TOA (USA), LLC
2000 Pleiades Drive, Mooresville, IN 46158
Phone: 317-834-0522 Fax: 317-834-0654

April 2, 2021
To: All Associates
Re: Return to Work
We would first like to thank you for your patience and cooperation during this shutdown time.
TOA USA will resume normal hours of operation on Monday, April 5, 2021. All Associates are to report to
work at your normal start time on Monday, April 5, 2021.
While we may be returning to normal working hours, it is still very important to follow appropriate guidelines
for the safety of our Associates and workplace. Please continue to wear your mask, social distance, wash
hands frequently, take temperature at kiosk, and use hand sanitizer as needed.
Thank you again, and we look forward to your return.
Human Resources Department
__________________________________________________________________________________________________

To:

Riantuantihawi vialte

RE:

Rian ah Kirthannak

Hi shutdown lioah nan lungsaunak cungah le hmunkhat tein nan tuantinak cungah kan i lawm tiah chim hmasa
kan duh.
Cacawn Nikhatni April 5, 2021 in TOA USA riantuannak cu a ningkel/punghman tein pehthan asi cang lai.
Riantuantihawi vialte nih Cacawn Nikhatni April 5, 2021 ah nan tuan ningkel caan teah rian tuan ding asi lai.
Riantuan caan a ningkel teah kan kirthan cang bantukin, rianhmun riantuantihawi himbawmnak caah
chiahpiakmi zulhphung tete zulh hi a biapi ngaimi asi. Zaangfahnak in pehzul tein na hmaihuh i hruk u, hlatnaih
zulhphung zulh u, nan kut i tawl peng u, nan taklinh i tah peng u, a herh ningin hand sanitizer hmang u.
Kan i lawm tuk ti nolh than ka duh, i rian nan rak kir than ding kan i hngahhlang ngai ko.
Human Resources Department

__________________________________________________________________________________________________

သ။ို့

။ လပ်ဖဖေါ်ကင်ဖက်မ ျား အ ျားလျား

အဖ က င်ျားအရ ။ ။ အလပ် သပပန်
ို့ ပြင်ျား
ပထမ အဖနပဖငို့် ဤအလပ်ပတ်ြ ျီန် အတွငျား် စတ်ရှည်စွ နှင်ို့ ပျားဖပေါင်ျားဖ

င်ရက
ွှ ်ဖပျားမ အဖပေါ် ဖက ျားဇျား အထျားတင်ရှဖ က င်ျား

ဖပပ က ျားလပေါသည်။
TOA USA အဖနပဖငို့် တနလလ ဖန ို့ဧပပျီလ ၅ရက် ၂၀၂၁ တွင် လပ်ငန်ျား က ပမှန် အလပ်ြ ျီန၌
်
အ ျားလျား တနလလ ဖန ို့ဧပပျီလ ၅ရက် ၂၀၂၁ တွင် ပမှန် အလပ်စြ ျီန၌
် အလပ်
ပမှန် အလပ်ြ ျီန် တွင် အလပ်ပပန်

က်လပ်မည် ပဖစ်ပေါသည်။ အလပ်သမ ျားမ ျား

င်ျားရပေါမည်။

င်ျား သကသ
ို့ ို့ အလပ်သမ ျားမ ျား လြ ျုံများ အတွက် ထတ်ပပန် ထ ျားဖသ လက်န ဖစ ငို့ထ
် န်ျား ရမညို့် လပ်ထျား

နှင်ို့ က ငို့ဝ
် တ် မ ျား က လက်န က ငို့သ
် ျား ရန် အလွန် အဖရကကျီျား ပေါသည်။ ဖက ျားဇျားပပျုံ၍
အကွ အဖဝျား မ ျား လက်န ရန်၊ လက်က မ က ြဏ ဖ

က်လက်ပပျီျား မ က်န ှ ဖျားမ ျား ဝတ်

ျားဖ က ရန်၊ ကယ်အပြ န်မ ျား တင်ျားထွ ရန်၊ နှင်ို့ လအပ်သလ hand sanitizer က

အသျားပပျုံရန် ပဖစ်ပေါသည်။

ဖက ျားဇျားတင်ဖ က င်ျား ထပ်မ ဖပပ က ျားလ ပပျီျား၊ သင်တ အလ
ပ်ပပန်
ို့

Human Resources Department

င်ရန်၊ လထသတ်မှတ်

င်ျားြ ျီနက
် ဖစ ငို့ဖ
် မ ် ဖနပေါသည်။

