ဖုန််းခခေါ်ဆမ
ု ှုဆင
ု ရ
် ာ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း
ခရာက်ရချန် အခကကာင််းကကာ်းခခင််း- ဝန်ဆ
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ောင်မရ
ှု ယူသ၏
ူ အိမ်သိ ဆရောက်
ရိချိနတ
် င
ွ ် သငို့တ
် င
ွ ် ဆအောက်ပါအချက်အလက်မျောျား ပါရိဆ ကောင်ျား
ို့

ဆသချောပါဆေ-

1.
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သငို့ဝ
် န်ဆ

ောင်မရ
ှု ယူသ၏
ူ ID။

သငဲ့ခ
် အဂျင်စအ
ီ တွက် သတ်မတ်ခပ်းထာ်းခသာ ခခေါ်ဆခ
ု အခမဲ့ ဖုန််းနံပါတ်မျာ်းမ တစ်ခက
ု ု နပ် ပါ။
သင်သည် ပထမ ဆခေါ်

အခမဲ
ိ
ံ ါတ်ကိ ဆခေါ်
ို့ ဖန်ျားနပ

ရောတွ
ိ
င ် အခက်အခဲ ရိပါက ဒတိယဆခေါ်

ခ
ိ အခမဲို့ ဖန်ျားနပ
ံ ါတ်ကိ အသံျားပပြုပါ။

Santrax ေနေ်က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “For English, please press one (1). (အဂဂလပ် ဘာသာအတွက် တစ် (1) ကု
ို့
နပ် ပါ။) For Egyptian Arabic, please press two (2). (အီဂျစ်နင
ု င
် သ
ံ ်းုံ အာရဗီ ဘာသာအတွက် နစ် (2) ကု နပ် ပါ။) For
Burmese, please press three (3). (ခမန်မာ ဘာသာအတွက် သံ်းု (3) ကု နပ် ပါ။) For Chinese Mandarin, please
press four (4). (တရုတ ် မန်ဒရင််း ဘာသာအတွက် ခလ်း (4) ကု နပ် ပါ။) For French, please press five (5). (ခပင်သစ်
ဘာသာအတွက် ငါ်း (5) ကု နပ် ပါ။) For Hindi, please press six (6) (ဟင်ဒဘ
ီ ာသာအတွက် ခခခာက် (6) ကု နပ် ပါ)၊ For
Hmong, please press seven (7) (မံု ဘာသာအတွက် ခုနစ် (7) ကု နပ် ပါ)၊ For Laotian, please press eight (8)
(လာအ ု ဘာသာအတွက် ရစ် (8) ကု နပ် ပါ)၊ For Nepali, please press nine (9) (နီခပါ ဘာသာအတွက် က်းု (9) ကု
နပ် ပါ)၊ For Russian, please press ten (10) (ရုရာ်း ဘာသာအတွက် တစ်ဆယ် (10) ကု နပ် ပါ)၊ For Serbian, please
press eleven (11) (ဆာ်းဘီ်းယာ်း ဘာသာအတွက် ဆယဲ့တ
် စ် (11) ကု နပ် ပါ)၊ For Somali, please press twelve (12)
(ဆမ
ု ာလီ ဘာသာအတွက် ဆယဲ့န
် စ် (12) ကု နပ် ပါ)၊ For Spanish, please press thirteen (13) (စပန် ဘာသာအတွက်
ဆယဲ့သ
် ်းုံ (13) ကု နပ် ပါ)၊ For Swahili, please press fourteen (14) (ဆွာဟီလီ ဘာသာအတွက် ဆယဲ့ခ
် လ်း (14) ကု
နပ် ပါ)၊ For Vietnamese, please press fifteen (15) (ဗီယက်နမ် ဘာသာအတွက် ဆယဲ့င
် ါ်း (15) ကု နပ် ပါ။)”
ဤညွှန ် ကောျားချက်မျောျားကိ သက်

2.

