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အကျဉ်းချျုပ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျ ်း

• Sandata မိတ်ဆက်

• Sandata Electronic Visit Verification (အမိ်တိိုငရ် ရရ က်

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းရနမှုအ ်း အလီက်ထရရ နစ်နည််းလမ််းဖြင ် အတညဖ်ပျုချက်)
(EVV) Portal (ရပေါ်တယ်) သိို  ဝငရ်ရ က်သ ို်းစွွဲ၍ ရလ  ဂ်အငဝ်ငရ်န်

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ်) တွင် စက ်းဝကှ် ဖပနလ်ညသ်တမ်တှ်ဖခင််း

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ်) ထွဲတွင် ဟိိုဒီ သ ွ်းလ ပါ
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အဓိကကျရသ အရခေါ်အရဝေါ်မျ ်း
• Client (ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရယူသ)ူ—ရြ က်သညသ်ည်Wisconsin Medicaid မတှစ်ဆင ်

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမျ ်းရယူသည ် အြွွဲွဲ့ဝင် သိို  မဟိုတ် ပါဝငသ်တူစ်ဦ်း ဖြစ်သည်

• Employee (ဝနထ်မ််း)—ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရယူသူ တစ်ဦ်းနငှ ်

အထက်ကိို ရစ င ရ် ှ က်မှုရပ်းရနသူ (ဝနထ်မ််း) တစ်ဦ်း ဖြစ်သည်

• ADA—1990ခိုနစှ် Americans with Disabilities Act (1990 ခိုနစှ် မသနစ်မွ််း

အရမရိကနလ်ူမျိျု်းမျ ်း အက်ဥပရဒ) သည် မသနစ်မွ််းမှုရ က င ်

ခွွဲဖခ ်းဆက်ဆ မှုကိို တ ်းဖမစ်ရသ ဖပညသ်ူ  အခွင အ်ရရ်း ဥပရဒတစ်ရပ်ဖြစ်သည်
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အဓိကကျရသ အရခေါ်အရဝေါ်မျ ်း

• JAWS—Job Access With Speech (အလိုပ်ကိို စက ်းရဖပ ဖြင ်

ဝငရ်ရ က်သ ို်းစွွဲမှု) သည် မျက်စိမဖမငရ်သ ၊ အဖမငအ် ရ ို ချိျု ွဲ့ယွင််းရသ 

အသ ို်းဖပျုသမူျ ်းအ ်း စ သ ်းရွတ်ြတ်မှု စနစ်ဖြင ် သိို  မဟိုတ်

အပ်ဒတိ်လိုပ်နိိုငရ်သ မျက်မဖမငစ် ဖပသမှုစနစ်ဖြင ် Microsoft Window 

မျ ်းတွင် စခရငရ်ပေါ်  ှိ စ ကိို ြတ်ရှုနိိုငရ်စမည ် ကွနပ်ျျူတ စခရငြ်တ်

ပရိိုဂရမ် တစ်ခိုဖြစ်သည်



Sandata EVV Portal (ရ ေါ် ယ)်
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စနစ်အရ က င််း မိတဆ်က်
• Wisconsin Department of Health Services (ဝစ်ကနွဆ်ငဖ်ပညန်ယ်

ကျန််းမ ရရ်းဝနရ်ဆ ငမ်ှုဌ န) (DHS) က ရပ်းအပ်ရသ EVV ရဖြ ှင််းနည််းမ ှ Sandata 

ဖြစ်ပပီ်း ၎င််းသည-်
o EVV ရဒတ မျ ်းကိိုသ စိုရဆ င််းပါသည။်

o အလျငမ်ဖပတရ်သ စီ်းပ ွ်းရရ်း လိုပ်ငန််းစဉမျ ်းအတကွ် ပပီ်းဖပည စ် ိုရသ 

ရဆ  ြ်ဝွဲမဟိုတပ်ါ။

o ရငရွတ င််းခ ဖခင််း၊ လစ စ ရင််းနငှ ် အစီအစဉ ရရ်းဆွွဲဖခင််းမျ ်း မပါဝငပ်ါ။

• ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ ရအဂျငစ်ီမျ ်းသည် DHS က ရပ်းအပ်ရသ EVV စနစ်ကိိုဖြစ်ရစ

