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Wisconsin EVV (ການກວດ
ສອບການເຂົ ້ າເບິ່ ງທາງອີ ເລັກ
ໂທຣນິ ກຂອງລັດວິ ສຄອນຊິ ນ)
L

ການກວດສອບການເຂົ ້ າ
ເບິ່ ງທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ
Electronic Visit Verification

1



ວາລະ

• ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການກ່າວແນະນໍ າ
• ການອອກແບບໂປຣແກຣມ Electronic 

Visit Verification (EVV) (ການກວດ
ສອບການເຂົ ້ າເບິ່ ງທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ): 
ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ—ໃໝ່!

• ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາບລວມຂອງ EVV
• ການອອກແບບໂປຣແກຣມ EVV: ການ

ຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ—ຕົວຊ່ວຍຟື ້ ນ
ຄວາມສົດໃໝ່

• ການຝຶກອົບຮົມຂອງ EVV
• ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ ແລະ ກໍານົດເວລາ
• ພາກຖາມ ແລະ ຕອບ 
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ຄໍ ານໍ າ

• ຂໍ ້ ມູນຈໍ ານວນຫຼາຍໃນການນໍ າສະເໜີ
ນີ ້ ແມ່ນພາສາສະບັບຮ່າງ ແລະ ຍັງບໍ່
ທັນສໍ າເລັດ.

• ເມື່ ອສໍ າເລັດ, Wisconsin 
Department of Health Services 
(DHS) (ພະແນກການບໍ ລິ ການ
ສຸຂະພາບຂອງລັດວິ ສຄອນຊິ ນ) 
ຈະແຈ້ງການປັບປຸງຂອງ 
ForwardHealth.
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ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ—ໃໝ່!

ການອອກແບບໂປຣແກຣມ 
EVV
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ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ

• Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) (ສູນບໍ ລິ ການ 
Medicare & Medicaid) ໄດ້ອອກຄໍ າແນະນໍ າເພ່ີມເຕີມຂອງລັດກ່ຽວ
ກັບເງື່ ອນໄຂກໍານົດຂອງ EVV. 

• CMS ໃຫ້ຄວາມຜ່ອນຜັນແກ່ລັດເພ່ືອຕັດສິ ນວ່າ ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ບໍ່ ໄດ້
ອາໄສຢູ່ໃນ ແລະ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້
ເງື່ ອນໄຂກໍານົດຂອງ EVV ຫຼື  ບໍ່ .
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ການຕັດສິ ນຂອງ DHS: DHS ບໍ່ ຕ້ອງການ EVV ສໍ າລັບຜູ້ເຮັດວຽກ
ອາໄສຢູ່ໃນ.
• ຮັບຮູ້ບົດບາດສະເພາະຂອງຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າສະມາຊິ ກມີ ຜູ້ເຮັດວຽກຄົນອື່ ນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສ
ຢູ່ໃນ, ຜູ້ເຮັດວຽກເຫ່ົຼານ້ັນຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ EVV.

ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ: ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ
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Managed care organizations (MCOs) (ອົງການການຄຸ້ມຄອງດູແລ), 
HMOs ແລະ ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອາດຈະຕັດສິ ນຢ່າງເປັນເອກະລາດ, 
ອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ, ຖ້າຫາກຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສຢູ່ໃນ
ຂອງພວກເຂົ າຖື ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນໍ າໃຊ້ EVV.

ໝາຍເຫດ: IRIS (ລວມເອົ າ, ເຄົ າລົບ, ຂ້ອຍສ່ັງຕົນເອງ) Fiscal 
Employer Agents (ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງການເງິ ນ) (FEAs) ບໍ່ ສາມາດ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສຢູ່ໃນທີ່ ໄດ້ຈ້າງເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມນໍ າໃຊ້ EVV.  

ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ: ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ 
(ຕ່ໍ)
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ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ: ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ 
(ຕ່ໍ)

ຄໍ ານິ ຍາມຂອງ DHS: ຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສຢູ່ໃນ
• ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງ EVV, ຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສຢູ່ໃນແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່

ທີ່ ຢູ່ອາໄສດຽວກັນຖາວອນເມື່ ອສະມາຊິ ກ Medicaid ກໍາລັງໄດ້ຮັບການ
ບໍ ລິ ການ.

• ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ບໍ່ ມີ ຄົບຕາມຄໍ ານິ ຍາມແມ່ນບໍ່ ຖື ກພິຈາລະນາເປັນຜູ້ເຮັດ
ວຽກອາໄສຢູ່ໃນ 

8



ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ: ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ 
(ຕ່ໍ)

ຄໍ ານິ ຍາມຂອງ DHS: ຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສຢູ່ໃນ (ຕ່ໍ)
ຕົວຢ່າງ:
• ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ອາໄສຢູ່ກັບສະມາຊິ ກ Medicaid ທີ່ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການ

ບໍ ລິ ການເປັນໄລຍະເວລາສ້ັນເຊັ່ ນ: ສອງອາທິດ, ແມ່ນບໍ່ ຖື ກພິຈາລະນາ
ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສຢູ່ໃນ.

• ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ ເຮັດວຽກຜຽນ 24 ຊ່ົວໂມງ, ແຕ່ບໍ່ ອາໄສຢູ່ກັບສະມາຊິ ກ 
Medicaid “ຢ່າງຖາວອນ” ແມ່ນບໍ່ ຖື ກພິຈາລະນາເປັນຜູ້ເຮັດວຽກອາໄສ
ຢູ່ໃນ.
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ການຕັດສິ ນຂອງ DHS: ຕ້ອງມີ  EVV ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງວ່າການບໍ ລິ ການຈັດ
ໃຫ້ຢູ່ໃສ, ບໍ່ ວ່າຈະຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ໃນບ້ານ ຫຼື  ທັງສອງບ່ອນ.
• ສອດຄ້ອງກັບຫັຼກການຕົວເລື ອກໂປຣແກຣມ DHS ແລະ ການລວມ

ເອົ າຊຸມຊົນ.
• ຮັບຮອງການສ່ົງມອບການບໍ ລິ ການຂອງແຫຼວໂດຍບໍ່ ມີ ອຸປະສັກທາງ

ດ້ານທີ່ ຕ້ັງ.
• ໃຫ້ຄວາມກົງກັນທ່ົວທຸກໂປຣແກຣມ.

ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ: ການບໍ ລິ ການທີ່ ຈັດໃຫ້
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ພາບລວມຂອງ EVV
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ໃນການສະໜອງຕອບຕ່ໍ 21st Century Cures Act (ກົດໝາຍການ
ປິ່ ນປົວສະຕະວັດທີ  21), ຕ້ອງມີ  EVV ສໍ າລັບ:
• ການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວທີ່  Medicaid ຄຸ້ມຄອງມີ ຜົນນໍ າ

ໃຊ້ວັນທີ່  1 ກັນຍາ 2020.
• ການບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບໃນເຮື ອນທີ່  Medicaid ຄຸ້ມຄອງມີ ຜົນນໍ າ

ໃຊ້ວັນທີ່  1 ມັງກອນ 2023.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາບລວມ
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາບລວມ (ຕ່ໍ)

ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນໂຄງການທີ່ ມີ ການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວ:
• ຄ່າທํານຽມສํາລັບບໍ ລິ ການຂອງ Medicaid ແລະ BadgerCare Plus 

(ບັດ ForwardHealth)
• BadgerCare Plus ແລະ SSI HMOs
• Family Care ແລະ Family Care Partnership
• IRIS
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ຂໍ ້ ມູນຂອງ EVV ທີ່ ຕ້ອງການໂດຍລັດຖະບານກາງ
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ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ່ືອເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນຂອງ EVV 

ປະເພດຂອງ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອິ ນເຕີເນັດໃນຈຸດ
ຂອງການ

ເບິ່ ງແຍງດູແລບໍ ?

ການບໍ ລິ ການມື ຖື
ໃນຈຸດຂອງການ

ເບິ່ ງແຍງດູແລບໍ ?

ເກັບເອົ າຈຸດຂໍ ້
ມູນສໍ າຄັນ
ຫົກຈຸດ?

ການກວດສອບ
ການເຂົ ້ າເບິ່ ງ
ເຄື່ ອນທີ່  (MVV)

ບໍ່ ບໍ່ ແມ່ນ

ການກວດສອບ
ການເຂົ ້ າເບິ່ ງທາງ
ໂທລະສັບ (ຕ້ັງໂຕະ) 
(TVV) 

ບໍ່ ບໍ່ ແມ່ນ

ອຸປະກອນກວດ
ສອບການເຂົ ້ າເບິ່ ງ
ກໍານົດໄວ້ (FVV)

ບໍ່ ບໍ່ ແມ່ນ
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ຫັຼກການ
ແນະນໍ າຂອງ 
DHS

• ຮັກສາການບໍ ລິ ການແມ່ນມີ ໃຫ້, 
ລວມທັງການເຊື່ ອມໂຍງຊຸມຊົນ.

