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အကျဉ်းချုပ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား

 Electronic Visit Verification (EVV) (အမိ်တိငုရ်ာေရာက ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနမ�အား အလီကထ်ေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့ ်အတညြ်ပုချက)် ၏ 

အဓိပ�ါယဖ်ွင့ဆ်ိခုျက်

 ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�ဆိငုရ်ာ သတမ်တှခ်ျကမ်ျား

 သကေ်ရာကမ်��ှိေသာ အစီအစဉ်များ 

 သကေ်ရာကမ်��ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ

 စတငေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ်ရကစ်ွဲများ
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အဓိက ပညာရပ်ေဝါဟာရ
 EVV—Electronic Visit Verification (အမ်ိတိုငရ်ာေရာက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�အား အလီက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့ ်

အတညြ်ပုချက)်

 MVV—Mobile Visit Verification (အမ်ိတိုငရ်ာေရာက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�အား မိဘုိငုး်ဖုနး်ြဖင့ ်အတညြ်ပုချက်)

 TVV—Telephonic Visit Verification (အမ်ိတိုငရ်ာေရာက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�အား တယ်လီဖုနး်ြဖင့ ်အတညြ်ပုချက်)

 FVV—Fixed Visit Verification (အမ်ိတိုငရ်ာေရာက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�အား သတ်မတှ်ကိရိယာတစ်ခုြဖင့ ်

အတညြ်ပုချက)်

 Employee (ဝနထ်မ်း)—ဝနေ်ဆာငမ်� ရယူသတူစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် အများကို ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးရေသာ လူတစ်ဦး 

(အလုပ်သမား)

 အတူေန အလုပ်သမား—အဖဲွ�ဝင/်လူနာက ဝနေ်ဆာငမ်�များကို လက်ခံရယူေနသည့ ်ေနရာတွင ်၎ငး်�ငှ့အ်တူ 

ရာသက်ပနအ်တူေနထိငုေ်သာ ဝနထ်မ်း
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EVV ဆိတုာ ဘာလ။ဲ

 EVV ဆိသုညမ်ာှ ခငွ့ြ်ပုဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုပံပိ့းုေပးခဲ�့ပီးေ�ကာငး် နညး်ပညာအသံးုြပု၍ 

အတညြ်ပုေသာ စနစ်တစ်ခြုဖစ်ပါသည။်

 တစ်ကိယုေ်ရ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� သိုမ့ဟတု ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေထာကအ်ကြူပု အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်

ေစာင့ေ်�ှာကေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးေနသည့ ်ဝနထ်မ်းများသည် အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

စတငခ်ျိန�်ငှ့ ်�ပီးဆံးုချိနတ်ငွ ်EVV မတှစ်ဆင့ ်MVV၊ TVV သိုမ့ဟတု ်FVV ကိ ုသံးု၍ EVV 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူ ံအမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ� ေဒတာများကိ ုေပးပို�့ ိငုသ်ည။်

 ဝနထ်မ်းများသည ်အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်အ�ကမ်ိတိငုး်ကိ ုမတှတ်မ်းတငရ်န ်EVV 

နညလ်မ်းတစ်ခကုိ ုအသံးုြပုရမည။်
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EVV ဖကဒ်ရယ ်ြပ�ာနး်ချက်
 ဖကဒ်ရယ ်21st Century Cures Act (21 ရာစ ုကသုေရး အကဥ်ပေဒ) အရ ြပညန်ယအ်ားလံးုတငွ ်2021 

ခ�ုစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ေနာကဆ်ံးုထား၍ Medicaid တငွ ်အကျံုးဝငေ်သာ တစ်ကိယုေ်ရ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်EVV ကိ ုအသံးုြပုရန ်ြပ�ာနး်ထားသည။်

 2020 ြပည့�်စ်ှ၊ �ိဝုငဘ်ာလ 2 ရကေ်နမ့ ှစတငက်ာ ဝစ်ကနွဆ်ငတ်ငွ ်EVV ကိသုံးုရန ်သတမ်တှထ်ားသည။်

