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တ ၢ်က  ၢ်ထဆံကိမိ ၢ်ကဒါက ့ၤတ ၢ်တိပၢ််ပၢ်တ် ၢ်

▪ FVV တ ၢ်က  ၢ်ထဆံကိမ ိၢ်

▪ တ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ 

▪ FVV တ ၢ်မ့ၤအက ိ့ၤအက ျဲ

▪ တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါက ့ၤ FVV  ်ီးလ 

▪ FVV တ ၢ်် ပၢ်် ါ

▪ FVV တ ၢ်ဃ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်က တ ၢ်ချဲ
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၀ီၢ်  ၢ်သ ျဲအကါဒ ိၢ်တ် ၢ်

▪ Fixed Visit Verification (တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအ အံမံတ ၢ်အ  ၢ် ီး) (FVV) —

တ ၢ်မ့ၤအက ျဲလ ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိအဂ  ၢ်လ ကန ပၢ်လ ့ၤ/ဟီးထ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ 

တ ၢ်ဒတိ ၢ်ဂ ့ၤလ အ ံၢ်လျဲီးသထ နီံးအက ိ့ၤအက ျဲ

လ  ်ီးလ လ  ့်ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအဟံ ၢ်အ  ့်ၤန   ၢ်လ ့ၤ.

▪ Numeric Code (န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်) —တ ၢ်အ့ံၤမ  ၢ်၀ီၢ်ျဲန  ၢ်ဂံ ၢ်ဃ ်    ၢ်လ အဒ ီးနျဲ ၢ်အ ီးလ 

FVV  ်ီးလ အမျဲပၢ်  ၢ်အ  ်ခိ ၢ် ျ်ဲတ ၢ်ဆ  ၢ်လ ့ၤန  ၢ်ဆ  ၢ်အခါန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ Visit (တ ၢ်လျဲ့ၤဟီး) — မ  ၢ်န  ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအဂ  ၢ်

လ အဟံ ၢ်အ  ့်ၤန   ၢ်လ ့ၤ.
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၀ီၢ်  ၢ်သ ျဲအကါဒ ိၢ်တ် ၢ်

▪ Client (် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်)—ကရ ်ိ မ တမ  ၢ် ် ့ၤန ပၢ်လ ့ၤ် ၢ်ဃ ပၢ်တ ၢ်လ အမ့ၤ

န   ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ ်  ိ Wisconsin Medicaid 

▪ Employee (် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ)—် ့ၤ (် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ) 

လ အဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲဆ ်  ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတဂ့ၤ မ တမ  ၢ်

အါန   ၢ်အန   ၢ်အအ ိၢ်.

▪ Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂ ံ ၢ်—န  ၢ်ဂ ံ ၢ်လ ့ၤဆ လ က   ၢ်ညါ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ,

ဘ ၢ်တ ၢ်ထ ီးထ  ၢ်ဟ  ၢ်လ ့ၤအ ့ၤလ ForwardHealth Portal (  ်ီးထ  ၢ်)



FVV တ ၢ်က  ၢ်ထဆံကိမိ ၢ်
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FVV တ ၢ်က  ၢ်ထဆံကိမိ ၢ်

▪ FVV စ ီးကါအ ံၢ်လျဲီးသထ နီံး  ်ီးလ ် ိ

လ တ ၢ်ကထ ထ  ၢ်အ ့ၤလ တ ၢ်အမျဲပၢ််ံီးခိ ၢ်လ ဟ ံၢ်အ် ့ၤ

▪ FVV  ်ီးလ ဒ ီးအ ိၢ်ထ  ၢ် န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်ဃ ်    ၢ်

လ တ ၢ်က ျဲီးက ိီးထအံ ့ၤဆ တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်ဒ ီးမ  ၢ်န့ံၤမ  ၢ်  လ 

Sandata အက ိ့ၤအက ျဲအ် ့ၤန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪  ်ီးလ လ ကဟျဲဒ ီးမံ့ၤ်န  ၢ်ဃ ပၢ်ဒ ီး Sandata ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ

ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ် ဒ ီး Sandata 

် ့ၤဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 
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FVV တ ၢ်က  ၢ်ထဆံကိမိ ၢ်

▪ FVV  ်ီးလ အ့ံၤမ  ၢ်၀ီၢ်ျဲ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအလ  ၢ်လ ခံကတ  ၢ်အ တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖိိှ ၢ်တ ၢ်မဲၤအက  . 

