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ဆ  ွေးဆ  ွေးမည ့် အဆ  ြောင့်ွေးအရြောမ ြောွေးစြောရင့်ွေး

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အခ  ့်အလ ့် ဖလယှ့်မှု

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်ပခင့်ွေးအတ  ့် အဆ  ြောင့်ွေးရင့်ွေးမ ြောွေး

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်ပခင့်ွေး

• မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်သည ့် လ ြ့်စြော  ို ထည ့်သ င့်ွေးြါ

• မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်သည ့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်  ို ထည ့်သ င့်ွေးြါ

• ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို ဆပြြောင့်ွေးလဲမည့်

• Start of Care (ဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှုအြောွေး အစပြြု) (SOC) ရ ့်စ ဲ  ို ဆပြြောင့်ွေးမည့်

▪ ရ ှ   ိုင့်သည ့် ရင့်ွေးပမစ့်မ ြောွေး



ဝန်ရ ောငမ်ှုရယသူ၏ူ

အချကအ်လက် ြလယှမ်ှု
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အခ  ့်အလ ့် ဖလယှ့်မှု

▪ Wisconsin Department of Health Services (Wisconsin 

  န့်ွေးမြောဆရွေးဝန့်ဆ ြောင့်မှုမ ြောွေးဌြောန) (DHS) သည့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုယူသ၏ူ

ဆအြော ့်ြါတ ို    ို အဆပခခံ၍ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုယူသ၏ူ အခ  ့်အလ ့်  ို Sandata 

သ ို  ဆြွေးြ ို  ြါသည့်။

• EVV ဝန့်ဆ ြောင့်မှုမ ြောွေးအတ  ့် ခ င ့်ပြြုခ  ့်မ ြောွေး  ို အတည့်ပြြုထြောွေးသည့်။

• Medicaid ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသူ စြောရင့်ွေးသ င့်ွေးဖ ိုင့်။

▪ ခ င ့်ပြြုခ  ့် ငှ ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူဖ ိုင့်  စှ့်မ  ြုွေးလံိုွေး  ို Sandata သ ို  

လ  ြုျှို့ ဝှ ့်စ ြော ဆြွေးြ ို  ြါသည့်။



ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အခ  ့်အလ ့် ဖလယှ့်မှု
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DHS မဟိုတရ်သော ခွင ဖ် ြုချက်မျော်း

o HMOs

o စ စဉ်ထြောွေးသည ့် ဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှု

အဖ ဲျှို့အစည့်ွေးမ ြောွေး

DHS ခွင ဖ် ြုချက်မျော်း

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

(ြါဝင့်မှု၊ ဆလွေးစြောွေးမှု၊ မ မ   ိုယ့်တ ိုင့်

စ မံညွှန့်  ြောွေးမှု)
o ဝန့်ဆ ြောင့်မှုအတ  ့် အဖ ိုွေးအခ၊ Medicaid

DHS ြန်တ်ီးမှုမျော်း

o ခ င ့်ပြြုခ  ့်ဖ ိုင့်

o ဆဖြော ့်သည့်ဖ ိုင့်

Sandata သည်

Sandata EVV Portal (ဆြေါ်တယ့်လ့်) 
  သ ို  ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ

ဖ ိုင့်မ ြောွေး  ို စိုဆဝွေးဆရြော ့် ှ ဆစသည့်။

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသူ၏ အခ  ့်အလ ့်သည့် DHS မှ Sandata သ ို  ဆပြြောင့်ွေးဆရ ျှို့ြါသည့်။



ဝန်ရ ောငမ်ှုရယသူ၏ူ ရေတောကိို

မွမ််းမံဖ င ်ငဖ်ခင််းအတကွ်

အရ ကောင််းရင််းမျော်း
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို

မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်ပခင့်ွေးအတ  ့် အဆ  ြောင့်ွေးရင့်ွေးမ ြောွေး

ြံ ြ ိုွေးသည ့် ဆအဂ င့်စ မ ြောွေးအဆနပဖင ့် အခ  ြု ျှို့ဆသြော ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ ဆေတြော  ို ဆအြော ့်ြါတ ို  အြောွေးပဖင ့် ပြင့် င့်ရန့် လ ိုအြ့်  ိုင့်သည့်-
▪ Fixed visit verification (ြံိုဆသသတ့်မှတ့်ထြောွေးသည ့် အ မ့်တ ိုင့်ရြောဆရြော ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုဆြွေးပခင့်ွေးအတ  ့် စ စစ့်အတည့်ပြြုမှု  ရ ယြော) အြောွေး

