာစတာ့ သူတိုက အရမ်းစကာင်းပပီး ပ့ံပုိးကူညီတာစတွ့တယ်။ ကျန်စတာတ်ိုက

    ဖပည်စထာင်စုအတွက် ညီအကိုစမာင်နှမစတွပါ။ ကျနစ်တာ်တိုရဲ့ အိမ်စစာင့်အဖ့ဲွဝင်စတွဟာ
 ” သမဂ္အဖ့ဲွဝင်စတွ ဖဖစ်ဖုိလိုတယ်။ - Htoo Paw,  housekeeper, UNC

    
“       အခုဆုိ စလးငါးခါစလာက် ဆန္ဖပပပီးပပီ။ အစကကာငး်ဖပချက်ကကျနစ်တာတ်ိုရဲ့ လစာကို တစ်နာရီ

        ကို စဒါလာ ၂၀ တုိးစပးဖုိပါ။ ဆန္ဖပရဖခင်း၏ အဖခားအစကကာင်းရင်းမှာ အလုပ်သမား သံုးဦးရိပပီး
      အချို အလုပ်သမားများမှာ စန့ဘက်၊ အချို မှာ ညစနပုိင်းနငှ့် အချို မှာ ညဘက်ဖဖစ်စသာစကကာင့်

     ဖဖစ်သည်။ ညဘက်စတွမှာစတာင် ကားပါကင်အတွက် အခစကကးစငွရိဖုိ လိုပါတယ်။ အခမ့ဲကားပါ
”ကင်လိတုယ်။ - Aung Than,  housekeeper, UNC

    
“     ကျန်စတာ်က ကုိယ့်အကျို းအတွက် မစဖပာပါဘူး၊ ဒီမှာ UNC   ကအိမ်စစာင့်အားလုံးအတွက်

       ကိုယ်စား ရပ်တည်မယ်။ အိမ်စစာင့်တစ်စယာက်အစနနဲ့ တစ်နာရီကို စဒါလာ ၂၀ နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့
      အတွက် ဒီစန့ ဒီကို စရာကစ်နပါတယ်။ အရာအားလုးံက စဖပာငး်လဲစနတယ်။ စစျးနှန်းများ

      စဖပာင်းလဲ။ ဓာတစ်ငွ့စဈး၊ အိမ်ငာှးခ၊ အစားအစသာက်၊ အသံုးစရိတ်စတွ အကုန်တက်စပမယ့်
    ”လစာက မတက်ဘူး။ ဒါဟာ တရားမျတတဲ့ အခစကကးစငွပါ။ - Saw Moo,  housekeeper, 

UNC
    
“UE150      ကို ကျနစ်တာတ်ို တကယတ်န်ဖုိးထားပါတယ်။ သူတိုဟာ ရနု်းကန်မှတိငု်းအတွက်

   ကျနစ်တာ်တိုနဲ့အတူ ရိစနခဲ့ပါတယ်။ ပပီးစတာ့ UE150  စကကာင့် UNC    က ဒါကို ဖပည်စထာင်စုက
  တွနး်အားစပးတဲ့အတွက် လုပ်စရာစတွရိတယ်။ Ombuds  မှ Anna Wu  နှင့် Donna  တိုသည်

UE150       တွင် အိမ်စစာင့်များအား ရိုငး်စုိင်းစသာ အဖပုအမူအစပါ အာရုံစုိက်မှစကကာင့် ယခု အိမ်
    စစာင့်များနှင့် စတ့ွဆံုစမးဖမန်းမှများ ဖပုလုပ်စတာ့မည်ဖဖစ်သည်။ အခု ထိပ်ပုိင်းစခါငး်စဆာင်စတွ

 ” ကဘာစတွဖဖစ်စနလဲသိချငတ်ယ် - Tracy Harter,  housekeeper, UNC
    
"         ငါတိုကို ဘယ်သူက လုပံခံု စစတာလဲ။ အိမ်စစာင့်များ ဒါဆုိ ငါတိုက ဘာလို အဲလိုမလုပ်တာလဲ။

 စဒါလာ 20      စလာကစ်တာင် မလုစံလာက်ဘဲ အိမ်စစာင့်စတွကိုစတာင် စပးစချလို မရဘူး။ ဤ
     စနရာတွင် လူမည်းအားလုးံ၏ စနာက်ကွယ်တငွ် စကျာခိုင်းရန်မှာ လူမည်းများကဲ့သုိ အလနွ်