သိို  မဟိုတ် အလ ်းတူ EVV ရဒတ စိုရဆ င််းမှုစနစ်ကိိုဖြစ်ရစ အသ ို်းဖပျုရန်

ရရွ်းချယန်ိိုငပ်ါသည။်
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စနစ်အရ က င််း မိတဆ်က်
Sandata၊DHS က ရပ်းအပ်ရသ EVV ရဖြ ှင််းနည််းတငွ် ဤအဂဂ ါရပ်မျ ်း ပါဝငပ်ါသည-်
• Security (လ ိုဖခ ျုရရ်း)
• ဝနရ်ဆ ငမ်ှု ရယသူူ အပိိုင််း

• ဝနထ်မ််းအပိိုင််း

• Visit Maintenance 

(သ ွ်းရရ ကရ်တွွဲ့ဆ ိုမှု မတှတ်မ််း)
• Reports (အစီရငခ် စ မျ ်း)

• Mobile visit verification (အမိ်တိိုငရ် ရရ က်

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းမှုအ ်း မိိုဘိိုင််းြိုန််းဖြင ်

အတညဖ်ပျုချက)် (MVV)

• Telephonic visit verification 

(အမိ်တိိုငရ် ရရ က် ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းမှုကိို

မိိုဘိိုင််းြိုန််းဖြင ် အတညဖ်ပျုချက)် (TVV)

• Fixed Visit Verification (အမိ်တိိုငရ် ရရ က်

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းမှုကိို သတမ်တှက်ရိိယ တစ်ခိုဖြင ်

အတညဖ်ပျုချက)် (FVV)



8

Sandata စနစ် ဖပဌ န််းချကမ်ျ ်း

Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)်-
• ရ ို ်းဌ န စီမ ခန  ခ်ွွဲရရ်း ဝနထ်မ််းက အသ ို်းဖပျုပါသညသ်ိို  ဝကဘ်ဘ်ရရ ကဇ် တစ်ခိုဖြင ်

အသ ို်းဖပျုရရသ ဝကဘ်အ်ရဖခဖပျု စနစ်တစ်ခိုဖြစ်သည။်

• Mozilla Firefox သိို  မဟိုတ် Google Chrome ကွဲ သိို  ဝကဘ်ဘ်ရရ ကဇ် တစ်ခိုဖြင ်

အသ ို်းဖပျုရရသ ဝကဘ်အ်ရဖခဖပျု စနစ်တစ်ခိုဖြစ်သည။်

• ဆွဲလြ်ိုန််း သိို  မဟိုတ် တကဘ်လကတ်ငွ် ရက င််းစ ွ မဖပသပါ။

• အနည််းဆ ို်း လှုငိ််းခငွ် 50 MB  ိှရသ ဖမနန်ှုန််းဖမင ် အငတ် နက် လိိုအပ်ပါမည။်

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ် အစီရငခ် စ မျ ်းကိို  ကည ရ်န် PDF 

 ကည ရ်ှုကရိိယ ကိို လိိုအပ်သည။်
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• အလညအ်ပတ် ရဒတ ကိို မတှတ်မ််းတငရ်န် Sandata Mobile Connect (Sandata

မိိုဘိိုင််း ချိတဆ်ကမ်ှု) (SMC) ကိို ဝနထ်မ််းမျ ်းက အသ ို်းဖပျုပါသည။်

• SMC အကပ််ကိို်း ှင််းသည် ရအ ကပ်ါစနစ်မျ ်းဖြင ် အရက င််းဆ ို်း

အလိုပ်လိုပ်ပါသည-်
o iOS ဗ ်း ှင််း 11.0 သိို  မဟိုတ် ထိို  အထက။်

o Android 5.0 သိို  မဟိုတ် ထိို  အထက။်

• ရန ကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျ ်းအတကွ် Electronic Visit Verification 

(အလီကထ်ရွန််းစနစ်ဖြင ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွဲ့ဆ ိုမှုဆိိုငရ် စိစစ်အတညဖ်ပျုဖခင််း) ကိို

ကိို်းက ်းပါ- Sandata Mobile Connect (Sandata မိိုဘိိုင််း ချိတဆ်ကမ်ှု)သငတ်န််း။

Sandata စနစ် ဖပဌ န််းချကမ်ျ ်း



DHS နငှ ် Sandata ကကော်း

ရေ ောြလယှဖ်ြင််း
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အချကအ်လက် ြလယှဖ်ခင််း