လ ြ့်မူတြ့်ပခင့်ွေးအတ  ့် မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ အရန့်လ ြ့်စြော  ို ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး သ ို  မဟိုတ့် GPS ၏

တ   မှု  ို ဆသခ ြောဆစပခင့်ွေး။

▪ "အမည့်မသ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ"ူ အတ  ့် ခခင့်ွေးခ  ့်  ို တြောွေး  ွေး  ိုင့်ရန့် မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်  ို

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး။

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို   ိုင့်ွေးငံ ထြောွေးသည ့် အဆပခအဆနမှ အသ ့်ဝင့်သည ့် အဆပခအဆနသ ို  ဆပြြောင့်ွေးလဲပခင့်ွေး-
• အသစ့် သ ို  မဟိုတ့် ပြင့် င့်ထြောွေးသည ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ ခ င ့်ပြြုခ  ့်မ ြောွေး  ို အလ ယ့်တ ူ ခ ဲပခြောွေးသတ့်မှတ့်ပခင့်ွေး။

• Start of Care (ဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှုအြောွေး အစပြြု) (SOC) ရ ့်စ ဲ  ို ြထမ ံိုွေး EVV အ မ့်တ ိုင့်ရြောဆရြော ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုဆြွေးပခင့်ွေး ငှ ့်

  ို ့်ည ဆစရန့် ဆပြြောင့်ွေးလဲပခင့်ွေး။
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို မ မ့်ွေးမပံြင့် င့်ပခင့်ွေးအတ  ့်

အဆ  ြောင့်ွေးရင့်ွေးမ ြောွေး

▪  နဦွေးတ င့် ဆဖြော့်ပြထြောွေးသ ဲ သ ို  အဖ ဲျှို့ဝင့်/ြါဝင့်သအူဆနပဖင ့် ACCESS (ဝင့်ဆရြော ့်သံိုွေးစ မဲှု) မတှ င ့် ၎င့်ွေးတ ို  ၏

လ ြ့်စြောသည့် ၎င့်ွေးတ ို  ၏ Consortia၊ ၎င့်ွေးတ ို  ၏ Family Care (မ သြောွေးစို ဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှု) MCO ၊ သ ို  မဟိုတ့်

၎င့်ွေးတ ို  ၏ IRIS ICA ထတံ င့် ၎င့်ွေးတ ို  ၏ လ ြ့်စြော  ို ဆနြော ့် ံိုွေးဆနထ ိုင့်သည ့်အတ ိုင့်ွေး  ှ ဆနဆစရမည့်။

ဤအခ  ့်သည့် EVV  ငှ ့်အတူ ဆပြြောင့်ွေးလထဲြောွေးပခင့်ွေးမ ှ ြါ။

▪ အဖ ဲျှို့ဝင့်/ြါဝင့်သအူဆနပဖင ့် လမူှုဖူလံိုဆရွေး ညွှန့်  ြောွေးမှုဦွေးစ ွေးဌြောန ငှ ့် ဆမ ွေးစြောွေးဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှုစနစ့်အြါအဝင့်

သ ့်  ိုင့်သည ့် အပခြောွေး အဖ ဲျှို့အစည့်ွေးမ ြောွေးအြောွေးလံိုွေးထတံ င့် ၎င့်ွေးတ ို  ၏ လ ြ့်စြော  ို ဆနြော ့် ံိုွေးဆနထ ိုင့်သည ့်အတ ိုင့်ွေး

ပြင့် င့်ဆြွေးထြောွေးရန့်လည့်ွေး အဆရွေးက  ွေးသည့်။

▪ အ အူည ရ ှ   ိုင့်သည ့် ညွှန့်  ြောွေးခ  ့်မ ြောွေး ငှ ့် လင ့်ခ့်မ ြောွေး  ို DHS EVV ဝဘ့်  ို ့်

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/faq.htm တ င့် ဆတ ျှို့  ှ   ိုင့်သည့်။

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/faq.htm
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို

မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်ပခင့်ွေးအတ  ့် အဆ  ြောင့်ွေးရင့်ွေးမ ြောွေး

အဖ ဲျှို့ဝင့်/ြါဝင့်သအူဆနပဖင ့် သတူ ို  ၏ လ ြ့်စြော  ို ပြင့် င့်ပခင့်ွေးမ ှ ြါ ြံ ြ ိုွေးသည ့်

ဆအဂ င့်စ သည့် မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော လ ြ့်စြော သ ို  မဟိုတ့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်  ို