▪ တ ၢ်တ ျဲဃ ပၢ် FVV  ်ီးလ 

  ထျဲလ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတဂ့ၤဒ ီး် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ တဂ့ၤ မ တမ  ၢ်Fiscal 

Employer Agency (က ိ ၢ်စ ဂ  ၢ်၀ီၢ် တ ၢ်မ့ၤကစ ၢ်ခ  ၢ်စီးကရ ) (FEA) အဘ  ၢ်စ ့ၤၤ့ိၤန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ ် ့ၤဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ အါ် မ  ၢ်ဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ် ၢ်ဆ 

် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတဂ့ၤဃ န   ၢ်, ် ့ၤဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ တ  ်စ ပၢ်စ ပၢ်န   ၢ် ကမ့ၤလိပၢ်

FVV  ်ီးလ လ ့ၤဆ ဒ ၢ်တ ၢ်လ အ၀ီၢ်ျဲ   ၢ်အ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိတ် ၢ်ကစ ီးကါ၀ီၢ်ျဲဒ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ.
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FVV တ ၢ်က  ၢ်ထဆံကိမိ ၢ်

် ့ၤဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ မ တမ  ၢ်FEA ကဘ ၢ်အ  ၢ်အ ီးလ -

• တ ၢ်ဆကိမိ ၢ််ပၢ်စ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ် ၢ်လ ကဟ  ၢ်စိဟ  ၢ်ကမ ့ၤအ ့ၤအါန   ၢ်60   န   ၢ်လ ့ၤ.

• ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတအ ိၢ်ဒ ီးဟံ ၢ်လ တျဲစိ မ တမ  ၢ်VoIP ဟံ ၢ်လ တျဲစိဘ ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ.

• ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤမ  ၢ်ဂ ့ၤ ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိမ  ၢ်ဂ ့ၤတအ ိၢ်ဒ ီး လ တျဲစိ့ၤခ းီးစိ့ၤ မ တမ  ၢ်ထျဲီးဘလျဲီး  ်ီးလ လ 

အဆ  ၢ်ထ ျဲမ့ၤစ ့ၤ Sandata Mobile Connect (လ တျဲစိစိပၢ်စ တ ၢ်ဆျဲီးက  ) mobile visit 

verification (လ တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးခ ် ိလ တျဲစိစိပၢ်စ တ ၢ်အ  ၢ် ီး) တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ  ်ိ ၢ်အဂ  ၢ်န တဂ့ၤဘ ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 

• ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအ ိၢ်ဒ ီး လ တျဲစိခ းီးစိ့ၤ မ တမ  ၢ်ထျဲီးဘလျဲီး, ဘ ၢ်ဆ ၢ်တ ၢ်အ့ံၤတ ၢ်စ ီးကါအ ့ၤတ  လ 

electronic visit verification (တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးခ ် ိအ ံၢ်လျဲီးသထ နီံးအက ိ့ၤအက ျဲတ ၢ်အ  ၢ် ီး) (EVV) 

တ ၢ်် ည ိၢ်တ် ၢ်အဂ  ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ.



ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV 

ပ းလ ဒၢ်လ  ၢ်
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ မ တမ  ၢ်FEAs 

လ ိၢ်ဘ ၢ်  ်ီးလ လ ့ၤ. 

▪ န ပၢ်လ ့ၤဆ Sandata EVV Portal (  ်ီးထ  ၢ်) အ် ့ၤ.

▪ ဃ က  ၢ််  ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတက  ၢ်.

▪ စ ံ ၢ်လ ့ၤတ ၢ်ဘ  ဘ ၢ်တ ၢ်် န  ၢ် လ ကန ပၢ်လ ့ၤဆ Edit 

Client (တ ၢ်ဘ  ဘ ၢ်် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ) အမျဲပၢ်  ၢ်.
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ လ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ

Personal (န  ၢ်တဂဲၤ) 

ထျဲီး(ဘ)-

• ်ပၢ်် ါထ  ၢ်

တ ၢ် မံ မိီးလ  ၢ်အ ိၢ်ဆီိးထီံးလ 

အဘ ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 

• စံ ၢ်လ ့ၤ Request Device 

(လ ိၢ်ဘ ၢ်ပ းလ ). 
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ ်ပၢ်ဂ  ၢ်် ပၢ်က  ့ၤ Device Type 

(ပ းလ အကလ  ၢ်) န   ၢ် မ  ၢ်၀ီၢ်ျဲ FVV 

 ်ီးလ လ ့ၤ. 

▪ စံ ၢ်လ ့ၤလ FVV Device 

Attestation Notice 

(ပ းလ တ ၢ်အ  ၢ်သးတ ၢ်ဘးိဘ ၢ်သ  ၢ်ညါ) 

် ပၢ်ဘ ီးစျဲအ  ်ခိ ၢ်.
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ ်ီးဒ ီးတ  ၢ်လိပၢ် FVV Device Attestation Notice (  ်ီးလ တ ၢ်အ  ၢ် ီးတ ၢ်ဘီိးဘ ၢ်   ၢ်ညါ)
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ ဃ ထ ရ  ဒ ံ ၢ်ယိ ၢ်န  ၢ်ဆ  ၢ်

ျ်ဲ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအလ  ၢ်အ ိၢ်ထီံးအက့်ၤ.