• DHS နငှ ် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)်  က ်း အချကအ်လကြိ်ိုငမ်ျ ်းကိို

ညစဉ ြလယှပ်ါသည။်

• DHS မှ Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)်သိို  ရပ်းပိို  ရသ ရဒတ တငွ်

ပါဝငသ်ညမ် ှ-
o ဝနရ်ဆ ငမ်ှု ရယသူူ အချကအ်လက။်

o ခငွ ဖ်ပျုချကဆ်ိိုငရ် အချကအ်လက။်

o ဝနထ်မ််းအချကအ်လက။်

• ညစဉ Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် မှ DHS သိို  ရပ်းပိို  သည ် ရဒတ တငွ်

EVV လညပ်တမ်ှု အချကအ်လကမ်ျ ်းသ ပါဝငပ်ါသည။်
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အချကအ်လက် ြလယှဖ်ခင််း

DHS မဟုံ ရ်သော ြွင ဖ် ြုြျကမ်ျော်း

• HMOs

• စီစဉထ ်းသည ် ရစ င ရ် ှ ကမ်ှု အြွွဲွဲ့အစည််းမျ ်း

DHS Authorizations (ြွင ဖ် ြျကမ်ျော်း)

• IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) 

(ပါဝငမ်ှု၊ ရလ်းစ ်းမှု၊ မိမိကိိုယတ်ိိုင်

စီမ ညွှန ်က ်းမှု)

• ဝနရ်ဆ ငမ်ှုအတကွ် အြိို်းအခ၊ Medicaid

DHS ြန် ်ီးမှုမျော်း

▪ ခငွ ဖ်ပျုချကြိ်ိုင်

▪ ရြ ကသ်ညြိ်ိုင်

▪ ဝနထ်မ််းြိိုင်

Sandata က EVV 

Portal (ရ ေါ် ယ)် က ုံ

အထ ုံငက်ျရစသည်

▪ ခငွ ဖ်ပျုချကရ်

ရြ ကသ်ညမ်ျ ်း

▪ ဝနထ်မ််းရဒတ 

ခငွ ဖ်ပျုချက၊် ရြ ကသ်ညန်ငှ ် ဝနထ်မ််း အချကအ်လကမ်ျ ်းသည် DHS မှ

Sandata သိို  ဦ်းတညရ် တစခ်ိုတည််းဖြင ် ရရွွဲ့ပါသည။်



Sandata EVV Portal (ရ ေါ် ယ)် 
က ုံ ဝငက်ကည  ်ါ
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Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် အရက င ်
ဝငသ် ို်းခွင ်

• ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ ရအဂျငစ်သီည် EVV သငတ်န််း ပပီ်းစ်ီးသညန်ငှ ၊်

ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ ရအဂျငစ်သီည် Welcome Kit 

(ကကျိုဆိိုရရ်းအချကအ်လကအ်စ ို) အ်ီးရမ်းလက်ိို လကခ် ရ ှိပါမည။်

• Welcome Kit (ကကျိုဆိိုရရ်းအချကအ်လကအ်စ ို) ကိို Sandata/e-Trac မှ

ForwardHealth Portal (ရပေါ်တယ)်အ်ီးရမ်းလလ်ပ်ိစ ကိို "ရမ်းလ"် သိို  

ရပ်းပိို  သည။်

• ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ ရအဂျငစ်မီျ ်းတငွ် ForwardHealth နငှ ် Sandata Portal 

(ရပေါ်တယ)် နစှခ်ိုစလ ို်းအတကွ် အနည််းဆ ို်း လ ိုဖခ ျုရရ်း စမီ ခန  ခ်ွွဲသနူစှဦ််း  ှိထ ်းရန်

အ က ဖပျုပါသည။်
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Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် အရက င ်
ဝငသ် ို်းခငွ ်

Welcome Kit (ကကျိုဆိိုရရ်းအချကအ်လကအ်စ ို)အ်ီးရမ်းလတ်ငွ် ပါဝငသ်ညမ် ှ-
• Sandata ရဒတ ရဘ စ် URL။

