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အကျဉေးြျြု ် ရညရွ်ယြ်ျကမ်ျာေး

▪ Telephonic visit verification (အမိတ်ိိုငရ်ာရရာက ်

ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးခြငေ်းအတကွ ်တယလ်ဖီိုနေ်းမတှဆင ် အတညခ် ြုြျက)် 

(TVV) အကျဉေးြျြု ်

▪ TVV အသ ိုေးခ ြုခြငေ်း
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အဓိက ရဝေါဟာရ

▪ Client (ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယူသ)ူ—Wisconsin Medicaid မှတစ်ဆင  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးရယူသည  ်

အဖွ ွဲ့ဝင ်သိို  မဟိုတ်  ါဝငသ်တူစ်ဦေး 

▪ Employee (ဝနထ်မ်ေး)—ဝနရ်ဆာငမ်ှု ရယူသတူစ်ဦေး သိို  မဟိုတ် အမျာေးကိို

ရစာင ရ် ှာက်မှုရ ေးရရသာ လူတစ်ဦေး (အလို ်သမာေး)
▪ Santrax ID—အလို ်သမာေးက TVV အတွက် အသ ိုေးခ ြုသည  ်ForwardHealth Portal 

(ရ ေါ်တယ်မှ) ထိုတ်ရ ေးထာေးရသာ ဂဏနေ်း ကိိုေးလ ိုေး ါ ှိသည  ်အလို ်သမာေး အိိုင်ီ ီ

▪ Visit (သာွေးရရာက်ရတွွဲ့ဆ ိုမှု)—ဝနရ်ဆာငမ်ှု ရယူသထူ  အမိ်တိိုငရ်ာရရာက် သိို  မဟိုတ် 

လူထိုအရခြခ ြု ရစာင ရ် ှာက်ရရေးရနရာမျာေး သိို   လူကိိုယ်တိိုင် သာွေးရရာက်၍ ရ ေးရသာ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှု
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TVV အကျဉေးြျြု ်
▪ TVV သည ်သာွေးရရာကဝ်နရ်ဆာငမ်ှုရ ေးသည  ်ရီတာမျာေးကိို

စိုရဆာငေ်းသမိ်ေးဆညေ်းခြငေ်းအတကွ ်အခြာေးနညေ်းလမ်ေးခဖစ်သည်။

▪ TVV သည ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယသူနူငှ  ်သကဆ်ိိုငသ်ည  ်ကကြိုေးဖိုနေ်းတစ်ြို သိို  မဟိုတ် (VoIP) 

အငတ်ာနက ် ရိိုတိိုရကာလ ်ဖိုနေ်းန  ါတမ်ှတစ်ဆင  ်ရြေါ်ဆိိုမှုခ ြုလို ်ရန ်လိို ါသည။်

▪ TVV သည် 911 က အသ ိုေးခ ြုသည  ်နညေ်းလမ်ေးအတိိုငေ်း ကကြိုေးဖိုနေ်း၏ တညရ်နရာကိို 

အတညခ် ြု ါမည။်

▪ TVV သည ်ရြေါ်ဆိိုမှုစတငဆ်ကသ်ယွြ်ျိနန်ငှ  ်ဆကသ်ယွမ်ှုအဆ ိုေးသတြ်ျိန ်

အတငွေ်းတငွသ်ာ တညရ်နရာကိို အတညခ် ြု ါမည။်
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TVV အကျဉေးြျြု ်
▪ Sandata ၏ TVV စနစ်ကိို Santrax ဟို ရညည်ွှနေ်း ါသည။်

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးသည  ်ရအဂျငစ်ီတိိုငေ်းကိို ရြေါ်ဆိိုြအြမ  TVV ဖိုနေ်းန  ါတန်စှ်ြိုကိို 

သတမ်ှတရ် ေးထာေး ါသည။်

▪ တစ်ြိုထက ိ်ိုရသာ ရအဂျငစ်ီမျာေးအတကွ ်အလို ်လို ်ရနသည ် ဝနထ်မ်ေးမျာေးသည ်

ထိိုဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးသည  ်ရအဂျငစ်ီအတကွ ်သတမ်ှတရ် ေးထာေးသည  ်ရြေါ်ဆိိုြအြမ   

