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အကျဉ်းချျုပ် ရညရွ်ယ်ချကမ်ျ ်း

• Electronic visit verification (အမ်ိတိိုငရ် ရရ က် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းခခင််းကိို အလီကထ်ရရ 

နစ်နည််းလမ််းခြင ် အတညခ်ပျုချက)် (EVV) ရေတ ကိို ရငရွပ်းရချသထူံ မညက်  သိို  ရပ်းပိို  သ

ညက်ိို န ်းလညသ်ရ  ရပေါကခ်ခင််း။

• ယရန  သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ရစ င က်ကည ရ်န် Sandata EVV Portal 

(ရပေါ်တယ)် ေကရ် ် ိုတက်ိို အသံို်းခပျုခခင််း။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ရ  ရြွခခင််း၊ ခပနလ်ညသ်ံို်းသပ်ခခင််းန င ် တ ်း ်ီးခခင််း။

• ခခင််းချကခ်ြစ်သ ွ်းရသ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု အရခခအရနမျ ်းကိို ရခြရ င််းရန။်
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မ တကိ 

• အဓိကကျရသ အရခေါ်အရဝေါ်မျ ်း  လိိုက် 6
• EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု အ င  ်င ်  လိိုက် 8
• Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််း  လိိုက် 19
• ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း  လိိုက် 25
• ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း  လိိုက် 35
• အရကက င််းခပချကက်ိုေမ်ျ ်း  လိိုက် 43
• Sandata EVV ေကရ် ် ိုတ်  လိိုက် 47
• လစ်ဟ ရနရသ ဝနရ်  ငမ်ှုခခင််းချကမ်ျ ်းကိို အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း  လိိုက် 51



4

မ တကိ 

• ခွင ခ်ပျုချကမ်ရရသ ဝနရ်  ငမ်ှုခခင််းချကမ်ျ ်းကိို အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း  လိိုက် 59
• ကကျိုတငမ်သရိ ိသည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူတကွ် ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို

အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း  လိိုက် 68
• အမညမ်သိ ဝနထ်မ််းခခင််းချကမ်ျ ်းကိို အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း  လိိုက် 77
• ကိိုကည်မီှုမရ ိရသ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ ြိုန််း/အိိုငေ်ီ ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို

အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း  လိိုက် 83
• ရရ ကရ် ိချိန် သိို  မဟိုတထ်ကွခ်ွ ချိနက်ိို စ ရင််းသငွ််းခခင််း မခပျုလိုပ်သည ်

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း  လိိုက် 92
• အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ချိနည် ခိခင််း  လိိုက် 96
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မ တကိ 

• ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းကိို ရပေါင််းစည််းခခင််း  လိိုက် 101
• လကူိိုယတ်ိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ရပေါင််းထည ခ်ခင််း  လိိုက် 107
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ြနတ််ီးမည် န င ် ရခေါ် ိိုမှုခပျုလိုပ်ခခင််း  လိိုက် 112
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း  လိိုက် 114
• ရခေါ် ိိုမှုခပျုလိုပ်ခခင််း  လိိုက် 121
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ိိုငရ် စိစစ်အတညခ်ပျုမှု၊ ကလိိုင််းယင ်

လကမ် တန် င ် လိုပ်ငန််းစဉမျ ်း  လိိုက် 129
• GPS တညရ်နရ  လိိုက် 133
• မ ီခငမ််းစရ မျ ်း  လိိုက် 140
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အဓိကကျရသ အရခေါ်အရဝေါ်မျ ်း

• ရခေါ် ိိုမှု—EVV နည််းပည တစ်ခိုခိုမ တစ် င ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် ရရ ကရ် ိချိန်

သိို  မဟိုတ် ထကွခ်ွ ချိနက်ိို စ ရင််းသငွ််းခခင််း။

• ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူ—ူMedicaid ပရိိုဂရမ်မ တစ် င ် ဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်းရယသူည ် လတူစ်ဦ်း

• Dashboard (ေတရ် ် ိုတ)်—ယရန  အတကွ် ခခင််းချကရ် ိရနရသ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု

မျ ်း၏ အရခခအရနအမ န်

• ဝနထ်မ််း/ အလိုပ်သမ ်း—ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူတူစ်ဦ်း သိို  မဟိုတ် အမျ ်းကိို ရစ င ရ်ရ  က်

မှုရပ်းရရသ လတူစ်ဦ်း
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အဓိကကျရသ အရခေါ်အရဝေါ်မျ ်း

• FVV—Fixed Visit Verification (အမိ်တိိုငရ် ရရ က် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းမှုအ ်း သတ်မ တ်ကရိိယ 

တစ်ခိုခြင ် အတညခ်ပျုချက်)
• Santrax အိိုငေ်—ီTVV န င ် FVV တွင် အသံို်းခပျုရနအ်တကွ် Sandata မ ဝနထ်မ််းမျ ်းရရ ိသည ်

အိိုငေ်ီ နပံေါတ်

• SMC—Sandata Mobile Connect (Sandata မိို ိိုင််း ချိတ် က်မှု) အပလီရက်းရ င််း

• TVV—Telephonic Visit Verification (အမိ်တိိုငရ် ရရ က် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းမှုအ ်း

တယ်လီြိုန််းခြင ် အတညခ်ပျုချက်)
• Visit (သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု)—ဝနရ်  ငမ်ှု ရယူသထူံ အမိ်တိိုငရ် ရရ က် သိို  မဟိုတ် လူထိုအရခခ

ခပျု ရစ င ရ်ရ  က်ရရ်းရနရ မျ ်း သိို  လူကိိုယ်တိိုင် သ ွ်းရရ က၍် ရပ်းရသ ဝနရ်  ငမ်ှု



EVV သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု

သ သရာ
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

• ခငွ ခ်ပျုချက်ရရ ိထ ်းရသ သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုအတကွ် ရရ က်ရ ိချိနန်  င ် ထကွ်ခ ွချိနက်ိို

စ ရင််းသငွ််းရန် ဝနထ်မ််းမျ ်းသည် EVV နည််းပည ကိို အသံို်းခပျုသည။်

• လိိုအပ်ရသ အဓိကအချက်ရခခ ကခ်ျက်မ  - မညသ်ကူ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို ရရ ိတ လ ၊ မညသ်ကူ

ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းတ လ ၊ မညသ်ည ဝ်နရ်  ငမ်ှုကိို ရပ်းတ လ ၊ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို မညသ်ည ရ်နရ 

မ  ရပ်းတ လ ၊ ဝနရ်  ငမ်ှုရက်စွ ၊ န င ် ဝနရ်  ငမ်ှုစတငရ်ပ်းသည အ်ချိန/် ပပီ်း ံို်းသည အ်ချိန။်

• အဓိကအချက်ရခခ ကခ်ျက်စလံို်းကိို ကွနပ်ျျူတ ထ ၌ သမိ််းထ ်းပပီ်း အချက်အလက်အ ်းလံို်းသ

ည် မ နက်နတ်ိကျပပီ်း ခပညစ်ံို (“မ နက်နရ်ကက င််းအတညခ်ပျုပပီ်း”) သည အ်ခေါ ၎င််းကိို Sandata 

EVV Portal (ရပေါ်တယ်) ခပငပ်ရ ိ ပံိုမ န် ရငရွတ င််းခခံခင််းလိုပ်ငန််းစဉသိို  ရခပ င််းရရ ွေ့ နိိုငသ်ည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

• EVV ရေတ သည် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ် ခပျုခပငထ်နိ််းသမ်ိ်းမှုအတကွ်

သ ွ်းရရ ကရ်န် ရေတ စိုရ  င််းခံရခခင််းမ ရခပ င််းရရ ွေ့သည။်

• ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်းကိို မတငခ်ပမီ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းအ ်းလံို်းသည်

မ နက်နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုပပီ်းသည ် အရခခအရနတစ်ခိုတငွ် ရ ိသင သ်ည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု

• ခွင ခ်ပျုချကရ်ရ ိထ ်းရသ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုအတကွ် ရရ ကရ် ိချိနန်  င ် ထကွခ်ွ ချိ

နက်ိို စ ရင််းသငွ််းရန် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် EVV ကိို အသံို်းခပျုသည။်

• Wi-Fi န င ် TVV ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းန င ် ချိတ ်ကထ် ်းသည ် SMC မ တစ် င ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့

 ံိုမှုတစ်ခိုကိို ထိိုရခေါ် ိိုမှုခပျုလိုပ်ရနသည ် အချိနက် လတငွ် Sandata ၏ EVV Portal 

(ရပေါ်တယ)် ၌ ကကည ရ်ှုနိိုငသ်ည။်

• ဝနထ်မ််းက ဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်းကိို ပံ ပိို်းရပ်းသည။်

• ဝနထ်မ််းသည် SMC၊ TVV သိို  မဟိုတ် FVV အသံို်းခပျု၍ ထကွခ်ွ စ ရင််း သငွ််းပေါသည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

ကျသင ရ်ငွ ရတာငေ်းြ မှုမျာေး/ရတွွေ့  ိုမှုမျာေး

• ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်သည် EVV ခပငပ်တငွ် ပံိုမ နမ်ူဝေါေမျ ်းအတိိုင််း ကျသင ရ်ငွ

ရတ င််းခံသည။်

• ရငရွပ်းရချသည ် ကိုမပဏသီည် EVV အတညခ်ပျု သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို တငခ်ပလ 

ရသ ရငရွတ င််းခံမှု/ရတွွေ့ ံိုမှုန င ် တိိုက ်ိိုင် စစ်ရ ်းပေါသည။်

• ရတ င််း ိိုချကက်ိို မတငခ်ပမီ/ မရတွွေ့ ံိုမီ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုသည် မ နက်နရ်ကက င််း

အတညခ်ပျုပပီ်းသည ် အရခခအရနတစ်ခိုတငွ် ရ ိရနက်ိို ရသချ ရအ ငခ်ပျုလိုပ်ခခင််းသည် အ

ရက င််း ံို်း အရလ အကျင ခ်ြစ်သည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

EVV Explanation of Benefit (ရထာက ်  ရ ကေး ရှငေ်းလငေ်းြျက)် (EOB) 

ဝန်ရ ာငြ်ကိို-သေီးခြာေးစရီ ေးသငွေ်းရရသာ-  ိုစ ကိုဒမ်ျာေး

• EOB ကိုေ် 1047-
o “EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို မရတွွေ့ ရ ိပေါ။”

o သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ိိုငရ် ကိိုကည်မီှုရ ိရသ ရေတ ကိို မရတွွေ့ ရ ိပေါ။
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

• EVV EOB ကိုေ် 1048-
o “EVV စနစ် ယနူစ်မျ ်းသည် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု လိိုအပ်ချကမ်ျ ်းန င ် မကိိုကည်ပီေါ။”

o သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုှု ရေတ မျ ်းကိို ရတွွေ့ ရ ိရသ ်လည််း ကျသင ရ်ငရွတ င််းခံထ ်းသ

ည ် ယနူစ်အရရအတကွသ်ည် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုသည ် ယနူစ်အရရအတကွထ်က်

ရကျ ်လနွရ်နသည။်

• EVV အချကအ်လက် လစ်ဟ ရနလျှင် HMO၊ ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု အြွ ွေ့အစည််းမျ ်း

(MCO) ၊ န င ် fiscal employer agencies ( ဏ္ဍ ရရ်း အလိုပ်ရ င် ရအဂျငစီ်မျ ်း) 
(FEA) သည် ၎င််းတိို  ၏ ကိိုယပိ်ိုင် စ တိိုမကရ်  ချ်မျ ်း ကိိုရရ ိလမိ ်မည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

အတညခ် ြုအ င ်

• ကိိုယရ်ရ်းကိိုယတ် ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုန င ် သက ်ိိုငရ်သ အရထ ကအ်ကခူပျုသည ် အမိ်တငွ််းဝနရ်  ငမ်ှု

 ိိုငရ် ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်းသည် EVV မ တတ်မ််းတစ်ခိုန င ် ကိိုကည်မီှုရ ိရန် လိိုအပ်သည။်

• လိိုအပ်သည ် အတညခ်ပျုစစ်ရ ်းပပီ်း EVV ရေတ မပေါရ ိရသ ဝနရ်  ငခ်ရတ င််းခံရငွ အရသ်းစိတ်