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် လ ိုဖခ ျုရရ်း စမီ ခန  ခ်ွွဲသအူဖြစ်

ဝငရ်ရ ကန်ိိုငမ်ည ် အရထ ကအ်ထ ်း အချကအ်လကမ်ျ ်း။

• Call Reference Guide (ြိုန််းရခေါ်ဆိိုရ တငွ် ကိို်းက ်းနိိုငရ်န် လမ််းညွှနမ်ျ ်း) 
(ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသည ် ရအဂျငစ်၏ီ ဝနထ်မ််းမျ ်းအတကွ် အထ်ူးသ်ီးသန  ်

ညွှန ်က ်းချကမ်ျ ်း)။
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Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် အသ ို်းဖပျုသူ

အချကအ်လက် အရထ ကအ်ထ ်းမျ ်း
• ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ ရအဂျငစီ်၏ Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် လ ိုဖခ ျုရရ်း

စီမ ခန  ခ်ွွဲသသူည် Welcome Kit (ကကျိုဆိိုရရ်းအချကအ်လကအ်စ ို)အ်ီးရမ်းလတ်ငွပ်ါရသ 

အချကအ်လကမ်ျ ်းကိို အသ ို်းဖပျုရင််း Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)်ကိို

စတငသ်တမ်ှတပ်ါသည။်

• အဖခ ်း စီမ ခန  ခ်ွွဲရရ်း Portal (ရပေါ်တယ)် သ ို်းစွွဲသအူ ်းလ ို်းအ ်း သတူိို  ၏ ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ

ရအဂျငစ်ီ၏ Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် လ ိုဖခ ျုရရ်း စီမ ခန  ခ်ွွဲသ၏ူ

အရထ ကအ်ထ ်းမျ ်း သတမ်ှတထ် ်းသည။် (PowerPoint 3 ကိို ကိို်းက ်း- DHS EVV 

ဝဘဆ်ိိုကရ်ပေါ်တငွတ်ည ်ှိရသ EVV Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် လ ိုဖခ ျုရရ်း။)
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Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် အသ ို်းဖပျုသူ

အချကအ်လက် အရထ ကအ်ထ ်းမျ ်း

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် သိို  အရက င ဝ်ငရ်န်

ဤအရထ ကအ်ထ ်းမျ ်းကိို အသ ို်းဖပျုပါသည။်

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် သည် EVV လညပ်တမ်ှု ရဒတ ကိို

စိုရဆ င််းရန် ဝနထ်မ််းမျ ်းက အသ ို်းဖပျုသည ် နည််းပည မဟိုတပ်ါ။
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Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် သိို  

ဝငရ်ရ က်ဖခင််း
1. Agency (ရအဂျငစ်ီ)—ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းသူ ရအဂျငစ်ီ ID 

န ပါတရ်န ကတ်ငွ် ပါလ သည ် STX (ဥပမ - STX12345)။
2. Username (သ ို်းစွွဲသအူမည)်—တ ဝနရ်ပ်းထ ်းရသ 

စနစ် သ ို်းစွွဲသ၏ူ အ်ီးရမ်းလလ်ပ်ိစ ကိို ထည သ်ငွ််းပါ

(စ လ ို်းအကက်ီးအရသ်းမရရွ်းပါ)။
3. Password (စက ်းဝကှ)်—အနည််းဆ ို်း ဇ တရ်က င်

12 လ ို်း  ှညလ်ျ ်းပပီ်း အထကပ်ါအကခရ တစ်လ ို်းနွဲ  

ရအ ကစ် တစ်လ ို်း၊ ကနိ််းဂဏန််းတစ်ခို၊

အထ်ူးဇ တရ်က င် (@#$%^)။
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Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် သိို  
ဝငရ်ရ ကဖ်ခင််း

4. Remember Me (ကျွန်ိုပ်ကိို မတှထ် ်းပါ)—

ရန ကဆ် ို်း ထည ထ် ်းရသ ရအဂျငစ်နီငှ ်

အသ ို်းဖပျုသအူမည် (စက ်းဝကှမ်ဟိုတပ်ါ) ကိို

သမိ််းထ ်းရပ်းရန် ဤအကကွက်ိို အမနှဖ်ခစပ်ါ။

5. Login (ဝငရ်န)် —Sandata EVV Portal 

(ရပေါ်တယ)် ကိို သ ို်းစွွဲရန်

ဤခလိုတက်ိိုနှပ်ိပါ။



Sandata EVV Portal (ရ ေါ် ယ)် 
 ငွ် စကော်းဝကှ် ဖ န်လညသ် မှ် ဖ်ြင််း

20
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Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ်
စက ်းဝကှ် ဖပနလ်ညသ်တမ်တှဖ်ခင််း