▪ လ  ၢ်အ ိၢ်ဆီိးထီံးအ့ံၤမ  ၢ်တဘ ၢ်န   ၢ်, ထ န ပၢ်လ ့ၤ

လ  ၢ်အ ိၢ်ဆီိးထီံးလ အ်ိီး ျဲစီးဒ ီးတ ၢ် မံ 

မိီးအ ့ၤ  လ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ Personal 

(န  ၢ်ကစ ၢ်) ထျဲီး(ဘ) အ  ်ခိ ၢ်. 

က  ၢ်တ ၢ်နျဲ ၢ်လ ့ၤဘ ံၢ်ဒ ံ ၢ်အ ိၢ် -

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

administrators.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ ထ န ပၢ်လ ့ၤတ ၢ်ဆ  ထ  ၢ်ဆ  လ ့ၤ်နပံၢ်လ ထကံ ျဲ

တ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲ,  မ  ၢ်အ ိၢ်တမံ့ၤလ ၢ်လ ၢ်, 

လ ကဒ ီးနျဲ ၢ်် ါအ ီးလ 

တ ၢ်ဆ  ထ  ၢ်ဆ  လ ့ၤ်နပံၢ်မံ့ၤ်န  ၢ်လ ထကံ ျဲ လ 

Special Shipping Instructions 

(တ ၢ်ဆ ိထ  ၢ်ဆ ိလ ဲၤပနံ ၢ်မံဲၤပန  ၢ်လ ထကံ  

တ ၢ်န  ၢ်လ ဲၤ) က  ့ၤအ် ့ၤတက  ၢ်.

▪ စံ ၢ်လ ့ၤ Complete Device Request 

(မဲၤ၀ံၤံဲၤတ ၢ်ဃ ထ  ၢ်ပ းလ ). 
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ စံ ၢ်လ ့ၤ OK (အ ိၢ်ခ  ၢ်)

လ က်ပၢ်ဂ  ၢ်် ပၢ်က  ့ၤတ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်

အဂ  ၢ်တက  ၢ်.

▪ Device successfully 

requested 

(တ ၢ်ဃ ထ  ၢ်ပ းလ က ထ  ၢ်လ ိၢ်ထ  ၢ်)

တ ၢ်ကစ  ၢ်ကဟျဲ် ါထ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 
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FVV  ်ီးလ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ

▪ တ ၢ်ကဆ  လ ့ၤ  ်ီးလ ဆ လ  ၢ်အ ိၢ်ဆီိးထီံးလ တ ၢ်

ဃ ထ အ ့ၤဒ ီး

တ ၢ်နျဲ ၢ်လ ့ၤလ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤဒ ီး် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိအ

ဂ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 

▪  ်ီးလ ကအ ိၢ်လ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအဟံ ၢ်

တ ့ၤလ တ ၢ်တစ ီးကါအ ့ၤလ ့ၤဘ ၢ်တစ န   ၢ်တက  ၢ်. 

▪  ်ီးလ ကဘ ၢ်စျဲဘ ီးဒ ီးတ ၢ်အမျဲပၢ်  ၢ်လ ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်

မ့ၤစ ့ၤ အတ ၢ်အ ိၢ်တ ၢ်ဆီိးလ  ၢ်အ် ့ၤန   ၢ်လ ့ၤ. 

တ ၢ်က ီးလ ့ၤတ ၢ်စျဲလ အ ိၢ်ခံခ ခံက့်ၤလ ပၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 



FVV တ ၢ်မဲၤအက ိဲၤအက  
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FVV တ ၢ်မ့ၤအက ိ့ၤအက ျဲ

FVV ်ပၢ်် ါထ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤအက ျဲမ  ၢ်၀ီၢ်ျဲ တ ၢ်မ့ၤအက ျဲခံ် တ  ၢ်-

▪ ခ ်  ိတ ၢ်စ ီးကါ FVV  ်ီးလ အဃ,ိ ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ် ့ၤဃပၢ် တ ၢ်န ပၢ်လ ့ၤန  ၢ်ဂ ံ ၢ်ခ    ၢ်

ျ်ဲတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤစီးထ  ၢ်အကတ  ၢ် ဒ ီးတ ၢ်ဟီးထ  ၢ်န  ၢ်ဂ ံ ၢ်ခ    ၢ် ျ်ဲတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤကတ  ၢ်

အကတ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ ျ်ဲတ ၢ်မ့ၤ် ျဲ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ၀ံီၢ့်ၤအလ  ၢ်ခံ ဒ ီး ျ်ဲ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိန  ပၢ်လ ့ၤစ ီးကါလ တျဲစအိခါ,

အ၀ီၢ်ျဲ   ၢ်ကီိး၀ီၢ်ျဲ FVV န  ၢ်ဂ ံ ၢ်ခ    ၢ်ခံ်    ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

တ ၢ်ဆ းလ ဲၤမံဲၤ

▪ ဆ  ၢ်လ ့ၤဒ ီး်  ၢ်လ ့ၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခံ်န  ၢ်လ  ်ီးလ အ  ်ခိ ၢ်တက  ၢ်.