ကိို ခငင််းပယပ်ေါမည။်

• အတညခ်ပျု EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ယနူစ်မျ ်းထက် ရကျ ်လနွရ်တ င််းခံသည ် ဝနရ်  ငခ်ကိို-
သ်ီးခခ ်းစီရပ်းသငွ််းရရသ -ပံိုစံ အရသ်းစိတယ်နူစ်မျ ်း ရရ ိနိိုငမ်ှု ကိိုလည််း ခငင််းပယပ်ေါမည။်

• EVV ရေတ လစ်ဟ ရနသည ် ပံ ပိို်းမှုရပ်းသ၏ူ ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်းကိို HMO န င ် MCO မျ ်းသည်

ခငင််းပယခ်ွင ရ် ိသည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

• EVV ရေတ န င ် ကိိုကည်မီှုမရ ိ  Wisconsin Department of Health Services (ကျန််း

မ ရရ်းဝနရ်  ငမ်ှု ဌ န) (DHS) သိို  တငခ်ပလျှင် ရန ကပိ်ိုင််း လခူွနန်ှုန််းထ ်း သတမ် တ်

ခခင််း လိုပ်ရ  ငခ်ျကမ် ြယထ်ိုတခ်ံရနိိုငရ်ကက င််းကိို HMO န င ် MCO မ ရတွွေ့ ကကျံုရနိိုင်

သည။်

• EVV ရေတ မျ ်း လစ်ဟ ရနသည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်မ ရတ င််း ိိုချက်

မျ ်းကိို FEA မ ခငင််းပယမ်ညခ်ြစ်သည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

• EVV လိိုအပ်ချကမ်ျ ်းန င ် မကိိုကည်သီည ် င  ်းရမ််းထ ်းသည ် ဝနထ်မ််းမျ ်း၏ IRIS (အိိုင်

အ ရ်အိိုငအ်ကစ််) (Include (အပေါအဝင)် ၊ Respect (ရလ်းစ ်းမှု) ၊ I Self-Direct (ကျွန်ို

ပ်၏ ကိိုယတ်ိိုင-်တိိုကရိ်ိုက)်) ပေါဝငသ်မူျ ်းသည် IRIS အစီအစဉမ စ ရင််းသငွ််းမှု ခပနလ်

ညရ်ိုတသ်မ်ိ်းခံရရန် အနတရ ယရ် ိသည။်

• FEA မျ ်းသည် PHW မျ ်း၏ ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်းကိို အချိနမ် န်  ကလ်ကရ်ပ်းရ  ငပ်ေါ

မည။်
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EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု သသံရ 

• ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်မျ ်းအတကွ် EVV မ မရခပ င််းလ သညမ်  -
o ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်း သိို  မဟိုတ် ရတွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို တငခ်ပပံို လိုပ်ငန််းစဉ။

o စ ရွကစ် တမ််း အရထ ကအ်ထ ်း ထနိ််းသမ်ိ်းမှု ခပဌ န််းချကမ်ျ ်း။

o  ရ ဝနည် နက်က ်းမှုမျ ်း၊ ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုအစီအစဉ၊ သိို  မဟိုတ် အခခ ်းလိိုအပ်ရသ 

သကရ်သခံ စ ရွကစ် တမ််းအတကွ် လိိုအပ်မှု။

o ရငရွပ်းရချသမူျ ်း အချိနမီ်ရပ်းရ  ငရ်န် လိိုအပ်ချကမ်ျ ်း။



Sandata Portal 

(ရ ေါ်တယ)် ခ ြုခ ငထ်န်ိေးသမ်ိေး

မှုအတကွ် သာွေးရရာကခ်ြငေ်း
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Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် ခပျုခပငထ်နိ််းသမိ််းမှုအတကွ်

သ ွ်းရရ က်ခခင််း

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််းသည် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်း ခြစ်သည ် Sandata EVV 

Portal (ရပေါ်တယ)် ရမ ်ဂျျူ်းခြစ်သည-်
• အချိနန် င တ်စ်ရခပ်းညီ အန်ီးတငွ် ကကည ရ်ှုပေါ။

• လိိုအပ်ရသ ရေတ အစိတအ်ပိိုင််းမျ ်းအ ်းလံို်းကိို ကနွပ်ျျူတ ထ ၌ သမ်ိ်းထ ်းပပီ်းခြစ်

ရကက င််းကိို အတညခ်ပျုခ  သည။်

• ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ရ င််းလင််းပပီ်း ခပင ်ငခ်  သည။်

• ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်းကိို မတငခ်ပမီ “မ နက်နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုခ  သည”် အရခခအရနတငွ်

ရ ိရကက င််း အတညခ်ပျုခ  သည။်
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Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် ခပျုခပငထ်နိ််းသမိ််းမှုအတကွ်

သ ွ်းရရ က်ခခင််း

Visit Maintenance (သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု မှတတ်မ်ေး)
• လစ်ဟ ရနရသ ရေတ အစိတအ်ပိိုင််းမျ ်းန င ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုသည် “မခပည စံ်ိုရသ ” အ

ရခခအရနတစ်ခိုတငွ် ရ ိမညခ်ြစ်ပပီ်း Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယလ်)် တငွ် ရခြရ င််းရန် သိို  မဟိုတ်

လကခ်ံရန် ခခင််းချကတ်စ်ခိုအခြစ် ရတွွေ့ ရ ိလမိ ်မည။်

• လိိုအပ်ရသ အချကအ်လကအ် ်းလံို်းန င ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုသည် “မ နက်နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုခ  သ

ည် ” သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုအခြစ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််းတငွ် ရြ ်ခပလမိ ်မညခ်ြစ်ပပီ်း မညသ်ည ်

လိုပ်ရ  ငခ်ျကမ် မလိိုအပ်ပေါ။

• မ နက်နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုထ ်းခ  သည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို DHS ထသံိို  ညစဉညတိိုင််း ရပ်းပိို  ပပီ်း

ရန က် ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်း/ ရတွွေ့ ံိုမှုကိို လိုပ်ရ  ငရ်နစဉ အသံို်းခပျုရနအ်တကွ် ရန ကတ်စ်ရန  ညတငွ် ရငွ

ရပ်းရချသမူျ ်းထံ ရပ်းပိို  ပေါမည။်



22

Sandata Portal (ရပေါ်တယ)် ခပျုခပငထ်နိ််းသမိ််းမှုအတကွ်

သ ွ်းရရ က်ခခင််း

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို အချိနန် င တ်စ်ရခပ်းညီ မ နက်နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုရန် အ

ရရ်းကက်ီးရသ ရကက င ် ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်း/ ရတွွေ့ ိိုမှုမျ ်း ရ  ငရွ်ကှ်ုရနအ်တကွ် သ ွ်း

ရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို DHS န င ် ရငရွပ်းရချသမူျ ်းထံ ပိို  နိိုငသ်ည။်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုတငွ် ခခင််းချကတ်စ်ခိုထကမ်က ရ ိရနနိိုငသ်ည။်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််းထ ရ ိ ခပဿန တစ်ခိုကိို ရခြရ င််းခခင််းသည် အခခ ်းခခင််းချ

ကမ်ျ ်းစွ ကိိုပေါ ရခပလညသ် ွ်းရစနိိုငသ်ည။်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််း လံိုခခံျုရရ်း အထ်ူးအခွင အ်ရရ်းမျ ်းန င ် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းသ

ည ် ရအဂျငစီ်၏ အိုပ်ချျုပ်သသူည် ရေတ ကိို ထည န်ိိုငပ်ပီ်း ခပင ်ငန်ိိုငသ်ည။်
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Visit Maintenance (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််း) 
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို ရ  ရန် လမ််းည နရ်  ငက်ကွမ် Visit Maintenance 

(သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််း) ကိို န ပ်ိပေါ။
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Visit Maintenance (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််း) 
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ရ  ရြွခခင််းကိို စစ်ထိုတရ်န် နယပ်ယတ်စ်ခိုစီတငွ် ရအ က ်ွ ချ မီ

န်ူးကိို အသံို်းခပျုပေါ။

• ရ  ရြွမှုရလေတ်ငွ် သတမ် တထ် ်းရသ ကန  သ်တခ်ျကရ်  ငမ်ျ ်းန င ် ကိိုကည်သီည ် ရေ

တ မျ ်းအ ်းလံို်း ပေါဝငသ်ည။်
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု အရခခအရန ကန်  သတခ်ျက်ရ  င်

သည် အသံို်းခပျုသတူိို  ၏ အရခခအရနခြင ် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့

 ံိုမှုမျ ်းကိို စစ်ထိုတ်ခငွ ခ်ပျုသည-်

• In Process (ခ ြုလို ် ဲ လို ်ငန်ေးစဉ်)—စတငပ်ပီ်းခြစ်

သညန် င ် မပပီ်း ံို်းရသ်းရသ သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုမျ ်း

• Incomplete (မခ ည စ် ိုမှု)—အဓိကအချကအ်လကမ်ျ ်း

လစ်ဟ ရနသည ် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုမျ ်း၊ ဥပမ ၊

ရရ က်ရ ိချိန် သိို  မဟိုတ် ထကွ်ခ ွချိနက်ိို စ ရင််းသငွ််း

ခခင််း
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

• Verified (မှန်ကန်ရ ကာငေ်း အတညခ် ြုမှု)—ခခင််းချ

ကတ်စ်ခိုမ မပေါဝငရ်သ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်း

• Omit ( ယြ်ျကမ်ှု)—ခငင််းပယသ်ည ် သ ွ်းရရ က်

ရတွွေ့ ံိုမှု မ တတ်မ််း။
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို စစ်ထိုတရ်န် Filter Visits By 

(သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုမျာေး စစထ်ိုတမ်ှု)အကကွက်ိို အသံို်းခပျုပေါ။

• All Exceptions 

(ခခင််းချကအ် ်းလံို်း)။
• Exception Types 

(ခခင််းချက် အမျိျု်းအစ ်းမျ ်း)။
• All Visits 

(သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအ ်းလံို်း)။



28

ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

Filter Visits by All Visits (သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုမျာေးအာေးလ ိုေးခြင ် သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုမျာေးကိို စစထ်ိုတခ်ြငေ်း)

• ရရွ်းချယ်ထ ်းရသ ရက်စွ ကန  သ်တ်ချက်ရ  ငမ်ျ ်းအတွင််းရ ိ သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုမျ ်းအ ်းလံို်းကိို ရြ ်ခပထ ်းသည်။

• အရခခအရနရလေမ်ျ ်းတွင် မ နက်နရ်ကက င််း အတည်ခပျုမှု၊ ခပျုလိုပ်  လိုပ်ငန််းစဉ၊ ပယ်ြျက်မှု၊ န င ် မခပည ်စံိုမှုတိို  ပေါဝငသ်ည်။
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

Filter Visits by All Exceptions (ခြငေ်းြျကမ်ျာေးအာေးလ ိုေးခြင ် သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုမျာေးကိို စစထ်ိုတခ်ြငေ်း)
• ၎င််းသည် အလိိုအရလျ ကရ်ရွ်းချယမ်ှု ချိနည် ခိျက် စနစ်ခြစ်သည။်

• ရြ ်ခပထ ်းရသ အချိနက် လအတငွ််းရ ိ တစ်ခိုသိို  မဟိုတ် ထိိုထကမ်ျ ်းရသ ခခင််းချကမ်ျ ်း ပေါဝငရ်နသည ်

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို ရြ ်ခပသည။်
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

Filter Visits by Exception Types (ခြငေ်းြျက် အမျိြုေးအစာေးမျာေးခြင ် သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုမျာေးကိို စစထ်ိုတခ်ြငေ်း)

• ဤရရွ်းစရ သည် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုန င ် သက ်ိိုငသ်ည ် ခခင််းချကမ်ျ ်းရပေါ် အရခခခ၍ံ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်း

ကိို ရရွ်းချယရ်ပ်းသည။်

• ရရွ်းချယသ်ည အ်ခေါတငွ် ရန ကထ်ပ် ရအ က ်ွ ချ မီန်ူးမ တကိျရသ ခခင််းချကက်ိို ရရွ်းချယရ်န် အသံို်းခပျုသအူ ်း

တိိုကတ်နွ််းသည ် ရန ကထ်ပ်နယပ်ယတ်စ်ခို ရပေါ်လ သည။်
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

အသ ိုေးခ ြုသမူျာေးသည် အလိိုအရလျာက် ရရွေးြျယထ်ာေးရသာ စစထ်ိုတမ်ှုမျာေးကိို ရခ ာငေ်းလနဲိိုငသ်ည။်