1. Forgot Password? (စကော်းဝှက်

ရမ သေွာ်း ါသလော်း။)ကိို နှပ်ိပါ။

2. သ ို်းစွွဲသ၏ူ အ်ီးရမ်းလလ်ပ်ိစ 

(သ ို်းစွွဲသအူမညအ်တိိုင််း) ကိို ထည သ်ငွ််းပါ။

3. Reset Password (စကော်းဝှက်

ဖ န်လညသ် မှ် မ်ည)် ကိို နှပ်ိပါ။ ယ ယီ

စက ်းဝှကက်ိို Sandata မှ အ်ီးရမ်းလပိ်ို  ပါသည။်

4. ဝငရ်ရ ကသ်ည ် မျကန် ှဖပငသ်ိို  ဖပနသ် ွ်းရန်Back 

to Login (ဝငရ်ရောကရ်န်  ဖ န်သေွာ်းမည)် ကိို နှပ်ိပါ။



22

Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ်
စက ်းဝကှ် ဖပနလ်ညသ်တမ်တှဖ်ခင််း

• Old Password (စက ်းဝကှအ်ရဟ င််း) အကကွတ်ငွ်

ယ ယစီက ်းဝကှက်ိို ရိိုကထ်ည ပ်ါ။

• New Password (စက ်းဝကှအ်သစ)် ရနရ တငွ်

စက ်းဝကှအ်သစတ်စခ်ိုကိို ထည သ်ငွ််းပါ။

• Password (စက ်းဝကှ)်—အနည််းဆ ို်း ဇ တရ်က င်

12 လ ို်း  ညှလ်ျ ်းပပီ်း အထက်ပါအကခရ တစလ် ို်းနွဲ  

ရအ ကစ် တစလ် ို်း၊ ကနိ််းဂဏန််းတစ်ခို၊

အထ်ူးဇ တရ်က င် (@#$%^)။
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Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ်
စက ်းဝကှ် ဖပနလ်ညသ်တမ်တှဖ်ခင််း

• Confirm New Password (စက ်းဝကှ် အသစက်ိို

အတညဖ်ပျုမည)် အကကွတ်ငွ် စက ်းဝကှက်ိို

ထပ်မ ရိိုကထ်ည ပ်ါ။

• Save (သ မ််းဆည််းမည)် ကိို နှပ်ိပါ။



Sandata EVV Portal (ရ ေါ် ယ)် 
ထ ဲငွ် ဟ ုံေီ သေွာ်းလော ါ
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အပိိုင််းမျ ်းထွဲ သ ွ်းလ  ကည ရ်ှု ဖခင််း
ရအ ငဖ်မငစ် ွ ဝငရ်ရ ကပ်ပီ်းရန ကတ်ငွ် ပ ိုရသ Dashboard (ဒတ ်ှ်ဘိုတ)် စခရငက်ိို

ဖပသပါသည။်
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ADA သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုနိိုငရ်ရ်း အကအူညီ

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် ထွဲ သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုရ တငွ် tab 

(တက(်ဘ)် နငှ ် လိိုအပ်လျှင် enter (အန််းတ ်း) ခလိုတမ်ျ ်းကိိုသ 

သ ို်းနိိုငပ်ါသည။်

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် သည် အဖမငအ် ရ ို

ချိျု ွဲ့ယငွ််းသမူျ ်းအတကွ် အဆငရ်ဖပရသ JAWS စ ြတ် စနစဖ်ြစသ်ည။်
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ADA သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုနိိုငရ်ရ်း အကအူညီ

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် အကန  မ်ှ Navigate Modules 

(သေွာ်းလောကကည ရ်ှုန ုံငသ်ည ် အ  ုံင််းမျော်း) ကိို နှပ်ိပါ။

• အပိိုင််းတစ်ခို စတငရိ်ိုကထ်ည လ်ျှင် ရရွ်းချယစ်ရ စ ရင််းတစ်ခို ရပေါ်လ ပါမည။်
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ADA သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုနိိုငရ်ရ်း အကအူညီ

