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တ ၢ်က ၢ်ထံဆက
ိ မိ ၢ်ကဒါက့ၤတ ၢ်တိ်ၢ်ာ််ၢ်တၣ် ၢ်
• တ ၢ်န ၢ်ာ် ၢ်လ electronic visit verification (အံံးလံးထထြီနံးံ တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်
က ့ၤသံး) (EVV) အတ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ် ဆ သံးဆူာ့်ၤာ့်ၤတ ၢ်တၣ် ၢ် ဒၢ်လ ၢ်ဲၣ်ႋ

• စူံးကါ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) နြီ ၢ်က ့ၤာ်ြီံးလြီ လ ကသမံသမိံးက ၢ်
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအမ ၢ်နံ့ၤအခအံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်ဲၣ်ႋ
• ဃက ၢ် က ၢ်ကဒါက့ၤ ဒြီံးဒြီံးသဒ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤတ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ဃ ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးတ ၢ်ကြီတ ၢ်ခတၣ် ၢ်လ့ၤြီ .
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• EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
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ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်သ
ၢ် ံးလ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ မတမ ၢ်
ဟံးထြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ တ
ၢ် ၣ် ၢ်

• တ ၢ်ဆြီတလဘဘ
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၀ီၢ်ြီ ၢ်ထသအကါဒိ ၢ်တၣ် ၢ်
• ကိံးလြီတစိ—တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ် တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခြီၣ် ိ EVV စံးၣ်ြီကဟ ၢ်ာ်ြီ
ညါက ိ့ၤက ထြီရြီ့ၤတမံ့ၤဲၣ်ႋ

• ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်—ာ့်ၤတၢ့်ၤလ ဒိံးန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတၣ် ၢ်ခၣ်
ြီ ိ Medicaid တ ၢ်တိ်ၢ်က ့ၤဲၣ်ႋ
• နြီ ၢ်က ့ၤ—တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်နြီ ၢ်ကြီ ၢ်အာ်တြီ ၢ်လ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးမ ၢ်
နံ့ၤအခအံ့ၤတၣ် ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ
• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိ/ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိ—ာ့်ၤတၢ့်ၤလ အဟ ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်က ၢ်ထဆူာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ
တၢ့်ၤ မတမ ၢ် အါန ၢ်အန ၢ်အအိ ၢ်.
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၀ီၢ်ြီ ၢ်ထသအကါဒိ ၢ်တၣ် ၢ်
• FVV—Fixed visit verification (တ ၢ်မ့ၤဘ ၢ်လ်ိ ၢ်ၣ်ိံးမံတ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးတ ၢ်အ ၢ်သံး)
• Santrax ID—ID နြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ် ဒိံးန ၢ်ဘ ၢ်အ့ၤြီ လ Sandata လ စူံး

ကါအြီ့ၤလ TVV ဒြီံး FVV ာ်ူ့ၤအၢ်ြီ ၢ်
• SMC—Sandata Mobile Connect တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ့ၤ
• TVV—Telephonic visit verification (တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခြီၣ် ိလတ
ြီ စိတ ၢ်ဆံး
က ိံးဆံးက တ ၢ်အ ၢ်သံး)
• တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး—တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ လ တ ၢ်ဟ ၢ်

လြီ့ၤအြီ့ၤဆူာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ ဟံ ၢ် မတမ ၢ် ာ့်ၤတ၀ီၢ် -ဒိံးသန့ၤတ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က အာ်ူ့ၤ
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EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ် စူံးကါ EVV စံးၣ်ြီကဟ ၢ်ာ်ြီညါ လ ကန်ၢ်လ့ၤြီ ဒြီံးဟံးထြီ ၢ် တ ၢ်ထံ ၢ်
လိ်ၢ်သံးလ ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤသံးအၢ်ြီ ၢ်ဲၣ်ႋ

• အလြီ ၢ်အိ ၢ်လ ဘ ၢ်အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်အၢ် ၢ်ဃၣ်

-ၢ် မတ့ၤဒိံးန ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ ၢ် မတ့ၤ

ဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ ၢ် တ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤမန့ၤလ ၢ် တ ၢ်ဟ လ
ၢ် ့ၤြီ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအလြီ ၢ်ၣ်လ ၢ်
တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနံ့ၤသြီ ဒြီံးန်ၢ်လ့ၤြီ /ဟံးထြီ ၢ် ဆ ကတြီ ၢ်ဲၣ်ႋ
• ၣ်တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်ဃၣ်

ၢ်လ ်ၢ်အ့ၤံ ဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤန ၢ်အြီ့ၤဒြီံးတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤဘ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်လြီ့ၤဆံး

ဒြီံးလ ာ့်ၤ ("ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤသံးလံ") အခါ, တ ၢ်သံးက်ံ ၢ်တ ၢ်အံ့ၤဆူ တ ၢ်ဃကဒတ ၢ်မ့ၤအ

က ိ့ၤအက ဒၢ်အညြီန ၢ်အသိံး လ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အခ သန ၢ်လ့ၤြီ .
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EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
• EVV လ တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်ထ န ၢ်အြီ့ၤအလြီ ၢ်လ့ၤဆူ တ ၢ်ရ ၢ်သက
တြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး လ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အၣ်ြီခိ .ၢ်

• တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခလ ်ၢ်ကက ံးဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤသံးတခ ံးလ တ ၢ်တြီ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်
န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
တ ၢ်လီၤ

ၢ်လ သ
ၢ် ံး

• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၢ့်ၤ စူံးကါ EVV လ ကန်ၢ်လ့ၤြီ ဒြီံးဟံးထြီ ၢ် တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ ဟ ၢ်ခံး

စိကမြီ့ၤသံးအၢ်ြီ ၢ်ဲၣ်ႋ
• တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ တဘ ြီၢ်ြီ ၢ်ခြီၣ် ိ SMC ဘ ံးစလိ်ၢ်သံးလ Wi-Fi ဒြီံး TVV တ ၢ်ကိံးလြီတစိ
ဘ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထံ ၢ်အ့ၤြီ သလ Sandata အ EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) လ တကိ်ၢ်ခါ
သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိဟ ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတၣ် ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိဟံးထြီ ၢ်လ တ ၢ်မ့ၤအက အာ်ူ့ၤ ခြီၣ် ိစံးူ ကါ SMC, TVV, မတမ ၢ် FVV.
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EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
ကဒစရြီတ ၢ်ဃ

ြီ ၢ်/တ ၢ်

ၢ်လ သ
ၢ် ံး

• ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ ၢ်စံးကရ ဃကဒစရြီဒၣ်
ၢ် ြီလစံ ၢ်ညန
ြီ ၢ်အသိံးလ EVV အခ န ၢ်

လြီ့ၤ.
• ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်ဘူံးတ ၢ်လ မ့ၤဘ ၢ်လ်ိ ၢ် EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ
အြီ့ၤဒြီံး တ ၢ်ဆ ထြီ ၢ်တ ၢ်ဃထြီ ၢ်/တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးန ၢ်လ့ၤြီ .
• က အၢ့်ၤကတ ၢ် မ ၢ်တ ၢ်မ့ၤလြီ့ၤတံ ၢ်တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တ ၢ် ဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအၢ် ၢ်တ
ခ ံးလ တ ၢ်တြီ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်/တ ၢ်ဘ ၢ်သၢ် ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
12

EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
Explanation of Benefit (တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါဒံးန ၢ်ပ ၢ်တ ၢ်န ၢ်ဘ ံးအဂ ၢ်) (EOB) တ ၢ်ခူသ ူ ၢ်
နြီ ၢ်ဂ ၢ် လ EVV တ ၢ်မီၤတလ ဘ
ၢ် ံးူ လ

• EOB တ ၢ်ခူသူ ၢ်န ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် 1047o "တထံ ၢ် EVV လ န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်."

o တထံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်ဘ ၢ်ၣ်ိံးမံလ်ိ ၢ်သံးလ န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်ဲၣ်ႋ

13

EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
• EVV EOB တ ၢ်ခူသူ ၢ်န ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် 1048o "EVV တ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤက ယူနံးံ တဘ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးဒြီံးတ ၢ်ၢ် ၢ်လ န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်."

o ထံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်လ န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်- ဒၢ်လ ၢ်ၢ့်ၤ လံ်ၢ်ဃစစရြီယန
ူ ံးံ အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် အါတလ
ထြီ ၢ်က်ံ ၢ်တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်အယူနံးံ နြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်ဲၣ်ႋ

• HMO, တ ၢ်ကရ ကရိရ ၢ်က ့ၤက ၢ်ထတ ၢ် (MCO), ဒြီံး fiscal employer agencies
(ထံကြီ ၢ်ာ်ဒိ ၢ်က ိ ၢ်စတ ၢ်မ့ၤကစ ၢ်အကရ ခ ၢ်စံးတၣ် )ၢ် (FEA) ကမ့ၤန ၢ်ဘ ၢ်အနြီ ၢ်က
စ ၢ်တ ၢ်ကစြီ ၢ်တၣ် ၢ်ၣ် EVV တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလြီ့ၤမ ၢ်က်ံ ၢ်အခါန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
14

EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
တ ၢ် ံး

•

ြီ ၢ်စံးူ ကျါအြီီၤ

လိ ၢ်ဘ ၢ်န ြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထဒြီံး ဟံ ၢ်ဃတ
ြီ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤအြီ့ၤလ အကက ံး၀ီၢ်ဘ ၢ်၀ီၢ်တ ၢ်ဃထြီ ၢ် တ

ၣ် ၢ်လ ကအိ ၢ်ဒံးြီ EVV တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါလ အဘ ၢ်ထလြီ့ၤာ်လိ်ၢ်လိ်ၢ်သံး န ၢ်လ့ၤြီ .