င်
ိ ရော ဘောသောေကောျားမျောျားပဖငို့် ကောျားရပါမည်။

သင်နာ်းခထာင်လခ
ု သာ ဘာသာစကာ်းနငဲ့် သက်ဆင
ု သ
် ညဲ့ ် နံပါတ်ကု နပ် ပါ။
ဖန်ျားဆခေါ်

မှု
ိ တင
ွ ် ကျန်ရိဆနဆသော ညွှန ် ကောျားချက်အောျားလျားံ ကိ ထိဘောသောေကောျားပဖငို့် ကောျားရပါမည်။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “Welcome, please enter your Santrax ID. (ကကြိုဆပ
ု ါသည်၊ ခကျ်းဇ်းခပြို၍ သငဲ့်
ို့
Santrax ID ကု ရု ကထ
် ညဲ့ ပ
် ါ။)”

3.

ခလုတဖ
် ုန််းခပေါ်တင
ွ ် သင်၏ Santrax ID နံပါတ်မျာ်းကု နပ် ပါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “Is this a group visit? (ယခုလပ
ု ် ခဆာင်မည်မာ အဖွွဲ့လက
ု ် ဝန်ခဆာင်မှု ခဖစ်ပါသလာ်း။)
ို့
Press (1) for Yes or (2) for No. (ဟုတလ
် ျှင် (1) ကု နပ် ၍ မဟုတလ
် ျှင် (2) ကု နပ်ပါ။)”

4.

အဖွွဲ့လက
ု ် ဝန်ခဆာင်မှု မဟုတလ
် ျှင် (2) ကု နပ် ပါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “If this is a Fixed Visit Verification visit using the FVV device, press the star (*)
ို့
key to enter the visit verification numbers. (ယခုဝန်ခဆာင်မှုသည် FVV ကရယာကု အသံ်းု ခပြို၍ Fixed Visit
Verification (အမ်တင
ု ရ
် ာခရာက် ဝန်ခဆာင်မှုခပ်းမှုကု သတ်မတ်ကရယာတစ်ခုခဖငဲ့် အတည်ခပြိုချက်) လုပ်ခဆာင်သညဲ့ ်
ဝန်ခဆာင်မှုခပ်းခခင််းခဖစ်လျှင် ဝန်ခဆာင်မှုခပ်းခခင််း အတည်ခပြိုချက် နံပါတ်မျာ်းကု ရု ကထ
် ညဲ့ ရ
် န် ကကယ်ပွင ဲ့် (*) ခလုတက
် ု
နပ် ပါ။) Otherwise, press the pound (#) key to continue. (ထသ
ု မဟု
ု ဲ့ တပ
် ါက ခရ ဆ
ွဲ့ က်ရန် ခပါင် (#) ခလုတက
် ု နပ်ပါ။)”
ဤဆခေါ်

မှု
ိ သည် FVV ဆခေါ်

ဖန်ျားဆခေါ်

ရန်
ိ ကိျားကောျားချက် လမ်ျားညွှနတ
် င
ွ ် ဖတ်ရှုပါ။ ဤဆခေါ်

Burmese

မှု
ိ ပဖေ်လျှင ် ကယ်ပွင ို့် (*) ခလတ်ကိ နပ
ိ ်ပါ၊ FVV ဆခေါ်
မှု
ိ သည် FVV ဆခေါ်

မှု
ိ အတွက် အဆသျားေိတ် လမ်ျားညွှနခ
် ျက်မျောျားကိ FVV
မှု
ိ မဟတ်လျှင ် ဆပါင် (#) ကျားကိ နပ
ိ ်ပပျား ဆရ ှေ့

က်ပါ။

ဖုန််းခခေါ်ဆမ
ု ှုဆင
ု ရ
် ာ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း
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ခရ ွဲ့ဆက်ရန် ခပါင် (#) ခလုတက
် ု နပ် ပါ။

5.

Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “Please select (1) to call in or (2) to call out. (ခရာက်ရချန် အခကကာင််းကကာ်းရန်
ို့
(1) ကု ခရွ ်းပါ သမဟု
ု ဲ့ တ ် ထွကခ
် ာွ ချန် အခကကာင််းကကာ်းရန် (2) ကု ခရွ ်းပါ။)”
“ခရာက်ရချန် အခကကာင််းကကာ်းရန်” (1) ခလုတက
် ု နပ် ပါ။

6.

Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “ Received at (TIME). ((အချန်) တွင ် လက်ခံရရသည်။)”
ို့

ဖုန််းချလက
ု ပ
် ါ။

7.

ထွကခ
် ွာချန် အခကကာင််းကကာ်းခခင််း- ဝန်ဆ

8.

ောင်မရ
ှု ယူသ၏
ူ အိမ်မ ထွကခ
် ောွ ချိနတ
် င
ွ ် သငို့မ
် ော ဆအောက်ပါအချကအ
် လက်မျောျား ပါရိဆ ကောင်ျား ဆသချောပါဆေ-
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ဝန်ဆ

ောင်မှု ID။



ဝန်ဆ

ောင်မှုရယူသသ
ူ ည် ဝန်ဆ

ောင်မှုဆပျားပခင်ျားကိ အတည်ပပြုနင်
ိ သည်။

အဆငဲ့် ❶ မ အဆငဲ့် ❺ အထ လုပ်ခဆာင်ပပီ ်းခနာက် ခရ ဆ
ွဲ့ က်ပါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “Please select (1) to call in or (2) to call out. (ခရာက်ရချန် အခကကာင််းကကာ်းရန်
ို့
(1) ကု ခရွ ်းပါ သမဟု
ု ဲ့ တ ် ထွကခ
် ာွ ချန် အခကကာင််းကကာ်းရန် (2) ကု ခရွ ်းပါ။)”

9.

“ထွကခ
် ာွ ချန် အခကကာင််းကကာ်းရန်” (2) ခလုတက
် ု နပ် ပါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “ Received at (TIME). ((အချန်) တွင ် လက်ခံရရသည်။) Enter Service ID.
ို့
(ဝန်ခဆာင်မှု ID ကု ရု ကထ
် ညဲ့ ပ
် ါ။)”

10.

သင်ခဆာင်ရွက်ခဲ့ခသာ ဝန်ခဆာင်မှု ID နံပါတ်ကု နပ် ပါ။
သငို့ဆ
် အဂျင်ေ၏ ဝန်ဆ

ောင်မှု ေောရင်ျားကိ ကိျားကောျားပါ။

Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “ You entered (SERVICE). (သင်သည် (ဝန်ခဆာင်မှု) ကု ရု ကထ
် ညဲ့ ခ
် ဲ့သည်။) Please
ို့
press (1) to accept, (2) to retry. (လက်ခံရန် (1) ကု နပ် ပါ၊ ခပန်လပ
ု ် ရန် (2) ကု နပ် ပါ။)”

11.

လက်ခံရန် တစ် (1) ခလုတက
် ု နပ် ပါ သမဟု
ု ဲ့ တ ် ခပန်လပ
ု ် ရန် နစ် (2) ခလုတက
် ု နပ် ပါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “Enter number of tasks. (တာဝန် အခရအတွကက
် ု ရု ကထ
် ညဲ့ ပ
် ါ။)”
ို့

12.

ဝန်ခဆာင်မှုရယသအတွက် ခဆာင်ရွက်ခဲ့ခသာ စုစုခပါင််းတာဝန် အခရအတွကက
် ု နပ် ပါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
-“ Enter task ID. (တာဝန် ID ကု ရု ကထ
် ညဲ့ ပ
် ါ။)”
ို့

13.

သင်ခဆာင်ရွက်ခဲ့ခသာ တာဝန်နံပါတ်ကု နပ် ပါ။

Burmese

ဖုန််းခခေါ်ဆမ
ု ှုဆင
ု ရ
် ာ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း
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မတ်ချက်မျာ်း