န  ါတက်ိို အသ ိုေးခ ြုရမည။်

▪ ဝနထ်မ်ေးမျာေးသည ်Sandata Mobile Connect (SMC) အက ််ကိို သ ိုေး၍ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးခြငေ်းကိို စတငန်ိိုငပ် ီေး TVV ကိို သ ိုေး၍ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးခြငေ်းကိို 

အဆ ိုေးသတန်ိိုငသ်လိို အခ နအ်လနှအ်ာေးခဖင လ်ညေ်း လို ်ရဆာငန်ိိုငသ်ည။်
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TVV အကျဉေးြျြု ်

▪ TVV သည ်ရြေါ်ဆိိုမှုစတငဆ်က်သယွ်ြျိနန်ငှ  ်ဆက်သယွ်မှုရ ်သာွေးြျိနက်ိို စာရငေ်းသငွေ်းရန ်

ရအာက် ါ ရရွေးြျယ်စရာ ဘာသာစကာေးမျာေးကိို     ိိုေးရ ေးထာေး ါသည-်



TVV အသ ိုေးခ ြုခြငေ်း
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ဖိုန်ေးရြေါ် ိိုရန် ကိိုေးကာေးြျက် လမ်ေးညွှန်မျာေး 

▪ ဖိုနေ်းရြေါ်ဆိိုရန ်ကိိုေးကာေးြျက် လမ်ေးညွှနမ်ျာေးသည ်TVV 

ရြေါ်ဆိိုမှုအတွက် အဆင ဆ်င  ်ညွှနက်ကာေးြျက်မျာေးကိို 

ရ ေးထာေး ါသည။် 

▪ ၎ငေ်းသည ်မတူညသီည  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် 

မတူညသီည  ်လမ်ေးညွှနြ်ျက်မျာေး ိှ၍ ၎ငေ်းတိို  မှာ-

• လို ်ရဆာငစ်ရာမျာေးနငှ  ်အတညခ် ြုမှုအတွက် ရတွွဲ့ဆ ိုမှု

• အဖွ ွဲ့လိိုက် ရတွွဲ့ဆ ိုမှု

• Fixed visit verification (သတ်မှတ်ပ ီေးသာေး ရတွွဲ့ဆ ိုမှု 

အတညခ် ြုခြငေ်း)
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ဖိုန်ေးရြေါ် ိိုရန် ကိိုေးကာေးြျက် လမ်ေးညွှန်မျာေး

ဖိုနေ်းရြေါ်ဆိိုရန ်ကိိုေးကာေးြျက် လမ်ေးညွှနမ်ျာေး၏ 

မျက်နာှဖ ိုေးတွင ်ရတွွဲ့ရသည်မှာ-

▪     ိိုေးရ ေးသည ် ရအဂျငစီ်အမည်

▪     ိိုေးရ သည ် ရအဂျငစီ် အရကာင န်  ါတ်

▪ ဝနထ်မ်ေးမျာေးက ၎ငေ်းတိို  ၏ Santrax ID ကိို 

ရရေးသာေးနိိုငသ်ည ် ရနရာ 

▪ ရအဂျငစီ်အလိိုက် သတ်မှတ်ထာေးရသာ TVV 

ရြေါ်ဆိိုြအြမ   ဖိုနေ်းန  ါတ်မျာေး
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ရြေါ် ိိုမှုစတင ်ကသ်ယွခ်ြငေ်း

TVV ရြေါ်ဆိိုမှုစတငဆ်ကသ်ယွခ်ြငေ်း (လည ်တမ်ှု စတငြ်ျိန)် ခ ြုလို ်ြျိနတ်ငွ ်

လို ်ရဆာငရ်မည  ်အရာမျာေး-

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယသူ၏ူ ကကြိုေးဖိုနေ်း    

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးသည  ်ရအဂျငစ်အီလိိုက ်ဖိုနေ်းရြေါ်ဆိိုရန ်လမေ်းညွှန်

▪ ရအဂျငစ်၏ီ TVV ရြေါ်ဆိိုြအြမ   ဖိုနေ်းန  ါတမ်ျာေး

▪ ဝနထ်မေ်း၏ Santrax အိိုင်ီ ီ

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယသူ ူအိိုင်ီ မီျာေး
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 ကသ်ယွမ်ှုအ  ိုေးသတခ်ြငေ်း