•

တ ၢ်အာ့်ၤလ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ် တ ၢ်ဃထြီ ၢ်တာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံး လ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်
EVV တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤ တၣ် ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်လိ်ၢ်အ့ၤြီ န ၢ်လ့ၤြီ .

•

တ ၢ်အာ့်ၤလ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ် တာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံးယူ ၢ်နံးံ ဃကဒစရြီလ တလ က်ံ ၢ် EVV
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးယူ ၢ်နံးံ လ တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤ တၣ် ၢ်စ ၢ်ကြီံး ကဘ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်လိ်ၢ်အ့ၤြီ စ ၢ်ကြီံးန ၢ်လ့ၤြီ .

•

HMO ဒြီံး MCO အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်စိကမြီ့ၤလ ကသမ က်ံ ၢ်၀ီၢ် ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်ဃအြီ ၢ်လံးိ တ ၢ်ၢ် ၢ်လ EVV တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ
ၣ်ိ ၢ်လ့ၤြီ မ ၢ်က်ံ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
• HMO ဒြီံး MCO ခြီလလိ်ၢ်တ ၢ်တြီ ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်ဆူ Wisconsin Department of
Health Services (၀ီၢ်ံစခြီ ၢ်စံ ၢ်ဆူ ၢ်ခ ျ့၀ီၢ့်ၤက ိ့ၤ) (DHS) လ တအိ ဒ
ၢ် ံးြီ တ ၢ်မ့ၤဘ ၢ်

လိ်ၢ် EVV တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်န ၢ် ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်ကက ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အ့ၤြီ လ ခါဆူညါတ ၢ်
ဘူံးတ ၢ်လအာ့်ၤလ တ ၢ်ာ််ၢ်လ့ၤြီ အြီ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
• FEA ကၢ် ၢ်လိ်ၢ်ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤကရ တ ၢ်ဃထြီ ၢ်တၣ် ၢ် လ တအိ ၢ်ဒံးြီ EVV တ ၢ်ၢ် ၢ်
တ ၢ်က ိ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .

16

EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
• IRIS (Include, Respect, I Self-Direct (ာ် ၢ်ဃ်ၢ် ာ််ၢ်က န ၢ်က နြီ ၢ်ကစ ၢ်)) ာ့်ၤန်ၢ်
လြီ့ၤာ် ၢ်ဃ်ၢ်တ ၢ်တၣ် ၢ် လ အမ ၢ် ာ့်ၤန်ၢ်လ့ၤြီ ာ် ၢ်ဃ်ၢ်-ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်ဒိံးလအြီ့ၤ လြီ့ၤ

တူ်ၢ်လ့ၤြီ က်ၢ်လ ကတ့ၤထြီ ၢ်ဒံးြီ EVV တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တၣ် ၢ် အိ ဒ
ၢ် ံးြီ တ ၢ်လြီ့ၤဘ ၢ်ယိ ၢ်လ
တန်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤလ IRIS တ ၢ်တိ်ၢ်က ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
• FEA ကဆံးဟ ၢ် PHW တ ၢ်ဃထြီ ၢ်တၣ် ၢ်လ တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်ဘ ၢ်ဆ ဘ ၢ်ကတြီ ၢ်အ
ာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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EVV တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတ ၢ်အိ ၢ်မူတ ၢ်လ့ၤတရံံးသံး
• လ ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ ၢ်စံးကရ တၣ် ၢ်အၢ်ြီ ၢ်, EVV တဆြီတလo တ ၢ်ဃထြီ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်က ၢ်ဆ ၢ်မ်ၢ်တၣ် ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အ့ၤြီ ဒၢ်လ ၢ်.

o တ ၢ်ဟံံးဃ်ၢ်လ်ံ ၢ်တလ
ြီ ်ံ ၢ်မတ
ြီ
ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တၣ် ၢ်.
o တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်ကသံ ၢ်သရ ၢ်အတ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ တၣ် ၢ်, တ ၢ်ကံးနြီ ၢ်တ ၢ်မ့ၤအဆ ကတြီ ၢ်

လံ်ၢ်က, တ ၢ်ရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်က ၢ်ထ, မတမ ၢ် လံ်ၢ်တလ
ြီ ်ံ ၢ်မအ
ြီ ၢ့်ၤလ တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်အ့ၤြီ
တၣ် ၢ်လ့ၤြီ .
o တ ၢ်တြီ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တၣ် ၢ်အိ ၢ်လ ာ့်ၤာ့်ၤတ ၢ်တၣ် ၢ်ဘ ၢ်ဆ ဘ ၢ်ကတြီ ၢ်ဲၣ်ႋ
18

Sandata Portal
(ပ ၢ်ယီၤလြီ )ၢ် တ ဒၢ် ံးဘ ၢ်
လ ၢ်လီၤြီ တ တ
ၢ် ဂၢ် တ
ၢ် က
ၢ် ီၤ

Sandata Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ
တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ မ ၢ် Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) မိ ၢ်ာ် ၢ်
လ တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်အြီ့ၤမ ၢ်၀ီၢ်-

• ဘ ၢ်တ ၢ်က ၢ်အြီ့ၤလ တကိ်ၢ်ခါဆ ကတြီ ၢ်ဲၣ်ႋ
• ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ၀ီၢ်ဒ ၢ် တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်လ အလြီ ၢ်အိ ၢ်ခလ ်ၢ် ဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်က်ံ ၢ်အ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• မ့ၤဘ ၢ်က့ၤဒြီံးမ့ၤာ် ြီက်ံ ၢ်တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤဲၣ်ႋ
• တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခလ ်ၢ်ကက ံး "ဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤသံး" တခ ံးလ တ ၢ်တြီ ၢ်ထြီ ၢ်
တ ၢ်ၢ် ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
20

Sandata Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ
တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီီၤတ ၢ်လီၤ

ၢ်လ ၢ်သံး

• တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်အၢ် ၢ်မိ ၢ်ာ် ၢ်တၣ် ၢ် လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးလ "တ ၢ်တမ့ၤ၀ီၢ်ံ့ၤအြီ့ၤ
ဒံံးဘ "ၢ် ဒြီံးကဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ် လ ကဘဘ
ြီ
ၢ် မတမ ၢ် အ ၢ်လြီ့ၤဟ ၢ်ခံးတ ၢ်လ Sandata
EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အာ်ူ့ၤန ၢ်လြီ့ၤ.

• တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးဒြီံးတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်အ့ၤြီ ခလ ်ၢ် ကဟၣ် ါထြီ ၢ်ဒ ၢ် "ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ"
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးလ တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအာ်ူ့ၤဒြီံးတ ၢ်တလိ ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤနြီ
တမံ့ၤဘ .ၢ်

• တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးလ ဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤတၣ် ၢ် တ ၢ်ဆ အြီ့ၤဆူ DHS တန့ၤစ်ၢ်စ်ၢ် ဒြီံးာ့်ၤာ့်ၤ
တ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်စူံးဘ ၢ်၀ီၢ်အန့ၤ ၣ်လ တ ၢ်ဃအြီ ၢ်လိံး/တ ၢ်က ၢ်ဆ ၢ်မ်ၢ်အက ိ့ၤက ကတြီ ၢ်ခါန ၢ်လြီ့ၤဲၣ်ႋ
21

Sandata Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ
• မ ၢ်တ ၢ်အကါဒိ ၢ်လ ကဘ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်လ အဘ ၢ်ဆ ဘ ၢ်ကတြီ ၢ် ဒၢ်
သိံးတ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်အၢ် ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်ဆ အြီ့ၤဆူ DHS ဒြီံးာ့်ၤာ့်ၤတ ၢ်တၣ် ၢ် လ တ ၢ်ဃအြီ ၢ်

