
Calling Instructions (တ ၢ်ကိိးလတီစဲတိ ၢ်နဲ ၢ်က ဲ) STX«ACCOUNT» 

Karen 

Calling In  (တ ၢ်ကိိးန  ၢ်လတီစဲ)ိ - ဖဲတ ၢ်လဲဲၤတ ဲၤဖဲပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤအဟ  ၢ်, မဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ နအ  ၢ်ဒ ူးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ဲၤပ  ၢ်ထ လဲ လ ၢ်တဖ ၢ်- 

 န Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်. 

 န Client’s ID (ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤ ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်). 

 တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤန  ၢ်ဂ  ၢ်အခ  ၢ်ထ ူးတဖ   ၢ် အန  ၢ်ဂ  ၢ်ဃ -ဖ   ၢ် ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်ဟတဲ ဲၤအမ  ၢ်န ဲၤဒ ူးတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ် 

(မဲၤန   ၢ်ဖဲတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးစူးထ  ၢ်). 

 တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤန  ၢ်ဂ  ၢ်ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ် အန  ၢ်ဂ  ၢ်ဃ -ဖ   ၢ် ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်က ဲၤအမ  ၢ်န ဲၤဒ ူးတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ် 

(မဲၤန   ၢ်ဖဲတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးစူးထ  ၢ်). 

ဖဲနမဲၤန   ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ဲၤအ ဲၤန   ၢ်, နအ  ၢ်ကတ ဲၢ်ကတ ဲၤသူးလ နကက ူးန  ၢ်လ ဲၤလ တစဲ ဆ  Santrax! 

ဖဲဟတဲ ုၤအဆ ကတ ီ ၢ်-  

ဖဲနဟတဲ ဲၤလ ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤအဟ  ၢ်အခါ, စ  ၢ်လ ဲၤဒ ူးပ  ၢ်လ ဲၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခ ပန  ၢ်တဖ   ၢ်ဂ ဲၤတဖ   ၢ်ဂ ဲၤလ  FVV ပ ူးလ အဖ ခ  ၢ်ဒ ူးက ူဲးလ ဲၤ 

တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ ဲၤဆူဲးအခ  ၢ်ထ ူးတဖ   ၢ် အန  ၢ်ဂ  ၢ်ဃ ဖ   ၢ် ဒ ူးန ဲၢ်ဖ ါထ  ၢ်အသူးလ ပ ူးလ အမဲ ၢ်သ ၢ်အဖ ခ  ၢ်, 

မ  ၢ်လ နကစ ူးကါန  ၢ်ဂ  ၢ်အ ဲၤလ ခ လ နကက ူးလ တစဲ ဆ  Santrax လ တစဲ န   ၢ်လ ဲၤ. မဲၤန  ၢ်မဲၤဃါမ  ၢ်န ဲၤဒ ူးတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ နဆ  ၢ်လ ဲၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခ န   ၢ်တက  ၢ်. 

တခ  ိးနက ုၤ- 

ဖဲတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးကတ  ၢ်အခါ, စ  ၢ်လ ဲၤဒ ူးပ  ၢ်လ ဲၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခ ပန  ၢ်တဖ   ၢ်ဂ ဲၤတဖ   ၢ်ဂ ဲၤလ  FVV ပ ူးလ အဖ ခ  ၢ်ဒ ူးက ူဲးလ ဲၤ 

တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ ဲၤဆူဲးခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ် အန  ၢ်ဂ  ၢ်ဃ ဖ   ၢ် ဒ ူးန ဲၢ်ဖ ါထ  ၢ်အသူးလ ပ ူးလ အမဲ ၢ်သ ၢ်အဖ ခ  ၢ်, 

မ  ၢ်လ နကစ ူးကါန  ၢ်ဂ  ၢ်အ ဲၤလ ခ လ နကက ူးလ တစဲ ဆ  Santrax လ တစဲ န   ၢ်လ ဲၤ. မဲၤန  ၢ်မဲၤဃါမ  ၢ်န ဲၤဒ ူးတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ နဆ  ၢ်လ ဲၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခ န   ၢ်တက  ၢ်. 

တ ိ ၢ်နီ ၢ်- နမ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်လ နကက  ၢ်ကဒ ူးန  ၢ်ဂ  ၢ်အသ တဘ  ကဒ ူးခခဲအဲ ဲၤန   ၢ်, နကဘ ၢ်စ  ၢ်လ ဲၤဒ ူးပ  ၢ်လ ဲၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခ ပန  ၢ်တဘ  ကဒ ူး 

လ နကဒ ူးန ဲၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်ဖူးလ  ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. နမ  ၢ်မဲၤန   ၢ်န  ၢ်ဂ  ၢ်လ ဲၤဆ တဖ   ၢ်န   ၢ်, အ  ၢ်ခ  ၢ်လ , နကစ ူးကါန  ၢ်ဂ  ၢ်အသ လ ဲၤ. 