Sandata EVV Portal (ဆြေါ်တယ့်လ့်)   သ ို  ထည ့်သ င့်ွေး  ိုင့်သည့်။

▪ ဤသ ို  ပြြုလိုြ့်ပခင့်ွေး Sandata အတ  ့် ပြင့် င့်ပခင့်ွေးပဖစ့်သည့်။

▪ ACCESS၊ SSA၊ သ ို  မဟိုတ့် အပခြောွေး စနစ့်တစ့်ခိုခိုအတ  ့် ပြင့် င့်ွေးပခင့်ွေးမဟိုတ့်ြါ။

▪ "Valid and verifiable (မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော)" ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်  ိုသည့်မှြော

အဖ ဲျှို့ဝင့်/ြါဝင့်သူ က  ြုွေးဖိုန့်ွေး သ ို  မဟိုတ့် ြံိုဆသ အင့်တြောန ့် ြရ ိုတ ိုဆ ြော (VoIP) ဖိုန့်ွေး  ို

  ိုလ ိုသည့်။



ဝန်ရ ောငမ်ှုရယသူ၏ူ

ရေတောကိို

မွမ််းမံဖ င ်ငဖ်ခင််း
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို

မ မ့်ွေးမပံြင့် င့်ပခင့်ွေး

▪ ဤ စ တ့်က  ြု ့်ပြြုလိုြ့်  ိုင့်သည ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို Sandata 

EVV Portal (ဆြေါ်တယ့်လ့်) အတ င့်ွေး မ မ့်ွေးမပံြင့် င့်  ိုင့်သည့်။

• မနှ့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော အရန့် လ ြ့်စြောမ ြောွေး

• မနှ့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော အရန့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်မ ြောွေး

• ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ မည့်သည ့်အ ွေးဆမွေးလ့် လ ြ့်စြောမ ြောွေးမ  ို

• ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူူ အဆပခအဆန
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို

မ မ့်ွေးမပံြင့် င့်ပခင့်ွေး

▪ Sandata EVV Portal (ဆြေါ်တယ့်လ့်) သ ို  

ဝင့်ဆရြော ့်ြါ။

▪ လမ့်ွေးဆ  ြောင့်ွေးပြ အ   ့်မှဆန၍

ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ/ူအစ အစဉ်

 ှြောဆဖ မ  ့် ြှောပြင့်အြောွေး

ဝင့်ဆရြော ့်အသံိုွေးပြြုရန့်အတ  ့် Clients 

(ဝန်ရ ောငမ်ှုရယသူမူျော်း)   ို  ှ ြ့်ြါ။
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▪ မည့်သည ့် ဆေတြောအ   ့်မ ြောွေးအတ င့်ွေးမ  ို စ ံ ှုန့်ွေး  ို ရ ို ့်ထည ့်ပြ ွေး ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ ူ ို  ှြောဆဖ ြါ

သ ို  မဟိုတ့် ဆအဂ င့်စ ၏ EVV ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူမူ ြောွေး၏ စြောရင့်ွေးတစ့်ခိုလံိုွေးအတ  ့် "Search (ရှောရြွမည)်"
  ို အလ ယ့်တ ူ ဆရ ွေးခ ယ့်လ ို ့်ြါ။

ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်ပခင့်ွေး
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ ဆေတြော  ို မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်ပခင့်ွေး

▪ က  ြု ့် စှ့်သ ့်သည ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အမည့်ဆဘွေးတ င့် ှ ဆသြော Edit 

(ပြင့် င့်မည့်) အ ိုင့်  န့်  ို  ှ ြ့်ြါ။



မှန်ကန်ပ ီ်း

စစိစအ်တညဖ် ြုနိိုငရ်သော

လ ်ိစော အသစက်ိို

ထည သ်ငွ််းဖခင််း

15
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မနှ့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော လ ြ့်စြော အသစ့်  ို

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ   ိုယ့်ဆရွေး  ိုယ့်တြော တဘ့်မှ Add New Address 

(လ ်ိစောသစ် ထည ်သငွ််းမည်) ခလိုတ့်  ို  ှ ြ့်ြါ။
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မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော လ ြ့်စြော

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး

▪ ဆအြော ့်သ ို    လြောသည ့် မ  ွူေးအတ င့်ွေးမှ လ ြ့်စြော အမ  ြုွေးအစြောွေး

O- Other (O- အဖခော်း)   ို ဆရ ွေးခ ယ့်ြါ။

▪ လ ြ့်စြော အမ  ြုွေးအစြောွေးသစ့်  ို ခ ဲပခြောွေးသတ့်မှတ့်  ိုင့်ဆစရန့်အတ  ့်

Address Label (လ ်ိစော အညွှန််း)   ို ထည ့်သ င့်ွေးြါ။

▪ မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော Address Line 1 
(လ ်ိစောလိိုင််း 1)၊ Zip code (ဇစက်ိုေ)်၊ City (ပမိြု ြို့)၊ State 