 Centers for Medicare & Medicaid Services (Medicare �ငှ့ ်Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ်

စငတ်ာများ) သည ်EVV ကိ ုလိကုန်ာေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မ�ိှသည့ ်ြပညန်ယတ်ငွး်�ိှ အစီအစဉ်များကိ ု

ဒဏတ်ပ်ပါမည။် 



6

ဖကဒ်ရယအ်စိးုရက ြပ�ာနး်ထားေသာ EVV ေဒတာများ
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EVVကိ ုအသံးုြပုြခငး်၏ အကျိုးေကျးဇူးများ

ဖကဒ်ရယ ်အစိးုရက EVV ကိ ုအသံးုြပုြခငး်မ ှရ�ှိေသာ ဤအကျိုးေကျးဇူးများကိ ုေဖာ်ြပထားသည-်

 မိမိတို၏့ ေနအမ်ိတငွ ်တစ်ကိယုေ်ရ ေစာင့ေ်�ာှကမ်� ရယရူန ်ေရွးချယထ်ားသမူျားအတကွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေသချာ ပံပိ့းုေပးလျက�်ှိေ�ကာငး် ေဆာငရွ်ကက်ာ ၎ငး်တို၏့ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ေကာငး်ကျိုးချမ်းသာကိ ုကာကယွေ်စာင့ေ်�ာှကေ်ပးသည။်

 နညး်ပညာအသံးုြပု၍ ေငေွတာငး်ခလံ�ာများေပါ် �ှိ ေဒတာများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�မတှတ်မ်းထ�ဲှိ 

ေဒတာများကိ ုတိကု�်ကည့�်ိငုသ်ည့အ်တကွ ်ေငေွပးေချမ�ကိ ုပိမိုတုကိျမနှက်နေ်စသည။်

 ေတာငး်ခသံည့ေ်ငမွျားကိ ုမေပးချမီ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ပီးေ�ကာငး် အတညြ်ပုရန ်

သတမ်တှထ်ားြခငး်ြဖင့ ်လမ်ိလညမ်��ငှ့ ်အလွသဲံးုစားလပ်ုမ�ကို ေလ�ာခ့ျေပးသည။် 
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EVV လိကုန်ာေဆာငရွ်ကမ်� လမ်း��နစ်ညး်မျဉ်းများ

ဝစ်ကနွဆ်ငြ်ပညန်ယ၏် Department of Health Services (ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန) (DHS) 
သည ်ေအာကပ်ါကစိ�ရပ်များကိ ုလပ်ုေဆာငလ်ျက�ိှ်ပါသည-်
 ရပ်ရွာေဒသတငွး် ပးူေပါငး်ပါဝငမ်� အပါအဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်�ပံပိ့းုေပးြခငး်ကိ ု

ဆကလ်ကလ်ပ်ုေဆာငေ်ပးြခငး်။
 ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူေရွးချယရ်ာတငွ ်ကညူေီပးြခငး်။
 လတူစ်ဦးချငး်စီ၏ ဝနထ်မ်း ေရွးချယမ်�အတိငုး် လိကုန်ာေပးြခငး်။
 လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကိ ုေသချာပံပိ့းုေပးြခငး်။
 ေဒတာများ လံြုခံု မ��ှိ၍ 1996 ခ�ုစ်ှ Health Insurance Portability and Accountability Act 

(ကျနး်မာေရး အာမခ ံလ�ေဲြပာငး်�ိငုမ်��ငှ့ ်တာဝနခ်မံ� အကဥ်ပေဒ) �ငှ့အ်ညြီဖစ်ေ�ကာငး် ေသချာေစြခငး်။
 EVV ကိ ုဝနပိ်ေစမ� အနညး်ဆံးုြဖစ်ေ�ကာငး် ေသချာေစြခငး်။
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သကေ်ရာကမ်��ှိေသာ အစီအစဉ်များ
EVV သတမ်တှခ်ျကမ်ျားသည ်ေအာကပ်ါတိုမ့တှစ်ဆင့ ်ပံပိ့းုေပးေသာ တစ်ကိယုေ်ရ 

