
ကိ#$ိ#နာဗိ#ငး်ရပ်စ်က.းစက်ပျံ1 ပွားမ4ေ6ကာင့အ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ရန်အခက်အခဲ=>ိသ.များ
အတွက်လွတ်လပ်ေသာေထာက်ပ့ံေ6ကးအေ6ကာငး်လမ်းBCန်ချက်

အေရးေပ&အေသးစားရန်ပံ-ေငကွဲသ့ ိ-ေ့သာအထ5းေချးေငမွျားကိ-အသံ-းမြပ:;ိ-ငသ် 5များအတကွ်

▶▶ေထာက်ပ့ံမ*လ,ပ်ထံ,းလ,ပ်နည်းများ12င့ဆ်က်သယ်ွရန်ဌာနကိ,၊ ေနာက်ေကျာတွငေ်ဖာ်ြပထားသည်။
ေကျးဇAးြပBCပီးမပျက်မကွက်စစ်ေဆးပါ။

အေရးေပHအေသးစားရန်ပံ,ေငက့ဲွသိ,ေ့သာအထAးေချးေငမွျားကိ,အသံ,းမြပB1ိ,ငေ်သာအမ်ိေထာငစ်,များ

・အေထေွထေွထာကပံ့်မ=ရန်ပံ-ေင၏ွ ထပ်မံထ-တေ်ချးြခငး်ကိ- ေချးယ5@ပီးေသာ အမိ်ေထာငစ်-များ/ ;ိ-၀ငဘ်ာလတငွ်
ေချးယ5@ပီးမည့် အမိ်ေထာငစ်-များ

(ထပ်မံထ-တေ်ချးသည့က်ာလအတငွး် ပယခ်ျသည့ရ်လဒအ်ေနြဖင့၊် ; ိ-၀ငဘ်ာလတငွေ်ချးေငကွိ- ရပ်ဆိ-ငး်သည့အ်ေြခအေန
မJအပ)
・အေထေွထေွထာကပံ့်မ=ရန်ပံ-ေင၏ွ ထပ်မံထ-တေ်ချးြခငး်ကိ- ြငငး်ပယခ်ံရေသာအမိ်ေထာငစ်-များ
・အေထေွထေွထာကပံ့်မ=ရန်ပံ-ေင၏ွ ထပ်မံထ-တေ်ချးြခငး်အတကွ် ေဆးွေ;းွတိ-ငပ်င@်ပီးေသာ်လညး်၊
မေလKာကထ်ားလိ-ကရ်ေသာ အမိ်ေထာငစ်-များ

အထက်ပါအမ်ိေထာငစ်,များ12င့ကိ်,က်ညီCပီး၊ ေအာက်ပါအချက်အားလံ,း12င့် ြပည့်စံ,ေနပါက

■ ဝငေ်ငသွည် ➀ + ➁ ၏စ-စ-ေပါငး်ထကမ်ေကျာ်လနွ်ြခငး် * အမိ်ရာလံ)ြခ,ံေရးအကျိ,းခစံားခငွ ့ေ်ငေွ5ကးအတကွ်
လိ)အပ်ချကမ်ျား8 9င ့် အတ:တ:ပင်

① @မိ: Nနယေ်ကျးရွာအတငွး်ေနထိ-ငမ်=အခွန်၏ တစဦ်းချငး်; =န်းသည် အခွန်ကငး်လတွခ်ွင ့ရ်သည့် ဝငေ်ငပွမာဏ၏ 1/12
② အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်မ=သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးအတကွ် အမိ်ရာအေထာကအ်ပံ့စအံေြခခံပမာဏ

■ ပိ-ငဆ် ိ-ငမ်=သည် အထကပ်ါ ① ၏ 6 ဆ;Jင့ေ်အာက် (သိ-ေ့သာ် ယန်းေသာငး် 100 ;Jင ့ေ်အာက )်
* အမိ်ရာလံ)ြခ,ံေရးအကျိ,းခစံားခငွ ့မ်ျားအတကွလ်ိ)အပ်ချကမ်ျား8 9င ့အ်တ:တ:ပင်

■  ေနာကပ်ိ)ငး် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်မ>တငွ် အမ9ီအခိ)ကငး်8ိ)ငရ်နအ်တကွ၊် ေအာကပ်ါတိ)မ့9 လ)ပ်ေဆာငမ်>တစခ်)ခ)ကိ)
ြပ,လ)ပ်ြခငး်

