
Minnesota Frontline Worker Pay

2022 ခုနုှစ်ှ်၊ မေေလ 

အကြော��ာင်းး�အရာာ
COVID-19 စ်စ််မေ�းကာာလ�မေ�းမေ�်�မေ�ခု�မေေ�တွငွ်းး် မေ�ှ �တွေး်ေလှ�်ုမေ�ာင်းခ်ု့�

ကြကာသူ ူေင်းေ်�ီုတုွား��ည်သ်ူေူ�ား�ား မေကာ�းဇူူးးတွင်း�်ှုမေသူာ�ား��င်း� ်��ည်ေ်ယ်�်ု�်ခု���်မေ�း

ေးး Tim Walz ကာ 2022 ခုနုှစ်ှ်၊ ဧပြီ�ီလ 29 �ကာမ်ေေ �တွငွ်း ်��ု�ုါ�လ�်ုသူေားေ�ား 
Frontline Worker Pay လှမေ�ာကာထ်ားားနှုငု်းမ်ေစ်ေည်� ်ဥ�မေေတွစ််ခုကုာု ုလကာေ်တှွ်

မေ�းထားုးုခု့�သူည်။် မေလှာကာထ်ားားေလု�်ုင်းေး်စ်ဉ်နှငှ်း� ်�ခု�ုေက်ာာလသူတွေ်တှွခ်ု�ကာ�်�ါ�ဝင်း်

�စီ်�စ်ဉ်�မေသူးစု်တွ�်ခု�ကာ�်လကာေ်�ားကာု ု�ွေလ်ုငု်းး်  frontlinepay.mn.gov 
တွငွ်း ်ကြကာည်�ရု်ှုနှုငု်းသ်ူည်။် �းီမေေးလန်ှငှ်း�မ်ေ�း�ုု �သူည်� ်Frontline Worker Pay  
နှငှ်း��်တွသ်ူကာသ်ူည်� ်မေောကာ�်းးု��ခု�ကာ�်လကာေ်�ားကာု ုလကာခ်ုး�ယ်�ူေ�်တွကွာ ် 
စ်ာ�င်းး်သူငွ်းး်�ေ ်ဝဘ်�်ုေုတ်ွငွ်း ်ဝင်းမ်ေ�ာကာက်ြကာည်�ရု်ှု�ါ။

သတ်းမှှတ်းချျ�း�ု��းညီသီမူှျာ�
ကာေဦးး�မေေ��င်း� ်မေလှာကာထ်ားား�ေ ်သူတွေ်တှွခ်ု�ကာက်ာုကုာည််သီူေူ�ား�တွကွာ ်��ုငု်းး်နှစ်ှ်�ုငု်းး်�ှုသူည် ်– �လ�်ုလု�ု�်ခု�ကာေ်�ားနှငှ်း� ်�လ�်ု ကာဏ္ဍ။

အလု�ပ်းလုု�အပ်းချျ�းမှျာ�
Frontline Worker Pay �တွကွာ ်သူတွေ်တှွခ်ု�ကာက်ာုကုာည််�ီေ ်မေလှာကာထ်ားားသူသူူည် ်–
• ေင်းေ်�ီုးုတွား��ည်ေ်ယ်တ်ွငွ်း ်2020 ခုနုှစ်ှ်၊ ေတွလ် 15 �ကာန်ှငှ်း� ်2021 ခုနုှစ်ှ်၊ ဇွူးေလ် 30 �ကာက်ြကာား၌မေ�ှ �တွေး်ကာဏ္ဍတွစ််ခု ုသူုု �ေဟုတုွ ် 

ကာဏ္ဍေ�ားတွငွ်း ်�ေည်း်�းးုော�ီ 120 ကြကာာ �လ�်ုလ�်ုကာုငု်းထ်ားား�ေည်၊်

• ဤ�ခု�ုေက်ာာလ�တွငွ်းး် �လ�်ုလ�်ုခု့�မေသူာ ော�ီေ�ား�တွကွာ ်မေလှာကာထ်ားားသူသူူည် ်–
• ကာာယ်ကား�ငှ်း၏် �လ�်ုသူဘ်ာဝမေကြကာာင်း� ်�မေဝးေ�ှလ�်ုေလ�်ုနှုငု်းခ်ု့��ါ