Show Advanced Filter Options (အ င ခ်မ င ် ြစ်တ ရရွ်းချယစ်ရ မျ ်းအ ်း ရြ ်ခပမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

အလိိုအရလျာက် ရရွေးြျယထ်ာေးရသာ စစထ်ိုတမ်ှုမျာေးကိို ရခ ာငေ်းလခဲြငေ်း

• အလိိုအရလျ က် ရရွ်းချယမ်ှု ချိနည် ခိျကက်ိို ရခပ င််းလ ရန် ရအ က ်ွ ချမီန်ူးတစ်ခိုန င အ်

တူ စစ်ထိုတမ်ှုတစ်ခိုခိုကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• အလိိုအရလျ က် ရရွ်းချယမ်ှု အသစ်သတမ် တခ်ျကတ်စ်ခိုအခြစ် ရခပ င််းလ မှုမျ ်းကိို သိ

မ််း ည််းရန် Save Settings (သမ်ိ်း ည််းခခင််း ချိနည် ခိျက)် ကိို န ပ်ိပေါ။
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတငွ် အချကအ်လကမ်ျ ်း လစ်ဟ ရနသညဟ်ို ခခင််းချကတ်စ်ခိုမ ည 

နခ်ပသည။်
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ရ  ရြွရန် စစ်ထိုတမ်ှုမျ ်း

ခခင််းချကရ် ိရသ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို ခပင ်ငရ်မည် သိို  မဟိုတ် အသအိမ တခ်ပျုရမည-်
• Fix (ခပင ်ငရ်န)်—သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို ပပီ်းရခမ ကသ်ညဟ်ို  ံို်းခြတရ်န် အချကအ်လ

ကက်ိို မ နရ်အ ငခ်ပျုခပငရ်မည် သိို  မဟိုတ် ထပ်ထည ရ်မည။်

• Acknowledge (အသအိမ တခ်ပျုရန)်—ပပီ်းခပည စံ်ိုသညဟ်ို  ံို်းခြတရ်န် ရပျ က ်ံို်းရနရသ 

အချကအ်လကက်ိို Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယလ်)် စီမံခန  ခ်ွ သကူ အသအိမ တခ်ပျုရပ်း

ရပေါမည။်
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

ခြငေ်းြျက်  ကတ်င် ရြာ်ခ ြျက်  ကတ်င်

မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရယူ

သူ

ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူသူည် Sandata စနစ်ကိို မသသိည ် သ ွ်းရရ 

ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတငွ် ခြစ်ပွ ်းသည။်

ခပင ်ငခ်ခင််း

အမညမ်သိ ဝနထ်မ််း TVV သိို  မဟိုတ် FVV ရခေါ် ိိုမှုအတငွ််း ထည သ်ငွ််းထ ်းရသ ဝန်

ထမ််း Santrax အိိုငေ်ီ သည် သထိ ်းသည ် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းန င မ်ျှ ကိို

ကည်မီှုမရ ိပေါ။

ခပင ်ငခ်ခင််း

ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််း

ယင ် ြိုန််း/ID

TVV ရခေါ် ိိုချိနတ်ငွ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ အိိုငေ်ီ ကိို ထည သ်ငွ််းထ ်း

ရသ ်လည််း ရခေါ် ိိုသည ် ြိုန််းနပံေါတသ်ည် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူတွ

က် ထည ရ်ပ်းထ ်းရသ နပံေါတမ်ဟိုတပ်ေါ။

အသအိမ တခ်ပျုရန်
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

ခြငေ်းြျက်  ကတ်င် ရြာ်ခ ြျက်  ကတ်င်

ဝနရ်  ငမ်ှု မပေါရ ိခခင််း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် ပံ ပိို်းရပ်းရသ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို

မရြ ်ခပထ ်းပေါ။

ခပင ်ငခ်ခင််း

ရရ ကရ် ိချိန် ြိုန််းရခေါ် ိိုခခ

င််းမရ ိ  သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့

 ံိုမှုမျ ်း

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတငွ် ြိုန််း ကအ်ရကက င််းကက ်းခခင််း မ

ရ ိပေါ။ ရပေါင််းစည််းရန် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို စစ်ရ ်းပေါ။

ခပင ်ငခ်ခင််း

ထကွခ်ွ ချိန် ြိုန််းရခေါ် ိိုခခ

င််းမရ ိ  သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့

 ံိုမှုမျ ်း

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတငွ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုမရ ိပေါ။ ရပေါင််းစ

ည််းရန် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို စစ်ရ ်းပေါ။

ခပင ်ငခ်ခင််း
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

ခြငေ်းြျက်  ကတ်င် ရြာ်ခ ြျက်  ကတ်င်

ခွင ခ်ပျုချကမ်ရရသ ဝ

နရ်  ငမ်ှု

အဝငအ်ထကွစ် ရင််းတငွ် ထည သ်ငွ််းရသ ဝန်

ရ  ငမ်ှုသည် ခွင ခ်ပျုချကစ် တမ််းတငွ် အတညခ်ပျု

ထ ်းရသ ဝနရ်  ငမ်ှုန င ် မကိိုကည်ပီေါ။

ခပင ်ငခ်ခင််း
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

• ခခင််းချကရ် ိသည ် Client Name (ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူမည)်, Employee Name (ဝနထ်မ််းအမည)်၊ Service 

(ဝနရ်  ငမ်ှု)၊ Call In (အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု) သိို  မဟိုတ် Call Out (အထကွရ်ခေါ် ိိုမှု) ရက ်လမံျ ်း၏ရအ ကတ်ငွ်

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို အရရ ငခ်ခယထ် ်းရသ အစကတ်စ်ခိုခြင ် ည နခ်ပသည။်
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတငွ် တစ်ခို သိို  မဟိုတ် ထိိုထကပိ်ိုရသ ခခင််းချကမ်ျ ်း ရ ိနိိုငသ်ည။်
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

• အည န််းတစ်ခိုန ်းတငွ် ည နခ်ပခမ ်းကိို ရရွွေ့ ကကည လ်ျှင် ခခင််းချက် (မျ ်း) အရကက င််း

န င အ်တူ အလိိုအရလျ က် ရပေါ်လ ရသ စ တိိုတစ်ခိုကိို ခပသသည။်
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ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း

• စကရ်ိုပ်ရခေါ် ိိုမှုသည် TVV ရခေါ် ိိုခ အခမ  နပံေါတမ်ျ ်းန င ် ရခေါ် ိိုလ နိိုငသ်ည။်

• ၎င််းတိို  သည် လံိုခခံျုရရ်းကိို ချိျု်းရြ ကခ်ခင််းမဟိုတပ်ေါ။

• စကရ်ိုပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းဟို မညသ်ိို  ခွ ခခ ်းသတမ် တမ်လ -
o ဝနထ်မ််းန င ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ အချကအ်လက် မရ ိပေါ

o အထကွရ်ခေါ် ိိုမှု မရ ိပေါ

o ဝနရ်  ငမ်ှုကိုေ် မရ ိပေါ

o ပံိုမ နအ်တိိုင််း၊ Wisconsin ဧရိယ မဟိုတရ်သ ကိုေတ်စ်ခို
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• စကရ်ိုပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းကိို Omit/Do Not Bill ( ယြ်ျကမ်ှု/ကျသင ရ်ငမွရတာငေ်းြ ) ပေါဟို

သတမ် တန်ိိုငသ်ည။်

• သင ရ်လျ ်လျှင် Reason Code (အရ ကာငေ်းခ ြျကက်ိုဒ)်၊ Resolution Code (ရခြရှငေ်းြျကက်ိုဒ)်
န င ် Reason Note (အရ ကာငေ်းခ ြျက် မှတြ်ျက)် ရပေါင််းထည ခ်ခင််းကိို ရရွ်းချယပ်ေါ

ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တခ်ခင််း
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အရကက င််းခပချက် ကိုေမ်ျ ်း

• Sandata Portal (ရပေါ်တယ်) တွင် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု မ တ်တမ််းတစ်ခိုခို ရခပ င််းလ ခခင််း သိို  မ

ဟိုတ် ခပျုခပငမ်ွမ််းမံခခင််း ခပျုလိုပ်သည အ်ခေါတွင် အရကက င််းခပချကက်ိုေက်ိို အသံို်းခပျုပေါသည။်

o Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ်) ရ ိ တည််းခြတမ်ျ ်းအ ်းလံို်းသည် “ထနိ််းသမိ််းထ ်းသည ်

စ ခြင ရ်ရ်းသ ်းထ ်းရသ စ ရွက်စ တမ််း”အ ်း အတညခ်ပျုရန် ရအဂျငစ်ီကိို ရမ်းလိမ ်မည။်

o သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု မ တ်တမ််းရ ိ ရခပ င််းလ မှုမျ ်းအ ်းလံို်းကိို မ တ်တမ််းတငထ် ်းရန် လိိုအပ်

သည။်

o မ တ်တမ််းတငထ် ်းခခင််းသည် ရခပ င််းလ မှုအတကွ် လိိုအပ်ချက်ကိို  ရီလျ ်စွ အရထ က်အ

ကူခပျုသည၊် ၎င််းသည် ြိိုငတ်ွငရ် ိသည ် လက်ရ ိရအဂျငစ်ီမ စ ရွက်စ တမ််းခြစ်နိိုငသ်ည။်
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အရကက င််းခပချက် ကိုေမ်ျ ်း

o ရန က ်လိိုကတ်စ်ခိုတငွ် ခပထ ်းသည အ်တိိုင််း Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် 
အတငွ််း အချိျု ွေ့ ခခင််းချကမ်ျ ်းသည် မ တခ်ျကတ်စ်ခိုကိိုလည််း လိိုအပ်သည။်

• ခပျုခပငမ်ွမ််းမံထ ်းရသ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအ ်းလံို်းကိို ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းချိနတ်ငွ်

electronically (အလီကထ်ရရ နစ်နည် ််းလမ် ််းအရ)အခပည အ်ဝ မရစ င က်ကည န်ိိုငသ်ခြင ်

DHS က ၎င််းတိို  ကိို ထပ်ရ  င််း၍ စိစစ်ရက င််း စိစစ်နိိုငပ်ေါသည။်
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Reason Code Description (အရ ကာငေ်းရငေ်းကိုဒ်

ရြာ်ခ ြျက)်

Sandata EVV Portal 

(ရ ေါ်တယလ်)် အတငွေ်း လိိုအ ်သည ်

အရ ကာငေ်းရငေ်းမှတြ်ျက်

ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုရပ်းသူ အမ  ်း မလိိုပေါ

အြွ ွေ့ဝင် မရရ ိနိိုငပ်ေါ မလိိုပေါ

မိို ိိုင််းစက် ခပဿန မလိိုပေါ

တယလ်ြီိုန််း  ကသ်ယွမ်ှု ခပဿန မလိိုပေါ

အြွ ွေ့ဝငက် ခငင််းပယလ်ိိုကရ်သ အတညခ်ပျုချက် လိိုသည်

အရကက င််းခပချက် ကိုေမ်ျ ်း
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အရကက င််းခပချက် ကိုေမ်ျ ်း

Reason Code Description (အရ ကာငေ်းရငေ်းကိုဒ်

ရြာ်ခ ြျက)် 

Sandata EVV Portal 

(ရ ေါ်တယလ်)် အတငွေ်း လိိုအ ်သည ်

အရ ကာငေ်းရငေ်းမှတြ်ျက်

အမိ်ခပငပ် ဝနရ်  ငမ်ှု မလိိုပေါ

စနစ်ထ တငွ် ရပျ က ်ံို်းရနခခင််း မလိိုပေါ

အခခ ်း လိိုသည်



Sandata EVV ဒကရ်ှ်ဘိုတ်
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Sandata EVV ေကရ် ် ိုတ်

• Sandata EVV ေတရ် ် ိုတသ်ည် ခခင််းချက် အမျိျု်းအစ ်းန စ်ခိုခြစ်ရသ - အမညမ်သိ

ရသ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူမူျ ်းန င ် အမညမ်သရိသ ဝနထ်မ််းမျ ်းကိို ခွ ခခ ်းသတမ် တရ်န်

လကရ် ိရန  တစ်ရန  အတငွ််း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို ရစ င က်ကည သ်ည။်