သငို့ဆ
် အဂျင်ေ၏ တောဝန် ေောရင်ျားကိ ကိျားကောျားပါ။



သင်သည် တောဝန်တေ်ခထက်ပိ၍ ဆ
ဝန်ဆ

ောင်မှုဆပျားေဉ်အတွငျား် ဆ

ောင်ရွကခ
် လ
ဲို့ ျှင ် တောဝန်ကိ အတည်ပပြုပပျားသည်အထိ ဆေောငို့ပ် ပျားဆနောက်

ောင်ရွကဆ
် ပျားခဆ
ဲို့ သော တောဝန်အောျားလျားံ ကိ သင် ရိက်ထညို့ပ် ပျားချိနအ
် ထိ ဆနောက်ထပ် တောဝန်

နံပါတ်ကိ ရိက်ထညို့သ
် ောွ ျားပါ။


သင်သည် တိင်ျားတောချက် ပါဝင်ဆသော တောဝန်ကိ ဆ

ောင်ရွက်ဆနလျှင ် Santrax သည် တောဝန် ID ကိ လက်ခရ
ံ ရိပပျားဆနောက်

ခဏရပ်ပါမည်။ ခဏရပ်ဆနေဉ်အတွငျား် တောဝန် ေောရင်ျားတင
ွ ် ဆဖော်ပပထောျားဆသော ကိနျား် ဂဏန်ျား ပမောဏကိ အသံျားပပြု၍
ဤတောဝန်အတွက် သငို့ဆ
် လျော်ဆသော တိင်ျားတောချက်ကိ နပ
ိ ်ပါ။


သင်သည် တောဝန်မျောျားကိ ရိက်ထညို့ရ
် ောတွင ် အမောျားပါသွောျားလျှင ် “00” ကိ နပ
ိ ်ပါ၊ ေနေ်က- “Starting Over, Enter
number of tasks (ခပန်လည်စတင်ခနပါပပီ၊ တာဝန် အခရအတွကက
် ု ရု ကထ
် ညဲ့ ပ
် ါ) ”ဟ ဆပပော၍ အတည်ပပြုပါမည်။
တောဝန် ID အောျားလျားံ ကိ ထပ်မံ ရိက်ထညို့ပ
် ါ။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- You entered (NUMBER) task(s). (သင်သည် တာဝန် (အခရအတွက)် ခုကု
ို့
ရု ကထ
် ညဲ့ ခ
် ဲ့သည်။) To record the client's voice please press (1) and hand the phone to the client, or
press (2) if the client is unable to participate. (ဝန်ခဆာင်မှုရယသ၏ အသံကသ
ု င
ွ ်း် ရန် (1) ကု နပ် ပပီ ်း
ဝန်ခဆာင်မှု ရယသအာ်း ဖုန််းခပ်းလက
ု ပ
် ါ သမဟု
ု ဲ့ တ ် ဝန်ခဆာင်မှုရယသက မလုပ်ခဆာင်နင
ု လ
် ျှင် (2) ကု နပ် ပါ။)”

14.

ဝန်ခဆာင်မှုရယသ၏ အသံကု သွင်း် ရန် '1' ကု နပ် ပါ။
သမဟု
ု ဲ့ တ ်
ဝန်ခဆာင်မှုရယသက မလုပ်ခဆာင်နင
ု လ
် ျှင် '2' ကု နပ် ပါ။

ဝန်ခဆာင်မှုရယသအာ်း ဖုန််းခပ်းလက
ု လ
် ျှင် ၎င််း၏ အမည်နငဲ့် ယခန ရက်
စွကု ခခပာခုင်း် ပါမည်။
ဲ့

15.

Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “Please say your first and last name and today's date. (သင်၏ အမည်
ို့
ခရ ွဲ့ဆ်းု ံ စာလံ်းု ၊ အမည် ခနာက်ဆ်းု ံ စာလံ်းု နငဲ့် ယခန ရက်
စက
ွ ု ခခပာပါ။)”
ဲ့

16.