ေစာင့ေ်�ာှကေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေထာကအ်ကြူပု အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်

ေစာင့ေ်�ာှကေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များအေပါ် သကေ်ရာကမ်��ှိသည-်

 Medicaid �ငှ့ ်BadgerCare Plus �ငှ့ ်Medicaid Supplemental Security Income 

(ြဖည့စ်ကွ ်ဖူလံေုရးဝငေ်င)ွ (SSI) (ForwardHealth ကတ)် ဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ ်အဖိုးအခ။

 BadgerCare Plus �ငှ့ ်Medicaid SSI HMOs။

 Family Care (မိသားစ ုေစာင့ေ်�ာှကမ်�) �ငှ့ ်Family Care Partnership (မိသားစ ု

ေစာင့ေ်�ာှကမ်� မိတဖ်က)်။

 IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) (ပါဝငမ်�၊ ေလးစားမ�၊ မိမိကိယုတ်ိငု ်စီမံ��န�်ကားမ�)။



10

EVV လိအုပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်� ကဒုမ်ျား
ဝန်ေဆာငမ်� သိုမ့ဟတု ်မွမ်းမံြပငဆ်ငသ်ူ

Medicaid �ငှ့ ်BadgerCare Plus 
ဝန်ေဆာငမ်�တစခု်ချငး်အလိကု ်ကျသင့ေ်င ွ
ေပးေချမ�၊ BadgerCare Plus �ငှ့ ်Medicaid 
SSI HMOs

Family Care (မိသားစု 
ေစာင့ေ်�ှာကမ်�)၊ Family 
Care Partnership (မိသားစု
ေစာင့ေ်�ှာကမ်� မိတဖ်က)်

IRIS

T1019- 15 မိနစ်�ကာ တစ်ကိယုေ်ရ 
ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝနေ်ဆာငမ်�များ

လိသုည် လိသုည် လိသုည်

T1020- တစ်ရကတ်ာ တစ်ကိယုေ်ရ 
ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝနေ်ဆာငမ်�များ

မသကဆ်ိငုပ်ါ လိသုည် မသကဆ်ိငုပ်ါ

S5125- 15 မိနစ်�ကာ အေထာကအ်ကြူပု 
အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်�

မသကဆ်ိငုပ်ါ လိသုည် လိသုည်

S5126- တစ်ရကတ်ာ အေထာကအ်ကြူပု 
အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်�

မသကဆ်ိငုပ်ါ လိသုည် လိသုည်

KX မွမ်းမံြပငဆ်ငသ်ူ သည ်EVV ေဒတာ 
ေကာကယ်ရူနမ်လိေုသာ အတေူန အလပ်ုသမားကိ ု
ေဖာ်ထတုသ်တမ်တှေ်ပးသည။်

လိသုည် လိသုည် လိသုည်
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အတေူန အလပ်ုသမား
 DHS သည ်အတေူန အလပ်ုသမားများအတကွ ်EVV ကိ ုသံးုရန ်မလိအုပ်ပါ။ HMO များ၊ 

စီမံခန ့ခ်ွဲထားသည့ ်ေစာင့ေ်�ှာကေ်ရး အဖဲွ�အစညး်များ (MCO) �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်