• ສະໜັບສະໜູນການເລື ອກຜູ້
ໃຫ້ບໍ ລິ ການ.

• ຮັກສາຕົວເລື ອກຂອງຜູ້ເຮັດ
ວຽກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໄວ້.
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ຫັຼກການ
ແນະນໍ າຂອງ 
DHS
(ຕ່ໍ)

• ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ຈັດການ
ບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່
ຈໍ າເປັນໃຫ້.

• ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ ້ ມູນປອດໄພ
ແລະ ປະຕິບັດຕາມ Health 
Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996 
(HIPAA) (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງປະກັນໄພສຸຂ
ພາບ 1996).
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາຂອງ DHS

DHS ຮັບຜິດຊອບທີ່ ຈະຮັບປະກັນວ່າ:
• EVV ເປັນພາລະໜ້ອຍທີ່ ສຸດ.
• ນໍ າໃຊ້ການປະຕິບັດດີ ທີ່ ສຸດ.
• ລະບົບ EVV ມີ ຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ HIPAA.
• ມີ ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້.
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາຂອງ DHS 
(ຕ່ໍ)

DHS ໃຫ້ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະ:
• ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ເງື່ ອນໄຂກໍານົດຂອງໂປຣແກຣມພ້ອມນໍ າໃຊ້.
• ສື່ ສານການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ.
• ກວດເບິ່ ງປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ/ຫຼື  ການປັບປຸງນະໂຍບາຍຫັຼງຈາກການ

ເປີ ດໃຊ້ຕົວເຄື່ ອງ.
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ການຕັດສິ ນໂຄງການສໍ າຄັນ—
ຕົວຊ່ວຍຟື ້ ນຄວາມສົດໃໝ່

ການອອກແບບໂປຣແກຣມ 
EVV 
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EVV ຕ້ອງມີ ລະຫັດການບໍ ລິ ການ

ການບໍ ລິ ການ

ຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ 
Medicaid ແລະ

BadgerCare Plus, 
BadgerCare Plus ແລະ 
Medicaid SSI HMOs

Family Care, 
Family Care 
Partnership

IRIS

Personal Care Services 
per 15 min. (T1019) ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ

Personal Care Services 
per day (T1020) ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດ ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດ

Supportive Home Care 
per 15 min. (S5125) ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດ ແມ່ນ

ເລີ່ ມຕ້ົນເດື ອນມັງກອນ
2021 ຫັຼງຈາກການຕ່ໍ
ການສະຫຼະສິ ດຄື ນໃໝ່

Supportive Home Care 
per day (S5126) ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດ ແມ່ນ

ເລີ່ ມຕ້ົນເດື ອນມັງກອນ
2021 ຫັຼງຈາກການຕ່ໍ
ການສະຫຼະສິ ດຄື ນໃໝ່
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ວິ ທີ ການແກ້ໄຂ EVV ຂອງ DHS

ເຕັກໂນໂລຊີ  Sandata
• ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຊື ້ ລະບົບ EVV.
• ລະບົບທາງເລື ອກຕ້ອງແມ່ນ 21st Century Cures Act (ກົດໝາຍການ

ປິ່ ນປົວສະຕະວັດທີ  21) ແລະ ປະຕິບັດຕາມ HIPAA.
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ວິ ທີ ການແກ້ໄຂ EVV ຂອງ DHS (ຕ່ໍ)

ເຕັກໂນໂລຊີ  Sandata (ຕ່ໍ)
• ຕົວແບບເປີ ດໃຫ້ໜ່ວງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນໍ າໃຊ້ລະບົບ EVV ທາງເລື ອກ 

ຖ້າມັນບັນລຸໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍ DHS ແລະ ເງື່ ອນໄຂກໍານົດທາງດ້ານ
ເຕັກນິ ກ.

• ເຄື່ ອງມື ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ EVV ທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດລວມ
ເຂົ ້ າກັບລະບົບ EVV ຂອງ DHS.

