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္ ွင္မ်ား Aတြက္ ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
႐ုပ္သြင္ျပင္ဆိုင္ရာတိုးျမွင့္ျပဳျပင္ျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင႐
စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစU္Aား နားလည္ျခင္း
ျပည္နယ္ဌာန (“ဌာန”) မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစU္Aား ႐ွင္းျပရန္ ဤပံုစံလႊာကို ျပင္ဆင္ထားသည့္Aတြက္ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္Uပေဒႏွင့္ စည္းမ်U္းမ်ားကို သင္လိုက္နာမႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သို႔မဟုတ္
Aျခားျပစ္ဒဏ္ခ်မႈမ်ား ကို ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ၿပီး Aမ်ားျပည္သူAားလည္း သန္႔႐ွင္းမႈမ႐ွိေသာ သို႔မဟုတ္ Aျခား Aႏၲရာယ္႐ွိေသာ AေျခAေနမ်ားမွ
ကာကြယ္ရန္ AကူAညီေပးပါသည္။

ဌာနမွ ၫႊန္းဆိုလိုသည္မွာ သင္ ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမႈကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ သင္ႏွင့္

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Aမွန္တကယ္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည့္Aခါ Aဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိျပဳရမည္မွာ၊ ဤစာရင္းသည္
Aျပည့္Aစံုမဟုတ္ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ Aျဖစ္Aမ်ားဆံုး ကိစၥမ်ားကို ၿခံဳငံုမိေစရန္ ရည္႐ယ
ြ ္ထားပါသည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း
သင့္တြင္ ျပည္နယ္ဌာနကို ထုတ္ေပးေသာ ႐ုပ္သြင္ျပင္ဆိုင္ရာတိုးျမွင့္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႐ွိပါသလား။ ………………

႐ွိပါသည္

သင့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မွာ Aသစ္တိုးျမွင့္ထားျခင္း႐ွိပါသလား (သက္တမ္းကုန္မေနပါသလား)? …………………………

႐ပါသည္
ွိပါသည္

လက္႐ွိလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားသာ ေဖာ္ျပပါ။

သင့္မူရင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္Aား လက္႐ွိဓာတ္ပံုႏွင့္ ေဖာ္ျပထားမႈ႐ွိပါသလား။ …………………………………………………..

႐ပါသည္
ွိပါသည္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္Aား ေဖာက္သည္မ်ား ျမင္ႏိုင္ရန္ Aမ်ားျမင္သာရာ ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ႐ွိပါသလား။ ………

႐ပါသည္
ွိပါသည္

လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပၚ႐ွိ ပိုင္႐ွင္Aမည္ႏွင့္ လိပ္စာ သည္ လက္႐ွိျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မ႐
ႈ ွိပါသလား။ ………………………………..

႐ပါသည္
ွိပါသည္

Aကယ္၍မဟုတ္လွ်င္၊ သင္သည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ Aသစ္တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုAပ္ပါသည္။

Aမ်ားျမင္သာရာေနရာတြင္ ေဖာက္သည္မ်ား ျမင္ႏိုင္ရန္ Aတြက္ လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားသည္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္
ျပည္နယ္ဌာနက လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လုပ္ငန္းAား Aုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ စည္းမ်U္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ားသည္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
ေတာင္းဆိုသည့္Aခါတြင္ ရ႐ွိႏိုင္သည္ကို ၫႊန္ျပထားေသာ ေဖာ္ျပထားခ်က္ ႐ွိပါသလား။ ………………………………

႐ွိပါသည္

သင္ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားAတြက္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ေဈးႏႈန္းစာရင္း ေဖာ္ျပထားမႈ႐ွိပါသလား။ ………………….

႐ွိပါသည္

ေျခသည္းလက္သည္း Aထူးဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်င္ သင့္တြင္ Aလုပ္သမားတို႔၏ Aေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကပ္ထားျခင္း႐ွိပါသလား။
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………

႐ွိပါသည္

သင့္Aတြက္ တစ္ခါျဖစ္ပာြ းမႈစီလွ်င္ Aနည္းဆံုး $25,000 ႏႈန္းျဖင့္ ႏွင့္ စုစုေပါင္း $75,000 ရွိသည့္ လက္႐ွိAေထြေထြ ေပးေဆာင္ရန္တာဝန္ကို
ေပးေဆာင္ရန္ ႐ွိပါသလား။ …………………………………

႐ွိပါသည္

သင့္တြင္ လုပ္ခလစာဘြန္း ႐ွိပါသလား။ ……………………………………………………………………………..……….