    အစရးကကီးပါသည်။ အသားအစရာင်မစံုတဲ့လူစတွအတွက် ရုးံခနး်မှာထိုင်ပပီး အသားအစရာငန်ဲ့
    ထိုက်တန်တာကို စရးဖပဖုိဆုိတာ တကယ်ကို လွယ်ကူပါတယ်။ $0.90   သည်ကျန်ုပ်တိုကို တိတ်

   တတိ်ဆိတ်ဆိတ်စနရန် ကကို းစားရာတွင် အသံုးဖပုသည့် ပငိမ်သက်ဖခငး်နည်းလမ်းတစ်ခုဖဖစ်သည်။"  - T, Black Student
Movement



DHHS    တစ်စလျာကတ်ွင် ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါးသည့် အကျပ်အတည်းများ
  ဆကလ်က်ဆိုးရွားလာသည်နှင့်အမျ အလုပ်သမားများသည် "Safe Staffing" 

 အတွက် စီစဉ်စပးသည်
     

  ဖပည်နယ်စိတက်ျန်းမာစရးဌာနများတွင် နာတာရည် ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါး
     မှသည် ဆက်လက်ဆုိးရွားစနပါသည်။ လစ်လပ်စနစသာ ရာထးူ ၃၇၀၀ နီးပါး

      သည်လစ်လပ်စနစသာ ရာထးူ ၃၇၀၀ နးီပါး ရိသည် - 2020  ခုနှစ်တွင် စဖာ်ဖပခဲ့
  သည့် လစ်လပ်မှ 1,230    ထက် သံုးဆစကျာ်၍ အချို စသာ ယူနစ်များ

   လုးံလုံးလျားလျား ပိတ်ထားရသည်ကို လစပါင်းများစွာကကာစအာင် သမဂ္မှ
   အစီရငခ်ံခဲ့သည်မှာ လစပါင်းများစွာ ကကာခဲ့ပပီး၊ - 60% ဝန်ထမ်းနည်းပါးပပီး

   အလုပ်သမားများအစပါ ကကီးမားစသာစိတ်ဖိစီးမှဖဖစ်စစပပီး ဒဏ်ရာများ တုိးပွား
 စစပပီး စလာငက်ျမ်းစစပါသည်။

  
 ဥပစဒဖပုလွတ်စတာ၏်ဘဏာစရးဆုိင်ရာသုစတသနဌာနခွဲမှ Luke McDonald 

 က "   လွနခ်ဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နဲန့ိှင်းယှဉ်ကကည့်ရင် မနှစ်ကထက်စာရင် တာဝန်ထမ်းစဆာင်
   သူဦးစရ စလျာ့ကျသွားတာကို ကျနစ်တာ်တိုစတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ "  လစူပါင်း ၂,၄၀၀

      စကျာ်အထိ ဝန်စဆာင်မှစပးနိငု်တဲ့ အစဆာက်အဦအားလုးံမှာ စလျာ့နည်းတဲ့အတွက် ၃၁ ရာခိငု်နှနး် စလျာ့ကျသွားပါ
တယ်။" 

         ဥပမာအားဖဖင့်၊ ဖပည်နယ်၏ စိတ်စရာဂါကုစဆးရုံ သံုးခုတွင် ကုတင် ၈၉၄ ဆ့ံရိစသာလ်ည်း ပျမ်းမျအားဖဖင့် စုစုစပါငး်
         လနူာ ၆၆၇ ဦးသာ ဝန်စဆာင်မှစပးနိငု်ခဲ့သည်။ ဖပည်နယ၏် အရက်နငှ့် မူးယစ်စဆးဝါး အလွဲသံုးစားမှ ကုသစရးဌာန

          သံုးခုတွင် ဝန်ထမ်း အဖပည့်ရိပါက စန့စဉ် လူနာ ၁၄၆ ဦးအတွက် စနရာအလုံအစလာက် ရိစသာ်လည်း ၎င်းတိုသည်
          ပျမ်းမျအားဖဖင့် တစ်ရကလ်ျင် လူနာ ၈၀ ဦးသာ ဝန်စဆာင်မှစပးနိုငခ်ဲ့သည်။

 
 တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ Safe Staffing  အတွက် UE150    ကမ်ပိနး်သည် တာဝနခ်ံမှအတွက် စရသုိ ဆက်လက်တနွ်းအား