 တဘ ၢ်က ူးလ တစဲ ဆ  Santrax တ ဲၤလ  အစ ဲၤကတ  ၢ် 15 မ ူးန ူး ဖဲ နမဲၤန   ၢ်န  ၢ်ဂ  ၢ်ဃ ဖ   ၢ် 

ခ ဘ  တဘ  ဖဲနတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးအကတ  ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. 

 နကဘ ၢ်က ူးန  ၢ်လ ဲၤလ တစဲ ဆ  Santrax လ န  သ အတ  ၢ်ပ ဲၤ စူးထ  ၢ်လ တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးအမ  ၢ်န ဲၤန   ၢ်လ ဲၤ. 

 တလ  ၢ်နအ  ၢ်ခ ူးတ ၢ်ဖဲပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤတ ၢ်လ  ၢ်တ ၢ်က ဲလ နကက ူးလ တစဲ ဘ ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. 

 တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤန  ၢ်ဂ  ၢ် ဃ -ဖ   ၢ်ခ ခါလ  ၢ်န   ၢ်တ ၢ်ကထ န  ၢ်လ ဲၤဖဲ တ ၢ်က ူးလ တစဲ ဆ  Santrax 

အအ  ၢ်တဘ  န   ၢ်လ ဲၤ. 

 

1. စ  ၢ်လုီၤ လတီစဲနီိ ၢ်ဂ  ၢ်ကလတီမ ုၤလ ၢ်လ ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်လုီၤအုီၤဆနူခ  ၢ်စိးကရ န   ၢ်လုီၤ. 

နမ  ၢ်ထ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်က တ ၢ်ခတဲဖ ၢ်ဒ ူးလ တစဲ -န  ၢ်ဂ  ၢ်ကလ အခ  ၢ်ထ ူးတဖ   ၢ်န   ၢ်, ၀ သူးစ ဲၤစ ူးကါလ တစဲ -

န  ၢ်ဂ  ၢ်ကလ ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. 

Santrax တ ၢ်မဲၤအက ကဲ- “For English (လ အကဲလ ိး) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤတ  (1). လ  Egyptian Arabic (အ  ၢ်က  ိး(ပ) 

က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤခ  (2). လ  Burmese (ပယုီၤက ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤသ  (3). လ  Chinese Mandarin 

(မဲိးဒ  တရူိးက ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤလ   ၢ် (4). လ  French (ဒဖ ၢ်စ  ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤယ ဲ ၢ် (5). လ  Hindi 

(ဟ  ၢ်   ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤဃ  (6), လ  Hmong, (မိ(င)က  ိၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤန   (7), လ  Laotian 

(လါအ ိၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤဃိိး (8), လ  Nepali (န  ၢ်ပီ(လ)က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤခ   (9), လ  Russian 

(ဟ  ၢ်   ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤတဆ  (10), လ  Serbian (စ  ၢ်ဘ ယါက ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤဃ ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤ 

တဆ တ  (11), လ  Somali (စ ိၢ်မါလ က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤတဆ ခ  (12), လ  Spanish (စပ  ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ် 

လုီၤတဆ သ  (13), လ  Swahili (စ  ၢ်ဟ လ က  ိၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤတဆ လ   ၢ် (14), လ  Vietnamese (ဘ  ၢ်ယိဲးန ၢ်က ိ ၢ်) 

အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူုၤဆ ီၢ်လုီၤတဆ ယ ဲ ၢ် (15).” တ ၢ်က ူးလ တစဲ တဖ ၢ်တ ၢ်န ၢ်ဟ အ ဲၤလ က   ၢ်လ တ ၢ်ဃ ထ အ ဲၤအပ ဲၤန   ၢ်လ ဲၤ. 

2. စ  ၢ်လုီၤနီ ၢ်ဂ  ၢ်လ အလုီၤပလ ိၢ် ိီးက ိ ၢ်လ နအ ဲၢ် ိိးန ၢ်ဟအူုီၤအပူုၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

တ ၢ်က ူးလ အအ  ၢ်တ  ၢ်တဖ ၢ်တ ၢ်ကန ၢ်ဟ အ ဲၤလ က   ၢ်၀ဲန   ၢ်အပ ဲၤတဘ  ဃ န   ၢ်လ ဲၤ. 