အသ ို်းဖပျုသသူည် 15 မိနစ် က စကက်ိို မသ ို်းဘွဲထ ်းလျှင် ၎င််းတိို  အချိနပိ်ိုလိိုအပ်ပါက

သ ို်းစွွဲချိနက်ိို တိို်းရန် ခလိုတတ်စ်ခိုပါသည ် သတရိပ်းမကရ်ဆ ချ်တစ်ခိုကိို ဖပသပါသည။်
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သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုမှု မျ ်းရသ အပိိုင််းမျ ်း

Sandata ရခါင််းစဉသည် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် ၏ စခရင် ထပ်ိပိိုင််းတငွ်

တည ိှ်ပပီ်း စခရငတ်စ်ခိုစီနငှ ် ပတသ်ကသ်ည ် အဓိကအချကအ်လကက်ိို ဖပသရပ်းသည-်
1. သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုမှု လမ််းရ က င််းသည် စနစ်နငှ ် လက ိှ်စခရင ိှ် ရနရ အတအိကျကိို

ဖပသသည။်
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2. Account (အရက င )် နငှ ် User Display (အသ ို်းဖပျုသူ ဖပသချက)် သည်

ရလ  ဂ်အငဝ်ငထ် ်းရသ အသ ို်းဖပျုသ၏ူ အရက င က်ိို ဖပသသည။်

3. Log Out (ရလ  ဂ်ရအ က)် လိုပ်ဖခင််းသည် အသ ို်းဖပျုသအူ ်း စနစထ်ွဲမှ ထကွရ်စပပီ်း

ရလ  ဂ်အင် စခရငသ်ိို  ဖပနရ်ရ ကရ်စပါသည။်

သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုမှု မျ ်းရသ အပိိုင််းမျ ်း
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အတညဖ်ပျုမကရ်ဆ ချ်မျ ်း သိို  မဟိုတ် ချိျု ွဲ့ယငွ််းချကမ်ကရ်ဆ ချ်မျ ်းကိို စခရင၏် ထပ်ိပိိုင််း

အလယတ်ငွ် ဖပသပါမည။်

သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုမှု မျ ်းရသ အပိိုင််းမျ ်း



32

ရ ှိနိိုငရ်သ နယပ်ယမ်ျ ်းနငှ ် တ ဝနရ်ပ်းထ ်းရသ နယပ်ယမ်ျ ်း က ်း အိိုငတ်မ်မျ ်းကိို ရရွှွဲ့ရန်

လိိုသည ် ဆကတ်ငတ်စ်ခို မျကန် ှဖပငတ်ငွ် ရပေါ်လ တိိုင််း အဆိိုင််းမန  ခ်လိုတမ်ျ ်း ရပေါ်လ သည။်

သ ွ်းလ  ကည ရ်ှုမှု မျ ်းရသ အပိိုင််းမျ ်း



ရင််းဖမစမ်ျော်း
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ရင််းဖမစ်မျ ်း

• EVV (အမ်ိတိိုငရ် ရရ က် ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရပ်းရနမှုအ ်း အလီကထ်ရရ နစ်နည််းလမ််းဖြင ်

အတညဖ်ပျုချက)် ဝနရ်ဆ ငမ်ှုရယသူူ ရစ င ရ် ှ ကရ်ရ်းကိို တနလဂ မှ ရသ  က ရန  အထိ

မနက် 7 န ရီမှ ညရန 6 န ရီအတငွ််း 833-931-2035 တငွ် ရခေါ်ဆိိုနိိုငပ်ါသည်

• အ်ီးရမ်းလ် အကအူညယီရူန် VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

• ရအ ကရ်ြ ်ဖပပါ အချကအ်လကမ်ျ ်းအတကွ် EVV ဝကဘ်စ် မျကန် ှ

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm -
o သငတ်န််း ရင််းဖမစ်မျ ်း

o Wisconsin  ှိ EVV

o ForwardHealth Portal (ရပေါ်တယ)်

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


ရကျ်းဇ ်း င ်ါသည်
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