စပးစနသည်။
    

 မတ်လ 2  ရက်စနတ့ွင် Patrice Jacobs  ၊ UE150 Longleaf  အခနး်ဥက္ဌနှင့် DHHS  စကာင်စီတွဲဖက်ဥက္ဌတိုသည်
New Bern  တွင် DHHS  မှစီစဉစ်သာ Town Hall Forum   တငွ်စကားစဖပာဆုိခဲ့သည်။ စကာ်မတီတငွ်

 အထကလ်ွတ်စတာ်အမတ် Jim Burgin  ၊ DHHS  အတွငး်စရးမှူး Kody Kinsley  နှင့် DHHS လကစ်ထာက်အတငွ်းဝန်
Mark Benton  တို ပါဝင်သည်။
      
“   ကျန်ုပ်တိုရဲ့ စက်ရုစံတွမှာ COVID   စဝဒနာကို ခံစားစနကကရဆဲပါ။ Longleaf    မှာ အရမ်းဆုိးတယ်။ ကျနစ်တာ်တိုမှာ

  ”     “သံုးပတန်ီးပါး စနမစကာင်းဖဖစ်ခဲ့ရတဲ့ ယူနစ်တစ်ခလုုံးပါ ဟု ပက်ထရစ်က အဆုိပါအဖ့ဲွထံ စဖပာကကားခဲ့သည်။ ဝနထ်မ်း
    အင်အားနည်းပါးဖခငး်စကကာင့် ကျန်ုပ်တို၏လုပံခံု စရးကို ပခိမ်းစဖခာကလ်ျက်ရိသည်။ ကျန်ုပ်တို၏လုပ်ခလစာများသည် လူ

     စနမှစရိတ်နှင့် တူညီစသာနှန်းထားဖဖင့် မတက်ပါ။ ကျန်ုပ်တို၏လစာကို မှန်ကန်စွာဖမှင့်တင်ရန် 7  နှစ်အဆင့်စီမံချက်ကို
ကျန်ုပ်တိုစတာင်းဆုိထားသည်။

UE150   သည်ကပ်စရာဂါကာလအတွငး် DHHS   ထိပ်တန်းအရာရိများနှင့် ပံုမှန်စတွ့ဆံုခဲစ့သာ်လည်း 2022 ခုနှစ်
     တစ်စလျာကလ်ုံးတွင် ကျန်ုပ်တို၏သမဂ္စခါငး်စဆာင်များနငှ့် စတ့ွဆံုရန် ဖငငး်ဆုိခဲ့သည်။ မကကာစသးခင်က ပမိုစတာ်

        ခန်းမမှာကတည်းက ကျစနာ်တို စီစဉ်တယ။် ယမနန်ှစ် စက်တင်ဘာလနှင့် ကျန်ုပ်တို ရရိခဲ့စသာ မီဒီယာများ၏
      အာရုံစုိက်မှ အားလုးံကို သူတိုသည် ကျန်ုပ်တိုနငှ့် စတ့ွဆံုရန် စိတ်ဝင်စားလာကကသည်။ New Bern  ရိ ပမိုစတာ်ခန်းမ

     တငွ် ကျန်ုပ်တို ထပ်မံဖိအားစပးပပီးစနာက် ဒုတိယ အတွင်းစရးမှူး၊ Benton  နှင့် Sec Kinsley   သည်ကျန်ုပ်တို၏ သမဂ္
   စခါငး်စဆာင်များနငှ့် မကကာမီ ထပ်မံစတွ့ဆံုရန် ကတိကဝတ်ဖပုခဲ့သည်။



   ပမို အလုပ်သမားများ ဖပန်လည်တည်စဆာက်ရန်၊ ရာထူးဝန်အဖွဲ့
   အတွက် ကမ်ပိန်းကို စတင်ရန် စတွ့ဆံုကကသည်။

       
    စဖစဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် စစနစန့တွင် အဖ့ဲွဝင်များ၊

Greensboro City Workers Union    သည် ကူးစက်စရာဂါဖဖစ်ပွားပပီးစနာက်ပုိင်း ပထမဆုံးအကကိမ် လူကုိယ်တုိင်စတ့ွဆုံခဲ့
      သည်။ အမာခံတက်ကကလှပ်ရားသူ အများအဖပားသည် သမဂ္အစကကာင်း ပထမအကကိမ် စလ့လာသင်ကကားသည့် ဝန်ထမ်း