 

Santrax ကတ,ဲ “ပတ ူ ၢ်လ ိၢ်မ  ၢ်နုၤလုီၤ, ၀ သိးစူုၤထ န  ၢ်လုီၤန Santrax ID.” 
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3. စ  ၢ်လုီၤန Santrax ID အနီ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ် လ  လတီစဲနီိ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်အဖီခိ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ-ဲ “တ ၢ်အ ုၤမ  ၢ်၀ဲကရူ ၢ်တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးဧါ? ဆ ီၢ်လုီၤ (1)လ  Yes (မ  ၢ်) အဂီ ၢ် မ တမ  ၢ် (2) လ  No  

 (တမ  ၢ်) အဂီ ၢ်.” 

 

4. ဆ ီၢ်လုီၤ (2) လ တမ  ၢ်ကရူ ၢ်တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးအဂီ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ-ဲ “တ ၢ်အ ုၤမ မ  ၢ်၀ဲ  ၢ် Fixed Visit Verification (တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးလ တ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ုၤအုီၤလုီၤတ  ၢ်လုီၤဆိဲး) 

လ အစူိးကါ  FVV ပီိးလနီ   ၢ်, ဆ ီၢ်လုီၤဆ ၢ်ပနီ ၢ် (*) နီ ၢ်၀  ၢ်ခ  လ ကထ န  ၢ်လုီၤ 

တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ုၤနီ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. မ တမ  ၢ်ဘ ၢ်တခ,ီ ဆ ီၢ်လုီၤပီ ၢ် (#) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် 

လ ကဆိဲးမုၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

 

5. ဆ ီၢ်လုီၤဆ ၢ် (*) အပနီ ၢ် လ ကဆိဲးမုၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ-ဲ “၀ သိးစူုၤထ န  ၢ်လုီၤပ ုၤစူိးကါတ ၢ်မုၤစ ုၤတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ် ID.” 

 

6. ထ န  ၢ်လုီၤပ ုၤစူိးကါတ ၢ်မုၤစ ုၤ ID တ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်. 

ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤတ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ် ID မ  ၢ်ထ န  ၢ်လ ဲၤသူးဘ ၢ်ဘ  ူးဘ ၢ်ဒါန   ၢ်, Santrax တ ၢ်မဲၤအက ကဲတ-ဲ “တ ၢ်တဆိဲးလုီၤ FVV 

ဘ ၢ်, ၀ သိးစူုၤထ န  ၢ်က ါက ုၤ ပ ုၤစူိးကါတ ၢ်မုၤစ ုၤတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ် ID မ တမ  ၢ် ဆ ီၢ်လုီၤ ပီ ၢ်တ ၢ်ပနီ ၢ် (#) 

နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ်လ ကဆိဲးမုၤတ ၢ်ဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

 

ဖဲ တ ၢ်ထ န  ၢ်လ ဲၤပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤ တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်ဘ ၢ်ဘ ၢ်အခါ, Santrax ကတ-ဲ “၀ သိးစူုၤထ န  ၢ်လုီၤန 

တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ် အခီ ၢ်ထ ိးတဖ   ၢ် မ တမ  ၢ် စ  ၢ်လုီၤ ပီ ၢ် (#) တ ၢ်ပနီ ၢ်လ ကဆိဲးဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

 

7. ထ န  ၢ်လုီၤ တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်အခီ ၢ်ထ ိးတဖ   ၢ်.  

တ ၢ်အ ဲၤမ  ၢ်၀ဲန  ၢ်ဂ  ၢ်ဖ   ၢ်အခ  ၢ်ထ ူးဃ -ဖ   ၢ်လ နမဲၤန   ၢ်အ ဲၤလ  FVV ပ ူးလ ဲၤ 

ဖဲနဟတဲ ဲၤဖဲပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤအဟ  ၢ်ဒ ူးကပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်နတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ နကန  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်မဲၤန   ၢ်လ ဲၤ. 