• ငေါ်းမိနစ် တစ်ကကမ်ိ ရေတ ကိို အလိိုအရလျ က် ခပနလ်ည ်န််းသစရ်န် ရရွ်းချယထ် ်း

ရသ ်လည််း မညသ်ည ရ်နရ တငွမ် ိို န စ်မိနစ်န င ် မိနစ် 30 အကက ်း ခပနလ်ည ်န််းသစ်

ရန် ရခပ င််းလ နိိုငသ်ည။်
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Sandata EVV ေကရ် ် ိုတ်

• အမညမ်သရိသ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူမူျ ်းန င ် အမညမ်သရိသ ဝနထ်မ််းမျ ်းကိို မသရိသ ေကရ် ် ို

တမ် ဝငက်ကည န်ိိုငသ်ည။်

• အ ိိုပေါ ခခင််းချကမ်ျ ်း၏ ကကည ရ်ှုရနသ် ခွင ခ်ပျုထ ်းသည ် စ ရင််းကိို ခပသရန် ခခင််းချကအ်ိုပ်စိုရအ 

ကရ် ိ နပံေါတက်ိို န ပ်ိပေါ။



Sandata EVV ေကရ် ် ိုတ်
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▪ ထိိုခခင််းချကအ်တကွ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းကိို တည််းခြတရ်နန် င ် ကကည ရ်ှုရန် သ ွ်း

ရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမ တတ်မ််း ရမ ်ဂျျူ်းကိို ြွင ရ်န် ခခင််းချကအ်မျိျု်းအစ ်းအမညက်ိို န ပ်ိပေါ။



ရ ျာကရ်နရသာ ဝန်ရ ာ

ငမ်ှု ခြငေ်းြျကမ်ျာေးကိို အမှ

န်ခ ြုခ ငခ်ြငေ်း
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ဝနရ်  ငမ်ှု ကိုေမ်ျ ်း

ဝန်ရ ာငမ်ှု

ကိုဒ်

ြိုန်ေးရြေါ် ိိုြျိန် ရိို

ကထ်ည ရ်န် ကိုဒ်

ခ န်ြတခ် ရန်အတကွ် TVV တ ို  ခ န်သတရိ ေးစကာေး (နှ ်ိလျှငက်ျလာသည ် မီနေူး

တငွ)် SMC အတကွ်

ရရွေးြျယရ်န် ခ သြျက်

T1019 10 တစ်ကိိုယရ်ရ ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု ဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်း၊

 ယ င်ေါ်းမိနစ်

15 မိနစ်ကက တစ်ကိိုယ်

ရရ ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  ကရ်ရ်း

ဝနရ်  ငမ်ှု

T1020 25 တစ်ကိိုယရ်ရ ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု ဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်း၊

တစ်ရကတ် 

တစ်ရကတ် တစ်ကိိုယရ်ရ

ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု

S5125 15 အရထ ကအ်ကခူပျု အမိ်တိိုငရ် ရရ က် ရစ င ရ်ရ  

ကမ်ှု၊  ယ င်ေါ်းမိနစ်

15 မိနစ်ကက အရထ က်

အကခူပျု ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု။
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ဝနရ်  ငမ်ှု ကိုေမ်ျ ်း

ဝန်ရ ာငမ်ှု

ကိုဒ်

ြိုန်ေးရြေါ် ိိုြျိန် ရိို

ကထ်ည ရ်န် ကိုဒ်

ခ န်ြတခ် ရန်အတကွ် TVV တ ို  ခ န်သတရိ ေးစကာေး (နှ ်ိလျှငက်ျလာသည ် မီနေူး

တငွ)် SMC အတကွ် ရရွေးြျ

ယရ်န် ခ သြျက်

S5126 20 အရထ ကအ်ကခူပျု အမိ်တိိုငရ် ရရ က် ရစ င ရ်ရ  

ကမ်ှု၊ တစ်ရကတ် 

အရထ ကအ်ကခူပျု အမိ်တိို

ငရ် ရရ က် ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု

/တစ်ရကတ် 

COMBO 30 တစ်ကိိုယရ်ရ ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုန င ် အရထ ကအ်ကူ

ခပျု အမိ်တိိုငရ် ရရ က် ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု န စ်မျိျု်းလံို်း၊

15 မိနစ်

အတွ လိိုက် – PCS န င ်

SHC

မ တသ် ်းရန-် “အတွ လိိုက် – PCS န င ် SHC” ကိို IRIS ပရိိုဂရမ်ထ န င ် ထိိုဝနရ်  ငမ်ှု န စ်မျိျု်းလံို်းကိို တညူရီသ 

ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းသည ် ရအဂျငစ်ီက ပံ ပိို်းရပ်းသည အ်ခေါတငွသ် သံို်းပေါသည။်
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Missing Service Exception (လစ်ဟ ရနရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက်)
• လစ်ဟ ရနရသ ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက ်ိိုသညမ်  TVV သိို  မဟိုတ် FVV အထကွရ်ခေါ် ိို

မှု ခပျုလိုပ်စဉ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် ပံ ပိို်းရပ်းရသ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို မရြ ်ခပထ ်း

ရသ အရခခအရနကိို  ိိုလိိုပေါသည။်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် မ နက်နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုသည ် အရခခအရနတငွရ် ိရန်

ဤခခင််းချကအ်မျိျု်းအစ ်းကိို ရခြရ င််းရမည။်
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Missing Service Exception (လစ်ဟ ရနရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက်)
• ဝနရ်  ငမ်ှုရက ်လရံအ ကရ် ိ ခခင််းချကည် နခ်ပမှုကိို န ပ်ိပေါ။
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Missing Service Exception (လစ်ဟ ရနရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက်)
• Service (ဝန်ရ ာငမ်ှု) အကကွက်ိို

န ပ်ိလျှင် ကျလ သည ် စ ရင််းမ မ နက်န်

ရသ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရအ က ်ွ ချ စ ရင််းမ မ နက်နရ်သ 

Payer (ရငရွ ေးရြျသ)ူ ကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရအ က ်ွ ချစ ရင််းမ မ နက်နရ်သ 

Program ( ရိိုဂရမ်) ကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။
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Missing Service Exception (လစ်ဟ ရနရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက်)
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုချိနတ်ငွ် ဝနရ်  ငမ်ှုအ ်း   

ရကက င မ်ရရွ်းချယခ်  သညက်ိို အရက င််း ံို်း ရ င််းခပ

ရပ်းသည ် Reason Code (အရ ကာငေ်းရငေ်း

ကိုဒ)် ကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရခြရ င််းချကက်ိုေ် Written Documentation 

Maintained (ထန်ိေးသမ်ိေးထာေးရသာ စာခြင ရ်ရေး

ထာေးသည ် မှတတ်မ်ေး)အရထ ကအ်ထ ်းကိို ရရွ်းပေါ။

• Save (သမိ််း ည််းမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။
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Missing Service Exception (လစ်ဟ ရနရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက်)
လစ်ဟ ရနရသ ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို က ကယွရ်န် အကကခံပျုချကမ်ျ ်း-
• ဝနရ်  ငမ်ှုကိုေန် င ် ဝနထ်မ််းမျ ်းကိို ရရွ်းချယရ်န် စီစဉရပ်းပေါ။

• TVV ကိို အသံို်းခပျုလျှင် ဝနထ်မ််းမျ ်းသည် ဝနရ်  ငမ်ှုအတကွ် Sandata ဂဏန််းန စ်လံို်း

ကိုေက်ိို လိိုအပ်သည။် EVV ဝနရ်  ငမ်ှုစ ရင််းတငွ် ၎င််းကိိုရတွွေ့ ရ ိနိိုငသ်ည။်

• ဝနရ်  ငမ်ှုယသူတူစ်ဦ်းစီအတကွ် ခြည သ်ငွ််းထ ်းရသ အလိုပ်သမ ်း

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကေတ်စ်ခိုကိို ဝနထ်မ််းမျ ်းအ ်း စီစဉရပ်းပေါ။ ပံိုစံခပ ်းကိို

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/resources.htm ရ ိ DHS EVV အရင််းအခမစ်မျ ်း

ဝ စ် မျကန်  တငွ် ရတွွေ့ ရ ိနိိုငသ်ည။်

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/resources.htm


ြွင ခ် ြုြျကမ်ရရသာ

ဝန်ရ ာငမ်ှု ခြငေ်းြျကမ်ျာေး

ကိို အမှန်ခ ြုခ ငခ်ြငေ်း
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
• ခွင ခ်ပျုချကမ်ရရသ ဝနရ်  ငမ်ှုခခင််းချက ်ိိုသညမ်  ရရွ်းချယထ် ်းရသ ဝနရ်  ငမ်ှုသ

ည် ၎င််းတိို  ၏ ခွင ခ်ပျုချကအ်ရပေါ် အရခခခံသည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူတကွ် မရရ ိနိိုငရ်သ 

အရခခအရနကိို  ိိုလိိုပေါသည။်

• ဤခခင််းချကခ်ြစ်ပွ ်းသည ် အချိနမ်  -
o အလိုပ်သမ ်းသည် သရိ ိမထ ်းသည ် ကလိိုင််းယင အ်ရနခြင ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို စ

တငထ် ်းသည။်

o သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတငွ််း ရရွ်းချယထ် ်းသည ် ဝနရ်  ငမ်ှုကိုေသ်ည် ခွင ခ်ပျုချကပ်ေါဝ

နရ်  ငမ်ှုကိုေန် င ် ကိိုကည်မီှုမရ ိပေါ။
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
o သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု၏ ဝနရ်  ငမ်ှုရကစ်ွ သည် ခွင ခ်ပျုထ ်းရသ အကျံျု်းဝငသ်ည ် ရ

ကစ်ွ ရကျ ်လနွရ်နသည။်

o မတညူရီသ ရငရွပ်းရချသနူ စ်ဦ်းမ တညူရီသ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူနူ င ် သတမ် တက် 

လအတကွ် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ် ခွင ခ်ပျုချကန် စ်မျိျု်းခြစ်သည။်
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
• ဝနရ်  ငမ်ှုရက ်လရံအ ကရ် ိ ခခင််းချကည် နခ်ပမှုကိို န ပ်ိပေါ။
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
• Service (ဝန်ရ ာငမ်ှု) အကကွက်ိို န ိ

ပ်လျှင် ကျလ သည ် စ ရင််းမ မ နက်န်

ရသ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရအ က ်ွ ချ စ ရင််းမ မ နက်နရ်သ 

Payer (ရငရွ ေးရြျသ)ူ ကိို

ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရအ က ်ွ ချစ ရင််းမ မ နက်နရ်သ 

Program ( ရိိုဂရမ်) ကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုချိနတ်ငွ် ဝနရ်  ငမ်ှုအ ်း   ရကက င မ်ရရွ်းချယခ်  သညက်ိို အရက င််း ံို်း ရ င််းခပရပ်းသည ် အ

ရကက င််းရင််း ကိုေက်ိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရခြရ င််းချကက်ိုေ်Written Documentation Maintained (ထနိ််းသမိ််းထ ်းရသ စ ခြင ရ်ရ်းထ ်းသည ် မ တတ်မ််း)အ
ရထ ကအ်ထ ်းကိို ရရွ်းပေါ။
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
• Save (သမ်ိ်း ည််းမည)်ကိို န ပ်ိပေါ။
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
ခွင ခ်ပျုချကမ်ရရသ ဝနရ်  ငမ်ှုခခင််းချကမ်ျ ်းကိို က ကယွရ်န် အကကခံပျုချကမ်ျ ်း-
• ခွင ခ်ပျုချကရ်ရ ိထ ်းရသ ဝနရ်  ငမ်ှုကိုေမ်ျ ်းန င ် အကျံျု်းဝငရ်သ ရကစ်ွ မျ ်းသည် Sandata EVV 

Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ် ရ ိရကက င််း အတညခ်ပျုစစ်ရ ်းပေါ။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခို ပေါဝငသ်ည အ်ခေါတငွ် မ နက်နရ်သ ဝနရ်  ငမ်ှုကိို ရရွ်းချယရ်န် ဝနထ်

မ််းမျ ်းအ ်း အသရိပ်းပေါ။

• ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ တစ်ဦ်းချင််းစီအတကွ် အလိုပ်သမ ်း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကေက်ိို ဝနထ်မ််းမျ ်း

အ ်း စီစဉရပ်းပေါ။

• TVV သိို  မဟိုတ် FVV မ တစ် င ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခို ခပျုလိုပ်ရသ အခေါ ဝနရ်  ငမ်ှုအတကွ်