 အသစ်အများအဖပားနှင့် ပူးစပါင်းခဲ့ကကသည်။

UE150   ဖပည်နယ်ရိ ဒုဥက္ဌ Bryce Carter  သည် 2016   ခုနှစ်တွင် ကျန်ုပ်တုိ Greensboro  အခန်းကုိ စတင်တည်စထာင်ချိန်
    မှစ၍ ဖပည်စထာင်စု၏ အံ့ကသဖွယ်သမုိင်းစကကာင်းကုိ မျစဝသည့်အစည်းအစဝးကုိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်- "  အလုပ်သမားစတွ

      ကျန်စတာ်တုိဟာ ရုန်းကန်မှများစွာကုိ ဆငန်ွဲခဲ့ပပီး များစွာစသာ အရာများစွာကုိ ဆွတ်ခူးနိုငခ်ဲ့တယ်ဆိုတာကုိ ကျန်စတာ်
   ”သစဘာမစပါက်ပါဘူး။ ဒီမှာ ပမိုက အလုပ်သမားစတွ။

 
 သခူျမှတ်ခဲ့စသာ စအာင်ပဲွအချို တွင်-      

-           စအာင်ပဲွက တစ်နာရီလုပ်ခ ၁၅ စဒါလာ တုိးစပး၊
-   အလုပ်သမားများ၏ ဖ့ဲွစည်းပံုအစဖခခံအခငွ့်အစရးများကုိ ခုခံကာကွယ်စဖပာဆိုဖခင်း။

   ပမိုစတာ်စကာင်စီ အစည်းအစဝးစတွ မှာ သတင်းစာရင်းလင်းပဲွစတွလုပ်ပပီး၊
-  စွမ်းစဆာင်ရည်အကဲဖဖတ်ဖခင်းအတွက် မျတစသာစံနှန်းများရရိဖခင်း၊
-  နှစ်စဉ်လုပ်အားခ တုိးစပးဖခင်း၊
-    စနရွာသီအတွက် အလွန်အကျံ အပူစဘးကင်းစရးမူဝါဒကုိ အနိငု်ရရိဖခင်း၊
- Step Pay Plan    မှတဆင့် တရားမျတစသာ စပးစချမှနငှ့် အဖခားအရာများ။

       စတ့ွဆုံပဲွအတွင်း အလုပ်သမားများက ပမိုတွင်း ဖပုဖပင်စဖပာင်းလဲစရး ဆန္များကုိ ထုတ်စဖာ်ခဲ့ကကသည်။ အလုပ်သမားများ
          သမဂ္တွင် ပါဝင်ရန် စနာက်ထပ် အလုပ်သမားများကုိ ဆက်လက် စုစည်းပပီး ပမိုစတာ် ဘတ်ဂျက် လှပ်ရားမှကုိ စတင်မည်ဟု

 အလုပ်သမားများက ကတိဖပုကကသည်။

  စတ့ွဆုံပဲွအပပီးတွင် ဖပည်နယ်ဥပစဒဖပုဥပစဒမူကကမ်း UE150    သည် မီးသတ်သမားများသမဂ္နှင့် ရာထူးဝန်အဖ့ဲွနှင့်အတူ
     နစ်နာမှအခငွ့်အစရးများ ထပ်စလာင်းတုိးစပးဖခင်းဖဖင့် အလုပ်အကုိင်လံုပခံု စရးကုိ တုိးချဲ့စဆာင်ရွက်ရန်နငှ့် ပတ်သက်၍

    စဆွးစနွးခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမားများကဤတုိက်ပဲွကုိ ဆင်နွဲရန် သစဘာတူခဲ့ကကသည်။



  ၃၃ နှစ်စဖမာက် MLK  အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

Whitakers, North
Carolina

     အဖ့ဲွဝင်များ၊ ၎င်းတို၏ ၃၃ နှစ်စဖမာက် နှစ်ပတလ်ည် MLK   စနတ့ွင် ကျင်းပသည့် Cummins Diesel  မှ
      အလုပ်သမားများကို ကုိယ်စားဖပုသည် ။ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တငွ် Bloomer Hill Community Centre  ၌

အခမ်းအနားကျင်းပသည်။

NC Association of Community Development Corporations   မှ စဟာစဖပာသူ Sue Perry Cole  သည်
   ပပီးခဲ့သည့် စဆာင်းဦးရာသီက ကယွ်လွန်သွားခဲ့စသာ UE   နိငု်ငတံကာ ကုိယ်စားလယှ် Saladin Muhammad

