
 

 

 

 

 
 
 
 
 

အမွာစာမွတ္တမ္း 
 
သုုိ႔ -  တကၑသိုုလ္ ှန္ထမ္းမ်ား 
 
မွ -  Elizabeth C. (Betsi) Snipes ၊ ေပးေျခမႈစာရင္းဆုုိင္ရာ ဒါရိုုက္တာ 
 Dennis Press ၊ တကၑသိုုလ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳသူ 
 
အေၾကာင္းရာ - တုုိက္ရိုုက္ အပ္ႏွံေပးေျခမႈျဖတ္ပိုုင္း ပံုုစံအသစ္ 
 
ေန႔စြ ဲ-  စက္တင္ဘာလ ဿ၉ ရက္၊ ၀ှဿ၄ 
 

  

သင့္အား ေပးေျခမႈျပဳျပီးသည့္ အၾကိမ္တစ္ၾကိမ္စီတုုိင္းတြင္ သင့္အေနျဖင့္ အဆုုိပါ ေပးေျခမႈအခ်ိန္ကာလပုုိင္းအတြက္ သင့္ ရွာေဖြ 

ရရိွမႈမ်ား၊ ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား အစရိွသည္တုုိ႔အား ထြက္ဆုုိေဖာ္ျပထားသည့္ တုုိက္ရိုုက္ အပ္ႏွံေပးေျခမႈျဖတ္ပုုိင္း တစ္ခုုအား 

လက္ခံရရိွေပမည္။ တကၑသုုိလ္အေနျဖင့္ ေအာက္တုုိဘာလ ဿရက္၊ ၀ှဿ၄ တြင္ သက္ှင္လာမည္ျဖစ္ေသာ ConnectCarolina 

ေပးေျခမႈစနစ္အား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္အတြက္ ယခင္ ေပးေျခမႈစနစ္ပံုုစံသည္ ေနာင္တြင္ အသုုံးျပဳ 

ေတာ့မည္မဟုုတ္ေပ။ အဆုုိပါ စနစ္အသစ္သည္ သင့္ ရွာေဖြရရွိမႈမ်ား၊ သက္ဆုုိင္ရာ အခြန္ေငြ ျဖတ္ေတာက္/ ဆုုိင္းင့ံမႈမ်ား၊ ႏွင့္ 

သင့္ထံသုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေပးေျခမႈစာရင္း ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအတြက္ ဆိုုင္းငံ့ထားမႈမ်ား အစရိွသည္တိုု႔ကုုိ 

တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အသစ္ေသာ ထုုိစနစ္အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ့ဲျပီးျဖစ္ကာ 

အလြန္ပင္ အားကုုိးစိတ္ခ်႐ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ထား ေတြ႕ရွိခ့ဲရေပသည္။ 

 

ေအာက္တုုိဘာလ ဿရက္၊ ၀ှဿ၄ ေနာက္ပိုုင္း ေပးေျခမႈျပဳသည့္ ေန႔မ်ားတြင္မူ သင့္ တုုိက္ရိုုက္ အပ္ႏွံေပးေျခမႈျဖတ္ပိုုင္း ပုုံစံသည္ 

ေျပာင္းလဲသြားမည္ကိုု သင္ သတိျပဳမိေပမည္။ သင့္ ေပးေျခမႈျဖတ္ပုုိင္းေပၐ၌ သင့္ ရွာေဖြရရွိမႈမ်ား ႏွင့္ ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား အား 

ျပသထားသည့္ ေနရာတြင္ ပုုံစံအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေပးေျခမႈစာရင္း ေဒတာအခ်က္လက္မ်ားသည္ မွန္ကန္ 

မည္ျဖစ္သည္။ ျပသထားသည့္ပုုံစံ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္သည္ - 

 

1. စာရင္းျပဳထားသည့္ ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား အမွန္တကယ္နံပါတ္သည္ ှန္ထမ္း၏ အေျခေနႏွင့္ စာရင္သြင္းထားသည့္ 

အစီစဥ္မ်ားေပၐမူတည္ျပီး တုုိးလာေကာင္း တိုုးလာႏုုိင္ေပသည္။ 

 

a. NCFlex ျပင္းထန္သည့္ ဖ်ားနာမက်န္းမႈ (NCFlex Critical Illness) ၊ မေတာ္တဆ ေသဆုုံးမႈႏွင့္ ေျခ၊လက္ 

ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား (AD&D) ဆိုုင္ရာ မီွခိုုယုုံၾကည္မႈ စံညႊန္း ၊ ႏွင့္ MetLife အုုပ္စုု သက္တမ္းအသက္ အာမခံ 

(MetLife Group Term Life Insurance) တိုု႔တြင ္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ှန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ ယခင္ ေပးေျခ 

မႈစနစ္တြင္ ေပးေျခမႈျဖတ္ပုုိင္း၌ အက်ံဳးှင္သည့္ အဆင့္ (ှန္ထမ္းသာလွ်င္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ကေလး မ်ား) 

မည္သုုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ စာရင္းသြင္းထားသည့္ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္ အစီစဥ္တစ္ခုုစီလွ်င္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 
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ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ ပမာဏာအား ျပသထားသည္။ ယခုု ConnectCarolina ေပးေျခမႈစာရင္း စနစ္တြင္မူ 

အက်ံဳးှင္မႈအဆင့္တစ္ခုုစီမွ သီးျခား ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ ပမာဏအား ျပသထားသည္။ ဥပမာဆုုိရလွ်င္ 

ConnectCarolina တြင္ MetLife Group Term Life ေပၐ၌ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ကေလးအတြက္ အက်ံဳးှင္မႈ 

အား ေရြးျခယ္ထားသည့္ ှန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈ မ်ဥ္းလုုိင္းအိုုင္တမ္ သုုံးခုုကုုိ ေတြ႕ရွိ 

ရမည္ျဖစ္သည္ - တစ္ခုုမွာ ှန္ထမ္းျဖစ္သူ၏ အက်ံဳးှင္မႈ၊ တစ္ခုုမွာမူ အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္ အက်ံဳးှင္မႈ၊ ႏွင့္ 

က်န္တစ္ခုုမွာမူ ကေလး(မ်ား)အတြက္ အက်ံဳးှင္မႈ ျဖစ္သည္။ 

 

2. ConnectCarolina ေပးေျခမႈစာရင္းစနစ္သည္ အလြန ္မွန္ကန္၍ တိက်ေသာ သခ်ၤာတြက္ခ်က္မႈဆုုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား 

အသုုံးျပဳထားသည္။ သင့္ ေပးေျခမႈျဖတ္ပိုုင္းေပၐရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ ပမာဏမ်ားသည္ ယခင္ေပးေျခမႈစာရင္း စနစ္တြင္ ထုုတ္ေပး 

ထားသည့္ ေပးေျခမႈျဖတ္ပုုိင္းမွ ပမာဏျဖင့္ ပဲနိအနည္းငယ္ ကြာျခားေကာင္း ကြာျခားႏုုိင္ေပသည္။ ၎ ေသးငယ္ေသာ 

ျခားနားမႈသည္ အသစ္ေသာေပးေျခမႈစနစ္၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ပုုိ၍ အေသးစိတ္တိက်ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

3. သင့္ ေပးေျခမႈျဖတ္ပိုုင္းေပၐရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ အုုိင္တမ္မ်ား၏ ျပသမႈ တည္ေနရာႏွင့္ ပုုံစံသည္ ျခားနားေပသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈရိွေသာ္လည္း ပံုုစံ ကြျဲပားျခားနားမႈ ရွိေကာင္းရိွေပမည္။  

 

ဤအမွာစာမွတ္တမ္းအား ေထာက္ပံ့ေပးထားရျခင္းမွာ ေနာက္လအစပုုိင္း၌ သင့္ေပးေျခမႈျဖတ္ပိုုင္း ပံုုစံအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၾကိဳတင္ 

သိရွိထားႏုုိင္ေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ccinfo.unc.edu/paystub ှက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေပးေျခမႈျဖတ္ပိုုင္း           ႏွင့္      အသစ္အ 

           ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ပံုုမ်ားအား          ေထာက္ပံ့ျပသထားသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားအတြက္မူ သင့္ 

ေက်ာင္း/ ခရုုိင္ေဒသ HR ရုုံးခန္းသုုိ႔ ေမးျမန္းႏိုုင္ေပသည္။ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။. 

 

 

တစ္ဆင့္ -  တကၑသိုုလ္ စီးပြားေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား  

 ေက်ာင္း/ခရုုိင္ေဒသ HR အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဒုုတိယအဆင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား 

 

http://ccinfo.unc.edu/paystub