သံို်းရန် မ နက်နရ်သ ဂဏန််းန စ်လံို်းကိုေ် ဝနထ်မ််းမျ ်းတငွရ် ိရကက င််း ရသချ ခပျုလိုပ်ပေါ။
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Unauthorized Service Exceptions (ခငွ ခ်ပျုချကမ်ရရသ 

ဝနရ်  ငမ်ှု ခခင််းချက)်
• Sandata အစီရငခ်ံစ မျ ်းကိို အသံို်းခပျုပေါ-
o သကတ်မ််းကိုန ်ံို်းရနသည ် ခွင ခ်ပျုချကမ်ျ ်း အစီရငခ်ံစ သည် သကတ်မ််းကိုန ်ံို်းရက်

န်ီးရသ ခွင ခ်ပျုချကမ်ျ ်းကိို ရခခရ ခံသည။်

o ခွင ခ်ပျုချက် အစီရငခ်ံစ မရ ိရသ အြွ ွေ့ဝငမ်ျ ်းသည် ြိိုငတ်ငွ် ခွင ခ်ပျုချကမ်ျ ်းမရရ ိထ ်း

သည ် အြွ ွေ့ဝငမ်ျ ်းကိို ရခခရ ခံသည။်



မသရိသာ ဝန်ရ ာငမ်ှု

ရယသူူ ခြငေ်းြျကမ်ျာေးကိို

အမှန်ခ ြုခ ငခ်ြငေ်း
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
ဤခခင််းချကအ်မျိျု်းအစ ်းသည် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုတငွ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူ ်း

Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် ၌ မရြ ်ထိုတသ်ည ် အရခခအရနကိို  ိိုလိိုပေါသည။် ထိိုသိို  ခြစ်ပ ွ်းနိိုင်

သည အ်ချိနမ်  -

• အမညမ်သရိသ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူတူစ်ဦ်းအခြစ် SMC သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို စတငသ်ည အ်ခေါတွ

ငခ်ြစ်သည။်

• ဝနရ်  ငခ်ကိို-သ်ီးခခ ်းစီရပ်းသငွ််းရရသ -ပံိုစံခြင ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူတူငွ် န ရီ 50 ထကန်ည််းရသ 

ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုရ ိပပီ်း ကကျိုတင် ခွင ခ်ပျုချကတ်စ်ခို ရ ိလမိ ်မညမ်ဟိုတပ်ေါ။

• ခွင ခ်ပျုချကက်ိို အတညမ်ခပျုထ ်း  Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယလ်)် သိို  မပိို  ရရသ်းရသ အခေါ။
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
• ရရ ကရ် ိချိန် စ ရင််းသငွ််းစဉ ဝနရ်  ငမ်ှု ရယသူူ အိိုငေ်ီ ကိို မမ နမ်ကနထ်ည သ်ငွ််းထ ်း

သည။်

• အလိုပ်သမ ်းသည် ကလိိုင််းယင ် ID ကိို မသရိ ိပေါ။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို အငတ် နက ်ကသ်ယွမ်ှုမရ ိ  (ရအ  ြ်လိိုင််းမိုေ)် န င ် စတငခ်  သ

ခြင ် မသရိ ိထ ်းသည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို စတငထ် ်းသည။်
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
• Client Name (ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူမည်) ရက ်လရံအ ကတ်ငွ် ခခင််းချကည် နခ်ပမှုကိို

န ပ်ိပေါ။
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
• ဝနရ်  ငမ်ှု ရယသူရူ  ရြွရန်

ရ  ရြွမှု အကကွမ်ျ ်းကိို

အသံို်းခပျုပေါ။
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
• ကလိိုင််းယင ၏် န မညရ် ်းရ ိ

ရရေယီိိုခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
• စ ရင််းထ မ အရကက င််းခပချက်

ကိုေတ်စ်ခိုကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• ရခြရ င််းချကက်ိုေ် Written 

Documentation Maintained 

(ထနိ််းသမ်ိ်းထ ်းရသ စ ခြင ်

ရရ်းထ ်းသည ် မ တတ်မ််း)အ
ရထ ကအ်ထ ်းကိို ရရွ်းပေါ။

• Save (သမ်ိ်း ည််းမည)် 
ကိို န ပ်ိပေါ။
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
အမညမ်သိ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူခူခင််းချကမ်ျ ်းကိို က ကယွရ်န် အကကခံပျုချကမ်ျ ်းမ  -
• EVV ရရွ်းချယစ်ရ မျ ်းကိို မ နက်နစ် ွ အသံို်းခပျုနိိုငရ်န် ဝနထ်မ််းမျ ်းကိို သငတ်န််းရပ်းခခင််း- SMV၊

TVV သိို  မဟိုတ် FVV။

• တရ ်းဝငခ်ွင ခ်ပျုချကသ်ည် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ် ရ ိရကက င််း အတညခ်ပျုစစ်ရ ်းပေါ။

တရ ်းဝငခ်ွင ခ်ပျုချကက်ိို ခွင မ်ခပျုထ ်းလျှင် ခွင ခ်ပျုထ ်းသည ် တရ ်းဝငခ်ွင ခ်ပျုချကက်ိို DHS သိို  

ပိို  ထ ်းရကက င််း ရသချ ရအ င် ရပ်းရချသမူျ ်းန င အ်တူ လိုပ်ရ  ငပ်ေါ။

• ဝနထ်မ််းမျ ်းတငွ် Sandata ဂဏန််း ရခခ ကလ်ံို်းခြင ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ အိိုငေ်ီ ရ ိထ ်းရကက င််း

ရသချ ပေါရစ။

• ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ တစ်ဦ်းချင််းစီအတကွ် အလိုပ်သမ ်း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကေက်ိို ဝနထ်မ််းမျ ်း

အ ်း စီစဉရပ်းပေါ။
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Unknown Client Exception (မသရိသ ဝနရ်  ငမ်ှု ရ

ယသူူ ခခင််းချက)်
• ဝနထ်မ််းမျ ်း၏ ဝငထ်ကွမ်ှုမျ ်းကိို န စ်ကကမိ် ခပနလ်ညစ်စ်ရ ်းရနန် င ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ မရတွွေ့လျှင်

ခပနက်ကျို်းစ ်းရန် ရခပ  ိိုပေါ။

• ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူသူည် န ရီ 50 ထကန်ည််းသည ် ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုအတွက် ဝနရ်  ငခ်ကိို-သ်ီး

ခခ ်းစီရပ်းသငွ််းရရသ -ပံိုစံ အြွ ွေ့ဝငတ်စ်ဦ်းခြစ်လျှင၊် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု မခပျုလိုပ်ခင် Sandata 

EVV Portal (ရပေါ်တယ)် သိို  ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူထူည ရ်န် “Create FFS (FFS ခ ြုလို ်ခြငေ်း)” လိုပ်

ရ  ငခ်ျကက်ိို သံို်းပေါ။

DHS EVV သငတ်န််း ဝ  ်ိိုကခ်ြစ်ရသ - https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-admini-

strators.htm ရ ိ ဝနရ်  ငခ်ကိို-သ်ီးခခ ်းစီရပ်းသငွ််းရရသ -ပံိုစံခြင ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ ခပျုလိုပ်ခခင််း န

မနူ ဗီေယီိိုကိို ကိို်းက ်းပေါ။

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


အမညမ်သရိသာဝန်ထမ်ေး

ခြငေ်းြျကမ်ျာေးအာေး

အမှန်ခ င ်ငခ်ြငေ်း
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Unknown Employee Exception (မသရိသ ဝနထ်မ််းခခင််းချက)်

• မသသိည ် ဝနထ်မ််း ခခင််းချကမ်ျ ်း ိိုသညမ်  TVV သိို  မဟိုတ် FVV အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု/ အထွ

ကရ်ခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ရနစဉ ထည သ်ငွ််းလိိုကသ်ည ် Santrax အိိုငေ်ီ သည် Sandata EVV 

Portal (ရပေါ်တယ)် ရ ိ လကရ် ိ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းန င ် ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် အရခခအရနကိို  ိို

လိိုပေါသည။်

• ဝနထ်မ််းအမညအ်စ ်း ထည သ်ငွ််းလိိုကသ်ည ် အိိုငေ်အီ ်း ခပသရပ်းသည။်

• ခခင််းချက် အမျိျု်းအစ ်းအ ်း အတညခ်ပျုပပီ်းသည ် အရခခအရနတစ်ခိုခြစ်ရန်

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု အတကွ် ခပင ်ငရ်မညခ်ြစ်သည။်
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Unknown Employee Exception (မသရိသ ဝနထ်မ််းခခင််းချက)်

• Employee Name (ဝနထ်မ််း အမည)် ရက ်လရံအ ကရ် ိ ခခင််းချက် ည နခ်ပမှုကိို န ပ်ိပေါ။
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Unknown Employee Exception (မသရိသ ဝနထ်မ််းခခင််းချက)်

• ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း ရ  ရြွရန်

ရ  ရြွမှု အကကွမ်ျ ်းကိို အသံို်း

ခပျုပေါ။

• ရ  ရြွမှုရလေမ်ျ ်းမ ဝနထ်မ််းတ

စ်ဦ်းကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• စ ရင််းထ မ အရကက င််းခပချက်

ကိုေတ်စ်ခိုကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။
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Unknown Employee Exception (မသရိသ ဝနထ်မ််းခခင််းချက)်

• Resolution Code (ရခြရ င််းချက် ကိုတ)် ရအ က ်ွ ချ မီန်ူးမ Written Documentation 

Maintained (ထနိ််းသမ်ိ်းထ ်းသည ် စ ခြင ရ်ရ်းသ ်းထ ်းရသ စ ရွကစ် တမ််း) ကိို

ရရွ်းချယပ်ေါ။

• Save (သမ်ိ်း ည််းမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။
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Unknown Employee Exception (မသရိသ ဝနထ်မ််းခခင််းချက)်
အမညမ်သိ ဝနထ်မ််း ခခင််းချကမ်ျ ်းမ က ကယွရ်န် အကကခံပျုချကမ်ျ ်း-
• ဝနထ်မ််း အိိုငေ်ီ ရယရူန် ForwardHealth Portal (ရပေါ်တယ)် တငွ် အလိုပ်သမ ်းသစ်ကိို အ

ခမန ်ံို်း ထည ပ်ေါ။ ဤနည််းခြင လ်ည််း ၎င််းတိို  ၏ Santrax အိိုငေ်ီ ကိို ခပနလ်ညရ်ယနူိိုငသ်ည။်

• ဝနထ်မ််းမျ ်းအ ်း ၎င််းတိို  ၏ Santrax အိိုငေ်ီ နပံေါတက်ိို အသရိပ်းပေါ။

• ဝနထ်မ််းမျ ်းအ ်း ဝနထ်မ််း၏ Santrax အိိုငေ်ီ ပေါဝငသ်ည ် အလိုပ်သမ ်း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံို

မှု ကတတ်စ်ခိုရပ်းပေါ။

• TVV သိို  မဟိုတ် FVV အဝင် သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုတစ်ခို လိုပ်ရ  ငရ်နစဉ ၎င််းတိို  ၏

Santrax အိိုငေ်ီ ကိို အသအိမ တခ်ပျုသလ ်း ိိုသညက်ိို စစ်ရ ်းရန် ဝနထ်မ််းမျ ်းအ ်း ရမ်းခမ

န််း၍ ခပနလ်ညဝ်ငရ်ရ ကရ်န် ကကျို်းစ ်းပေါ။



မကိိုကည်သီည ် ဝန်ရ ာင်

မှုရယသူူ ြိုန်ေး/အိိုငဒ်ီ

ခြငေ်းြျကမ်ျာေးကိို အမှန်ခ 

င ်ငခ်ြငေ်း
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• မကိိုကည်သီည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူြူိုန််း/ အိိုငေ်ီ ခခင််းချကမ်ျ ်းသည် အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း

သည် ကကျို်းလိိုင််းြိုန််းရခေါ် ိိုမှုတစ်ခို ခပျုလိုပ်သည အ်ခေါ ထိိုနပံေါတသ်ည် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ

အတကွ် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် ရ ိ စ ရင််းခပျုစိုထ ်းသည ် နပံေါတတ်စ်ခိုမ 

ရခေါ် ိိုရနခခင််း ဟိုတသ်လ ်း ိိုသညက်ိို ခွ ခခ ်းသတမ် တရ်ပ်းသည။်

• ဤခခင််းချက် အမျိျု်းအစ ်းအ ်း အတညခ်ပျုပပီ်း အရခခအရနတစ်ခိုတငွ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့