လိံး/တ ၢ်က ၢ်ဆ ၢ်မ်ၢ်အက ိ့ၤက ကသအၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• တ ၢ်ကစူံးကါတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အါန ၢ်တခါလ တ ၢ်လ့ၤထံ လ
ၢ် ်ိ ၢ်သံးတဘ ြီအၢ်ြီ ၢ်သန ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်ကြီတခါလ တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ န ၢ် ကဘဘ
ြီ
ၢ်စ ၢ်
ကြီံးတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အၢ့်ၤတၣ် ၢ်စ ၢ်ကြီံးန ၢ်လ့ၤြီ .
• ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်အကရ ခ ၢ်စံးာ့်ၤာ် ဆ ရ ၢ်က ့ၤတ ၢ် ဟံံးမူဒါလ တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်

တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ အတ ၢ်ဘံ ၢ်တ ၢ်ဘ ဘဘ
ြီ
ၢ်က့ၤဒြီံးာ််ၢ်လ့ၤြီ အါထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်သ
ၢ် ံး
• လ တ ၢ်ဃက ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်အၢ်ြီ့ၤာ့်ၤလိ့ၤ ဆြီ ၢ်လ့ၤြီ ၣ် Visit Maintenance (တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်

လြီ့ၤတံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ) လ ကဃက ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ သ
ၢ် ံးတက ၢ်ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်သ
ၢ် ံး
•

စူံးကါတ ၢ်ဃထ ရ ၢ်လ ဟလြီ့ၤစ့ၤ အိ ၢ်လ တ ၢ်လြီ့ၤဟိတခါစ်ၢ်စ်ၢ် ဒၢ်သံးိ ကမ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်သ
ကိံးအၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

•

တ ၢ်ဃက ၢ်အစ တၣ် ၢ်ာ် ၢ်ဃ်ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်ခလ ်ၢ်လ ၣ်ိံးမံလ်ိ သ
ၢ် ံးဒြီံးတ ၢ်ာ််ၢ်ာ်နြီ ၢ်တကြီ ၢ်လ ာ််ၢ်ာ်နြီ ၢ်

လြီ့ၤဆြီသံးန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
Visit Status (တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအာ်တြီ ၢ်) တ ၢ်ာ််ၢ်ာ်နြီ ၢ်တ ၢ်အ
တကြီ ၢ်တၣ် ၢ် ာ် ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်လ ကမ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်

သံးတၣ် ၢ်ခြီၣ် ိ-

•

In Process (အ ၢ်လ တ ၢ်ရ ၢ်က ီၤမီၤအြီီၤအတြီ ၢ်ပူီၤ)—
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ အစံးထြီ ၢ်အသံးဒြီံးတ၀ီၢ်ံ့ၤတတ်ၢ်ဒံးံ ဘ ၢ်

•

Incomplete (တဝီၤတက)—တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တ ၢ်
ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤအရဒိ ၢ်တအိ ,ၢ် အဒိ, တ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤလ ကန်ၢ်လ့ၤြီ

မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
• Verified (ပ ၢ်ဂ ၢ်ပ က
ၢ်
ီၤ)—တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်
သံးလ တာ် ၢ်ဃ်ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ် တၣ် ၢ်နတ
ြီ

မံ့ၤ
• Omit (ပ ၢ်လီၤြီ တ )ၢ် —တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါတ ၢ်လ့ၤ
ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
စူံးကါ Filter Visits By (တ ၢ်မီၤဆ

ြီ တ
ၢ်
ၢ်လီၤ

ၢ်လ သ
ၢ် ံးခြီဖ )

မ့ၤာ့်ၤတ ၢ်လြီ ၢ်လ ကဃထ မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခြီၣ် -ိ
• All Exceptions
(တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်ခလ ်ၢ်ဲၣ်ႋ)
• Exception Types
(တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အက

လ်ၢ်တၣ် ၢ်ဲၣ်ႋ)
• All Visits
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(တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခလ ်ၢ်ဲၣ်ႋ)

တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
Filter Visits by All Visits (တ ၢ်မီၤဆ

•
•

ၢ်လ ၢ်သံးခြီဖ တ ၢ်

ၢ်လ ၢ်သံးခလ ၢ်)

တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခလ ်ၢ် ဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါအြီ့ၤအိ ၢ်လ တ ၢ်ာ််ၢ်ာ်နြီ ၢ်န့ၤံ သြီလ ဃထ အြီ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
တ ၢ်ၢ် ၢ်အစ တၣ် ၢ် ာ် ၢ်ဃ်ၢ်လ တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ အိ ၢ်လ တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ့ၤမ့ၤအြီ့ၤကတြီ ၢ်ာ်ူ့ၤ တ ၢ်ာ််ၢ်လ့ၤြီ တ်ၢ် ဒြီံး
တ ၢ်တ၀ီၢ်ံ့ၤတက န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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ြီ ၢ်တ ၢ်

တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
Filter Visits by All Exceptions (တ ၢ်မီၤဆ

•
•

ြီ ၢ်တ ၢ်

ၢ်လ ၢ်သံးခြီဖ တ ၢ်ပ ပူီၤခလ ၢ်)

တ ၢ်အံ့ၤမ ၢ်၀ီၢ် တ ၢ်ဆြီလ့ၤြီ ာ််ၢ်လ့ၤြီ က့ၤတ ၢ်လ အလြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
တ ၢ်ဆြီတလအံ့ၤာ််ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်ဒံးန ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ် တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခလ ်ၢ် လ အာ် ၢ်ဃ်ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ တ
ၢ်
ခါ မတမ ၢ် အါန ၢ်အန ၢ်တၣ် ၢ်လ တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံးတကတြီ ၢ်အာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
Filter Visits by Exception Types (တ ၢ်မီၤဆ

•

ြီ ၢ်တ ၢ်

ၢ်လ ၢ်သံးခြီဖ တ ၢ်ပ ပူီၤခလ ၢ်)

တ ၢ်ဃထ အံ့ၤဃထ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးတၣ် ၢ် လ အဒိံးသန့ၤထြီ ၢ်အသံးလ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်လ
အဘ ၢ်ထဒြီံးတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအၣ်ြီခိ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

•

ၣ်ဃထ အခါ, တ ၢ်လြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤအၢ့်ၤကဟၣ် ါထြီ ၢ်တဘ ြီဃလ
ြီ
ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ် ကဃထ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အ
ကလ်ၢ်(တၣ် ၢ်) လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံးလ တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ စရြီ (drop-down) အလြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤအၢ့်ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
ပီၤစူံးကျါတ ၢ်ဖတဖ ၢ် ဆြီတလက ၢ်တ ၢ်မီၤဆ

ြီ ၢ်တ ၢ်အဂီၤတဖ ၢ်သန ၢ်လီၤြီ ီၤႋ

စံ ၢ်လြီ့ၤၣ် Show Advanced Filter Options (တ ၢ်ဒံးန ၢ်တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်အတ ၢ်ဃထ တၣ် ၢ်) လ အထြီ ၢ်ထြီ
အလိ့ၤတက ၢ်.
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
တ ၢ်ဆြီတလ တ ၢ်မီၤဆ

•
•

ဃထ တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ထြီရြီ့ၤတမံ့ၤလ တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ စရြီ လ ကဆြီတလက်ံ တ
ၢ်
ၢ်ဆြီလ့ၤြီ ာ််ၢ်လ့ၤြီ လ အၢ့်ၤတက ၢ်ဲၣ်ႋ
စံ ၢ်လြီ့ၤၣ် Save Settings (တ ၢ်ာ််ၢ်က့ၤြီ တ ၢ်) အလိ့ၤလ တ ၢ်ာ််ၢ်က့ၤြီ ဝဒ ၢ်တ ၢ်ဆြီတလတၣ် ၢ်ဒ ၢ် တ ၢ်အမိ ၢ်ာ် ၢ် အသြီ
အသိံးတက ၢ်.
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ြီ ၢ်တ ၢ်အဂီၤတဖ ၢ်

တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
• တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤတခါလ ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်၀ီၢ်လ တ ၢ်လ န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်အတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤအိ ၢ်တလ ာ့်ၤဲၣ်ႋ
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တ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်တ ၢ်ဃက ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတၣ် ၢ်
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်တ ၢ်ကဘ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်အ့ၤြီ မတမ ၢ် အ ၢ်လ့ၤြီ
တူ ၢ်လိ်ၢ်အ့ၤြီ -

• ဘဘ
ြီ
ၢ်—တ ၢ်ကဘ ၢ်မ့ၤဘ ၢ် မတမ ၢ် ထ န်ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ တ ၢ်လ့ၤဟံးအိ ၢ်
သကိံး လ တ ၢ်ကက ၢ်ထံဆက
ိ မိ ၢ်မ့ၤလ ာ့်ၤအြီ့ၤအၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်အ ၢ်လ့ၤြီ အြီလ့ၤြီ —တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ တအိ ၢ်တၣ် ၢ် တ ၢ်ကဘ ၢ်အ ၢ်လ့ၤြီ တူ ၢ်လိ်ၢ်
အြီ့ၤလ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) ာ့်ၤာ် ဆ ရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်အခိ ၢ်လ ကက ၢ်
ထံဆက
ိ မိ ၢ်မ့ၤလ ာ့်ၤတ ၢ်အံ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
34

တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
တ ၢ်က ၢ်ကပ ၢ်က ၢ်
တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က

တ ၢ်အခြီပညြီတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ

တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က

ာ့်ၤစူံးကါလ တ ၢ်တသ ည
ၢ် ါအြီ့ၤ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်ၣ် Sandata တ ၢ်မ့ၤအက တသ ၢ်ညါာ့်ၤ တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်
စူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါ

ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိ ထ န်ၢ်လ့ၤြီ Santrax ID ၣ် TVV မတမ ၢ် FVV တ ၢ်ကိံး

အြီ့ၤ

အဆ ကတြီ ၢ် တဘ ၢ်လ်ိ ၢ်ဒံးြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်သ ၢ်ညါအြီ့ၤတၢ့်ၤလ ၢ်

တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်

လ ၢ်ဘ ၢ်ဲၣ်ႋ
ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိအလြီတစိ/ID

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID နြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်အံ့ၤ တ ၢ်ထ န်ၢ်လ့ၤြီ အြီ့ၤၣ် တ ၢ်ကိံး TVV

လ အတၣ်ိံးမံလ်ိ ၢ်သံး

လြီတစိအကတြီ ၢ်, ဘ ၢ်ဆ ၢ်လတ
ြီ စိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်အံ့ၤ တ ၢ်မ့ၤအြီ့ၤလ တမ ၢ်နြီ ၢ်
ၢ်ံ ၢ်လ တ ၢ်ကံးရ ၢ်လ့ၤြီ ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အ့ၤြီ လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ်ဘ ၢ်
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န ၢ်လ့ၤြီ .

တ ၢ်အ ၢ်လ့ၤြီ တူ ၢ်လိ်ၢ်

တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
တ ၢ်က ၢ်ကပ ၢ်က ၢ်

တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က

တ ၢ်အခြီပညြီတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ

တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်ဟ ၢ်လ့ၤြီ အြီ့ၤလ တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်အြီ့ၤအၢ်ြီ ၢ် တ ၢ်တာ််ၢ် တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်

ၣ် ါထြီ ၢ်အ့ၤြီ လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံးဲၣ်ႋ
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တ

တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ လြီတစိဲၣ်ႋ သမံထက
ံ ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ်

အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ကိံးလြီတစိ

လိ်ၢ်သကိံးလ ကမ့ၤၣ်ိ ၢ်တ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တ

တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ကိံးထြီ ၢ်လ့ၤြီ လြီတစိဲၣ်ႋ သမံထက
ံ ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ် တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်

အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ကိံးလြီတစိလ တ ၢ် လိ်ၢ်သကိံးလ ကမ့ၤၣ်ိ ၢ်တ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ကိံးထံးထြီ ၢ်အ့ၤြီ

တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်

တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
တ ၢ်က ၢ်ကပ ၢ်က ၢ်တ ၢ်
လြီ ၢ်တ ၢ်က

တ ၢ်အခြီပညြီတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ

တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က

ြီ
ၢ်
တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ် တ ၢ်ထ န်ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤၣ်တ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤန်ၢ်လ့ၤြီ မတ တ ၢ်ဘဘ
က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိ

မ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်အကတြီ ၢ် တဘ ၢ်လ်ိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်

ဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်

အ ၢ်လ့ၤြီ အ ၢ်က့ၤြီ အြီ့ၤလ တ ၢ်ဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤအၣ်ြီခိ ၢ်

ဘ .ၢ်
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တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
•

တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးတၣ် ၢ်အ့ၤံ ဘ ၢ်တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အ့ၤြီ လ တ ၢ်ာ်နြီ ၢ်အိ ၢ်ဒံးြီ အလ ၢ်တၣ် ၢ် လ အိ ဒ
ၢ် ံးြီ
Client Name (ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အမံ့ၤ) Employee Name (ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအမံ့ၤ) Service (တ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤ)

Call In (တ ၢ်ကိံးန်ၢ်) မတမ ၢ် Call Out (ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ) လ လံ်ၢ်အဆ တခါ တဘ ၢ် မတမ ၢ် အါဘ ၢ် ၣ်တ ၢ်က ၢ်
ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်အိ ၢ်အလြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
• တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအိ ၢ်ဒံးြီ ကအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တခါ မတမ ၢ် အါန ၢ်အန ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
• က ့ၤဃ်ၢ်န ြီ ၢ်ထိ ၢ်လ အဒံးန ၢ်တ ၢ်လ ကဟၣ် ါထြီ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ရာ်ံးတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အခြီာ်

ညြီတၣ် ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
• Robocalls (ခြီ ၢ်ၣ်ၠူထ ၢ်စံးလြီတစိ) ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်ကန်ၢ်လ့ၤြီ လ TVV လြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်
တလ ၢ်စတၣ် ၢ်သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

• တ ၢ်သ ၢ်တၣ် ၢ်အ့ၤံ တမ ၢ်တ ၢ်လ ၢ်သ ၢ်ခါာ်တ်ၢ်တ ၢ်ဘံ တ
ၢ်
ၢ်ဘ ဘ ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ကသ ၢ်ညါလ မ ၢ် ခြီ ၢ်ၣ်ၠူထ ၢ်စံးလြီတစိ သဒၢ်လ ၢ်o ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိဒံးြီ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတအိ ၢ်
o တ ၢ်ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိတအိ ၢ်
o တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တအိ ၢ်

o ဒၢ်အညြီန ၢ်အသိံး တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က နြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ တမ ၢ် Wisconsin
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တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ
•

ခြီ ၢ်ၣ်ၠူထ ၢ်စံးလြီတစိ ဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်အ့ၤြီ ဒၢ်အမ ၢ် Omit/Do Not Bill (ပ ၢ်လီၤြီ တ ၢ်/တဘ ၢ်ဃစ) သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

•

ဃထ Reason Code (တ ၢ်ဂ ၢ်နြီ ၢ်ဂ ၢ်), Resolution Code (တ ၢ်ဃ ၢ်လီၤြီ တ ၢ်ကြီတ ၢ်ခနြီ ဂ
ၢ် ၢ်), ဒြီံးထ န်ၢ်အါထြီ ၢ်
Reason Note (တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်မီၤဃျါ) အလိ ၢ်မ ၢ်အိ ၢ်အခါန ၢ်တက ၢ်.
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တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
• တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တၣ် ၢ်တ ၢ်စူံးကါအြီ့ၤ ၣ်တ ၢ်မ့ၤတ ၢ်ဆြီတလ တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လိ်ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ တမံ့ၤ
လ ၢ်လ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်မ့ၤသြီထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ Sandata Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အာ်ူ့ၤအခါန ၢ်လြီ့ၤo တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်ၣ်ိံးမံလ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အာ်ူ့ၤခလ ်ၢ် ကဃ၀ီၢ်ဒ ၢ်ကရ ခ ၢ်စံး
ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ "ဟံံးဃ်ၢ်ၢ် ၢ်က ့ၤတ ၢ်ကံးလံ်တ
ၢ် လ
ြီ ်ံ ၢ်မြီ".
o တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်လံ်ၢ်တလ
ြီ ်ံ ၢ်မတ
ြီ ၣ် ၢ်တ ၢ်ဆြီတလခလ ်ၢ်အၢ်ြီ ၢ် လ တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လိ်ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ
အၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လြီ့ၤဲၣ်ႋ

o လံ်ၢ်တြီလံ်မ
ၢ် ြီကက ံးဆြီ ၢ်ထတ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်လ ကဆြီတလတ ၢ်လ အကက ံး၀ီၢ်ဘ ၢ်၀ီၢ်အာ်ူ့ၤ- တ ၢ်အံ့ၤကမ ၢ်
လံ်ၢ်တြီလံ်မ
ၢ် ြီလ ကရ ခ ၢ်စံးမ့ၤန ၢ်ဘ ၢ်အ့ၤြီ လ ကတြီ ၢ်အံ့ၤသန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
o တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တနြီ့ၤ လိ ၢ်ဘ ၢ်စ ၢ်ကြီံးတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါလ Sandata EVV Portal
(ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) တ ၢ်မ့ၤအက အာ်ူ့ၤ, ဒၢ်အၣ် ါလ တ ၢ်ဒံးန ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

• တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးခလ ်ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်အ့ၤြီ တၣ် ၢ် ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်ဘ ၢ်ဃံးဒြီံး
DHS တ ၢ်သမံသမိံးတ ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံးအၢ့်ၤတၣ် ၢ် မ ၢ်လ အ၀ီၢ်သ ၢ်တၣ် ၢ်န ၢ်တ ၢ်တမ့ၤ

နြီ ၢ်မ့ၤဃါဃ်ၢ်အ့ၤြီ လ electronically (အံ ၢ်လံးထထြီနံးံ အက ိ့ၤက ) လ လ ာ့်ၤာ့်ၤ ၣ်တ ၢ်
ဟ ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအဆ ကတြီ ၢ်အခါန ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်ဂ ၢ်နြီ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါတဖ ၢ်

တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်
က ီၤဖ Sandata EVV Portal
(ပ ၢ်ယီၤလြီ ၢ်) အပူီၤ
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ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထတ ၢ်ကမ ၢ်တၣ် ၢ်

တမ ၢ်ဘ ၢ်

ကရ ၢ်ၣ်ိတအိ ၢ်ဘ ၢ်

တမ ၢ်ဘ ၢ်

လြီတစိစိ်ၢ်စတ ၢ်ၢ် ၢ်ကြီ

တမ ၢ်ဘ ၢ်

လြီတစိတ ၢ်မ့ၤအက တ ၢ်ၢ် ၢ်ကြီတၣ် ၢ်

တမ ၢ်ဘ ၢ်

ကရ ၣ်ိၢ် ၢ်လိ်ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ

မ ၢ်

တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်တဒံးသ ၢ်ညျါနြီ ၢ်ဂ ၢ်ခူသ ူ ၢ်အဂ ၢ်အက ီၤ

တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်

တ ၢ်က ီၤဖ Sandata EVV
Portal (ပ ၢ်ယီၤလြီ ၢ်) အပူီၤ
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ ဟံ ၢ်အခ

တမ ၢ်ဘ ၢ်

တ ၢ်တအိ ၢ်

တမ ၢ်ဘ ၢ်

အၢ့်ၤ

မ ၢ်

Sandata EVV နြီ ၢ်က ီၤ

Sandata EVV နြီ ၢ်က ့ၤ
• Sandata EVV ၣ်ြီံးထ ၢ်န ြီ ၢ်က ့ၤ အံံးထရ ၢ်က ့ၤ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအနံ့ၤအခအံ့ၤ
တၣ် ၢ် လ ကဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ် တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်ခက
ံ လ်ၢ်- ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ

တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤ ဒြီံး ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤ န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်လလိ်ၢ်အသံးလ ကမ့ၤသြီထြီ ၢ်ကဒါက့ၤတ ၢ်ကိံး ယ ၢ် မံံးနံံး ဘ ၢ်ဆ ၢ်
ဆြီတလသလ ကမ့ၤသြီထြီ ၢ်ကဒါက့ၤလ တ ၢ်လြီ ၢ်တတြီ့ၤလ ၢ်လ ၢ်ၣ် ခံ ဒြီံး 30 မံံးနံံးအ
ဘ ၢ်စ ့ၤသန ၢ်လ့ၤြီ .
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Sandata EVV နြီ ၢ်က ့ၤ
•

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤဒြီံးာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤ ဘ ၢ်တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်အြီ့ၤလ နြီ ၢ်က ့ၤသန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

•

စံ ၢ်လြီ့ၤနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ အအိ ၢ်ၣ်တ ၢ်ာ််ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အခိ ၢ်တအ
ြီ ၣ်ြီလ်ၢ်လ တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်ထလ တ ၢ်က ၢ်ဝဒ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်
တၣ် ၢ်န ၢ်အစရြီအၢ်ြီ ၢ်ဧိ့ၤတက ၢ်.
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Sandata EVV နြီ ၢ်က ့ၤ
▪ စံ ၢ်လြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အကရူ ၢ်အမံ့ၤလ ကဘ ံးစလိ်ၢ်အသံးဒြီံး တ ၢ်ဒံးဘ ၢ်လ်ိ ၢ်လ့ၤြီ

တံ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ တ ၢ်မ့ၤလိအယူ်ၢ်လ ကက ၢ်ဒြီံးဘဘ
ြီ
ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တ ၢ်
က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
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မီၤဘ ၢ်လ ၢ်တ မီၤစ
ီၤလ
ၢ်
တ တမီၤန
အြီ
ၢ်
ၢ် ီၤလ တ က
ၢ် ၢ်
ကပ ၢ်က ၢ်တဖ ၢ်

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်
တ ၢ်မီၤစ ီၤအ

နြီ ၢ်ဂ ၢ်လ က

နြီ ၢ်ဂ ၢ်

လြီီၤဖတ ၢ်ကံးလြီတစ

(တ ၢ်ဒံးန ၢ်လ SMC အဂြီ ၢ်) လ

အချါ

တ ၢ်ရ ၢ်လီၤြီ စရြီ (Drop-Down

န ၢ်

TVV လြီတစအက ီၤအက

ဃ

Display for SMC

Menu) န ၢ်တက ၢ်.
T1019

T1020

10

25

Personal Care Services (နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထတ ၢ်မ့ၤ

နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ/

စ ့ၤ), တဆံယ ၢ်မံံးနံံး

15 မံံးနံံး

Personal Care Services (နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထတ ၢ်

နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထ/သြီ

မ့ၤစ ့ၤတၣ် )ၢ် , တသြီစ်ၢ်စ်ၢ်.
S5125
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15

Supportive Home Care (တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃြီ

တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃတ
ြီ ၢ်က ၢ်ထ/

တ ၢ်က ၢ်ထ), တဆံယ ၢ်မံံးနံံး

15 မံံးနံံး

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်
တ ၢ်မီၤစ ီၤအ

နြီ ၢ်ဂ ၢ်လ က

နြီ ၢ်ဂ ၢ်

လြီီၤဖတ ၢ်ကံးလြီတ

(တ ၢ်ဒံးန ၢ်လ SMC အဂြီ ၢ်)

စအချါ

လ တ ၢ်ရ ၢ်လီၤြီ စရြီ န ၢ်တက ၢ်.

S5126

20

န ၢ်

TVV လြီတစအက ီၤအက

တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃတ
ြီ ၢ်က ၢ်ထ, တသြီစ်ၢ်စ်ၢ်

ဃ

Display for SMC

တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃတ
ြီ ၢ်
က ၢ်ထ/သြီ

COMBO

30

နြီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထ ဒြီံး တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤဟံ ၢ်ဃတ
ြီ ၢ်က ၢ်

တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်ာ််ၢ်ဃ်ၢ် – PCS &

ထတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ, 15 မံံးနံံး

SHC

တိ ၢ်နြီ ၢ်- "တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်ာ််ၢ်ဃ်ၢ် – PCS & SHC" အံ့ၤတ ၢ်စူံးကါအြီ့ၤထဒ ၢ်လ IRIS တ ၢ်တိ်က
ၢ် ့ၤအာ်ူ့ၤဒြီံးထဒ ၢ်ၣ် တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအကလ်ၢ်
53

ခံခါလ ်ၢ်န ၢ် ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်လ့ၤြီ အြီ့ၤခြီၣ် ိ ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ ၢ်စံးကရ တၣ်ဃြီန ၢ်လ့ၤြီ .

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
• တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ် ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ် ၣ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ
ဟ ၢ်လ့ၤြီ ၀ီၢ်ဒ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအၢ်ြီ ၢ်အံ့ၤ တ ၢ်တာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အ့ၤြီ လြီ့ၤတံ ၢ်လြီ့ၤဆံး ၣ်

TVV မတမ ၢ် FVV တ ၢ်ကိံးထံးထြီ ၢ်တ ၢ်မ့ၤအက တၣ် ၢ်အကတြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အကလ်ၢ်အ့ၤံ တ ၢ်ကဘ ၢ်မ့ၤဘ ၢ်လ်ိ ၢ်အ့ၤြီ လ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအ
ၢ်ြီ ၢ် လ တ ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤအာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်န ြီ ၢ်ထိ ၢ် တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ အလံ်ၢ်က်ူ ၢ်အၣ်ြီလ်ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

55

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
• ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ အဘ ၢ်လ
Service (တ ၢ်မီၤစ ီၤ) အလြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤအ
ာ်ူ့ၤလ တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ စရြီ န ၢ်တက ၢ်.
• ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ အဘ ၢ်လ

Payer (ပီၤပီၤတ ၢ်) တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ စရြီန ၢ်
တက ၢ်.
• ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ အဘ ၢ်လ
Program (တ ၢ်တ ၢ်က ီၤ) လ တ ၢ်ရ ၢ်
56

လြီ့ၤစရြီ န ၢ်တက ၢ်.