ေအဂျငစီ်များသည ်အတေူန အလပ်ုသမားများအား EVV သံးုရန ်လိအုပ်သညဟ် ုသးီြခား 

သတမ်တှထ်ား�ိငုသ်ည။်

 အဖဲွ�ဝင/်လနူာအသးီသးီ�ငှ့ ်အလပ်ုသမားအ�ကား အတေူနအလပ်ုသမားြဖစ်ေ�ကာငး် 

အေြခအေနကိ ုသတမ်တှထ်ားရမည။်

 အတေူနအလပ်ုသမား မနှက်နေ်�ကာငး် အတညြ်ပုပံကုိ ုသ�ိှိရန် ForwardHealth 

အပ်ဒတိ် 2021-05 (PDF) �ငှ့ ်IRIS လနူာ�ငှ့ ်ငာှးရမ်းအလပ်ုသမား ဆကဆ်ေံရး 

သတမ်တှခ်ျကေ်ဖာငပံ်စံု (F-01201A) ကိ ုရည�်�နး်ပါ။

https://www.forwardhealth.wi.gov/kw/pdf/2021-05.pdf
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EVV လိကုန်ာေဆာငရွ်ကမ်�

EVV ကိ ုအဆင့�်စှ်ဆင့တ်ငွ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကေ်နပါသည-်
 စမ်းသပ်အဆင့်
 အတညြ်ပုအဆင့် TBD (ဆံးုြဖတရ်န)် 
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စမ်းသပ်အဆင့်
စမ်းသပ်အဆင့အ်တငွး်-

 ဝနထ်မ်းများသည ်Medicaid ၌ အကျံုးဝငေ်သာ တစ်ကိယုေ်ရ ေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်

သကဆ်ိငုရ်ာ အေထာကအ်ကြူပု အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ေစာင့ေ်�ှာကေ်ရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်EVV ကိ ုအသံးုြပုရနလ်ိသုည။် 

 DHS သည ်EVV ေဒတာမပါသည့အ်တကွ ်ေငေွတာငး်ခံမ�များကိ ုြငငး်ပယမ်ညမ်ဟတုပ်ါ 

သိုမ့ဟတု ်တငြ်ပထားေသာ လနူာ�ငှ့ေ်တွ�ဆံကုသုမ� အ�ကမ်ိေရမတှတ်မ်းများကိ ု

လျစ်လျူ��မညမ်ဟတု်ပါ။

 DHS �ငှ့ ်က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငမ်ျားသည ်ကနဦးအခကအ်ခဲအတားအဆးီများကိ ု

အတလူကတ်ွ ဲေကျာ်လ�ား�ိငုေ်စရန ်အတတူက ွေဆာငရွ်ကပ်ါသည။် 
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စမ်းသပ်အဆင့်

 ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်ေအဂျငစီ်များက EVV အသံးုြပုမ�ကိ ုေစာင့�်ကည့�်ပီး 

ေတွ�ဆံရုာတငွ ်အဆငမ်ေြပမ�များကိ ုေလ�ာခ့ျရနအ်တကွ ်ဝနထ်မ်းများကိ ု

သငတ်နး်ေပး�ိငုမ်ည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ ုေဖာ်ထတုပ်ါသည။် 

 ေငေွပးေချသမူျားက EVV ေဒတာေပျာကေ်နေသာ ေငေွတာငး်ခမံ�များအတကွ ်

အကျိုးခစံားခငွ့က်ဒုမ်ျားအေ�ကာငး် သတငး်အချကအ်လကေ်ပး၍ 

�ငှး်ြပေပးပါမည။်
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အတညြ်ပုအဆင့်
 အတညြ်ပုအဆင့တ်ငွ ်တစ်ကိယုေ်ရ ေစာင့ေ်�ာှကေ်ရ ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ 

အေထာကအ်ကြူပု အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ ်ေငေွတာငး်ခမံ�များြပုလပ်ုရာတငွ ်

သကဆ်ိငုရ်ာ EVV မတှတ်မ်းတစ်ခ�ုှိရန ်လိသုည။် 

 အတညြ်ပုအဆင့�်ပီးသာွးလ�င ်ေအာကပ်ါတို ့ ြဖစ်ပာွးပါမည-်

• လိအုပ်သည့ ်အတညြ်ပုစစ်ေဆး�ပီး EVV ေဒတာ မပါ�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငခ်ေတာငး်ခေံင ွ