    အား ဂုဏ်ဖပုစသာအားဖဖင့် သူမ၏ မိန့်ခွန်းကို စတငခ်ဲ့သည်။

"Saladin Muhammad      ဟာသူရဲ့ဘ၀တစ်စလျာက်လုးံမှာ သာမာန်လူစတွကို စည်းရုံး၊ လမ်းညွန်၊ ဦးစဆာင်
    ကူညီစပးဖခငး်အားဖဖင့် သူတိုကကံု စတ့ွစနရတဲ့ အစဖခအစနစတွကို နားလည်သစဘာစပါကလ်ာစစဖုိ Saladin 

Muhammad      က ဒီစန့မှာ သကစ်သခံနိငု်ခဲ့ပါတယ်၊ သူတိုရဲ့အစဖခအစနစတွကို စဖပာင်းလဲဖုိနဲ့ သတူိုရဲ့
     ”ကုိယ်ပုိင်ဘဝစတွကို ထိနး်ချု ပ်ဖုိအတွက် လိုအပ်တဲ့ စည်းလုးံမှနဲ့ စွမ်းအားကို တညစ်ဆာက်ပါ။

Cole      “  သည် မကကာစသးမီက သမဂ္ဖဖစ်စဖမာက်စရး အရိန်အဟုန်ကို ဖပန်လည်သုံးသပ်ပပီး နှစ်စပါင်းများစွာ
     ကသဇာကျဆင်းလာပပီးစနာက် သမဂ္များ ဖပနလ်ည်ရငသ်န်လာစကကာင်း သတိဖပုမိပါသည်။ နုိင်ငတံစ်ဝှမ်းရိ

       ကုမ္ဏီများမှ ဝန်ထမ်းများသည် လစာပုိမုိဖမင့်မားစရး၊ ဖျားနာခွင့်၊ အကျို းခံစားခွင့်များ ပုိမုိရရိစရး၊ သိုမဟတု်
    စဘးကင်းစရးနှင့် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းခွင်အစဖခအစနများအတကွ် အဖခားစဖပာင်းလဲမှများ စတာင်းခံဖခင်းနညး်

 လမ်းအဖဖစ် စည်းရုံးစရးဆင်းစနကကပါသည်။"

Nash County  စကာ်မရင်နာတစ်ဦးလည်းဖဖစ်သည့် CAAMWU  အဖ့ဲွဝင် Marvin Arrington  က
   အစည်းအစဝးသို နှတ်ခွန်းဆက်စကား စဖပာကကားခဲ့ပါသည်။ Rev. Doris Lindsey  ၊ Mann's Chapel AME 

Church  ၏သင်းအုပ်ဆရာနှင့် Whitakers Town Council   အဖ့ဲွဝငတ်စ်ဦးတိုက ဆုစတာင်းစပးကကပပီး
CAAMWU  အပငိမ်းစား Jim Wrenn  က Cole  ကိုမိတ်ဆက်စပးသည်။ CAAMWU  အဖ့ဲွဝင် Theodis White

  မှ ဥက္ဌအဖဖစ်စဆာင်ရွက်ပပီး CAAMWU  ဥက္ဌ Jimmie Thorne   မှ အဖွင့်အမှာစကား စဖပာကကားခဲ့ပါသည်။



   သပိတ်စမှာက်ဖခင်းကို ခွင့်ဖပုရန် မဲစပးပပီးစနာက်၊ Charlotte 
 ဘတ်စ်ကားယာဉ်စမာင်းများသည် ကျဆံုးသွားသည့်ယာဉ်စမာင်း

 အတွက် စအာက်စမ့ဖွယ်အခမ်းအနားကျင်းပသည်။

SMART Local 1715  နှင့် UE Local 150  ၏အဖွဲ့ဝငမ်ျားသည် Ethan Rivera  ၏မိခင် Sylvia Aponte-Rivera  နှင့် Ethan  ၏ဘဝကုိ
  အထိမး်အမှတ်အဖဖစ် စဖစဖာဝ်ါရီ 11  ရက်စန့တွင် Charlotte   တွငစ်ုရံုးပပီး စဘးကင်းလံုပခံု စသာလုပင်န်းခငွ်အတွက် ဆက်လက်တုိက်ပွဲဝင်ခဲ့ကက