 

ဖဲတ ၢ်ထ န  ၢ်တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်ဘ ၢ်ဘ ၢ်အခါ Santrax ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤတ ၢ်အ ဲၤခ ဖ  တ၀ဲဲဒ ၢ်- 

“တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်အခီ ၢ်ထ ိးတဖ   ၢ်မ  ၢ်၀ဲ (မ  ၢ်န ုၤ/တ ၢ်ဆ ကတ ီ ၢ်). တ ၢ်အ ုၤမ  ၢ်တဘ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်, စ  ၢ်လုီၤ 1 

လ ကဂ  ၢ်က ဲိးထ န  ၢ်က ါက ုၤ မ တမ  ၢ် ဆ ီၢ်လုီၤပီ ၢ်(#) အပနီ ၢ်လ ကဆိဲးလုဲၤမုၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

တ ိ ၢ်နီ ၢ်- ဒ ကန ၢ်လ ကသမ သမ ူးက  ၢ်မ  ၢ်န ဲၤဒ ူးတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ဲၤနဲၤတဖ ၢ်န   ၢ်ဒၢ်သ ူးသ ူးဒ ူးမ  ၢ်န ဲၤဒ ူးတ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်န  ၢ်ဆ  ၢ် 

ခ ပန  ၢ်လ နဆ  ၢ်လ ဲၤအ ဲၤလ ပ ူးလ အဖ ခ  ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. တ ၢ်တဖ ၢ်အ ဲၤမ  ၢ်တဘ ၢ်လ  ၢ်အသူးန   ၢ်, တ ၢ်ထ န  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူး 

တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်လ အတဘ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. ဆ  ၢ်လ ဲၤ 1 လ ကထ န  ၢ်လ ဲၤကဒါက ဲၤန  ၢ်ဂ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

8. ဆ ီၢ်လုီၤပီ ၢ် (#) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် လ ကဆိဲးမုၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.  

 

Santrax ကတ-ဲ “၀ သိးစူုၤထ န  ၢ်လုီၤန တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ် ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ်တဖ   ၢ် မ တမ  ၢ် စ  ၢ်လုီၤ ပီ ၢ် (#) 

တ ၢ်ပနီ ၢ်လ ကဆိဲးဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

 
 



Calling Instructions (တ ၢ်ကိိးလတီစဲတိ ၢ်နဲ ၢ်က ဲ) STX«ACCOUNT» 

Karen 

 

9. ထ န  ၢ်လုီၤ တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ်.  

တ ၢ်အ ဲၤမ  ၢ်၀ဲ တ ၢ်ထ န  ၢ်လ ဲၤ တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ်လ နမဲၤန   ၢ်အ ဲၤလ  FVV 

ပ ူးလ အအ  ၢ်ဖဲတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးအကတ  ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. တ ၢ်အ ဲၤကပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်နဟူးထ  ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ ဲၤ. 

 

ဖဲတ ၢ်ထ န  ၢ်တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးတ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်ဘ ၢ်ဘ ၢ်အခါ Santrax ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤတ ၢ်အ ဲၤခ ဖ  တ၀ဲဲဒ ၢ်- 

“တ ၢ်လုဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ်မ  ၢ်၀ဲ (မ  ၢ်န ုၤ/တ ၢ်ဆ ကတ ီ ၢ်). တ ၢ်အ ုၤမ  ၢ်တဘ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်, စ  ၢ်လုီၤ 1  

လ ကဂ  ၢ်က ဲိးထ န  ၢ်က ါက ုၤ မ တမ  ၢ် ဆ ီၢ်လုီၤပီ ၢ်(#) အပနီ ၢ်လ ကဆိဲးလုဲၤမုၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

10. ဆ ီၢ်လုီၤပီ ၢ် (#) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် လ ကဆိဲးမုၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “၀ သိးစူုၤထ န  ၢ်လုီၤ Service ID တ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်.” 

 

11. ဆ ီၢ်လုီၤ Service ID. (တ ၢ်မုၤစ ုၤ ID တ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်) လ နမုၤ၀ ုၤအုီၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

ဆ  ခ ဆ  နခ  ၢ်စူးကရ တ ၢ်မဲၤစ ဲၤစရ န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “နထ န  ၢ်လုီၤ SERVICE (တ ၢ်မုၤစ ုၤ). ၀ သိးစူုၤ စ  ၢ်လုီၤ 1 လ ကတ ူ ၢ်လ ိၢ်, (2) လ ကမုၤက ိီးအဂီ ၢ်.” 

 

12. စ  ၢ်လုီၤတ  (1) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ်လ ကတ ူ ၢ်လ ိၢ်, မ တမ  ၢ် စ  ၢ်လုီၤ ခ  (2) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ်လ ကမုၤက ိီးတဘ ီအဂီ ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “ထ န  ၢ်လုီၤတ ၢ်မုၤမူ ါအနီ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်.” 

 

13. ဆ ီၢ်လုီၤတ ၢ်မုၤမူ ါအနီ ၢ်ဂ  ၢ်ခဲလ  ၢ်ပ ၢ်ဖ ိ ၢ်လ တ ၢ်မုၤန   ၢ်အုီၤလ  ပ ုၤစူိးကါတ ၢ်မုၤစ ုၤအဂီ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “Enter task ID (ထ န  ၢ်လုီၤတ ၢ်မုၤမူ ါတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်).” 