▪ က ျဲီးလ ့ၤန  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်ဃ ်    ၢ်တက  ၢ်. 

တ ၢ်ကလိ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်အ့ံၤလ ခံ ျ်ဲတ ၢ်ကိီးလ တျဲစိလ တ ၢ်

လျဲ့ၤဟီးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤအခါန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်အ့ံၤ်ပၢ်် ါထ  ၢ် တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအမ  ၢ်န့ံၤဒ ီး

တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးစီးထ  ၢ်အဆ ကတ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ.



21

ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

တ ၢ်ဟးထ  ၢ်

▪ ဆ  ၢ်လ ့ၤဒ ီး်  ၢ်လ ့ၤန  ၢ်ဆ  ၢ်ခံ်န  ၢ်လ  ်ီးလ အ  ်ခိ ၢ်

တက  ၢ်.

▪ က ျဲီးလ ့ၤန  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်ဃ ်    ၢ်တက  ၢ်. 

တ ၢ်အ့ံၤတ ၢ်ကလ ိၢ်ဘ ၢ်အ ့ၤလ ခံ

ျ်ဲတ ၢ်ကီိးလ တျဲစိလ တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအဂ  ၢ်အခါန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်အ့ံၤ်ပၢ်် ါထ  ၢ်

တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအမ  ၢ်န့ံၤဒ ီးတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးကတ  ၢ်

အဆ ကတ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 
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ကဘ ၢ်ဃ ထ  ၢ် FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ FVV  ်ီးလ ဒ ီးနျဲ ၢ်န  ၢ်ဂ ံ ၢ်ခ    ၢ်ဃ ်    ၢ် ျ်ဲတ ၢ်စ ံ ၢ်လ ့ၤအ ့ၤတဘ  စ ပၢ်စ ပၢ်အ

ခါန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ န  ၢ်ဂ ံ ၢ်ခ    ၢ်ဆ တလျဲကီိးမီံးနီံးဒျဲီးန   ၢ်လ ့ၤ. 

တ ၢ်မ  ၢ်ဆ  ၢ်လ ့ၤအ ့ၤလ တမီံးနီံးအတ  ၢ််  ့ၤန   ၢ်, န  ၢ်ဂ ံ ၢ်ကမ  ၢ်တခါဃ န   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ တ ၢ်မ  ၢ်ဆ  ၢ်အ ့ၤအါန   ၢ်ဃ မီံးနီံး ျ်ဲတ ၢ်် ီးအခ  ၢ်ထီံးတဘ  ၀ံီၢ့်ၤအလ  ၢ်ခနံ   ၢ်, 

န  ၢ်ဂ ံ ၢ်ခ    ၢ်အ  န   ၢ် ကဘ ၢ်တ ၢ်စ ီးကါအ ့ၤဒၢ်

တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအဆ ကတ  ၢ်ကတ  ၢ်အ ီိး န   ၢ်လ ့ၤ.
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တ ၢ်် ပၢ်် ါထ  ၢ် FVV 

တ ၢ်လျဲ့ၤထ ံၢ်လပိၢ် ီးတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ် ိ ၢ်

တ ၢ်န   ၢ်အလ  ၢ်ခ,ံ ျ်ဲ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိန ပၢ်လ ့ၤစ ီးကါလ တျဲစိ  အခါန   ၢ်, အ၀ီၢ်ျဲ   ၢ်ကမ့ၤ် ျဲ့ၤ

တ ၢ်် ပၢ်် ါထ  ၢ် FVV တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအ်တ  ၢ်လ ခံကတ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ အ ိၢ်ခိီးအစ ့ၤကတ  ၢ်15 မံီးနီံး ျ်ဲဒီိးန   ၢ်တ ၢ်ဟီးထ  ၢ်န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ် လ FVV 

 ်ီးလ တခ းီးလ ကိီးအခါန   ၢ်တက  ၢ်. 

▪ တ ၢ်ကိီးတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးန   ၢ် ကဘ ၢ်တ ၢ်ကိီးအ ့ၤလ တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးစီးထ  ၢ်န  ံ အတ  ၢ််  ့ၤန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ ထ န ပၢ်လ ့ၤ FVV  န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်တ် ၢ်ဒ ီးတ ၢ်ကိီးလ တျဲစိတဘ  တက  ၢ်.
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▪ စ ီးကါ Call Reference Guide (တ ၢ်ကိီး သတျဲ့ၤတ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲ) 

(CRG) လ တ ၢ်ဆ  ဃ ပၢ်ဒ ီး FVV  ်ီးလ လ 

တ ၢ်နျဲ ၢ်လ ့ၤတ်တ  ၢ်ဘ ၢ်တ်တ  ၢ်အဂ  ၢ်တက  ၢ်. 