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
•

ဃထ Reason Code (တ ၢ်ဂ ၢ်အနြီ ၢ်ဂ ၢ်)လ
အရာ်ံးတ ၢ်အၢ့်ၤကတ ၢ်လ ဘ ၢ်မန့ၤအဃိ

•

တ ၢ်တဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအံ့ၤၣ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်
သံးအဆ ကတြီ ၢ်ဘ ၢ်လ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

• ဃထ ထြီ ၢ်တ ၢ်စံ ၢ်ညြီ ၢ်တ်ၢ်န ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ
Written Documentation Maintained
(တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီီၤတ ၢ်ကံးလ တ
ၢ် လ
ြီ ၢ်မြီ) အၢ်ြီ ၢ်
တက ၢ်.
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• စံ ၢ်လြီ့ၤ ာ််ၢ်က့ၤြီ တက ၢ်ဲၣ်ႋ

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးလ တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တ

ၣ် ၢ် အၢ်ြီ ၢ်ဲၣ်ႋ• ဟ ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်အတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ ကဃထ ၀ီၢ်အၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ
• မ ၢ်စူံးကါ TVV, ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ် ဘ ၢ်အိ ၢ်ဒံးြီ Sandata နြီ ၢ်
ၢ် ံ ၢ်ခံၣ်

ၢ် လ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ

အၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ တ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်အ့ၤြီ သၣ် EVV တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤစရြီာ့်ၤူ သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ဟ ၢ်လ့ၤြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ တ ၢ်မ့ၤာ့်ၤလြီ့ၤာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိန်ၢ်လ့ၤြီ ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအခံး
လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၢ့်ၤစ်ၢ်စ်ၢ်ၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ တ ၢ်ထံ ၢ်န ၢ်ဝဒ ၢ်တ ၢ်အက ၢ်ၢ်ြီ့ၤဒိသၣ်
DHS EVV တ ၢ်တိစ ့ၤမ့ၤစ ့ၤတၣ် ၢ်အာ််ၢ်ယ့ၤသနအာ်ူ့ၤၣ်
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/resources.htm န ၢ်လ့ၤြီ .
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မီၤဘ ၢ်လ ၢ်
တ မီၤစ
ီၤတ က
ၢ်က ၢ်
ၢ်
ၢ် ကပ
ၢ်
လ တ တဟ
ၢ်စဟ ၢ်ကမြီီၤ
ၢ်

တဖ ၢ်

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
• တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ တ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤတဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤအြီ့ၤ ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ သ
ၢ် ံးၣ် တ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤလ တ ၢ်ဃ
ထ အြီ့ၤ တအိ ၢ်လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်ဒိံးသန့ၤထြီ ၢ်သံးလ အတ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤၣ်ြီခိ ၢ်

န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤအံ့ၤကထြီ ၢ်သသၣ်o ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိစံးထြီ ၢ်အတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်ဒာ်
ၢ် ့ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤအသိံး
န ၢ်လ့ၤြီ .
o တ ၢ်ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်ၣ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အကတြီ ၢ်တၣ်ိံးမံလ်ိ ၢ်သံးဒြီံးတ ၢ်မ့ၤ

စ ့ၤနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စဟ
ိ
ၢ်ကမြီ့ၤဝန ၢ်လ့ၤြီ .
60

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
o တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနံ့ၤသြီ တအိ ၢ်လ တ ၢ်ဟ ခ
ၢ် ံးစိကမိ့ၤနံ့ၤသြီတၣ် ၢ်လ စံး
ထြီ ၢ်သံးန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

o တ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤတ ၢ်ၢ် ၢ်ခံထံ ၢ် လ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အာ်ူ့ၤ
ဟလ ာ့်ၤာ့်ၤတ ၢ်တၣ် ၢ်ခၢ်
ံ ့ၤ လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တၢ့်ၤဃြီဒံးြီ တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်တကတြီ ၢ်ဃြီ
န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်န ြီ ၢ်ထိ ၢ် တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ အလံ်ၢ်က်ူ ၢ်အၣ်ြီလ်ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
•

ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ အဘ ၢ်လ Service
(တ ၢ်မီၤစ ီၤ) အလြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤအာ်ူ့ၤလ တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ

စရြီ န ၢ်တက ၢ်.

•

ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ အဘ ၢ်လ Payer
(ပီၤပီၤတ ၢ်) တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ စရြီန ၢ်တက ၢ်.

•

ဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ အဘ ၢ်လ Program
(တ ၢ်တ ၢ်က ီၤ) လ တ ၢ်ရ ၢ်လ့ၤြီ စရြီ န ၢ်တက ၢ်.
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
•

ဃထ တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ အရာ်ံးတ ၢ်အၢ့်ၤကတ ၢ်လ ဘ ၢ်မန့ၤအဃိ တ ၢ်တဃထ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအံ့ၤၣ်တ ၢ်လ့ၤ
ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအဆ ကတြီ ၢ်ဘ ၢ်လ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

•

ဃထ တ ၢ်ဃ ၢ်လ့ၤြီ အစ တ ၢ်ဘ Written Documentation Maintained (တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤလံ်ၢ်တလ
ြီ ံ်ၢ်မြီ
လ တ ၢ်ကံး) အာ်ူ့ၤတက ၢ်.
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ာ််ၢ်က့ၤြီ ) တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤတၣ် ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးလ တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလ တ ၢ်တမ့ၤန ၢ်အြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ် အၢ်ြီ ၢ်• ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ တူ ၢ်လိ်ၢ်သံးဒြီံးစံးထြီ ၢ်အနံ့ၤသြီအိ ၢ်လ
Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) တက ၢ်ဲၣ်ႋ
• ဘိံးဘ ၢ်သ ၢ်ညါ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ ဘ ၢ်လိ်သ
ၢ် ံးဒြီံးတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤဒၢ်သံးိ ကဃထ ၣ်တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တ ၢ်အ
ခါတက ၢ်ဲၣ်ႋ

• ဟ ၢ်လြီ့ၤာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိန်ၢ်လြီ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအခံး လ ာ့်ၤစူံးကါတၢ့်ၤစ်ၢ်စ်ၢ်ၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
• မ့ၤလြီ့ၤတံ ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ် မ့ၤန ၢ်ဘ ၢ်န ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်ခံၣ်
လြီ့ၤက ၢ်တ ၢ်ခြီၣ် ိ TVV မတမ ၢ် FVV အၢ်ြီ ၢ်ခါတက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ၢ်လ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ် ဒၢ်သံးိ ကစူံးကါ၀ီၢ်ၣ် တ ၢ်န်ၢ်

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်လ တ ၢ်တဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤ
တၣ် ၢ်
• စူံးကါ Sandata တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါo တ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤအနံ့ၤသြီကတ ၢ် ာ််ၢ်ၣ် ါ၀ီၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤတ ၢ်လူ့ၤက ၢ်စူ ၢ်က ၢ်

က လ ဘူံးထြီ ၢ်လ ကတ ၢ်က်ံ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
o ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ အခံးတအိ ၢ် ာ််ၢ်ၣ် ါ၀ီၢ်တ ၢ်လူ့ၤက ၢ်စူ ၢ်က ၢ်က ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်

လ အခံးစိကမြီ့ၤတအိ ၢ်လ ကက ၢ်ဘ ၢ်လ်ံ ၢ်ကတၠူ်ၢ်အၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ မီၤဘ
ၢ်လ ၢ်ပီၤစူံးကျါတ ၢ်
ၢ်
မီၤတ ဆ
ၢ် ံးလြီီၤမီၤတ က
ၢ် က
ၢ်
ပ ၢ်က ၢ်တဖ ၢ်

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အကလ်ၢ်အ့ၤံ ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အသံးၣ် တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်အခါ
ၣ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအံ့ၤတအိ ၢ်လ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အာ်ူ့ၤ

ဒံံးဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ လ မ ၢ်တ ၢ်ကထြီ ၢ်သံးသၣ်• SMC စံးထြီ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တ ၢ်ဒၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်လ တ ၢ်သ ၢ်ညါအြီ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ တ ၢ်အာ့်ၤလ တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ် အဘူံးအလ စ့ၤန ၢ် တ ၢ်က ၢ်ထ 50 န ၢ်ရံ ၢ်ဒံးြီ တ
အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်တအ ၢ်လ့ၤြီ အ ၢ်က့ၤြီ တ ၢ်ဟ ၢ်စိဟ ၢ်ကမြီ့ၤဘ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်တဆ အြီ့ၤဆူ Sandata EVV Portal

(ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) အအိ ၢ်ဒံးံ ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• ၣ်တ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤန်ၢ်လ့ၤြီ အခါ တ ၢ်ထ န်ၢ်လ့ၤြီ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤ ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်
တဘ ၢ်ဘ ၢ်ဲၣ်ႋ

• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတသ ၢ်ညါဝဒ ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိ ID ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်စံးထြီ ၢ်တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ လ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ဘ ံးစအထ န
ၢ် ံး (Offline Mode)
(တမ ၢ်အထ ၢ်နံးအက ၢ်ၢ်ြီ့ၤ); လ တ ၢ်န ၢ်အဃိ, တ ၢ်စံးထြီ ၢ်ဝဒ ၢ် တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ လ တ ၢ်တ
သ ၢ်ညါ ဝန ၢ်လ့ၤြီ .
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်န ြီ ၢ်ထိ ၢ်လ Client Name (ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအမံ့ၤ)
လံ်ၢ်က်ူ ၢ်အၣ်ြီလ်ၢ်တက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• စူံးကါတ ၢ်ဃက ၢ်လြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤလ က
ဃက ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ်

တက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤၣ် က့ၤလလိ့ၤအသ ၢ်ၣ်

ၢ်

အလိ့ၤလ အအိ ၢ်ၣ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်

ၣ်ိအမံ့ၤကာ့်ၤန ၢ်တက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
•

ဃထ တ ၢ်ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ စရြီ
အာ်ူ့ၤန ၢ်တက ၢ်.