အေသးစိတက်ိ ုြငငး်ပယပ်ါမည။် 

• အတညြ်ပုထားသည့ ်EVV သာွးေရာကေ်တွ�ဆံမု�အ�ကမ်ိေရကိ ုေကျာလ်နွ�်ပီး 

ေတာငး်ခထံားသည် ့ဝနေ်ဆာငခ်ေတာငး်ခေံင ွအေသးစိတ ်အ�ကမ်ိေရကိလုညး် ြငငး်ဆိပုါမည။် 
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အတညြ်ပုအဆင့်

 HMOs �ငှ့ ်MCOs တငွ ်EVV ေဒတာ မပါ�ှိဘ ဲဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ၏ူ 

ေငေွတာငး်ခလံ�ာများကိ ုြငငး်ဆိပိုငုခ်ငွ့�်ှိသည။်

 ကိကုည်သီည့ ်EVV ေဒတာမ�ှိဘ ဲDHS ထ ံတငြ်ပထားသည့ ်HMO �ငှ့ ်MCO

ေတွ�ဆံမု�များသည ်အနာဂတ ်လခူနွ�်�နး်ထားသတမ်တှခ်ျကမ် ှ

ဖယထ်တုခ်ရံ�ိငုပ်ါသည။်
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အတညြ်ပုအဆင့်

 IRIS fiscal employment agencies (အလပ်ုခန ့အ်ပ်မ�ဆိငုရ်ာ ဘ�ာေရး

ကိယုစ်ားလယှ)် (FEA) များသည ်EVV ေဒတာမပါ�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်

ေအဂျငစ်ီထမံ ှေငေွတာငး်ခမံ�များကိ ုြငငး်ဆနပ်ါမည။်

 IRIS ပါဝငသ်မူျားအေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ participant-hired worker (ခန ့အ်ပ်ထားသည့ ်

ဝနထ်မ်း) (PHW) က EVV သတမ်တှခ်ျကမ်ျားကိ ုြပည့မ်ီြခငး်မ�ှိလ�င ်IRIS ပ�ုိဂရမ်မ ှ

ထကွရ်�ိငုပ်ါသည။် 

 FEA များက PHW များ၏ ေငတွာငး်ခမံ�များကိ ုအချိနမ်ီ ဆကလ်က ်ေပးေချပါမည။် 
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အေရး�ကးီေသာ ရကစ်ွဲများ
ေအာကပ်ါ လိကုန်ာေဆာငရွ်ကမ်� ရကစ်ွဲများကိ ုမတှသ်ားထားပါ။

�ိဝုငဘ်ာလ 2 ရက၊် 2020
စမ်းသပ်အဆင့်

TBD (ဆံးုြဖတရ်န)် 
အတညြ်ပုအဆင့်



ရငး်ြမစမ်ျား
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ရငး်ြမစ်များ
 EVV (အမ်ိတိငုရ်ာေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနမ�အား အလီကထ်ေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့ ်

အတညြ်ပုချက)် ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူ ူေစာင့ေ်�ှာကေ်ရး ဖုနး်နပံါတ ်833-931-2035၊ 
တနလင်္ာမ ှေသာ�ကာေနအ့ထ၊ိ နနံက ်7 နာရီမ ှညေန 6 နာရီအထိ

 အးီေမးလ ်အကအူညရီယရူန် VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
 EVV ဝကဘ်စ်ာမျက�်ာှ https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm

ေအာကပ်ါတို�့ငှ်ပ့တသ်က၍် အချကအ်လကမ်ျား ပိမိုသု�ိှိရန-်
• သငတ်နး် ရငး်ြမစ်များ
• Wisconsin (ဝစ်ကနွဆ်ငြ်ပညန်ယ)် �ိှ EVV
• Forwardhealth ေပါ်တယ်

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm


ေကျးဇူးတငပ်ါသည်
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