
သုိ႔- တကၠသိုလ္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

မွ- Walter Milller၊ လစာ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာ 

ရည္ညႊန္း- လစာကို ဘဏ္သို႔ လႊဲေပးသည့္ျဖတ္ပုိင္း 
ပုံစံအသစ္ 
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သင့္အား လစာထုတ္ေပးသည့္ အခါတုိင္း သင္၏ လစာမ်ားႏွင့္ လစာေပးသည့္ ကာလအတြက္ 

ႏုတ္ယူထားမႈမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ လစာအတြက္ ဘဏ္ေငြလႊဲျဖတ္ပိုင္း တစ္ေစာင္ကို 

လက္ခံရရွိပါမည္။  ConnectCarolinaကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ သုံးႏွစ္ၾကာခ့ဲၿပီ 

ျဖစ္ၿပီး အခုအခ်ိန္၌ စနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်၍  

ေအာက္တိုဘာလမွ စ၍၊ သင္၏ လစာျဖတ္ပိုင္းတြင္ သင္ကဲ့သုိ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား မၾကာခဏ ေမးျမန္းေသာ 
လစာရရိွမႈမ်ားႏွင့္ ႏုတ္ယူမႈမ်ား အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ပံုစံအသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ လစာျဖတ္ပိုင္း ပုံစံအသစ္တြင္ 
ပါဝင္လာႏုိင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္- 

 သင္၏ လစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ် ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရိွပါ – လစာျဖတ္ပိုင္း၏ ပုံစံသာလွ်င္ 

ေျပာင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။  

 လစာျဖတ္ပိုင္း အသစ္တြင္ လက္ရွိ လစာျဖတ္ပိုင္းေပၚရိွ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည့္အျပင္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ေပါင္းထည့္လုိက္ေသာ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်ိဳ႕ 

ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

- အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လစာရရိွမႈမ်ား – အေျခခံလစာအျပင္ အပုိလစာ အားလုံးကုိ လစာျဖတ္ပိုင္းတြင္ 

စာရင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါမည္။  SHRA အခ်ိန္ပိုလစာ ခံစားခြင့္ (နာရီလုိက္) ရိွေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားကုိ တစ္ခုခ်င္းစီ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ျမင္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

- အလုပ္ရွင္မွ ေပးေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား – အလုပ္ရွင္မွ ေပးေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အားလုံးကုိ 

လစာျဖတ္ပိုင္းေပၚတြင္ စာရင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။  ဤအခန္းက႑အသစ္သည္ အလုပ္ရွင္မွ 

အလုပ္သမားကုိယ္စား ေပးေခ်မႈမ်ား၊ ဥပမာ၊ အလုပ္ရွင္မွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အလုပ္မွ 

အၿငိမ္းစားယူမႈတုိ႔တြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အျပင္ ဤက႑တြင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဆုေၾကးမ်ားႏွင့္ ဆုလာဘ္မ်ား၊ အခြန္ေဆာင္ရမည္ 



ျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အျခား ခံစားခြင့္မ်ား က့ဲသို႔ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ အပုိခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

- အစိုးရမွ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္ေသာ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း – ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း အျပင္ ဤက႑တြင္ သင္၏ 

အစုိးရမွ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္သည့္ ဝင္ေငြကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ကုန္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြသည္ 

သင္၏ W-2 ေပၚရိွ အကြက္ 1 ႏွင့္ ကိုက္ညီပါမည္။ 

- ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ – ဤက႑တြင္ ခြင့္ယူရန္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 

ေန႔မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ထုိႏွစ္တြင္ ခြင့္ရက္ မည္မွ် ရရိွထားသည္ႏွင့္ 

မည္မွ် အသုံးျပဳၿပီးသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ လြယ္ကူသြားမည္ ျဖစ္သည္။  ပုံမွန္အတုိင္းပင္ TIM သည္ 

ခြင့္ရက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းလိုသည္မ်ားရိွပါက 

ဝင္ေရာက္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ 

 လစာျဖတ္ပိုင္းေပၚရိွ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုကုိ ျပသသည့္ ေနရာႏွင့္ ပုံစံသည္ ကြဲျပားသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တိက်မႈ ရိွေသာ္လည္း ပံုစံမွာမူ ကြျဲပားသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 ယင္း လစာျဖတ္ပိုင္း၏ နမူနာ ပုံစံတစ္ခု၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခ်က္တစ္ခု၊ 

လစာျဖတ္ပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈ ပိုစတာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အဆက္မျပတ္ အပ္ဒိတ္လုပ္ထားေသာ စာရင္းတစ္ခုကို အြန္လိုင္းေပၚရိွ 

http://go.unc.edu/paystub/ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။  

 ေအာက္တိုဘာတြင္ ထုတ္ေပးမည့္ လစာျဖတ္ပိုင္းမ်ားသည္ ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ထြက္ရိွလာပါမည္ 

(ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ေပးေခ်သည့္ လစာမ်ားအတြက္ လစာထုတ္ရက္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ 13 ရက္ႏွင့္ 

ေအာက္တိုဘာ 27 ရက္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ ေပးေခ်သည့္ လစာအတြက္ လစာထုတ္ရက္မ်ားသည္ 

ေအာက္တိုဘာ 31 ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္)။ 
 

သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္လတြင္ စတင္မည့္ သင္၏ လစာျဖတ္ပိုင္း ပံုစံအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ႀကိဳတင္သိရွိေစရန္ ဤအမွာစာကို ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။  ေအာက္ပါ go.unc.edu/paystub/ 

ဝဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လစာျဖတ္ပိုင္း၏ နမူနာပံုစံတစ္ခုႏွင့္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ရွင္းျပခ်က္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ သင္သည္ သင္၏ ေက်ာင္း/ဌာနရွိ HR ရံုးသို႔ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတpayroll@unc.edu သို႔ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။  ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
 

http://go.unc.edu/paystub/
http://go.unc.edu/paystub/
စာပုိ႔ရန္-payroll@unc.edu