TVV ဆက်သွယ်မှုအဆ ိုေးသတ်(လည ်တ်မှု ပ ီေးဆ ိုေးြျိန)် ခ ြုလို ်ြျိနတ်ွင ်

လို ်ရဆာငရ်မည  ်အရာမျာေး-

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယူသူ၏ ကကိြုေးဖိုနေ်း    

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးသည  ်ရအဂျငစီ်အလိိုက် ဖိုနေ်းရြေါ်ဆိိုရန် လမ်ေးညွှန်

▪ ရအဂျငစီ်၏ TVV ရြေါ်ဆိိုြအြမ   ဖိုနေ်းန  ါတ်မျာေး

▪ ဝနထ်မ်ေး၏ Santrax အိိုင်ီ ီ

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယူသူ အိိုင်ီ မီျာေး

▪ ဝနရ်ဆာငမ်ှု ခ ြုလို ်ြ  ခြငေ်းအတွက် Sandata ဝနရ်ဆာငမ်ှု ကိုီ်
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 ကသ်ယွမ်ှုအ  ိုေးသတခ်ြငေ်း

▪ ရထာက ်  ရ ေးသည  ်ရအဂျငစ်မီ ှလိိုအ ် ါက၊ မညသ်ည ်

လို ်ရဆာငမ်ှုအတကွက်ိိုမဆိို အတကွ ်ကိီု န်  ါတ်

▪ ရထာက ်  ရ ေးသည  ်ရအဂျငစ်မီ ှလိိုအ ် ါက၊ သာွေးရရာကမ်ှု နငှ  ်

ဝနရ်ဆာငမ်ှုအတကွ ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု ရယသူမူ ှအတညခ် ြုရ ေးရန်
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 ကသ်ယွမ်ှုအ  ိုေးသတခ်ြငေ်း

▪ ရထာက်   ရ ေးသည  ်ရအဂျငစီ်သည ်ဝနထ်မ်ေးထ မှ သွာေးရရာက်မှုအတွက် 

လို ်ရဆာငမ်ှုမျာေးနငှ  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယူသူ၏ အတညခ် ြုြျက်ကိို လိိုအ ် ါက၊ ရြေါ်ဆိိုမှု 

လမ်ေးညွှနထ် မှ အဆင မ်ျာေးအာေးလ ိုေးကိို လိိုက်နာရမညခ်ဖစ်သည။် မက်ရဆ ြျ်မှ “Thank you, 

bye (ရကျေးဇူေးတင ်ါတယ်)။” ဟို ရဖာ်ခ  ါက ဖိုနေ်းရြေါ်ဆိိုမှု ပ ီေးဆ ိုေး ါသည။်

▪ ရထာက်   ရ ေးသည  ်ရအဂျငစီ်မှ လို ်ရဆာငမ်ှုမျာေးနငှ  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုရယူသူ၏ 

အတညခ် ြုြျက် မလိိုအ ် ါက၊ ဝနရ်ဆာငမ်ှုကိုီက်ိို ထည သ်ွငေ်းပ ီေး အတညခ် ြုပ ီေး ါက 

ဝနထ်မ်ေးမျာေးမှ ဖိုနေ်းြျနိိုင ်ါသည။် 
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ဝန်ရ ာငမ်ှုကိုဒ ်စာရငေ်း 

ဝန်ရ ာငမ်ှုကိုဒ ်(Portal 

(ရ ေါ်တယ)်)
SMC ဝန်ရ ာငမ်ှုကိုဒ ် TVV ဝန်ရ ာငမ်ှုကိုဒ်

T1019
15 မနိစက်ကာ တစက်ိိုယရ်ရ 

ခ ြုစိုရစာင ရ် ာှကရ်ရေး ဝနရ်ဆာငမ်ှု
10

T1020 တစရ်ကတ်ာ တစက်ိိုယရ်ရ ရစာင ရ် ာှကမ်ှု 25

S5125
15 မနိစက်ကာ အရထာကအ်ကခူ ြု 

ရစာင ရ် ာှကမ်ှု။
15

S5126
အရထာကအ်ကခူ ြု အမိတ်ိိုငရ်ာရရာက ်

ရစာင ရ် ာှကမ်ှု/တစရ်ကတ်ာ
20

အတွွဲလိိုက် (IRIS သေီးသန  ်) အတွ လိိုက ်– PCS နငှ  ်SHC 30
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လို ်ငန်ေး အိိုငဒ်ီ စာရငေ်း