ဝန်ခဆာင်မှုရယသသည် ၎င််း၏ အမည် ခရ ဆ
ွဲ့ ်းု ံ စာလံ်းု ၊ အမည် ခနာက်ဆ်းု ံ စာလံ်းု နငဲ့် ယခန ရက်
စွကု ခခပာရပါမည်။
ဲ့
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “In call received at (TIME). (ခရာက်ရချန် ဖုန််းခခေါ်ဆမ
ု ှုကု (အချန်) တွင ်
ို့
လက်ခံရရသည်။) Out call received at (TIME). (ထွကခ
် ွာချန် ဖုန််းခခေါ်ဆမ
ု ှုကု (အချန်) တွင ် လက်ခံရရသည်။) Total
visit length (NUMBER) minutes. (ဝန်ခဆာင်မှု စုစုခပါင််းကကာချန်မာ (အခရအတွက)် မနစ်ခဖစ်သည်။) Press one
(1) to confirm, two (2) to deny, three (3) to replay. (အတည်ခပြိုရန် (1) ကု နပ် ပါ၊ ခငင််းပယ်ရန် (2) ကု နပ် ပါ၊
ခပန်ဖွငရ
ဲ့် န် (3) ကု နပ် ပါ။)”

17.

ဝန်ခဆာင်မှုရယသသည် ဆီခလျာ်ခသာ ခရွ ်းချယ်စရာကု နပ် ရပါမည်။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “The service performed was (SERVICE). (ခဆာင်ရွက်ခဲ့ခသာ ဝန်ခဆာင်မှုမာ
ို့
(ဝန်ခဆာင်မှု) ခဖစ်သည်။) Press one (1) to confirm, two (2) to deny, three (3) to replay. (အတည်ခပြိုရန် (1)
ကု နပ် ပါ၊ ခငင််းပယ်ရန် (2) ကု နပ် ပါ၊ ခပန်ဖွငရ
ဲ့် န် (3) ကု နပ် ပါ။)”

Burmese

ဖုန််းခခေါ်ဆမ
ု ှုဆင
ု ရ
် ာ လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း
18.

STX«ACCOUNT»

ဝန်ခဆာင်မှုရယသသည် ဆီခလျာ်ခသာ ခရွ ်းချယ်စရာကု နပ် ရပါမည်။
Santrax က ဤသိ ဆပပောပါမည်
- “ Thank you, bye (ခကျ်းဇ်းတင်ပါသည်၊ ခနာက်မ ဆံရ
ု ခအာင်)”
ို့

19.

ဖုန််းချလက
ု ပ
် ါ။

Burmese

Call Reference Guide (ဖုန််းခခေါ်ဆရ
ု န်
က်းု ကာ်းချက် လမ််းညွှန်) «COMPANY_NAME»
Agency Account Number (ခအဂျင်စီ အခကာင ်ဲ့ နံပါတ်) STX«ACCOUNT»
အလွယတ
် ကူ ကိျားကောျားနိင်ရန် သင ်ို့ Santrax ID နံပါတ်ကိ အထက်တင
ွ ်
ဆရျားသောျားပါ။

Dial:
1-«Primary_Phone»
Or
1-«Secondary_Phone»
Burmese

အဂဂ ါရပ် မျာ်းဘောသောေကောျား ဆရွ ျားချယ်ရန်

ဆရောက်ရိချိန/် ထွကခ
် ောွ ချိန ်
အဆ ကောင်ျား ကောျားရန် အသိဆပျားပခင်ျား

အဖွဲှေ့လက်
ိ သွောျားဆရောက်ဆတွှေ့

မှု
ံ -

မဟတ်ပါ

Fixed Visit Verification
(အိမတ
် င်
ိ ရောဆရောက် ဝန်ဆ

ောင်မဆ
ှု ပျားမက
ှု ိ

သတ်မတ်ကရ
ိ ိယောတေ်ခပဖင ို့်
အတည်ပပြုချက်) - မဟတ်ပါ
ဝန်ဆ

ောင်မှု

တောဝန်

ဝန်ဆ

ောင်မရ
ှု ယူသူ အတည်ပပြုချက်-

ဝန်ဆ

အသံသင
ွ ျား် ပခင်ျား
ဝန်ဆ

ောင်မရ
ှု ယူသူ အတည်ပပြုချက် -

ဝန်ဆ

ောင်မှု

Burmese

ောင်မရ
ှု ယူသူ အတည်ပပြုချက်-

သွောျားဆရောက်ဆတွှေ့

ပခင်
ံ ျား