သည်။
     

 စဖစဖာ်ဝါရီလ 11  ရက်စန့တငွ် UE150  မှတ်တမး်တင်စရးအတွငး်စရးမှူး၊ Nichel Dunlap-Thompson  နှင့် Gia Lockhart  ၊ CATS 
 စအာ်ပစရတာနှင့် SMART Local 1715  အဖွဲ့ဝင်တိုသည်ပပးီခဲသ့ည့်စဖစဖာ်ဝါရီလတွင်အလုပ်တွင်ပစသ်တ်ခခံဲ့ရစသာ Ethan Rivera ကို

ဂုဏ်ဖပုစသာအထိမ်းအမှတ်ပွဲကျငး်ပခဲသ့ည်။
      

       သူကွယ်လွန်ပပီးစနာက် စအာ်ပစရတာများသည် ၎ငး်တို၏ သမဂ္တွင် ပိုမိုတကက်ကလာပပီး စည်းရုံးစရးတွင် ပိုမိုပါဝင်လာခဲ့သည်။ 2022  ခုနှစ်
 စဖစဖာ်ဝါရီ 18    ရက်စန့တွင် ပစခ်တ်မှဖဖစ်ပွားရာစနရာတွင် စအာ်ပစရတာ 200     စကျာ် စရုုံးကာ ကကီးမားစသာ လှပ်ရားမှစန့ကကီးတစ်ခု ဖဖစ်ပွား

 ခ့ဲသည်။ Southern Workers Assembly  ဝိငု်းစတာ်သား Nichel Dunlap    သည် စညး်လုံးညညီွတ်စွာ ရပ်တည်နုိငခ်ဲ့ပပီး 2023  ခုနှစ်
 ဇန်နဝါရီလ 7       ရက်စန့တွင် ကျငး်ပစသာ သပိတစ်မှာက်မှတွင် စအာ်ပစရတာများအား ဦးစဆာင်သည့် ဇာတ်စကကာင်းကို ထိန်းသိမ်းနုိငခ်ဲ့သည်။

SMART Local 1715         သည် လအစတာ်ကကာ စာချု ပ်တွင် ညှိနှိငး်မှများ ဖပုလုပ်စနပပီး လိုအပ်စသာ စဘးကငး်စရး ဖမှင့်တင်မှများ အများ
       အဖပားကို စာချု ပ်အသစ်တငွ် မထည့်သွင်းမည်ကို အလုပသ်မားများက စိးုရိမ်စနကကသည်။ သုိစသာ်လည်း အစုလိုက်အပပံုလိုက် သစဘာတူ
         ညီချက်ကို မဲခွဆဲုံးဖဖတဖ်ခင်းနှင့် သပိတ်ကို ခွင့်ဖပုရန် မဲစပးဖခင်း အပါအဝင် အစုလိုက်အပပံုလိုက် လှပ်ရားမှပပးီစနာက် အလုပ်သမားများ

   လိုအပသ်ည့် အစဖပာင်းအလဲအချို ကို သမဂ္က အာမခံနုိငခ်ဲ့သည်။
Gia Lockhard   ၏ စဖပာကကားချက်အရ "     ကျန်စတာ်တို စကာင်းစကာင်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤစာချု ပ်သည် အစကာငး်ဆုံးမဟုတ်

       စသာ်လညး် စနာက်ဆုးံတွင် ၎ငး်တိုသည် ကျနု်ပ်တိုစတာင်းဆိုခဲစ့သာစကကာင့် ကျနု်ပ်တိုအား စလးစားမှအချို စပးခဲ့သည်။ မငး်တိုအားလုးံ
   အိပ်မစပျာ်ကကဘးူလို ငါစမျာ်လင့်ပါတယ်၊ ငါတို နုိးစနဖိုလိုတယ်!”

   
     စဖစဖါဝါရီလ ၁၁ ရက်စန့ က အစရးယူတာ မဟုတ်ဘးူ

Rivera  ၏အသက်တာအမှတ်တရဖဖစ်စသာ်လည်း CATS    စအာ်ပစရတာများအတွက်ဂုဏ်ဖပုပွဲ။ စည်းရုံးစရး ကကိုးပမး်မှများမှ ထွက်
    စပါလာစသာ အသဥိာဏ်အဆင့်သည် အလုပ်သမားများအား အနာဂတ်စအာင်ဖမင်မှအတွက်သာ သတ်မှတ်စပးနုိင်သည်။