ໝາຍເຫດ: ສໍ າລັບການສາທິດລະບົບ, ເບິ່ ງນາທີ  25–38 ຈາກວັນທີ  24
ກໍລະກົດ 2019, ເວທີ .
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EVV ທາງເລື ອກ

EVV ທາງເລື ອກ: ລະບົບ EVV ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງ DHS
ກ່ອນວັນທີ ເປີ ດຕົວ, ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຈະ:
• ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບ EVV ທາງເລື ອກປະຕິບັດຕາມ 21st Century 

Cures Act (ກົດໝາຍການປິ່ ນປົວສະຕະວັດທີ  21) ແລະ ເງື່ ອນໄຂ
ກໍານົດຂອງລັດວິ ສຄອນຊິ ນ.

• ຢື ນຢັນວ່າ ພວກເຂົ າບັນລຸໄດ້ຕາມເງື່ ອນໄຂກໍານົດຂອງລັດວິ ສຄອນຊິ ນ. 
• ຮັບການອະນຸມັດຈາກ DHS ຕາມການທົດສອບສໍ າເລັດ.
• ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຂາຍຂອງພວກເຂົ າ ແລະ Sandata ເພ່ືອທົດສອບໃຫ້

ສໍ າເລັດ.
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EVV ທາງເລື ອກ (ຕ່ໍ)

ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເກີດ
ຂຶ ້ ນເພ່ືອສາທິດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ EVV ທາງເລື ອກຂອງພວກເຂົ າ
ໃຫ້ສໍ າເລັດເພ່ືອເປັນສ່ວນເຊື່ ອມສານກັບລະບົບ EVV ຂອງ DHS. 
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ຕ້ອງມີ ການນໍ າໃຊ້ EVV ໃນວັນທີ ນີ ້ ເພ່ືອຊ່ວຍ:
• ຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກເບື ້ ອງຕ້ົນ.
• ກໍານົດຂະບວນການ.
• ຮຽນຮູ້ເພ່ືອນໍ າໃຊ້ລະບົບຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ. 

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ ້ :
• ການດໍ າເນີ ນການຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
• ຂໍ ້ ມູນຖື ກຈັບຄູ່ເຂົ ້ າກັບຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ

ເທົ່ ານ້ັນ.

ການເປີ ດໃຊ້ໃນລະບົບ: 1 ກັນຍາ 2020
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ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້ໃນວັນທີ ເປີ ດໃຊ້ຕົວເຄື່ ອງ:
• ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງໂດຍບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນ EVV ອາດຈະຖື ກປະຕິເສດ. 
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເບິ່ ງແຍງດູແລອາດຈະຖື ກຍົກເວ້ັນຈາກການພັດທະນາ

ອັດຕາຄ່າທໍານຽມຕ່ໍຄົນໃນການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ.

ການເປີ ດໃຊ້ຕົວເຄື່ ອງ: ວັນທີ ຈະຖື ກກໍານົດ
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EVV ທາງເລື ອກ ແລະ EVV ຂອງ DHS 

ການຝຶກອົບຮົມຂອງ EVV
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ການຝຶກອົບຮົມຂອງ EVV 

ຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດການຝຶກອົບຮົມ EVV ແມ່ນໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້
ອົງການຕ່າງໆໃນເດື ອນກຸມພາ 2020 ເພ່ືອ:
• ກໍານົດວ່າໃຜວາງແຜນນໍ າໃຊ້ລະບົບ EVV ຂອງ DHS.
• ກໍານົດວ່າໃຜວາງແຜນນໍ າໃຊ້ລະບົບ EVV ທາງເລື ອກ.
• ເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍສໍ າຄັນ.
• ລະບຸຄວາມມັກການຝຶກອົບຮົມສໍ າລັບ EVV ຂອງ DHS.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າອົງການຂອງທ່ານບໍ່ ເຮັດການສໍ າຫຼວດຕາມຄໍ າຖາມ
ສໍ າເລັດ, ໃຫ້ຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າທີ່  dhsevv@wisconsin.gov. ຄໍ າຕອບແມ່ນ
ໃຫ້ສ່ົງໃນວັນທີ  20 ມີ ນາ 2020.
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EVV ທາງເລື ອກ: ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ອນວັນທີ  1 ກັນຍາ 2020: 
• ເຮັດສໍ າເລັດຂະບວນການອະນຸມັດ.
• ເຮັດສໍ າເລັດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທາງອອນລາຍ.
• ເຮັດສໍ າເລັດການຝຶກອົບຮົມໃດໆທີ່ ຜູ້ຂາຍ EVV ທາງເລື ອກຕ້ອງການ.

ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຝຶກອົບຮົມຜູ້
ເຮັດວຽກໃນລະບົນ EVV ທາງເລື ອກຂອງພວກເຂົ າ.

ການຝຶກອົບຮົມທີ່ ຜູ້ຂາຍ
ລະບົບ EVV ທາງເລື ອກ

ຈັດໃຫ້

ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຂົ ້ າ
ຮ່ວມທີ່  DHS ຈັດໃຫ້

ຜູ້ໃຊ້ EVV ທາງ
ເລື ອກ
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EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ

ຝຶກອົບຮົມຕົວແບບຄູຝຶກ
DHS ໃຫ້ເຄື່ ອງມື ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສໍ າລັບພະນັກງານ
ບໍ ລິ ຫານເພ່ືອຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກເບິ່ ງແຍງດູແລ
ສ່ວນຕົວເພ່ີມເຕີມ.
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EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ (ຕ່ໍ)

ໃຜຄວນຈະສໍ າເລັດການຝຶກອົບຮົມເລີ່ ມຕ້ົນ?
• ພະນັກງານບໍ ລິ ຫານພົວພັນກັບຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ການຮຽກເກັບເງິ ນ
• ພະນັກງານບໍ ລິ ຫານພົວພັນໃນການຝຶກອົບຮົມ

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ບໍ ລິ ຫານຄົນທํາອິ ດສະໝັກຂໍ ຈາກແຕ່ລະອົງການກາຍເປັນ 
“ຜູ້ໃຊ້ລະດັບສູງ.” ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມແມ່ນຈະມີ ໃຫ້ໃນລະຫວ່າງການ
ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມ.
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EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ (ຕ່ໍ)

33

Train the Trainer Model

DHS-provided 
training

Provider agency, 
HMO, MCO,  FEA, 

IRIS Consultant 
Agency (ICA)  
administrators 

• In person (Summer 2020; limit two per organization)
• Live webinar (Summer 2020; limit two per organization)
• Recorded webinar (always available; unlimited attendees 

per organization)

Other 
administrators

Workers

• DHS-provided resources: online 
recordings, handouts

• Always available; unlimited 
attendees



EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ (ຕ່ໍ)

ຜູ້ບໍ ລິ ຫານອົງການອາດຈະເລື ອກເອົ າໜ່ຶງໃນສາມທາງເລື ອກເຫ່ົຼານີ ້ ຄື :
• ການຝຶກອົບຮົມໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ ມີ ຜູ້ສອນນໍ າພາການຝຶກອົບຮົມ—ຫົກ

ຊ່ົວໂມງ, ລົງມື ປະຕິບັດ*
• ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານເວັບສົດ, ມີ ຜູ້ສອນນໍ າພາການຝຶກອົບຮົມ—ສາມ

ໂມດູນ, ແຕ່ລະໂມດູນແມ່ນສອງຊ່ົວໂມງ*
• ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານເວັບແບບເອກະລາດ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ)

* ການຝຶກອົບຮົມເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນມີ ໃຫ້ກ່ອນວັນທີ  1 ກັນຍາ 2020 ເທ່ົານ້ັນ; 
ຈໍ າກັດໃຫ້ແຕ່ສະມາຊິ ກພະນັກງານອົງການລະສອງຄົນເທົ່ ານ້ັນ.
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EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ (ຕ່ໍ)

ຈະມີ ການກ່າວເຖິງຫຍັງໃນການຝຶກອົບຮົມ? 
• Sandata Portal: 

• ການກວດສອບການເຂົ ້ າເບິ່ ງ
• ບົດລາຍງານ

• ລາຍລະອຽດສະເພາະລັດວິ ສຄອນຊິ ນ
• ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພ່ືອຝຶກພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກ

ຄົນອື່ ນ
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EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ (ຕ່ໍ)

ວິ ດີ ໂອອອນລາຍເພ່ືອຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ EVV: 
• MVV
• TVV
• FVV

ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມເພ່ີມເຕີມລວມມີ ບັດຄໍ າໄບ້ ແລະ ກຣາບຟິກໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ.