 ံိုမှုအတကွသ် အသအိမ တခ်ပျုရမည။်
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• Client Name (ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူအူမည်) ရက ်လရံအ ကတ်ငွ် ခခင််းချကည် နခ်ပမှုကိို န ိ

ပ်ပေါ။
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• မကိိုကည်သီည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ အိိုငေ်/ီ ြိုန််း ခခင််းချကလ်ိိုင််းရ ိ Acknowledge 

This Exception (ဤခြငေ်းြျကက်ိို အသအိမှတခ် ြုခြငေ်း) အမ နခ်ခစ်အကကွတ်ငွ် န ပ်ိပေါ။
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• Reason Code (အရ ကာငေ်းရငေ်းကိုဒ)် နငှ ် Resolution Code (ရခြရှငေ်းြျကက်ိုဒ)်ကိို ရအ ကသ်ိို   ွ ချနိိုင်

သည ် မီန်ူးမ ရရွ်းချယပ်ေါ။

• Save (သမ်ိေး ညေ်းမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

• ြိုန််းရခေါ် ိိုမှု မ တတ်မ််း စခရငတ်ငွ် ြိုန််းရခေါ် ိိုမှုအတကွ် ခပျုလိုပ်ထ ်းသည ် ြိုန််းနပံေါတ် ခပသပေါလမိ ်မည။်
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

မကိိုကည်သီည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ ြိုန််း/ အိိုငေ်ီ ခခင််းချကမ်ျ ်းမ က ကယွရ်န် အကကခံပျုချက်

မျ ်း-
• TVV ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းအ ်း Sandata ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူြိူိုငရ် ိ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ ြိုန််းနပံေါတန် 

င ် သက ်ိိုငသ်ည ် ကကျို်းလိိုင််း ြိုန််းမ ခပျုလိုပ်ရကက င််း ရသချ ပေါရစ။

• Active Clients (လကရိှ် ဝန်ရ ာငမ်ှုရယသူ)ူ အစရီငြ် စာ ကိိုသံို်း၍ Sandata ၏ ဝန်

ရ  ငမ်ှုရယသူူ ြိုန််းနပံေါတ် မ တတ်မ််းန င ် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းသည ် ရအဂျငစီ်၏ မ တတ်မ််း

ကိို နှုငိ််းယ ဉကကည ပ်ေါ။
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• ACCESS၊ ၎င််းတိို  ၏ Consortia၊ ၎င််းတိို  ၏ Family Care MCO၊ IRIS consultant

agency (IRIS အတိိုငပ်ငခ်ံရအဂျငစီ်) (ICA) မ တစ် င ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူ၏ူ ရနရပ်လိ

ပ်စ န င ် ြိုန််းနပံေါတအ်ချကအ်လကက်ိို ရန က ်ံို်းရပေါ် ခြစ်ရစရန် ကညူပီေါ။

• Social Security Administration (လမူှုြူလှုရံရ်း စီမံခန  ခ်ွ ခခင််း) န င ် ရမွ်းစ ်းရစ င ရ်ရ  
ကမ်ှုစနစ်က  သိို  အခခ ်းသက ်ိိုငရ်သ အရ မျ ်း ပေါဝငရ်နသည။်

• ပရိိုဂရမ်အမျ ်းစိုအတကွ် အြွ ွေ့ဝငသ်ည် အချကအ်လက် ရခပ င််းလ အစီရငခ်ံစ ကိို အ

သံို်းခပျုခခင််းခြင ် သိို  မဟိုတ် ACCESS ဝက ် ်ိိုေရ် ိ အတိို်းကိို မျှရဝယရူသ အြွ ွေ့အစ

ည််း သိို  မဟိုတ် ၎င််းတိို  ၏ ရေသခံရငဝွင် ထနိ််းသမ်ိ်းမှု ရအဂျငစီ်သိို  ရခပ င််းလ မှုမျ ်းကိို

အရကက င််းကက ်းနိိုငသ်ည။်
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• IRIS အြွ ွေ့ဝငမ်ျ ်းအတကွ-်
o ၎င််းတိို  ၏ အချကအ်လကမ်ျ ်းကိို DHS IRIS စနစ်တငွ် ခပျုခပငမ်ွမ််းမံနိိုငသ်ည ် ၎င််းတိို  

၏ IRIS အတိိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ိျုလက်ိို  ကသ်ယွပ်ေါ။ IRIS အတိိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ိျုလသ်ည် Family 

Care၊ Partnership၊ PACE၊ သိို  မဟိုတ် IRIS အစီအစဉရခပ င််းလ 

သတမ် တခ်ခင််းပံိုစံ၊ F-02404 (စ လံို်းခြင )် ကိို အသံို်းခပျုနိိုငသ်ည။်

o ၎င််းတိို  ၏ ICA ကိို  ကသ်ယွပ်ေါ။

o အကအူညအီတကွ် IRIS ြိုန််းရခေါ် ိိုမှုစငတ် 888-515-4747 သိို   ကသ်ယွပ်ေါ။
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ကိိုကည်မီှုမရ ိသည ် ကလိိုင််းယင ် ြိုန််း/ID

• သက ်ိိုငရ်သ အရ မျ ်းကိို အသစ်မခပျုခပငမ်ချင််း ဤခခင််းချကက်ိို က ကယွရ်န် Sandata 

ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူြိူိုငတ်ငွ် တရ ်းဝငအ်တညခ်ပျုထ ်းသည ် ြိုန််းနပံေါတက်ိို ထည ပ်ေါ။ ၎င််းသ

ည် အခခ ်းစနစ်တစ်ခိုကိိုမ အသစ်ခပျုခပငလ်မိ ်မညမ်ဟိုတပ်ေါ။

DHS EVV သငတ်န််း ဝ  ်ိိုကရ် ိ ရနရပ်လပ်ိစ န င ် ြိုန််းနပံေါတထ်ည သ်ငွ််းပံို နမူန ဗီေယီိိုကိို

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

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


လစဟ်ာရနသည ် ရရာကရိှ်ြျိန်

သိို  မဟိုတ် ထကွြွ်ာြျိန်

စာရငေ်းသငွေ်းခြငေ်း ခြငေ်းြျက်

မျာေးခြင ် သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုကိို

အမှန်ခ င ်ငခ်ြငေ်း
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Visit Without Check In/Check Out (အဝင/်အထကွစ် ရင််း

မသငွ််း  သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု)
• ဤခခင််းချကသ်ည် ရရ ကရ် ိချိန် သိို  မဟိုတ် ထကွခ်ွ ချိန် စ ရင််းသငွ််းခခင််းမရ ိသည ် သ ွ်း

ရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို ခွ ခခ ်းရြ ်ထိုတသ်ည။် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် SMC၊ TVV၊ သိို  မဟိုတ်

FVV မ တစ် င ် ရရ ကရ် ိချိန် သိို  မဟိုတ် ထကွခ်ွ ချိန် စ ရင််းသငွ််းနိိုငသ်ည။်

• ခခင််းချက် အမျိျု်းအစ ်းအ ်း အတညခ်ပျုပပီ်းသည ် အရခခအရနတစ်ခိုခြစ်ရန် သ ွ်းရရ က်

ရတွွေ့ ံိုမှု အတကွ် ခပင ်ငရ်မညခ်ြစ်သည။်

• အိုပ်ချျုပ်သသူည် Merge Call (ရပေါင််းစည််းရခေါ် ိိုမှု) ကိို အရင် စမ််းကကည သ်င သ်ည။် ၎

င််းသည် ရရွ်းချယစ်ရ တစ်ခိုမဟိုတလ်ျှင် လစ်ဟ ရနရသ ရခေါ် ိိုမှုအချိနက်ိို ရပေါင််းထ

ည န်ိိုငသ်ည။်
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လစ်ဟ ရနရသ ရရ ကရ် ိချိန် သိို  မဟိုတ် ထကွခ်ွ ချိန် စ ရင််းသငွ််းခခင််း ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို က ကယွရ်န်

အကကခံပျုချကမ်ျ ်း-
• EVV အသံို်းခပျုမှု၏အရရ်းပေါပံိုန င ပ်တသ်ကပ်ပီ်း အလိုပ်သမ ်းမျ ်းကိို စ ရင််းသငွ််းန င ် စ ရင််းထကွ် န စ်ချိ

နလ်ံို်းအတကွ် သငတ်န််းရပ်းပေါ။

• ဝနထ်မ််းမျ ်း၏ EVV အသံို်းခပျုမှုရ ိ ရခတရ်ရစီ်းရကက င််းကိို မ တသ် ်းထ ်း၍ လိိုအပ်သလိို ရန ကထ်ပ်

သငတ်န််းမျ ်း ကမ််းလ မ််းပေါ။

• ၎င််းတိို  ၏ EVV အသံို်းခပျုမှုတိို်းတကရ်စရန် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းစီန င အ်တူ ရညမ် န််းချကမ်ျ ်း သတမ် တပ်ေါ။

  လြ်ိုန််းသတရိပ်းချက၊် အချိနတ်ိိုင််းကရိိယ ၊ သိို  မဟိုတ် လိုပ်ရြ ်ကိိုငြ်က် သတရိပ်းချကက်  သိို  သ

တရိပ်းချကမ်ျ ်းကိို အသံို်းခပျုရန် ၎င််းတိို  အ ်းကညူပီေါ။

Visit Without Check In/Check Out (အဝင/်အထကွစ် ရင််း

မသငွ််း  သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု)
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• TVV ကိို အသံို်းခပျုရနစဉ ဝနထ်မ််းမျ ်းအသံို်းခပျုရနအ်တကွ် Welcome Kit အ်ီးရမ်းလရ် ိ

ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်တစ်ခိုစီသိို  ပိို  ရ  ငသ်ည ် ရခေါ် ိိုမှုကိို်းက ်းလမ််းည န််း

မျ ်းကိို ထ ်းရ ိပေါ။ နမူန တစ်ခိုကိို DHS ဝက ် ်ိိုေတ်ငွလ်ည််း ရရ ိနိိုငသ်ည။်

Visit Without Check In/Check Out (အဝင/်အထကွစ် ရင််း

မသငွ််း  သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု)



သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုတစြ်ို

အတကွ် အဝငရ်ြေါ် ိိုမှု

သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ြေါ် ိို

မှုကိို ြျိန်ည ခိြငေ်း
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အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ချိနည် ခိခင််း

• ဝနထ်မ််းသည် EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအချိနက်ိို ကနွပ်ျျူတ ထ ၌ မ  ်းယငွ််းစွ သမ်ိ်း

ထ ်းသညဟ်ို သတင််းပိို  လျှင် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်မျ ်းမ အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မ

ဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှု အချိနက်ိို ချိနည် ခိခင််း သိို  မဟိုတ် အမ နခ်ပင ်ငခ်ခင််း ခပျုလိုပ်နိိုင်

သည။်

• အတညခ်ပျုထ ်းသည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းအပေါအဝင် မညသ်ည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံို

မှုတငွမ် ိို အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုမျ ်းကိို လိိုအပ်လျှင် အချိနမ်ျ ်း

ချိနည် ခိခင််းကိို ခပျုလိုပ်နိိုငသ်ည။်

• ပံိုမ နအ်တိိုင််း ရခပ င််းလ မှုအတကွ် အရကက င််းခပချကက်ိို ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်

မျ ်းမ မ တတ်မ််းတင် ထနိ််းသမ်ိ်းသင သ်ည။်
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အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ချိနည် ခိခင််း

• “All Visits” (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမျ ်းအ ်းလံို်း)ြစ်တ ကိို အသံို်းခပျုပပီ်း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့

 ံိုမှုကိို ရ  ရြွ၍ ခပင ်ငမ်ညခ်လိုတက်ိို န ပ်ိ၍ ရရွ်းချယပ်ေါ။
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အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ချိနည် ခိခင််း

• Adjusted In (အတငွ််း

သိို  ချိနည် ခိခင််း) သိို  မ

ဟိုတ် Adjusted Out 

(အခပငသ်ိို  ချိနည် ခိခင််း)
ရနရ မျ ်းတငွ် အမ နခ်ပ

င ်ငပ်ပီ်းခြစ်သည ် အ

ချကအ်လကက်ိို ရိိုက်

ထည ပ်ေါ။
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အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ချိနည် ခိခင််း