 

14. ဆ ီၢ်လုီၤ Task Number (တ ၢ်မုၤမူ ါနီ ၢ်ဂ  ၢ်) လ နမုၤ၀ ုၤအုီၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

တ ိ ၢ်နီ ၢ်-  

 ဆ  ခ ဆ  နခ  ၢ်စူးကရ တ ၢ်မဲၤမ ဒါစရ န   ၢ်တက  ၢ်. 

 နမ  ၢ်မဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါအါန   ၢ်တခါန   ၢ်, အ  ၢ်ခ ူးတ ၢ်မဲၤအက လဲ ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါ ၀ ဲၤဒ ူးထ န  ၢ်လ ဲၤ 

တ ၢ်မဲၤမ ဒါန  ၢ်ဂ  ၢ်လ ခ တခါတ ဲၤလ  နထ န  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါလ နမဲၤတ  ၢ်အ ဲၤခလဲ  ၢ် ဖဲတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးအကတ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 နမ  ၢ်မဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါလ အ  ၢ်ဒ ူးတ ၢ်ဖူးလ  ၢ်လ ဲ ၢ်န   ၢ်, Santrax ကပ ၢ်ပတ  ၢ်ဃ ၢ် တစ  ၢ်ဖ  ဖဲနမဲၤန   ၢ်တ ၢ်မဲၤမ ဒါ ID 

တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်၀ ဲၤအလ  ၢ်ခ န   ၢ်လ ဲၤ. ဖဲတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်ဃ ၢ်တစ  ၢ်ဖ အကတ  ၢ်, 

ဆ  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်ဖူးလ  ၢ်လ ဲ ၢ်ဘ ၢ်ဘ  ူးဘ ၢ်ဒါလ တ ၢ်မဲၤမ ဒါအ ဲၤအဂ  ၢ် ခ ဖ  စ ူးကါန  ၢ်ဂ  ၢ်ဖ   ၢ်ခလဲ  ၢ်ပ ၢ်ဖ   ၢ် 

လ အဒ ူးန ဲၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်အသူးလ တ ၢ်မဲၤမ ဒါစရ အဖ ခ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 နမ  ၢ်ထ န  ၢ်ကမ ၢ်တ ၢ်မဲၤမ ဒါတဖ ၢ်န   ၢ်, ဆ  ၢ်လ ဲၤ “00”, တ ၢ်မဲၤအက ကဲပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤခ ဖ  တ ဲ“စိးထ ီၢ်အသတီဘ ီက ိီးခလဲ  ၢ်, 

ထ န  ၢ်လုီၤတ ၢ်မုၤမူ ါနီ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်”. ထ န  ၢ်လ ဲၤ တ ၢ်မဲၤမ ဒါ ID’ တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်ခလဲ  ၢ်.  

 

Santrax ကတ-ဲ (တ ၢ်မုၤမူ ါတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ(တဖ ၢ်)နထ န  ၢ်လုီၤ တ ၢ်မုၤမူ ါ (နီ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်). တ ၢ်ဘ  ိး, ဘဘဲ ဲၢ်” 

15. ပ ၢ်လုီၤ. 



 

Karen 

  

Call Reference Guide 

(တ ၢ်ကိိးလတီစဲတိ ၢ်က  ၢ်သတတုဲၤတ ၢ်နဲ ၢ်က ဲ) 

«COMPANY_NAME» 

ခ  ၢ်စိးကရ စ စရီနီ ၢ်ဂ  ၢ်- STX«ACCOUNT» 

   
က ူဲးလ ဲၤန Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်လ ထူးလ တ ၢ်ကက  ၢ်သတတဲဲၤအ ဲၤည ည ဘ ါဘ ါအဂ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Dial: 

1-«Primary_Phone» 

Or 

1-«Secondary_Phone» 

 
တ ၢ်အက  ၢ်အဂီုၤ 

ဃ ထ က   ၢ် 

Group Visit - No 

(ကရ  ၢ်တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူး - 

တမ  ၢ်) 

တ ၢ်မဲၤစ ဲၤတဖ ၢ် 

Call In/Out Prompting 

(တ ၢ်က ူးန  ၢ်လ တစဲ /က ူးဟူးထ  ၢ်လ တစဲ တဘ  ဃ ) 

Fixed Visit Verification - Yes 

(တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးလ တ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤအ ဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ ဲၤဆူဲး - မ  ၢ်) 

တ ၢ်မဲၤ 

 
 