• ကာာယ်ကား�ငှ်း၏် �ေ်ုမေထားာင်းစ််�ု�င်း�်�ှုလေူ�ားနှငှ်း� ်�ေးီကာ�်ထားစု်�်၍ �လ�်ုလ�်ုခု့�သူည််

• �ေည်း်�းးု 2020 သူုု �ေဟုတုွ ်2021 �ခုေွန်ှစ်ှ်တွစ််နှစ်ှ်�တွကွာ ်ဝင်းမ်ေင်းလွု�ု�်ခု�ကာ ်ကာုကုာည််ေီ�ုှု�ေည် ်–
• COVID-19 လေူာမေစ်ာင်း�မ်ေ�ာှကာေ် ုတွုကုာရုု်ှုကာတ်ွာဝေေ်�ား�ှုသူ ူ�လ�်ုသူေားေ�ားတွငွ်း ်ညိ်နုှုငု်းး်ထားားသူည်� ်စ်စု်မုေ�ါင်းး် ဝင်းမ်ေင်း*ွောှ  

�းူတွွမ့ေလှာကာထ်ားားသူည်� ်�ေ်ုမေထားာင်း�်ှုသူ ူ�ခုေွထ်ားေ်းေ�ား�တွကွာ ်$350,000 မေ�ာကာ ်သူုု �ေဟုတုွ ်��ခုားမေလှာကာထ်ားားသူေူ�ား

�တွကွာ ်$175,000 မေ�ာကာ ်�ှု�ေည်�်�စ််ပြီ�ီး

• COVID-19 လေူာမေစ်ာင်း�မ်ေ�ာှကာေ် ုတွုကုာရုု်ှုကာတ်ွာဝေေ်�ှုသူ ူ�လ�်ုသူေားေ�ားတွငွ်း ်ညိ်နုှုငု်းး်ထားားသူည်� ်စ်စု်မုေ�ါင်းး် ဝင်းမ်ေင်း*ွောှ  
�းူတွွမ့ေလှာကာထ်ားားသူည်� ်�ေ်ုမေထားာင်း�်ှုသူ ူ�ခုေွထ်ားေ်းေ�ား�တွကွာ ်$185,000 မေ�ာကာ ်သူုု �ေဟုတုွ ်��ခုားမေလှာကာထ်ားားသူေူ�ား

�တွကွာ ်$85,000 မေ�ာကာ ်�ှု�ေည်၊်နှငှ်း�်

• 2020 ခုနုှစ်ှ်၊ ေတွလ် 15 �ကာန်ှငှ်း� ်2021 ခုနုှစ်ှ်၊ ဇွူးေလ် 26 �ကာက်ြကာား �ကာသ်ူတွတ �တွေ်�ား�တွကွာ ်စ်စု်မုေ�ါင်းး် �ကာသ်ူတွတ �တွ ်20 မေကာ�ာ် 
�လ�်ုလကာေ့်��ာေခုး �ကာ�ု�းခုးစ်ားခုငွ်း� ်ေ��ှုထားား��ါ။

*ညိ်နုှုငု်းး်ထားားသူည်� ်စ်စု်မုေ�ါင်းး် ဝင်းမ်ေင်းနွှငှ်း��်တွသ်ူကာ၍် �ုေုုသုူ�ုှုလု�ုါကာ irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-
gross-income. 

http://frontlinepay.mn.gov
http://irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income
http://irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income


အလု�ပ်း�ဏ္ဍမှျာ�
1. ထားေုး်သူေ်ုးမေ�း၊ �မေစ်ာင်း�န်ှငှ်း� ်လး�ုခုး�မေ�း��ါ�ဝင်း ်�မေ�ာကာ�်�း ုဝေမ်ေ�ာင်းေ်ေု�ား၊