▪ စ ီးကါ ခ  ၢ်စီးကရ လ တျဲစိန  ၢ်ဂံ ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ့ၤအက ါတခါခါ

လ ကကိီးတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအဂ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

▪ လ က်ပၢ်ဂ  ၢ်် ပၢ်က  ့ၤ၀ီၢ်ျဲဒ ၢ်လ နစ ီးကါ FVV CRG အဂ  ၢ်, 

်ပၢ်ဂ  ၢ်် ပၢ်က  ့ၤ CRG “Features” ("တ ၢ်ဂ  ၢ်န  ၢ်န  ၢ်") အက ပၢ်ဒ ီးနျဲ ၢ်

"Fixed Visit Verification (တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးအ အံမံတ ၢ်အ  ၢ် ီး) 

- မ  ၢ်."

တ ၢ်် ပၢ်် ါထ  ၢ် FVV 

တ ၢ်လျဲ့ၤထ ံၢ်လပိၢ် ီးတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ် ိ ၢ်
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တ ၢ်် ပၢ်် ါထ  ၢ် FVV 

တ ၢ်လျဲ့ၤထ ံၢ်လပိၢ် ီးတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ် ိ ၢ်

▪ ျ်ဲကိီး FVV န  ၢ်ဂံ ၢ်အခါ, Sandata ဟ  ၢ်လ ့ၤက ိပၢ်တ ၢ်ဃ ထ လ လပၢ်တ် ၢ်လ 

တ ၢ်ကိီးလ တျဲစိ အဂ  ၢ်-
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တ ၢ်် ပၢ်် ါထ  ၢ် FVV 

တ ၢ်လျဲ့ၤထ ံၢ်လပိၢ် ီးတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ် ိ ၢ်

တ ၢ်အ ိၢ်ဒ ီးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလံလ ကကိီးန  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်တ် ၢ်-

▪ ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိအ Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်

▪ Sandata ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်

▪ တ ၢ်န ပၢ်လ ့ၤန  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်ဃ ်    ၢ် (မ့ၤန   ၢ်် ျဲတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးစီးထ  ၢ်အခါ) 

▪ တ ၢ်ဟီးထ  ၢ်န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်ဃ ်    ၢ် (မ့ၤန   ၢ်် ျဲတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးကတ  ၢ်အခါ)

▪ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ် ခံ်   ၢ်

▪ တ ၢ်မ့ၤ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်  ်   ၢ်, ျ်ဲ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ မ  ၢ်ဃ ထ  ၢ်အခါ
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FVV Data Collection Log 

(တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ် ိ ၢ်တ ၢ်မ့ၤန  ၢ်မ့ၤဃါ)
FVV Data Collection Log 

(တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ် ိ ၢ်တ ၢ်မ့ၤန  ၢ်မ့ၤဃါ) 

အဒနိ   ၢ် တ ၢ်ဃ ထ ံၢ်အ ့ၤ လ 

Wisconsin EVV 

Supplemental Guide 

(တ ၢ်မ့ၤ် ျဲ့ၤထ  ၢ်စ ့ၤတ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲ) -

တ ၢ်် ိပၢ်ထ ျဲ F   န   ၢ်လ ့ၤ.
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Service Code List (တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤန  ၢ်ဂံ ၢ်စရ )

Service Code 

(တ ၢ်မဲၤစ ဲၤန  ၢ်ဂံ ၢ်) 

(HCPCS)

SMC တ ၢ်မဲၤစ ဲၤန  ၢ်ဂံ ၢ် FVV တ ၢ်မဲၤစ ဲၤ

န  ၢ်ဂံ ၢ်

T1019
Personal Care Svc 

(န  ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ)/15 မံီးနီံး
10

T1020 န  ၢ်တဂ့ၤတ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ/  25

S5125
Supportive Home Care 

(တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ျဲမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃ တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ)/15 မံီးနီံး
15

S5126
Supportive Home Care 

(တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ျဲမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃ တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ)/  
20

Combo (ခ  ၢ်ဘ ိၢ်) (ထ IRIS ဧဲိၤ) COMBO (ခ  ၢ်ဘ ိၢ်) -PCS & SHC 30
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တ ၢ်မ့ၤ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်စရ 
တ ၢ်မ့ၤ ID 

တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂ ံ ၢ်
တ ၢ်မ့ၤတ ၢ်် ပၢ်် ါ

တ ၢ်မ့ၤ ID 

တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂ ံ ၢ်
တ ၢ်မ့ၤတ ၢ်် ပၢ်် ါ

100 တ ၢ်လ  ၢ်ထ/ံတ ၢ်လ  ၢ်ထလံ  ၢ်န ိ 105 တ ၢ်က တ ၢ် ီိး/တ ၢ်ဆ တလျဲ

110 ခ  ၢ်အယ ့ၤ/တ ၢ််   ၢ်ဆ  ိၢ်/TEDS 115 တ ၢ်ခ ခံ ိၢ်ခ နံ ၢ်တ ၢ်ကဆ ျဲကဆ  

120 ် ့ၤတိစ ့ၤမ့ၤစ ့ၤဒ ီး/တ ၢ်ဟ  ၢ်ဒ ီးအ  ၢ်တ ၢ် 125 တ ၢ်  ီးထ  ၢ်  ီးလ ့ၤ

130 တ ၢ်ဆ  ခ ဆ တလျဲ 135 တ ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ဟီးလ  ၢ်

200 Bowel Program (အ  ၢ်က ိ့ၤ  ်ညါတ ၢ်တိပၢ်က ျဲ့ၤ) (MOT) 205 Catheter Site Care (တ ၢ်   ်  ့ၤဘလိ    ံၢ်က ိ့ၤလ  ၢ်က၀ီၢ် ့ၤတ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ) (MOT)

210 Complex Positioning (တ ၢ်် ပၢ်တ ၢ်လ  ၢ်တ ၢ်က ျဲတ ၢ် ဘ ံၢ်ဘ  ၢ်) (MOT) 215
Feeding Tube Site Care (တ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်က ိ့ၤဘတိ ၢ်လ  ၢ်တ ၢ်က ျဲတ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ)

(MOT)

220 Glucometer (ကလ ခမိထံ  ၢ်) (MOT) 225
Medications: Assist/Remind (က  ံၢ်က  -

တ ၢ်တိစ ့ၤမ့ၤစ ့ၤ/တ ၢ်မ့ၤ   ၢ်န  ၢ်ထ  ၢ်) (MOT)

230 Range of Motion (တ ၢ်ဟ ီးတ ၢ်ဂျဲ့ၤတ ၢ်ရျဲ ၢ်လ ့ၤ) (MOT) 235 Respiratory Assistance (တ ၢ် ါထ  ၢ် ါလ ့ၤတ ၢ်တိစ ့ၤမ့ၤစ ့ၤ) (MOT)

240 Skin Care (်ံီးဘ  ၢ်တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ) (MOT) 245 Tube Feeding (တ ၢ်ဟ  ၢ်ဒ ီးအ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်က ိ့ၤဘ)ိ (MOT)

250 Vital Signs (န  ၢ်ခမိ ိ ၢ််   ၢ်အကါဒ ိၢ်က  ၢ်ဂ ့ၤအ်န  ၢ်တ် ၢ်) (MOT) 255 Wound Care (တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲတ ၢ််  ့ၤလ  ၢ်) (MOT)

300 Eyeglass/Hearing Aid(s) Care (မျဲပၢ်ဒီိး/တ ၢ်န ၢ်ဟ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ  ်ီးလ တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ) 305 တ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲဟံ ၢ်ဃ 

310 တ ၢ်ဆ  ၢ်တ ၢ်က တ ၢ် ီိး 315 တ ၢ်အ  ၢ်တ ၢ်အ /တ ၢ််   ့ၤ်နပံၢ်ရကိ ီး



ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါက ဲၤ FVV 

ပ းလ ဒၢ်လ  ၢ်
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ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါက ့ၤ FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ တ ၢ်ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါက ့ၤ  ်ီးလ ျ်ဲ -

• ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိအ ိၢ်ဒ ီးအခ ျဲီးလ ကန ပၢ်လ ့ၤစ ီးကါ EVV တ ၢ်မ့ၤအက ျဲအဂ့ၤတခါအခါ.

• ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတအ ိၢ်ဒ ီးတ ၢ်စိတ ၢ်ကမ ့ၤလ ကမ့ၤန   ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ် ၢ်လ ့ၤဘ ၢ်အခါ.

• ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ မ တမ  ၢ်FEA န   ၢ်အစိအကမ ့ၤတအ ိၢ်လ 

ကဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ် ၢ်လ ့ၤဘ ၢ်.

• တ ၢ်တစ ီးကါ  ်ီးလ လ ဃ လါအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ.

•  ်ီးလ ဒ ီးနျဲ ၢ်တ ၢ်ကစ  ၢ်လ အကမ ၢ်န   ၢ်လ ့ၤ.
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ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါက ့ၤ FVV  ်ီးလ ဒၢ်လျဲ ၢ်

▪ လ ကဟ  ၢ်ကဒါက ့ၤ  ်ီးလ အဂ  ၢ်, ဆျဲီးက  Wisconsin EVV Customer 

Care (် ့ၤ်  ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ).