လို ်ငနေ်း အိိုင်ီ ီ လို ်ရဆာငြ်ျကအ်ရကကာငေ်း ရဖာ်ခ ြျက်
လို ်ငနေ်း 

အိိုင်ီ ီ
လို ်ရဆာငြ်ျကအ်ရကကာငေ်း ရဖာ်ခ ြျက်

100 ရရ နေ်းခဖင  ်ရရြျိြုေးရ ေးခြငေ်း/ရရြျိြုေးကနထ် တငွ် ရရြျိြုေးရ ေးခြငေ်း 105 အဝတဝ်တရ် ေးခြငေ်း/အဝတလ် ရ ေးခြငေ်း

110 အဂဂ ါအစိတအ် ိိုငေ်းအတိုမျာေး/စညေ်းရရသာကျ ်မျာေး/ TEDS 115 ပဖီေးလမိ်ေးခ ငဆ်ငရ် ေးခြငေ်း

120 အစာေးစာေးရာတငွ ်ကညူရီ ေးခြငေ်း 125 သွာေးလာခြငေ်း

130 ရနရာရရွှွဲ့ ခြငေ်း 135 သန  စ်ငြ်နေ်းဝငခ်ြငေ်း

200 ဝမ်ေးမှနရ်အာင ်ဂရိုစိိုကရ် ေးခြငေ်း (MOT) 205 ရဆေး ိိုကသ်ွငေ်းသည ရ်နရာကိို ဂရိုစိိုကရ် ေးခြငေ်း (MOT)

210 ဂရိုစိိုကရ်မည အ်ဆင မ်ျာေးစွာ ါရသာ လနူာရနရာြျရ ေးမှု (MOT) 215 အစာ ိိုကသ်ွငေ်းသည ရ်နရာကိို ဂရိုစိိုကရ် ေးခြငေ်း (MOT)

220 ဆေီးြျိြုရသွေးြျိြုတိိုငေ်းစက ်(MOT) 225
ရဆေးဝါေးမျာေး-ရဆေးရသာကရ်န ်အကအူညရီ ေးခြငေ်း/သတရိ ေးခြငေ်း 

(MOT)

230 အဆစ်အခမစ် အရကေွးအဆန   ်လို ်နိိုငစ်ွမ်ေး (MOT) 235 အသက ်ှှူစက ်အကအူည ီ(MOT)

240 အသာေးအရရ ထနိေ်းသမိ်ေးရစာင ရ် ှာကမ်ှု (MOT) 245 အစာ ိိုကခ်ဖင  ်အစာထည ရ် ေးခြငေ်း (MOT)

250 အသက ်ှငသ်နမ်ှုအတကွ ်အရရေးအကကေီးဆ ိုေး လကခဏာမျာေး (MOT) 255 ီဏရ်ာ ခ ြုစိုရစာင ရ် ှာကမ်ှု (MOT)

300 မျကမ်ှန/်နာေးကကာေးကရိိယာ(မျာေး) ထနိေ်းသမိ်ေးရစာင ရ် ှာကမ်ှု 305 အမိ်မှုကစိစထနိေ်းသမိ်ေးမှု

310 အဝတရ်လ ာ်ခြငေ်း 315 အစာေးအရသာက/် ကိုနစ် ို စစညေ်းမျာေး ဝယယ်ခူြငေ်း
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▪ EVV ရဖာက်သည် ဝနရ်ဆာငမ်ှုကိို ဖိုနေ်း 833-931-2035၊ တနလဂာ–ရသာကကာ၊ 

န နက် 7:00 နာရီမှ ညရန 6:00 အထ။ိ

▪ VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov တွင ်အေီးရမေးလ် အကူအညီရယူရန်

▪ သတငေ်းအြျက်အလက်ရကကာငေ်းအတွက် EVV ဝက်ဘစ်ာမျက်နာှ

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

• သငတ်နေ်း ရငေ်းခမစ်မျာေး

• Wisconsin  ိှ EVV

• ForwardHealth Portal (ရ ေါ်တယ်)

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


ရကျေးဇ ေးတင ်ေါသည်