・ြပညသ်5အ့လ-ပ်အကိ-ငတ်ည@်မဲေရးQံ- းတငွ် အလ-ပ်ေလKာကထ်ား@ပီး၊ စတိရ်ငး်မJန်; Jင ့စ်တိပ်ါဝငစ်ားစာွအလ-ပ်အကိ-င ်
RJာေဖွမ=ကိ)လ)ပ်ေဆာငြ်ခငး်

・အလ-ပ်လ-ပ်ကိ-ငြ်ခငး်ြဖင့အ်မJီအခိ-ကငး်ရန်ခကခ်ဲြခငး်၊ ၎ငး်အကျိ:းခံစားခွင ့အ်@ပီးတငွ် အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်မ=
ကိ-ဆကလ်ကထ်နိ်းသမိ်းရန်ခကခ်ဲသညဟ်- ေမKာ်လင့ရ်ပါက၊ အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်မ=သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးအတကွ်
ေလKာကထ်ားမ=ကိ)လ)ပ်ေဆာငပ်ါ

1 ေထာက်ပ့ံရန်အကျံBးဝငသ်ည့်အမ်ိေထာငစ်,များ

လစ#ေငေွထာက်ပ့ံမ/ပမာဏ * အမိ်ရာလံ)ြခ,ံေရးအကျိ,းခစံားခငွ ့ေ်ငေွ5ကး89င ့အ်တ:တကွ ေပးေဆာင8်ိ)ငသ်ည်

ေထာက်ပ့ံမ/ကာလ: 3 လ

2 ေထာက်ပ့ံမ*မ*ပမာဏ・ေထာက်ပ့ံမ*ကာလ

တစ်ဦးတည်းအမ်ိေထာငစ်# ယန်း 6 ေသာငး်
လ.G>စ် ဦး အမ်ိေထာငစ်# ယန်း 8 ေသာငး်
3 ဦးG>င့အ်ထက်=>ိေသာအမ်ိေထာငစ်# ယန်း 10 ေသာငး်



ကျနး်မာေရး၊ အလ-ပ်သမား0 1င့လ်4မ5ဖ4လံ-ေရး ၀န9်ကးီဌာန ကိ-=ိ-နာဗိ-ငး်ရပ်စက်4းစကပ်ျံ@ ပာွးမ5ေBကာင့် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်ရန်
အခကအ်ခFဲ1ိသ4များအတကွလ်တွလ်ပ်ေသာေထာကပ်ံေ့BကးအေBကာငး်လမ်းIJနခ်ျက်

ကိ,Mိ,နာေရာဂါေOကာင့အ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ရန်အခက်အခဲP2ိသAများအတွက်လွတ်လပ်ေသာ
ေထာက်ပ့ံေOကး” ကိ, အသငွေ်ြပာငး်ဟန်ေဆာငC်ပီး “လိမ်လည်ေငလွRြဲခငး်” 12င့်

“ကိ,ယ်ေရးကိ,ယ်တာအချက်အလက်များကိ, လိမ်လည်မ*” တိ,ကိ့, သတိထားပါ။
သင့အ်မိ်သိ)မ့ဟ)တ် အလ)ပ်သိ) E့မိ, Fနယစ်ရီငစ်)・ရပ်ကကွေ်ကျးရွာ8 9င ့် ကျနး်မာေရး၊ အလ)ပ်သမား၊ လ:မ>ဖ:လံ)ေရး ၀နJ်ကးီဌာန

(၏၀နထ်မ်း) ဟ)ဆိ)ကာ သသံယြဖစဖ်ွယေ်ခNဆိ)မ>သိ)မ့ဟ)တ် စာကိ)လကခ်ရံO9ိပါက၊ သငေ်နထိ)ငရ်ာ ရပ်ကကွေ်ကျးရွာ8 9င ့်
အနးီဆံ)းရဲစခနး် (သိ)မ့ဟ)တရ်ဲ8 9င ့တ်ိ)ငပ်ငေ်ဆးွေ8းွေရးဖ)နး်(# 9110)) သိ) ဆ့ကသ်ယွပ်ါ။
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(1) ေလSာက်လRာစာရွက်စာတမ်းများတငြ်ပြခငး်
ေကာငတ်ာသိ)တ့ိ)ကR်ိ)က် သိ)မ့ဟ)တ် စာတိ)ကသ်ိ)ေ့ပးပိ) ့ြခငး်