႐ွိပါသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းAားလံုး ရယူထား႐ွိရန္ မလိုAပ္ပါ။
ပိုမိုသိ႐ွိလုိပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္Aား http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/em-reg-appearance.html တြင္ၾကည္႐
့ ႈပါ။

သင့္ဝန္ထမ္းAားလံုးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ Aေထြေထြေပးေဆာင္ရန္တာဝန္၊ လုပ္ခလစာ ဘြန္း႐ွိေၾကာင္း သက္ေသႏွင့္ MSDS စာ႐ြက္မ်ား ကို
သိမ္းဆည္းထားသည္Aား သိ႐ွိပါသလား။ ………..

႐ွိပါသည္
ဤစာ႐က
ြ ္၏ Aျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည႐
့္ ႈပါ-
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းေရ
ရးလုပ္ငန္းပိုင႐
းရန
န္
႐ုပ္သြင္ျပင္ဆိုင္ရာတိုးျမွင့္ျပဳျပင္ျခင္း စီးပြားေ
္ ွင္မ်ား Aတက
ြ ္ ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရ
မည့္စာရင္း
စစ္ေဆးရ
းရမ

တစ္ကိုယ္ေရ လုပ္ကိုင္ခြင့္
သင့္ဝန္ထမ္းAားလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္/သင္တန္းသား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႐ွိပါသလား။ ……………………………………………………

႐ွိပါသည္

Aလွျပင္ခန္းလုပ္သားတစ္Uီးစီ၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္မွာ Aသစ္တိုးျမွင့္ထားျခင္း႐ွိပါသလား (သက္တမ္းကုန္မေနပါသလား)။ ………..

႐ွိပါသည္

လက္႐ွိလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားသာ ေဖာ္ျပပါ။

မူရင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္Aား လက္႐ွိဓာတ္ပံုႏွင့္ေဖာ္ျပထားျခင္း႐ွိပါသလား။ …………………………………………………………………..

႐ပါသည္
ွိပါသည္

လုပ္ကိုင္ခြင့္တစ္ခုစီAား ေဖာက္သည္မ်ားျမင္ရန္Aတြက္ Aမ်ားျမင္သာရာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း႐ွိပါသလား။ …………………………

႐ွိပါသည္

ဝန္ထမ္းတစ္Uီးခ်င္း ေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သူတို႔၏လုပ္ကိုင္ခြင့္တြင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း႐ွိပါသလား။………………………

 ႐ွိပါသည္

Aလုပ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ Aမ်ိဳးAစားAတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္သာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

သန္႔႐ွင္းမႈ / က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ
သင့္တြင္ သင့္လုပ္ငန္းေနရာတြင္ Aသံုးျပဳသည့္ Aားလံုးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားAတြက္ MSDS စာ႐ြက္မ်ား ႐ွိပါသလား။
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

႐ွိပါသည္

ထိုနည္းတူစြာ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေငြရေျပစာမ်ား AလံုAေလာက္ ႐ွိပါသလား။ ………………………………………………………..

 ႐ွိပါသည္

Aားလံုးေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ မူရင္းထုတ္လုပ္သူ၏ Aၫႊန္းမ်ား ကပ္လ်က္ ႐ွိပါသလား။ ……………………………….

႐ွိပါသည္

မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ၊ မီးေလာင္လယ
ြ ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားAား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိေသာ ေနရာမွ ေဝးသည့္ သတၳဳဘီ႐ိုထဲတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း႐ွိပါသလား။
…….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

႐ွိပါသည္

Eည့္သည္တိုင္းAား သန္႔႐ွင္းၿပီး Aသစ္ ေလွ်ာ္ဖပ
ြ ္ထားေသာ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါသံုးမ်က္ႏွာသုတ္ပဝါမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျပဳျခင္း႐ွိပါသလား။
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

႐ွိပါသည္

ပိုးသတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားAား Aသံုးျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း စြန္႔ပစ္ျခင္း႐ွိပါသလား။ …..…………………

႐ွိပါသည္

စင္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားAား သန္႔႐ွင္းကာ ဖုန္မႈန္႔၊ Aညစ္ေၾကး ႏွင့္ ဆံပင္မ်ား ကင္းစင္ၿပီး
Aလုပ္လုပ္၍ ေကာင္းသည့္ AေနAထား ႐ွိပါသလား။ .………………………………………………….……………………………..

႐ွိပါသည္
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