• Reason Code (အရကက င််းရင််းကိုေ)်၊ Resolution Code (ရခြရ င််းချကက်ိုေ)်၊ န င ်
Reason Note (အရကက င််းရင််းမ တခ်ျက)်ကိို လိိုအပ်သလိို ရရွ်းချယပ်ေါ။

• Save (သမ်ိေး ညေ်းမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။



ရ ေါငေ်းစ ်ရြေါ် ိိုမှုမျာေး
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ရပေါင််းစပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်း

• မခပည စံ်ိုရသ သ်ီးခခ ်းရခေါ် ိိုမှုကိို ခွ ခခ ်းရြ ်ထိုတန်ိိုငရ်သ ်လည််း အချကအ်လကမ်ျ ်းသ

ည် ထပ်ရနသည၊် ပေါဝငသ်ညတ်ိို  မ  -
o တညူရီသ ဝနထ်မ််း အိိုငေ်ီ

o တညူရီသ ဝနရ်  ငမ်ှုရကစ်ွ 

o တညူရီသ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ

• ရပေါင််းစပ်ရန် ခြစ်နိိုငရ်သ ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းကိို စနစ်မ ခွ ခခ ်းရြ ်ထိုတလ်ျှင် သ ွ်းရရ က်

ရတွွေ့ ံိုမှု အရသ်းစိတရ် ိ Merge Calls (ရ ေါငေ်းစ ်ရြေါ် ိိုမှုမျာေး) ခလိုတက်ိိုသ ရြ ်ခပ

လမိ ်မည။်
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ရပေါင််းစပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်း

• ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူကူိို ရရွ်းချယရ်န် edit (တညေ်းခြတ)် အိိုငက်နွက်ိို န ပ်ိပေါ။
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ရပေါင််းစပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်း

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုန င ် ရပေါင််းစပ်

နိိုငသ်ည ် အခခ ်းရခေါ် ိိုမှုမျ ်းကိို

ကကည ရ်န် Merge Calls (ရ ေါငေ်းစ

 ်ရြေါ် ိိုမှုမျာေး) ခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။
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ရပေါင််းစပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်း

• ရခေါ် ိိုမှုမျ ်းကိို အတူ ရပေါင််းစပ်ရန် လိို

င််းအရကက င််းအရ မ ရရေယီိိုပံိုခလိုတ်

ကိို န ပ်ိပေါ။

• ရအ ကသ်ိို   ွ ချနိိုငသ်ည ် မီန်ူးမ 

Reason Code (အရ ကာငေ်းရငေ်းကိုဒ)်
န င ် Resolution Code

(ရခြရှငေ်းြျကက်ိုဒ)်ကိို န ပ်ိပေါ။

• Reason Code (အရ ကာငေ်းရငေ်းကိုဒ)်
ကိို လိိုအပ်လျှင် ရိိုကထ်ည ပ်ေါ။
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ရပေါင််းစပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်း

• Save (သမ်ိေး ညေ်းမည)် ကိို န ပ်ိ

ပေါ။



လကူိိုယတ်ိိုငရ်ြေါ် ိိုမှုကိို ရ ေါ

ငေ်းထည ခ်ြငေ်း
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လကူိိုယတ်ိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ရပေါင််းထည ခ်ခင််း

• အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုတစ်ခို လစ်ဟ ရနသည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု

တစ်ခိုကိို ရခြရ င််းရန် လကူိိုယတ်ိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုတစ်ခိုကိို ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်

မျ ်းမ ရပေါင််းထည န်ိိုငသ်ည။်

• အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှု လစ်ဟ ရနခခင််းကိို ဝနထ်မ််းန င အ်တူ မ နက်

နရ်ကက င််း အတညခ်ပျုပေါ။

• အဝငရ်ခေါ် ိိုမှု သိို  မဟိုတ် အထကွရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ရပေါင််းမထည မီ် ရပေါင််းစပ်ရခေါ် ိိုမှုမျ ်း ခ

လိုတက်ိို စစ်ရ ်းပေါ။
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လကူိိုယတ်ိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ရပေါင််းထည ခ်ခင််း

• ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူကူိို ရရွ်းချယရ်န် edit (တညေ်းခြတ)် အိိုငက်နွက်ိို န ပ်ိပေါ။

• တည််းခြတရ်န် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူတူစ်ဦ်းကိို ရရွ်းချယပ်ေါ။
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လကူိိုယတ်ိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ရပေါင််းထည ခ်ခင််း

• Call Log (ြိုန်ေးရြေါ် ိိုမှုမှတတ်မ်ေး)
ခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။
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လကူိိုယတ်ိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုကိို ရပေါင််းထည ခ်ခင််း

• လစ်ဟ ရနရသ ရခေါ် ိိုမှုအချကအ်လကက်ိို ရိိုကထ်ည ပ်ေါ။

• Reason Code (အရ ကာငေ်းရငေ်းကိုဒ)် နငှ ် Resolution Code (ရခြရှငေ်းြျကက်ိုဒ)် ကိို

ရအ ကသ်ိို   ွ ချနိိုငသ်ည ် မီန်ူးမ ရရွ်းချယပ်ေါ။

• Add (ထည မ်ည)်ကိို န ပ်ိပေါ။



သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု

ြန်တေီးမည် နငှ ်

ရြေါ် ိိုမှု ခ ြုလို ်ခြငေ်း
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သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု ြနတ်ီ်းမည် န င ် ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု

ြနတ်ီ်းခခင််း

ရြေါ် ိိုမှု ြန်တေီးမည်ကိို မ တ်တမ််းရယူရနအ်တွက် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှု အချက်အလက်မျ ်းမ

ရ ိသည ်အခေါ အသံို်းခပျုသည်။

ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းမှု ြနတ်ီ်းမည်ကိို သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုအတွက်

စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ က်ချိနအ် ်း မ မ တ်တမ််းယူမထ ်းသည ်အခေါမ သ အသံို်းခပျုသည်။

လူကိိုယ်တိိုငရ်ခေါ် ိိုမှုကိို

ရပေါင််းထည ်ခခင််း

သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုရိှရသာ်လည်ေး သ်ီးသန  ် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုအတွက် စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ 

က်ချိနသ်ိို  မဟိုတ် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုအတွက် စ ရင််းသငွ််းထကွ်ခွ ချိနမ်ရ ိသည ်အခေါ ကိိုယ်တိိုင်

ခပျုလိုပ်သည ် သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုမှုအတွက် စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ က်မှုကိို အသံို်းခပျုသည်။



သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု ြန်တေီးခြငေ်း
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Visit (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ြနတ််ီးမည်

• ြနတ််ီးရန် လိိုအပ်သည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို အတညခ်ပျုနိိုငရ်နအ်တကွ် ရရ ိနိိုငရ်သ ရ  ရြွမှုြစ်တ မျ ်း အသံို်းခပျု

၍ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုသည် ရ ိပပီ်းသ ်းမဟိုတရ်ကက င််း အတညခ်ပျုပေါ။ Search (ရှာရြွမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို မရတွွေ့ ရ ိပေါက Create Visit (သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု ြန်တေီးမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

2

1
3

1
3

1
3

1
3

2
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Visit (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ြနတ််ီးမည်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအသစ် ြနတ််ီးမည် မျကန်  ခပငပ်ွင လ် သည အ်ခေါ အကကွတ်စ်ခို သိို  မဟိုတ် အမျ ်းကိို ခြည ်

သငွ််း၍ Search (ရှာရြွရန်) ကိို န ပ်ိပပီ်း ကလိိုင််းယင က်ိို ရနရ ခပပေါ။

• ကလိိုင််းယင က်ိို ရရွ်းချယရ်န် ရရေယီိိုခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။

• Next (ရရှွေ့သိို  ) ကိို န ပ်ိပေါ။
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Visit (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ြနတ််ီးမည်

• အလိုပ်သမ ်း အချကအ်လကက်ိို ရိိုကထ်ည ပ်ပီ်း Search (ရှာရြွမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

• အလိုပ်သမ ်းကိို ရရွ်းချယရ်န် ရရေယီိိုခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။

• Next (ရရှွေ့သိို  )
ကိို န ပ်ိပေါ။
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Visit (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ြနတ််ီးမည်

• Overnight (ညအြျိန်လန်ွ) ကိို

လိိုအပ်ပေါက ရရွ်းချယ်ပေါ။

• Call Date (သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု

အတကွ် စာရငေ်းသငွေ်းမှု ခ ြုလို ်သ

ည ် ရကစွ်)ဲ န င ် Call Time (သာွေး

ရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုအတကွ် စာရငေ်းသွ

ငေ်းမှု ခ ြုလို ်ြျိန်) ကိို ရိိုက်ထည ်ပေါ

• Time Zone (အြျိန်ဇိုန်) ကိို အ

တည်ခပျုပေါ။

• Service (ဝန်ရ ာငမ်ှု) ကိို ရရွ်းချ

ယ်ပေါ။

• Finish (အပ ီေးသတမ်ည်) ကိို န ပ်ိ

ပေါ။
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Visit (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ြနတ််ီးမည်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို သမိ််း ည််းရန် OK (အိိုရက) ကိို န ပ်ိပေါ။
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Visit (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ြနတ််ီးမည်

• Visit Maintenance (မွမ််းမံထနိ််းသမ်ိ်း

ရရ်းသ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ရ ိ သ ွ်းရရ 

ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို အတညခ်ပျုပေါ။

• Visit Details (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု

အရသ်းစိတ)် မျကန်  ခပငရ် ိ Memo

(မှတစ်ို ကမ်ေး) ကိို ရရွ်းချယပ်ပီ်း ဤ

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအ ်း ြနတ််ီးရသ

ည ် အရကက င််းရင််းကိို ရိိုကထ်ည ပ်ေါ။

• Save (သမ်ိေး ညေ်းမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။



ရြေါ် ိိုမှု ခ ြုလို ်ခြငေ်း
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ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ ကခ်ျိနန် င ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ်

စ ရင််းသငွ််းထကွခ်ွ ချိနက်ိို ထည သ်ငွ််းခခင််းအပေါအဝင် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုလံို်းကိို စီမံ

ရနအ်တကွ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် ြနတ််ီးမညက်ိို အသံို်းခပျုရန် အကကခံပျုထ ်းသည။်

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းမှု ြနတ််ီးမညက်ိို တစ်စိတတ်စ်ပိိုင််း သ ွ်းရရ က်

ရတွွေ့ ံိုမှု သိို  မဟိုတ် ခပျုလိုပ်  သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတွက် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ်

စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ ကမ်ှု အချကအ်လကက်ိို ထည သ်ငွ််းရန် အသံို်းခပျုနိိုငသ်ည။်

• အလိုပ်သမ ်းသည် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ ကမ်ှု အချကအ်လက်

အလကက်ိို မ တတ်မ််းမရယနူိိုငသ်ည ် ခပဿန မျ ်းရ ိသည အ်ခေါ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ်

စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ ကမ်ှု ြနတ််ီးမညက်ိို အသံို်းခပျုနိိုငသ်ည။်
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ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

• ြနတ််ီးရန် လိိုအပ်သည ် သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို အတညခ်ပျုနိိုငရ်နအ်တကွ် ရရ ိနိိုငရ်သ ရ  ရြွမှုြစ်တ မျ ်း အသံို်းခပျု၍

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတွက် စ ရင််းသငွ််းမှုသည် ရ ိပပီ်းသ ်းမဟိုတရ်ကက င််း အတညခ်ပျုပေါ။ Search (ရှာရြွမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတွက် စ ရင််းသငွ််းမှုကိို မရတွွေ့ ရ ိပေါက Create Call (သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှုအတကွ် စာရငေ်းသငွေ်းမှု ြန်

တေီးမည)် န ပ်ိပေါ။

1

2

3
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ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

• Create New Call (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတွက် စ ရင််းသငွ််းမှုအသစ် ြနတ််ီးမည)် မျကန်  ခပင် ပငွ သ် ွ်းပေါမည်။

• ကလိိုင််းယင ် အချကအ်လကက်ိို ရိိုကထ်ည ပ်ပီ်း Search (ရှာရြွမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

• ကလိိုင််းယင က်ိို ရရွ်းချယရ်န် ရရေယီိိုခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။