2. ကာမေလးမေစ်ာင်း�မ်ေ�ာှကာေ်၊ု

3. တွ�ားရှုးု းေ�ားနှငှ်း� ်�����င်းတ်ွည်�ေ်တွေ်ေု�ား၊

4. �မေ�းမေ�်တွးု ���ေမ်ေ���ငှ်းး်သူေူ�ား၊

5. ထားတုွလ်�်ုမေ�း၊ စီ်ေး�����င်းေ်၊ု ��င်း�်င်းေ်၊ု မေ�ာင်းး်ခု�ေနုှငှ်း� ်မေ�း�ုု �ေ�ု�ါ�ဝင်း ်�စ်ား�စ်ာဝေမ်ေ�ာင်းေ်ု

6. ကာေုး်နှငှ်း� ်မေလမေကြကာာင်းး်�ုု �မေ�ာင်းမ်ေ�း ဝေမ်ေ�ာင်းေ်ေု�ား

7. ကာ�ေး်ောမေ�းမေစ်ာင်း�မ်ေ�ာှကာေ်ု

8. မေ��ညှ်မ်ေစ်ာင်း�မ်ေ�ာှကာမ်ေ�းနှငှ်း� ်�ေ်ုတွငွ်းး်မေစ်ာင်း�မ်ေ�ာှကာေ်၊ု

9. ကာေုထ်ားတုွလ်�်ုေ၊ု

10. ��ည်သ်ူူ �ကာ�ေး်ောမေ�း၊ လေူမုေ�းဝေမ်ေ�ာင်းေ်နုှငှ်း� ်စ်ည်း်ကာေ်းထားေုး်သူေ်ုးမေ�း ဝေမ်ေ�ာင်းေ်၊ု

11. �ေ�ား��ည်သ်ူသူူယ်ယ််�ုူု �မေ�ာင်းမ်ေ�း ဝေမ်ေ�ာင်းေ်၊ု

12. မေ�ာင်းး်ခု�ေေု�ား၊ ��ည်��်ည်း်ေ၊ု ��ေ �ခ်ု�ီ�ခုင်းး်နှငှ်း� ်မေ�း�ုု ��ခုင်းး်��ါ�ဝင်း ်လကား ားမေ�ာင်းး်ခု�ေ၊ု

13. ခု�ာတွာမေကာ�ာင်းး်ေ�ား၊ �စု်းု�မေကာ�ာင်းး်ေ�ားနှငှ်း� ်��င်း��်ေင်း��်ည်ာမေ�း��ါ�ဝင်း ်မေကာ�ာင်းး်ေ�ား၊

14. ယ်ာယ်ခီုုလုုး�ာမေ�ဟုာေ�ားနှငှ်း� ်ဟုုတုွယ်ေ်�ား၊ နှငှ်း�်

15. သူကာမ်ေေးွဝေ်းမေကာ�ာင်းး် ��ေလ်ည်ထ်ားမူေထားာင်းမ်ေ�းလ�်ုင်းေး်ေ�ား

ကြောလုာာ�းထားာ�ရာမှည်ီးကြောေရာာ
မေလှာကာလ်ာာ��င်းသ်ူင်း��်�စ််ပြီ�ီးမေောကာ ်သူတွေ်တှွခ်ု�ကာက်ာုကုာည််မီေသူာ လ�်ုသူားေ�ားသူည် ်Frontline Worker Pay ကာု ု 
frontlinepay.mn.gov တွငွ်း ်မေလှာကာထ်ားား�ေ ်�ခု�ုေ ်45 �ကာ ်�ှု�ါေည်။် ေကြကာာခုဏမေေးမေလ��ှုမေသူာ မေေးခုေွး်ေ�ား၊ ဘ်ာသူာစ်ကာားေ�ု�း

စ်း�ု�င်း� ်သူေုတှွ�ွ်ယ်�်ာလကာစ််ွ့စ်ာမေစ်ာင်းေ်�ား၊ ���လ�်ုေည်း်ဗီီေယီ်ု�ုတွုေု�ားနှငှ်း� ်��ခုားေ�ားစ်ာွကာ့�သူုု � �မေထားာကာ�်ကာ�ူ���င်းး်�ေစ််ေ�ား�တွကွာ ်ဝဘ််