▪ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ တ ၢ်ကလ ိၢ်ဘ ၢ်အ ့ၤ ျ်ဲနကီိးတ ၢ်အကတ  ၢ် -

• ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ Medicaid ID

• Sandata ခ  ၢ်စီးကရ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်

• FVV  ်ီးလ န  ၢ်ဂံ ၢ်ရျဲ ၢ် (ဃ ထ ံၢ်လ ်နပံၢ်မံ့ၤ်န  ၢ် လ  ်ီးလ အလ  ၢ်ခံအ  ်ခိ ၢ် မ တမ  ၢ်

FVV တ ၢ်် ပၢ်် ါအ  ်ခိ ၢ်)

• ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအမံ့ၤဒ ီး Sandata ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်



FVV တ ၢ်ပ ၢ်ဖှ ါ
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FVV တ ၢ်် ပၢ်် ါ
▪ ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ တ် ၢ် စ ီးကါ FVV တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ့ၤတ ၢ်် ပၢ်် ါလ Sandata EVV Portal (  ်ီးထ  ၢ်) 

အ  ်ခိ ၢ်  န   ၢ်လ ့ၤ. တ ၢ်် ပၢ်် ါအ့ံၤဟ  ၢ်လ ့ၤ-

•  ်ီးလ န  ၢ်ဂံ ၢ်ရျဲ ၢ်

• ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ မံ့ၤ  ်ီးလ အံ့ၤ ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ့ၤအ ့ၤဆ 

•  ်ီးလ မ  ၢ်န့ံၤတ် ၢ်

•  ်ီးလ တ ၢ်အိ ၢ် ီးအမ  ၢ်န့ံၤတ် ၢ်



FVV 

တ ၢ်ဃ  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်က တ ၢ်ခ 
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FVV ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID န  ၢ်ဂံ ၢ်တ်ိီး ျဲစီး

“No FVV registered (တ ၢ်ဆ းလ ဲၤမံဲၤတအ ိၢ်ဘ ၢ်). Please re-enter the 

client ID or press the pound (#) key to continue (၀ံံၤသးစ ဲၤ

ထ န  ၢ်လ ဲၤကဒါက ဲၤ ပိဲၤစ းကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤ ID န  ၢ်ဂံ ၢ် မ တမ  ၢ်စ ံ ၢ်လ ဲၤ ပ  ၢ်တ ၢ်ပန  ၢ် (#)

န  ၢ်ဆ  ၢ်ခံလ ကဆ းလ ဲၤဆ ညါ.”)

▪ Santrax လ တျဲစိတ ၢ်ကစ  ၢ်အ့ံၤဟျဲ် ါထ  ၢ် ျ်ဲ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ မ  ၢ်ထ န ပၢ်လ ့ၤ Sandata 

် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်လ အကမ ၢ်အခါန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ တ ၢ်ကစ  ၢ်အ့ံၤကဟျဲ် ါထ  ၢ်စ  ၢ်က ီး

ျ်ဲ  ်ီးလ မ  ၢ်တမ့ၤတ ၢ်် ျဲတ ၢ်တစ ီးကါအ ့ၤဃ လါ၀ံီၢ့်ၤအလ  ၢ်ခံန   ၢ်လ ့ၤ. 
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FVV ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID န  ၢ်ဂံ ၢ်တ်ိီး ျဲစီး

် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိအတ ၢ်က တ ၢ်ချဲမ  ၢ်အ ိၢ်ဒ ီး Sandata ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID 

တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်န   ၢ်, အ၀ီၢ်ျဲ   ၢ်ကက ီး -

• ်ပၢ်ဂ  ၢ်် ပၢ်က  ့ၤ Sandata ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID 

တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်ဒ ီးထ န ပလ ့ၤကဒါက ့ၤန   ၢ်တက  ၢ်.

• ်ပၢ်လ ့ၤဒ ီးကီိးကဒ ီးအ  တဘ  , ထ န ပၢ်လ ့ၤန  ၢ်ဂံ ၢ်တ် ၢ်လ တ ၢ်် လ  ၢ် ီး န   ၢ်တက  ၢ်.

• ဆျဲီးက  ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ လ Sandata ် ့ၤစ ီးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID 

တ ၢ်အ  ၢ် ီးန  ၢ်ဂံ ၢ်လ အဘ ၢ်ဒ ီးကီိးက  ၢ်ကဒ ီးအ  တဘ  တက  ၢ်.
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ထ န ပၢ် FVV န  ၢ်ဂံ ၢ်လ အကမ ၢ်

"Invalid numeric code, please try again" (“န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ သ  ၢ်တဖိှးသ စး, 

၀ံံၤသးစ ဲၤထ န  ၢ်ကဒ းတဘ  တက  ၢ်.”)