(ဖ ည်နယ)်  ငှ ့် မည့်သည ့် Phone ( ြိုန််း) အရန့်နြံါတ့်(မ ြောွေး) 
  ိုမ  ို ထည ့်သ င့်ွေးြါ။
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မနှ့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော လ ြ့်စြော အသစ့်  ို

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး

▪ အပြ ွေးသတ့်ရန့်အတ  ့် Save & Close (သမ်ိ်း ည််းပ ီ်း  ိတမ်ည)်   ို

 ှ ြ့်ြါ။



မှန်ကန်ပ ီ်း

စစိစအ်တညဖ် ြုနိိုငရ်သော အရန်

ြိုန််းနံ ါတ် ထည သ်ငွ််းဖခင််း

19
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မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော အရန့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး

မနှ့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော အရန့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့် ထည ့်သ င့်ွေးရန့်-
• Add New Address (လ ်ိစောအသစ် ထည မ်ည)်   ို  ှ ြ့်ြါ။
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မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော အရန့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး

▪ ဆအြော ့်သ ို    လြောသည ့် မ  ွူေးအတ င့်ွေးမှ

လ ြ့်စြော အမ  ြုွေးအစြောွေး O- Other 

(O- အဖခော်း)   ို ဆရ ွေးခ ယ့်ြါ။

▪ Address Label (လ ်ိစောအညွှန််း)   ို

ထည ့်သ င့်ွေးြါ။

▪ လ ြ့်စြောအ   ့်မ ြောွေးတ င့် ပဖည ့်ဆြွေးရန့်

လ ိုအြ့်သည့်။
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မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော အရန့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့်

ထည ့်သ င့်ွေးပခင့်ွေး

▪ မှန့် န့်ပြ ွေး စ စစ့်အတည့်ပြြု  ိုင့်ဆသြော

အရန့် ဖိုန့်ွေးနြံါတ့် သ ို  မဟိုတ့် အပခြောွေး

ဆနြော ့်ထြ့်အခ  ့်အလ ့်  ို

ထည ့်သ င့်ွေးြါ။

▪ Save & Close (သမ်ိ်း ည််းပ ီ်း

 ိတမ်ည်)   ို  ှ ြ့်ြါ။



ဝန်ရ ောငမ်ှုရယသူ၏ူ

အရဖခအရနရြော်ဖ ချကက်ိို

ရဖ ောင််းလမဲည်

23



24

ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

ဆပြြောင့်ွေးလမဲည့်

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှု ရယသူ ူ ို  ြှောဆဖ ြါ။

▪ က  ြု ့် စှ့်သ ့်သည ့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အမည့်ဆဘွေးတ င့် ှ ဆသြော

Edit (ဖ င ်ငမ်ည)် အ ိုင့်  န့်  ို  ှ ြ့်ြါ။
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

ဆပြြောင့်ွေးလပဲခင့်ွေး- သ ့်ဝင့်

▪ Program (အစအီစဉ်) တဘ့် ှ ရြောသ ို  သ ြောွေးဆရြော ့်ြါ။

▪ မလူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်မြှော 01- Pending 

(01-  ိိုင််းငံ ထော်း) ပဖစ့်သည့်။

▪ Effective Date (စတင် အသကဝ်ငမ်ည ရ်ကစ်ွ)ဲ
အ   ့်သည့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ

မတှ့်တမ့်ွေးအြောွေး Sandata EVV Portal (ဆြေါ်တယ့်လ့်) 
တ င့် ဖန့်တ ွေးခဲ သည ့်ရ ့်စ  ဲ ို မလူအပဖစ့်

ဆဖြော့်ပြြါသည့်။
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

ဆပြြောင့်ွေးလပဲခင့်ွေး- သ ့်ဝင့်

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

02- Active (02- သကဝ်င)် အပဖစ့် သတ့်မှတ့်ြါ။

▪ အ မ့်တ ိုင့်ရြောဆရြော ့်ဝန့်ဆ ြောင့်မှုမ ြောွေးသည့်

စတင့်အသ ့်ဝင့်သည ့်ရ ့်စ ဲမတ ိုင့်မ ပဖစ့်ဆြေါ်ြါ Start 

of Care (ဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှုအစပြြု) ရ ့်စ ဲ  ို ဆပြြောင့်ွေးြါ။