သငေ်နထိ,ငရ်ာ
ေဒသP2ိ CမိBUနယ်
Mံ, း၊ ရပ်ကွက်Mံ, း
စသည်

(2) သတ်မ2တ်ထားေသာအေကာင့သ်ိ,ေ့ငလွRြဲခငး်

သငေ်နထိ)ငရ်ာေဒသ၏ေဒသ;Uရအစိ-းရထသံ ိ-ေ့လKာကထ်ားရနလ်ိ)အပ်သည။်
ေလKာကလ်Vာစာရွကစ်ာတမ်းများအြပင၊် ေအာကပ်ါ ➀〜⑥ RJိပ5းတွပဲါစာရွကစ်ာတမ်းများလညး်လိ-အပ်သည။်
ေလTာကလ်Uာေကာငတ်ာ89င ့န်ညး်လမ်းတိ)8့ 9င ့စ်ပ်လျVး၍၊ ေဒသ8Xရအစိ)းရ၏ Homepage စသညတ်ိ)တ့ငွစ်စေ်ဆးပါ။

* ေထာကပ်ံမ့>ကာလအတငွး်၊ လစV၊ အလ)ပ်အကိ)ငO်9ာေဖွမ>၏အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ)
ြပသည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများကိ) တငြ်ပရနလ်ိ)အပ်သည။်
ထိ)အ့ြပင၊် အလ)ပ်အကိ)ငO်9ာေဖွမ>အေြခအေနေပN မ:တည၍်၊ အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်မ>သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးတိ)က့ိ)

လမ်းYUန် ြခငး် များO9ိသည။်

ေလSာက်လRာအတွက်လိ,အပ်ေသာပAးတဲွစာရွက်စာတမ်းများ

3 ေထာက်ပ့ံြခငး်အတွက်လ,ပ်ထံ,းလ,ပ်နည်းများ

① ကာယက%ံ&ငအ်တညြ်ပ.ြခငး်၊ အမိ်ေထာငစ်7ဖွဲ ;စညး်မ<ကိ7ြပေသာ
စာရွကစ်ာတမ်းများ ေနထိ%ငသ်)ကဒြ်ပား၏မိတ3 4

② ၀ငေ်ငြွပသည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများ လစာကဒြ်ပားစသညတ်ိ%၏့မိတ3 4

③ ပိ7ငဆ် ိ7ငမ်<များကိ7ြပသသည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများ အမိ်ေထာငစ်%ဝငအ်ားလံ%း၏ဘဏစ်ာအ%ပ်မိတ3 4

④ အလ7ပ်အကိ7င%်&ာေဖွြခငး်D &င ့သ်ကဆ် ိ7ငေ်သာ စာရွကစ်ာတမ်းများ
Hello Work ကဒ၏်မိတ3 4 သိ%မ့ဟ%တ၊် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်မB
သကသ်ာေချာငခ်ျိေရးအတကွေ်လEာကထ်ားေနစဥ်ြဖစပ်ါက၊ သကသ်ာ
ေချာငခ်ျိေရးေလEာကလ်Iာ၏မိတ3 4

⑤ ေငလွEအဲေကာင့က် ိ7ြပေသာစာရွကစ်ာတမ်းများ ေထာကပ်ံမ့Bလကခ်သံည်အ့ေကာင့၏်ဘဏစ်ာအ%ပ်မိတ3 4

⑥ ထပ်မံထ7တေ်ချးမ<Fပီးဆံ7းြခငး်၊ ြငငး်ပယခ်ံရြခငး်၊ အတတိမ်&
ေချးေငအွေြခအေနကိ7များြပေသာစာရွကစ်ာတမ်းများ

ေချးေငစွာအ%ပ်J Kင ့် ြငငး်ပယမ်Bအသေိပးစာမိတ3 4၊ ေချးေငကွိ%လIေဲပးခဲေ့သာ
ဘဏစ်ာအ%ပ်မိတ3 4စသည။်
အေသးစတိက်ိ%၊ အထ)းသးီသန ့် Homepage တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ
“ေလEာကလ်Iာလ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်” တငွP်Kငး်ြပထားသည။်

ေမးြမန်းစံ-စမ်းရန် ကျန်းမာေရး၊ အလ-ပ်သမား;Jင ့လ် 5မ=ဖ5လံ-ေရး ၀န်Xကးီဌာန call center 0120-46-8030

[ေကာငတ်ာလကခ်ံချိန်] တနလZာမJ ေသာ[ကာ 9:00〜17:00

အထ5းသးီသန ့် Homepage ေလTာကလ်Uာလ)ပ်ထံ)းလ)ပ်နညး်ကိ)ဗီဒယီိ)ြဖင့O်9ငး်ြပထားသည။်
ေလTာကလ်Uာအတကွလ်ိ)အပ်ေသာစာရွကစ်ာတမ်းများ၏ အေသးစတိအ်ချကအ်လက်
များကိ)လညး် စစေ်ဆး8ိ)ငသ်ည။်
URL︓https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

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