• Next (ရရှွေ့သိို  ) ကိို န ပ်ိပေါ။



125

ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

• အလိုပ်သမ ်း အချကအ်လကက်ိို ရိိုကထ်ည ပ်ပီ်း Search (ရှာရြွမည)် ကိို န ပ်ိပေါ။

• ကလိိုင််းယင က်ိို ရရွ်းချယရ်န် ရရေယီိိုခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။

• Next (ရရှွေ့သိို  ) ကိို န ပ်ိပေါ။
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ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

• Call Date (ရြေါ် ိိုမှုရကစ်ွ)ဲ န င ်
Call Time (ရြေါ် ိိုမှုအြျိန်) 
(ရရ ကရ် ိချိနက်ိို စ ရင််းသငွ််းသည ်

အချိန)် ကိို ရိိုကထ်ည ပ်ေါ။

• Time Zone (ရဒသစ ရတာ်ြျိန်) 
ကိို US/Central တငွ် သတမ် တ်

ထ ်းရကက င််း အတညခ်ပျုပေါ။

• Service (ဝန်ရ ာငမ်ှု) ကိို ရရွ်း

ချယပ်ေါ။

• Finish (အပ ီေးသတမ်ည)် ကိို န ပ်ိ

ပေါ။
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Call (သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းမှု)ကိို ြနတ််ီးပေါ

• OK (အိိုရက) ကိို န ပ်ိပပီ်း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းမှုကိို သမ်ိ်း ည််းပေါ။
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ရခေါ် ိိုမှု ခပျုလိုပ်ခခင််း

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ ကမ်ှုကိို ြနတ််ီးပပီ်းပေါပပီ။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းထကွခ်ွ ချိန် အချကအ်လကက်ိို ခြည သ်ညအ်

ထိ ဤသ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းဝငရ်ရ ကမ်ှုတငွ် မွမ််းမံထနိ််းသမ်ိ်းရရ်း

သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု၌ ခခင််းချကပ်ေါရ ိမညခ်ြစ်သည။်

• လိိုအပ်ပေါက ရ ိပပီ်းသ ်း သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းမှုကိို ရပေါင််းစည််းရနခ်ြ

စ်ရစ ကိိုယတ်ိိုငသ် ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုအတကွ် စ ရင််းသငွ််းမှုကိို ထည သ်ငွ််းရနခ်ြစ်ရစ ယ

ခငအ်န စ်ချျုပ်ရြ ်ခပထ ်းသည ် အ င မ်ျ ်းအတိိုင််း ခပျုလိုပ်ပေါ။



သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုခြငေ်း

အတညခ် ြုြျက၊် ဝန်ရ ာ

ငမ်ှုရယသူလူကမှ်တ၊်

နငှ ် လို ်ငန်ေးတာဝန်မျာေး
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သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုခခင််း အတညခ်ပျုချက်၊ ဝနရ်  ငမ်ှုရယူသူ

လက်မ တ်န င ် လိုပ်ငန််းတ ဝနမ်ျ ်း

• Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် ရ ိ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုခခင််း အတ

ညခ်ပျုချက၊် လကမ် တ် (သိို  မဟိုတ် အသ)ံ ၊ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမ တခ်ျကမ်ျ ်း၊ န င ် လိုပ်

ငန််းတ ဝနမ်ျ ်း မ တတ်မ််းသည် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစီ်မျ ်းအ ်းလံို်းအတကွ် ရရ ိ

နိိုငသ်ည။်

• ဝနထ်မ််းမျ ်းကိို Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် မ တစ် င ် လိုပ်ငန််းတ ဝနမ်ျ ်း၊ သ ွ်း

ရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုမ တခ်ျကမ်ျ ်း၊ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူလူကမ် တ်န င ် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ သ ွ်း

ရရ ကရ်တွွေ့ ံိုခခင််း အတညခ်ပျုချကက်ိို သမ်ိ်းရန် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစ်ီမျ ်း၊

HMO မျ ်း၊ MCO မျ ်း၊ သိို  မဟိုတ် IRIS FEA မျ ်းမ  ံို်းခြတရ်န် လိိုအပ်ပေါသည။်
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• ဝနရ်  ငမ်ှုအသစ်တစခ်ိုကိို ထိုတ်ခပနပ်ပီ်းရန က် အလိုပ်သမ ်း ရစ င ရ်ရ  က်မှုမ တတ်မ််း၏ အ

စိတ်အပိိုင််းအ ်းလံို်းကိို သမိ််းရန် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ်) ကိို အသံို်းခပျုရန် ဝနရ်  င်

ခကိို-သ်ီးခခ ်းစရီပ်းသငွ််းရရသ -ပံိုစံ ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းသည ် ရအဂျငစ်ီမျ ်းမ ရရွ်းချယ်နိိုငသ်ည။်

• EVV ဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်းအ ်းလံို်းအတကွ် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ်) မ တစ် င ် သမိ််း

ထ ်းရန် ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  က်မှုမ တတ်မ််းကိို လိိုအပ်သည ် ဝနရ်  ငမ်ှုရပ်းရသ ရအဂျငစ်ီ၏  ံို်း

ခြတ်ချက်သည် ရအဂျငစ်ီတစ်ခိုလံို်းကိို အကျိျု်းသက်ရရ ကမ်ှုရ ိသည။်

• ပံ ပိို်းသရူအဂျငစ်မီျ ်းအရနခြင ် မ တ်တမ််းအရထ ကအ်ထ ်း ိိုငရ် သတ်မ တ်ချကမ်ျ ်းန င ်  က်

စပ်သည ် ၎င််းတိို  ၏ HMO မျ ်း၊ MCO မျ ်း၊ သိို  မဟိုတ် IRIS၊ FEA ကိို စစရ် ်းသင သ်ည။်

သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုခခင််း အတညခ်ပျုချက်၊ ဝနရ်  ငမ်ှုရယူသူ

လက်မ တ်န င ် လိုပ်ငန််းတ ဝနမ်ျ ်း
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• အလိုပ်သမ ်း ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု မ တတ်မ််း၏ အစိတအ်ပိိုင််းတစ်ခိုခိုသည် Sandata EVV Portal (ရပေါ်တယ)် 
တငွ် လစ်ဟ ရနလျှင် ၎င််းကိို သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု ခခင််းချကတ်စ်ခိုအခြစ် သတမ် တလ်မိ ်မညမ်ဟိုတပ်ေါ။

• ပံပိို်းရပ်းသမူျ ်းသည် Sandata Employee Visit Log (ဝန်ထမ်ေး သာွေးရရာကရ်တွွေ့  ိုမှု စာရငေ်း) ရေတ အပိို

င််းအခခ ်း အစီရငခ်ံစ ကိို အသံို်းခပျု၍ ခပျုစိုရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုရေတ ရပေါင််းချျုပ် မ တတ်မ််းတငွ် စစ်ရ ်းနိိုငသ်ည။်

သ ွ်းရရ က်ရတွွေ့ ံိုခခင််း အတညခ်ပျုချက်၊ ဝနရ်  ငမ်ှုရယူသူ

လက်မ တ်န င ် လိုပ်ငန််းတ ဝနမ်ျ ်း



GPS တညရ်နရာ
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GPS တညရ်နရ 

ယခိုအခေါတငွ် GPS တညရ်နရ ရေတ သည် ခပနက်က ်းရရ်းသ ခြစ်သည-်
• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခို၏ အစန င ် အ ံို်းတငွသ် တညရ်နရ အချကအ်လကက်ိို

သမ်ိ်းရန် GPS ကိို အသံို်းခပျုသည။်

• GPS တညရ်နရ ရေတ သည် EVV သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို “မ နက်နရ်ကက င််း အတည်

ခပျုထ ်းသည ”် အရခခအရနတစ်ခိုသိို  သ ွ်းခခင််း သိို  မဟိုတ် DHS န င ် ရငရွပ်းရချသမူျ ်းထံ

ရပ်းပိို  ခခင််းမ မက ကယွပ်ေါ။

• GPS ရေတ သည် ရငရွပ်းရချခခင််းမ ရတ င််း ိိုချကမ်ျ ်းကိို လကရ် ိတငွ် မက ကယွပ်ေါ။
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GPS တညရ်နရ 

ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူမူျ ်းအတကွ် ြိိုငရ် ိ ရနရပ်လပ်ိစ သည် GPS န င ် မကိိုကည်ီ နိိုငသ်ည အ်

ရကက င််းအရင််းမျ ်း-
• ဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်းကိိုလမူှုအသိိုင််းဝိိုင််းတငွ် ရ  ငရွ်ကပ်ေါသည။်

• ACCESS၊ ၎င််းတိို  ၏ Consortia၊ Family Care MCO၊ သိို  မဟိုတ် ICA မ တစ် င ် ဝန်

ရ  ငမ်ှုရယသူ၏ူ ရနရပ်လပ်ိစ ကိို အသစ်မမွမ််းမံထ ်းရသ ရကက င ခ်ြစ်သည။် Social 

Security Administration (လမူှုြူလှုရံရ်း စီမံခန  ခ်ွ ခခင််း)န င ် ရမွ်းစ ်းရစ င ရ်ရ  ကမ်ှုအပေါ

အဝင် အခခ ်းသက ်ိိုငရ်သ အရ မျ ်းန င အ်တူ ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူ၏ူ ရနရပ်လပ်ိစ သ

ညလ်ည််း မ  ်းယငွ််းနိိုငသ်ည။်
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GPS တညရ်နရ 

• Sandata သည် ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ တညရ်နရ အတကွ် Google Maps ကိို အသံို်းခပျု

ပပီ်း Google ရခမရနရ ခပအတသံည် မတကိျစွ သတမ် တန်ိိုငသ်ည။်

• အသံို်းခပျုရနသည ်   လြ်ိုန််း သိို  မဟိုတ်   လြ်ိုန််း ချိနည် ခိျကမ်ျ ်းရကက င ် ခပဿန တစ်

ခိုခြစ်နိိုငသ်ည။်

• အရ  ကအ်အံိုတစ်ခို သိို  မဟိုတ် ရတ ငက်ိုန််းတစ်ခိုသည် GPS ကိို မတကိျရအ င် ခပျု

လိုပ်နိိုငရ်သ ရကက င ် ခပဿန တစ်ခိုခြစ်နိိုငသ်ည။်
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GPS တညရ်နရ 

တကိျရသ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုတစ်ခိုအတကွ် GPS 

တညရ်နရ အချကအ်လကက်ိို ရ  ရြွပံို-
• Visit Maintenance (မွမ််းမံထနိ််းသမ်ိ်းရရ်းသ ွ်းရရ 

ကရ်တွွေ့ ံိုမှု) ရ ိ သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှုကိို န ပ်ိပေါ။

• သ ွ်းရရ ကရ်တွွေ့ ံိုမှု အရသ်းစိတ် စခရငမ် တညရ်န

ရ ရခမပံိုကိို ကကည ရ်န် GPS ခလိုတက်ိို န ပ်ိပေါ။
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GPS တညရ်နရ 

ဤတညရ်နရ ခပရခမပံိုတငွ် GPS ခခင််းချကက်ိို စ ရင််းအသငွ််းန င ် အထကွအ်ခြစ် ရြ ်ခပ

ထ ်းပပီ်း ကလိိုင််းယင ၏် ရနအမ်ိတငွ် ခပျုလိုပ်ခခင််းမရ ိပေါ။
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GPS Distance Exception (GPS အကာွအရဝေး ခြငေ်းြျက)် အစီရငခ်ံစ ကိို အသံို်းခပျု၍

ရအဂျငစီ်မျ ်းသည် GPS ခခင််းချကမ်ျ ်းကိို စစ်ရ ်းနိိုငသ်ည။်

GPS တညရ်နရ 



ရငေ်းခမစမ်ျာေး
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ရင််းခမစ်မျ ်း

• EVV ဝနရ်  ငမ်ှုရယသူူ ရစ င ရ်ရ  ကမ်ှု 833-931-2035 သိို  တနနလ -ရသ ကက ၊  က်

သယွပ်ေါ နနံက် 7 န ရီမ ညရန 6 န ရီအထိ

• အ်ီးရမ်းလ် အကအူညယီရူန် VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

• အချကအ်လကမ်ျ ်းအတကွ် EVV ဝက ်စ် မျကန်  -

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

o သငတ်န််း ရင််းခမစ်မျ ်း

o Wisconsin ရ ိ EVV

o ForwardHealth Portal (ရပေါ်တယ)်

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


ရကျေးဇူေးတင ်ေါသည်