ໝາຍເຫດ: ແຕ່ລະອົງການຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
ຂອງພວກເຂົ າເພ່ືອນໍ າໃຊ້ EVV.
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EVV ຂອງ DHS: ການຝຶກອົບຮົມ (ຕ່ໍ)

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກບໍ ລິ ຫານຈະຈັດຂຶ ້ ນຢູ່ໃສ?
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນຈະຈັດຢູ່ໃນຫ້ອງຄອມພິວເຕີຕາມສະຖານທີ່
ຕ່າງໆທ່ົວລັດວິ ສຄອນຊິ ນ. 

ຜູ້ບໍ ລິ ຫານສະໝັກຂໍ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ແນວໃດ?
DHS ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນຜ່ານ:
• ອີ ເມວ/listserv.
• ForwardHealth Portal ແລະ ໜ້າເວັບ EVV ຂອງ DHS.

ການຝຶກອົບຮົມຈະເລີ່ ມເມື່ ອໃດ?
• ລະດູຮ້ອນ 2020
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ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ ແລະ ກໍານົດ
ເວລາ
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ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ

DHS ຈະລົງປະກາດສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ໃນໜ້າເວັບ EVV ຂອງ DHS ໃນສອງ
ສາມອາທິດຂ້າງໜ້າຄື :
• ການນໍ າສະເໜີ ແລະ ການບັນທຶກເວທີ ຂອງມື ້ ນີ ້
• ລາຍການກວດຄວາມພ້ອມ EVV ສໍ າລັບ EVV ຂອງ DHS ແລະ ຜູ້ໃຊ້ 

EVV ທາງເລື ອກ
• ໃບສັງລວມຄໍ າຕັດສິ ນນະໂຍບາຍ
• ລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນການຝຶກອົບຮົມ

ການອັບເດດ ForwardHealth ຈະອອກໃນທ້າຍລະດູບານໃໝ່.

39



ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ (ຕ່ໍ)

ຜູ້ໃຊ້ຝ່າຍບໍ ລິ ຫານຈາກໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, HMOs, MCOs ແລະ
FEAs:
• ເຮັດສໍ າເລັດການສໍ າຫຼວດການຝຶກອົບຮົມ.
• ສະໝັກຂໍ ການອັບເດດ (https://www.forwardhealth.wi.gov/

WIPortal/Subsystem/KW/Subscriptions.aspx).
• ລາຍການກວດຄວາມພ້ອມ EVV ຄົບຖ້ວນສໍ າລັບ EVV ຂອງ DHS ຫຼື  

ຜູ້ໃຊ້ EVV ທາງເລື ອກ
• ສະໝັກຂໍ  ແລະ ເຮັດສໍ າເລັດການຝຶກອົບຮົມທີ່ ປະຕິບັດໄດ້ໃນລະດູຮ້ອນນີ ້ .
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ການຝຶກອົບຮົມເລີ່ ມຕ້ົນ
ຜູ້ໃຊ້ຝ່າຍບໍ ລິ ຫານຈາກ
ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, 
MCOs, HMOs, FEAs 
ແລະ ICAs.

ກໍານົດເວລາ
ປັດຈຸບັນ

ລະດູຮ້ອນ 2020

ການກະກຽມໜ່ວຍງານ 
• ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້

ບໍ ລິ ການຝຶກອົບຮົມຜູ້
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ EVV

• ລາຍການກວດ EVV 
ຂອງ DHS ຄົບຖ້ວນ ຫຼື
EVV ທາງເລື ອກ

ລະດູຮ້ອນ 2020

ການເປີ ດໃຊ້ຕົວໂປຣ
ແກຣມວັນທີ  1 ກັນຍາ 2020

ວັນທີ ຈະໄດ້ກໍານົດການເປີ ດໃຊ້ຕົວເຄື່ ອງ
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ພາກຖາມ ແລະ ຕອບ
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ຂອບໃຈ! • ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ມີ ຄໍ າຕິຊົມບໍ ?
• ຕ້ອງການເຮັດການສໍ າຫຼວດລະບົບ EVV 

ໃຫ້ສໍ າເລັດບໍ ?

ສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  
dhsevv@wisconsin.gov. 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນ EVV ເພ່ີມເຕີມ ແລະ ເພ່ືອສະ
ໝັກຂໍ  listserv ຢູ່ທີ່
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv. 

ເບິ່ ງການສາທິດລະບົບ, ນາທີ  25-38.
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