▪ Save & Close (သမ်ိ်း ည််းပ ီ်း  ိတမ်ည်)   ို  ှ ြ့်ြါ။
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

ဆပြြောင့်ွေးလပဲခင့်ွေး- အသ ့်မဝင့်

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသမူ ြောွေး  ို Sandata Portal (ဆြေါ်တယ့်လ့်) 
ထမှံ ဖ  ့်မရ  ိုင့်ဘဲ လိုြ့်ဆ ြောင့်အသံိုွေးပြြုမရဘဲ

ပဖစ့်ဆနြါမည့်။

▪ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့် 04- Inactive (04- အသကမ်ဝင)်
သည့် မ မ သဆဘြောပဖင ့် အသံိုွေးပြြုရန့် ပဖစ့်သည့်။

▪ End of Care (ဝန့်ဆ ြောင့်မှုအြောွေး အ ံိုွေးသတ့်) ရ ့်စ ဲ (EOC) 

သည့် ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်

မသ ့်မဝင့်စတင့်သည ့် ရ ့်စ ဲပဖစ့်သည့်။
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

ဆပြြောင့်ွေးလပဲခင့်ွေး- အသ ့်မဝင့်

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

04- Active (04- သကဝ်င)် အပဖစ့် သတ့်မတှ့်ြါ။

▪ ဆအြော ့်သ ို    လြောသည ့် မ  ွူေးအတ င့်ွေးမှ Reason for 

Change (ရဖ ောင််းလရဲသည ် အရ ကောင််းရင််း)   ို

ဆရ ွေးခ ယ့်ြါ။

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အ ံိုွေးသတ့်ရ ့်စ  ဲ ို EOC Date 

(EOC ရကစ်ွ)ဲ တ င့် ထည ့်သ င့်ွေးြါ။

▪ Save & Close (သမ်ိ်း ည််းပ ီ်း  ိတမ်ည)်   ို  ှ ြ့်ြါ။
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ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို

ဆပြြောင့်ွေးလပဲခင့်ွေး- အသ ့်မဝင့်

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယသူ၏ူ အဆပခအဆနဆဖြော့်ပြခ  ့်  ို ဆပြြောင့်ွေးလပဲခင့်ွေးသည့်

Sandata ပြင့်ြ ှ လ ့် ှ  ငှ ့်  ှ ပြ ွေးသြောွေး

ခ င ့်ပြြုခ  ့်လိုြ့်ငန့်ွေးစဉ်မ ြောွေးအြောွေး အစြောွေးထ ိုွေးဆြွေးပခင့်ွေးမ ှ ြါ။

▪ ဝန့်ဆ ြောင့်မှုအတ  ့် အထွူေးသပဖင ့် အပခြောွေး ဆအဂ င့်စ တစ့်ခို 

ဆစြောင ့်ဆ ှြော ့်မှုအတ  ့် တြောဝဝန့်ယူသည့်  ိုလ င့် ဝန့်ဆ ြောင့်ခ

ြံ ြ ိုွေးဆြွေးသမူ ြောွေးအဆနပဖင ့် ForwardHealth မှတ င ့် ခ င ့်ပြြုခ  ့်မ ြောွေး၏

အ ံိုွေးသတ့် ရ ့်စ ဲမ ြောွေး  ို ပြင့် င့်ရန့် လ ိုအြ့် ပဲဖစ့်ြါသည့်။
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ရင့်ွေးပမစ့်မ ြောွေး

▪ EVV Customer Care (စြောွေးသံိုွေးသူ အ ူအည စင့်တြော)၊ ဖိုန့်ွေး 833-931-2035၊ တနလလြောဆန  မှ

ဆသြော  ြောဆန  အထ ၊ နနံ ့် 7 နြောရ မှ ညဆန 6 နြောရ အထ ။

▪ အ ွေးဆမွေးလ့်မှတ င ့် အ ူအည ရယူရန့် လ ြ့်စြော၊ VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

▪ EVV ဝဘ့်စြောမ  ့် ြှော- ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ ဆမြော့်ဂ ျူ'အခ  ့်အလ ့်မ ြောွေး ြ ိုမ ိုသ  ှ   ိုင့်ရန့်

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm

• Wisconsin EVV ပဖည ့်စ  ့်လမ့်ွေးညွှန့်၊ P-02745
• ဝန့်ဆ ြောင့်မှုရယူသ၏ူ ဆေတြောအြောွေး မ မ့်ွေးမံပြင့် င့်မှု သရိုြ့်ပြ ဗ ေ ယ ိုမ ြောွေး

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm
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