စ်ာေ�ကာန်ှာှတွငွ်းဝ်င်းမ်ေ�ာကာက်ြကာည်�ရု်ှု�ါ။

ကြောလုာာ�းလုာာတ်င်းးသာင်းး�ကြောရာ�ဆိုု�င်းးရာာ အကြောထားာ�းအပ့််
မေလှာကာလ်ာာ��င်းသ်ူင်း��်�စ််ပြီ�ီးမေောကာ ်မေလှာကာထ်ားားသူေူ�ားကာု ုဘ်ာသူာစ်ကာားေ�ု�းစ်း�ု�င်း� ်ကာညူ်�ီေ ်�ုေး်လကာခ်ုးမေ��ကြကာားမေ�းစ်င်းတ်ွာနှငှ်း� ် 
ကာညူ်မီေ�းဌာာေတွစ််ခုလုည်း် ��ှုနှုငု်းေ်ည်�်�စ််သူည်။်

ကြောပ်�ကြောချျမုှမှျာ� 
မေလှာကာလ်ာာေ�ားကာု ုစီ်ေး�ခုင်းး်နှငှ်း� ်�တွည်�်���ခုင်းး်���င်း ်�င်းင်းး်�ယ်ခ်ုး�သူည်� ်မေလှာကာထ်ားားသူေူ�ား�တွကွာ ်ထားု�ုးးု��တွခ်ု�ကာေ်�ားောှ ေသူင်း�မ်ေလ�ာမ်ေကြကာာင်းး် 
ကာေ �က်ာကွာန်ှုငု်းေ်ည်� ်15 �ကာတ်ွာကာာလမေကာ�ာလ်ေွပ်ြီ�ီးမေောကာသ်ူတွေ်တှွခ်ု�ကာက်ာုကုာည််မီေသူာ မေလှာကာထ်ားားသူေူ�ား၏ �ေက်ာာတွင်းစ််ာ�င်းး်ကာု ု 
�ေး်��တွ�်ါေည်။် သူတွေ်တှွခ်ု�ကာက်ာုကုာည််မီေသူာ မေလှာကာထ်ားားသူတူွစ််ဦးးခု�င်းး်စီ်တွုငု်းး်ကာု ုမေင်းညွ်တီွညူ်ေီှ မေ�း�ါေည်။် မေလှာကာလ်ာာေ�ား�ားလးးုကာုတုွစ််

ခု�ုေတ်ွည်း်တွငွ်း ်လ�်ုင်းေး်စ်ဉ်�တွုငု်းး် မေ�ာင်း�ွ်ကာသ်ူာွးေည်�်�စ််ပြီ�ီး မေ�းမေခု�ေေု�ားကာု ု�တွတူွကာ ွစီ်ေးမေ�ာင်း�ွ်ကာ�်ေ�်တွကွာ ်ထား�်�င်း�ေ်ှမေဝသူာွး�ါေည်။်

သူတွ ု- ဤလကာက်ာေ်းစ်ာမေစ်ာင်းသ်ူည် ်ေင်းေ်�ီုးုတွားဥ�မေေ၏ �ကာ�ဉ်းခု���်��စ််သူည်။် ၎င်းး်သူည် ်လေ်းညွှာေတ်ွစ််ခု�ု��စ်် �ည်�ွ်ယ်ထ်ားားပြီ�ီး 
Frontline Worker Pay နှငှ်း��်တွသ်ူကာ၍် ေင်းေ်�ီုးုတွား��ည်ေ်ယ် ်��ဋ္ဌာာေး်ခု�ကာေ်�ား�တွကွာ ်�စ်ားထားုးုေတုွစ််ခု�ု��စ်် ေယ်�ူသူင်း��်ါ။

2022 ခုနုှစ်ှ်၊ မေေလ 

http://frontlinepay.mn.gov