▪ Santrax လ တျဲစိတ ၢ်ကစ  ၢ်အ့ံၤ် ါထ  ၢ် ျ်ဲ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ မ  ၢ်ထ န ပၢ်လ ့ၤ FVV 

န  ၢ်ဂံ ၢ််    ၢ်ဃ ်    ၢ်လ အကမ ၢ်အခါန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိ ကက ီးစံ ၢ်လ ့ၤ 1 လ ကထ န ပၢ်လ ့ၤကဒါက ့ၤ FVV န  ၢ်ဂံ ၢ််    ၢ်ဃ ်    ၢ် န   ၢ်လ ့ၤ. 

အ၀ီၢ်ျဲ   ၢ်ကမ့ၤတ ၢ်တဘ  ဃ လ ကဆျဲီးမ့ၤ FVV တ ၢ်ကီိးလ တျဲစိန   ၢ်လ ့ၤ. 

▪ တ ၢ်ကစ  ၢ်မ  ၢ်ဒ ဒီိးလပိၢ် ီးန   ၢ်, ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိကက ီး်ပၢ်် ါထ  ၢ် တ ၢ်လျဲ့ၤဟီးတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ  ်ိ ၢ်ဆ 

် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ ဒ ီးတ ၢ်ထ န ပၢ်လ ့ၤတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးလ န  ၢ်ကစ ၢ်က  န   ၢ်လ ့ၤ.
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တ ၢ်တထ န ပၢ်လ ့ၤ FVV န  ၢ်ဂံ ၢ်တ် ၢ်ဘ ၢ်.

“You have not entered any numeric codes. ("နတထ န  ၢ်လ ဲၤန  ၢ်ဂံ ၢ်ခ သ  ၢ်န တမံဲၤဘ ၢ်.) 

Press 1 to return or press the pound (#) key to continue.” (စ ံ ၢ်လ ဲၤ 1 

လ ကက ဲၤကဒါက ဲၤ မ တမ  ၢ်စ ံ ၢ်လ ဲၤပ  ၢ်တ ၢ်ပန  ၢ် (#) န  ၢ်ဆ  ၢ်ခံလ ကဆ းလ ဲၤဆ ညါအဂ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်.”) 

Santrax လ တျဲစိတ ၢ်ကစ  ၢ်အ့ံၤမ  ၢ်အ ိၢ်ထ  ၢ်န   ၢ်, ် ့ၤမ့ၤတ ၢ်် ိကက ီး -

▪ ်ပၢ်လ ့ၤလ တျဲစိ ျ်ဲတ ၢ်မ  ၢ်ဆ  ၢ်လ ့ၤကမ ၢ်ဘ ၢ် ဆ ၢ်အက  ၢ်် န  ၢ် (*) ဒ ီးတ ၢ်ကိီးလ တျဲစိတမ  ၢ်FVV 

တ ၢ်ကိီးအခါဘ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

▪ ထ န ပၢ်လ ့ၤကဒါက ့ၤ FVV န  ၢ်ဂံ ၢ်ခ    ၢ်, ျ်ဲနမ  ၢ်   ၢ်ညါ FVV န  ၢ်ဂံ ၢ်အခါန   ၢ် တက  ၢ်.

▪ ဆျဲီးက  ် ့ၤဟ  ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ  ၢ်စီးကရ , ျ်ဲတ ၢ်ကစ  ၢ်မ  ၢ်ဒ ကထ လိပၢ် ီး,

ဒ ီးတ ၢ်ထ န ပၢ်လ ့ၤတ ၢ်လျဲ့ၤဟီးလ န  ၢ်ကစ ၢ်က  န   ၢ်လ ့ၤ.



တ ၢ်မဲၤစ ဲၤတဖှ ၢ်
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ် ၢ်

▪ EVV Customer Care (် ့ၤ်  ့ၤစ ီးကါတ ၢ်က  ၢ်ထ ျဲ) ျ်ဲ 833-931-2035, 

မ  ၢ်တန့ံၤ–မ  ၢ်ယျဲ ၢ်န့ံၤ, ဂ ့ၤခ 7န ၢ်ရံ ၢ်.– ဟါခ 6 န ၢ်ရံ ၢ်.

▪ တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ျဲမ့ၤစ ့ၤအမံ (လ) ျ်ဲ VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

▪ EVV ် ပၢ်ယျဲ့ၤ န  ျ်ဲ https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm 

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤဘ ၢ်ဃီးဒ ီး-

• တ ၢ်မ့ၤလတိ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ် ၢ်

• EVV လ Wisconsin အ် ့ၤ

• ForwardHealth Portal (  ်ီးထ  ၢ်)

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


တ ၢ်ဘ  း