•

ဃထ တ ၢ်ဃ ၢ်လ့ၤြီ အစ တ ၢ်ဘ
Written Documentation
Maintained (တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤလံ်ၢ်
တြီလ်ံ ၢ်မြီလ တ ၢ်ကံး) အာ်ူ့ၤတက ၢ်.

•
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စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ာ််ၢ်က့ၤြီ ) တက ၢ်ဲၣ်ႋ

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးလ တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်လ တ ၢ်တသ ၢ်ညါ-

• ဟ ၢ်တ ၢ်သိ ၢ်လိာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်ဘ ၢ်ဃံးဒြီံး တ ၢ်စူံးကါ EVV အတ ၢ်ဃထ လ အကက ံးအဘ ၢ်- SMV,
TVV မတမ ၢ် FVV.

• ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤအိ ၢ်လ Sandata EVV Portal (ၣ်ြီံးထ )ၢ် တက ၢ်.
တ ၢ်မ ၢ်တတူ ၢ်လိ်ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤဒံံးဘ ၢ် မ့ၤသကိံးတ ၢ်ဒြီံးာ့်ၤာ့်ၤတ ၢ်တၣ် ၢ် လ ကမ့ၤလြီ့ၤတံ ၢ်
တ ၢ်တူ ၢ်လိ်ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်ခံးစိကမြီ့ၤဘ ၢ်တ ၢ်ဆ အြီ့ၤဆူ DHS တက ၢ်ဲၣ်ႋ

• မ့ၤလြီ့ၤတံ ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်ဒံးိ န ၢ် Sandata အာ့်ၤစူံးကါတ ၢ် ID နြီ ၢ်
ၢ် ံ ၢ်ဃၣ် ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

• ဟ ၢ်လြီ့ၤာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိန်ၢ်လြီ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအခံး လ ာ့်ၤစူံးကါတၢ့်ၤစ်ၢ်စ်ၢ်ၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• မ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ ကသမံသမိံးက ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ်က့ၤ အနြီ ၢ်
ၢ် ံ ၢ်ဒြီံးတဘ ြီဒံးြီ ဒိန်ၢ်လ့ၤြီ
က့ၤအြီ့ၤၣ်မ ၢ်တထံ ၢ်ဘ ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

• ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ် မမ ၢ်ဘ ၢ်ကရ ၣ်ိစံးူ ကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတလ ်ၢ်ဘံးူ လ လ တ ၢ်က ၢ်ထစ့ၤန ၢ် 50
န ၢ်ရံ ၢ်န ၢ် စူံးကါ "Create FFS (ဒံးအ ၢ်

ြီ ၢ် FFS)" တ ၢ်မ့ၤ လ ကတြီ ၢ်ာ််ၢ်အါထြီ ၢ်

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ဆူ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) တခ ံးန်ၢ်လ့ၤြီ က ၢ်တ ၢ်တက ၢ်.
က ၢ်ဘ ၢ်လ တ ၢ်ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ် ကရ ၣ်ိစံးူ ကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတလ ်ၢ်ဘံးူ လ တ ၢ်ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါာ့်ၤ
စူံးကါတ ၢ်အဘံ ၢ်ဒံ ၢ်အိ ၢ် ဘ ၢ်ဃံးဒြီံး DHS EVV တ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်သိ ၢ်လာ်
ိ ်ၢ်ယ့ၤသန-

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm
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တ မီၤဘ
ၢ်လ ၢ်
ၢ်
ပီၤစူံးကျါတ မီၤတ
ဆ
ၢ်
ၢ် ံးလြီီၤ
မီၤတ က
ၢ်က ၢ်တဖ ၢ်
ၢ် ကပ
ၢ်

ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤက်ံ ၢ် ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤ ဒံးန ာ်
ၢ် ်ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အသံးၣ် တ ၢ်ထ န်ၢ်
လြီ့ၤ Santrax ID ၣ် TVV မတမ ၢ် FVV ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤလ ကန်ၢ်လ့ၤြီ /ဟံးထြီ ၢ် တဘ ၢ်

လိ်ၢ်ဒံးြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) လ တ ၢ်သ ၢ်ညါအြီ့ၤနြီတ
ၢ့်ၤဘ .ၢ်
• ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ တ ၢ်ထ န်ၢ်လ့ၤြီ ဟၣ် ါထြီ ၢ် လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအမံ့ၤအလြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အကလ်ၢ်အ့ၤံ တ ၢ်ကဘ ၢ်မ့ၤဘ ၢ်လ်ိ ၢ်အ့ၤြီ လ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအ
ၢ်ြီ ၢ်လ တ ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်န ြီ ၢ်ထိ ၢ်လ Employee Name (ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအမံ့ၤ) အၣ်ြီလ်ၢ်
တက ၢ်.
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ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• စူံးကါတ ၢ်ဃက ၢ်လြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤ
လ ကဃက ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအ

ၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
• ဃထ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်ဃ
က ၢ်အစ အာ်ူ့ၤန ၢ်တက ၢ်.
• ဃထ reason code (တ ၢ်
ၢ် ၢ်အနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ စရြီ) အာ်ူ့ၤန ၢ်

တက ၢ်.
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ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• ဃထ တ ၢ်ဃ ၢ်လ့ၤြီ အစ တ ၢ်ဘ Written Documentation Maintained
(တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤလံ်ၢ်တလ
ြီ ်ံ ၢ်မလ
ြီ တ ၢ်ကံး) အာ်ူ့ၤလ Resolution Code

(တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ့ၤစရြီ) ာ်ူ့ၤတက ၢ်.
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ာ််ၢ်က့ၤြီ ) တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်တသ ၢ်ညါအြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးလ တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိ လ တ ၢ်တသ ၢ်ညါ-

• ာ််ၢ်ထြီ ၢ်အါထြီ ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအသြီတၣ် ၢ် လ ForwardHealth Portal (ၣ်ြီံးထ ၢ်) ဒၢ်သံးိ ကဒိံးန ၢ်ဘ ၢ် ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိ
ID လ အဆိအခ ျ့အၢ်ြီ ၢ်ဲၣ်ႋ တ ၢ်အံ့ၤကမ ၢ်အ၀ီၢ်သ ၢ်အ Santrax ID န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

• ဘိံးဘ ၢ်သ ၢ်ညါာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအ Santrax ID နြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ
• ဟ ၢ်လ့ၤြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ အခံး တဘ ၢ် လ အိ ၢ်ဒံးြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအ Santrax
ID တက ၢ်ဲၣ်ႋ

• မ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ် လ ကသမံထက
ံ
ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ် Santrax ID ၣ်မ ၢ်တိ ၢ်နြီ ၢ်၀ီၢ်မ ၢ်တဘ ၢ်ၣ် TVV မတမ ၢ်
FVV တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် တ ၢ်ကိံးထြီ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ဒိန်ၢ်လ့ၤြီ က့ၤတ ၢ်ၢ် ၢ်လ အသြီတဘ ြီတက ၢ်.
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တ မီၤဘ
ၢ်လ ၢ်
ၢ်
ပီၤစူံးကျါတ မီၤစ
ီၤလြီတစ
ၢ်
/ID တ အ
ၢ် ၢ်
ၢ် ၢ်သံးနြီ ဂ

လ တဘ ၢ်လ ၢ်

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
• ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လ်ိ ၢ် ဒံးန ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အ
သံးၣ် တ ၢ်ထ န်ၢ်လ့ၤြီ လြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ တမ ၢ်လြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ Sandata EVV

Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အကလ်ၢ်အ့ၤံ တ ၢ်ကဘ ၢ်အ ၢ်လ့ၤြီ တူ ၢ်လိ်ၢ်အ့ၤြီ လ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်
သံးအၢ်ြီ ၢ် လ တ ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤအာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤတ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်န ြီ ၢ်ထိ ၢ်လ Client Name (ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအမံ့ၤ)
လံ်ၢ်က်ူ ၢ်အၣ်ြီလ်ၢ်တက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
• မ့ၤနြီ ၢ်လ့ၤြီ Acknowledge This Exception (အ ၢ်လီၤြီ တူ ၢ်လ တ
ၢ်
ၢ်က ၢ်ကပ ၢ်
က ၢ်အီၤ) အတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်က့ၤြီ လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်/လြီတစိလ တ

ဘ ၢ်လ်ိ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အက ိ့ၤအၣ်ြီခိ ၢ်န ၢ်တက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
•

ဃထ ထြီ ၢ် reason code (တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ီၤအနြီ ၢ်ဂ ၢ်) ဒြီံး resolution code (တ ၢ်စ ၢ်ညြီ ၢ်တ ၢ်အနြီ ၢ်ဂ ၢ်) ၣ် တ ၢ်န ၢ်က ၣ်ၣ်ြီ

လ်ၢ် အလိ့ၤတက ၢ်.
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•

စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ပ ၢ်ကီၤြီ ) တက ၢ်ဲၣ်ႋ

•

Call Log (တ ၢ်ကိံးလြီတစိစရြီ) အမ်ၢ်သ ၢ်ကဘ ံံးာ့်ၤ ဒံးန ၢ်၀ီၢ်ဒ ၢ်လတ
ြီ စိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်နြီ ၢ်နြီ ၢ်လ တ ၢ်ကိံးလြီတစိအၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးတ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID လ တဘ ၢ်လ်ိ ၢ်• မ့ၤလြီ့ၤတံ ၢ် TVV တ ၢ်ကိံးလြီတစိတၣ် ၢ် ဟလ လြီတစိက ိ့ၤအိ ၢ်လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အလြီ

တစိက ိ့ၤနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ Sandata ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်လံ်ၢ်ကတၠူ်ၢ်ာ့်ၤူ န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ထိ ၢ်သထတြီ့ၤ Sandata အာ့်ၤစူံးကါလြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်တ ၢ်မ့ၤနြီ မ
ၢ် ့ၤဃါ ဃ်ၢ်ဒံးြီ ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤ
စ ့ၤအ၀ီၢ့်ၤက ိ့ၤတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါခြီၣ် ိတ ၢ်စူံးကါ Active Clients (ပီၤစူံးကျါတ ၢ်ပထတြီ ၢ်တ
ဖ ၢ်) တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတက ၢ်.
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
• မ့ၤစ ့ၤဘ ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တၣ် ၢ် လ ကာ််ၢ်ကတြီ့ၤဘ ၢ် လြီ ၢ်အိ ၢ်ဆံးိ ထံံးဒြီံးလြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်အတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်
က ိ့ၤ ခ ံးစိ့ၤခြီၣ် ိ ACCESS အ၀ီၢ်သ ၢ်အ Consortia, အ၀ီၢ်သ ၢ်အ Family Care MCO, မတမ ၢ်

IRIS consultant agency (IRIS တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံး၀ီၢ့်ၤက ိ့ၤ) (ICA) န ၢ်လြီ့ၤဲၣ်ႋ

• တ ၢ်ာ် ၢ်ဃ်ၢ်ဒံးြီ ာ့်ၤန ၢ်ခံးယ်ၢ်အၢ့်ၤၢ့်ၤတၣ် ၢ် ဒၢ်အမ ၢ် Social Security Administration (တ ၢ်ာ် ဆ
ရ ၢ်က ့ၤာ့်ၤၢ် ၢ်၀ီၢ်ြီတ ၢ်ဘံ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ ) ဒြီံးတ ၢ်က ၢ်ထလ ၢ်ဒိ ၢ်အတ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤက န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

• လ တ ၢ်တိ်ၢ်က ့ၤအါတက ၢ်တၣ် ၢ် ကရ ၣ်ိတြီ ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ် တ ၢ်ဆြီတလဆူအလြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤ တ ၢ်မ့ၤၢ် ၢ်က ့ၤ
က ိ ၢ်စတ ၢ်ဟန်ၢ်ကရ မတမ ၢ် ာ််ၢ်ယ့ၤ၀ီၢ့်ၤဒက ိ့ၤလ ACCESS ာ််ၢ်ယ့ၤသန မတမ ၢ် ခြီၣ် ိတ ၢ်စူကါ

တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါတ ၢ်ဆြီတလတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ န ၢ်လြီ့ၤဲၣ်ႋ
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
• IRIS ကရ ၣ်ိတၣ် ၢ်-

o ဆံးက အ IRIS ာ့်ၤဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးတ ၢ် မ ၢ်ာ့်ၤလ မ့ၤသြီထြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤလ
DHS IRIS တ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤက ာ်ူ့ၤသန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ IRIS ာ့်ၤဟ ၢ်ကူ ဟ
ၢ်
ၢ်ၣ်ံးတ ၢ် စူံးကါ

Family Care, Partnership, PACE, မတမ ၢ် IRIS ဆြီတလတ ၢ်လ့ၤတ ၢ်က့ၤ
ကြီ ၢ်ဒ ိ F-02404 (လြီလ်ံ ၢ်ကဘ ံံး) သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
o ဆံးက အ ICA.
o ဆံးက IRIS တ ၢ်သံက ၢ်စံံးဆ လြီတစိလြီ ၢ်ခ ၢ်သံး လ တ ၢ်တိစ ့ၤမ့ၤစ ့ၤအၢ်ြီ ၢ် ၣ်
888-515-4747 တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤလြီတစိ/ID တ ၢ်အ ၢ်သံးနြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ် လ တဘ ၢ်လိ်ၢ်
• တြီ ၢ်လ့ၤြီ အါထြီ ၢ် လြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်လ အမူဒံးြီ ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤသတၣ်

ၢ်ဆူ Sandata

ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်လံ်ၢ်ကတၠူ်ၢ်ာ့်ၤူ ဒၢ်သံးိ ကဒြီသဒ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤအံ့ၤအၢ်ြီ ၢ် တ့ၤလ ာ့်ၤအိ ၢ်ဒံးြီ ခံးယ်ၢ်

တၣ် ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤသြီထြီ ၢ်အ့ၤြီ တစတက ၢ်ဲၣ်ႋ တ ၢ်အံ့ၤ တမ့ၤသြီထြီ ၢ်သံးလ တ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤ
က အၢ့်ၤၢ့်ၤဘ ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

က ၢ်ဘ ၢ်လ ကဘ ၢ်ဒလ
ိ ့ၤြီ လြီ ၢ်အိ ၢ်ဆံးိ ထံံးဒြီံးလြီတစိန ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်ဒၢ်လ ၢ် လ တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်အ့ၤြီ
လ ဘံ ၢ်ဒံ ၢ်အိ ၢ်လ DHS EVV တ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်သိ ၢ်လိ ာ််ၢ်ယ့ၤသနhttps://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm
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ဘဘ
ြီ
ၢ်တ ပၢ် ပူီၤ တ လ
ၢ် ီၤ
ၢ်လ ၢ်သံးလ တအ ၢ်ဒံးြီ
တ နၢ် ၢ်ဆံးလြီီၤမီၤ မတမ ၢ်

ဟံး

ြီ ၢ်တဖ ၢ်

တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးလ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
•

တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အ့ၤံ ဒံးန ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ် တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်
တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ . ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၢ့်ၤ န်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်သခြီၣ် ိလ SMC, TVV, မတမ ၢ်
FVV န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

•

တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်အကလ်ၢ်အ့ၤံ တ ၢ်ကဘ ၢ်မ့ၤဘ ၢ်လ်ိ ၢ်အ့ၤြီ လ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအၢ်ြီ ၢ်လ တ ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ
အြီ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .

•

ာ့်ၤာ် ဆ ရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်တၣ် ၢ် ကက ံးမ့ၤက ၢ်ဆိ Merge Call (တ ၢ်ကိံးၣ်ိ ၢ်လတ
ြီ စိ) အက ိ့ၤက န ၢ်လ့ၤြီ . မတ
မ ၢ်ဘ ၢ်က တ ၢ်ဃထ လ အၢ့်ၤန ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်တြီ ၢ်လ့ၤြီ အါထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံးလြီတစိတစံံးဆ ဘ ၢ်အ့ၤြီ သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်တၣ် ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ၣ်ံးလ တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ တ ၢ်န်ၢ်လြီ့ၤ/တ ၢ်ဟံးထြီ ၢ်လ အလြီ့ၤမ ၢ်က်ံ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်-

• ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိလ တ ၢ်သိ ၢ်လိအ့ၤြီ ၣ်တ ၢ်စူံးကါ EVV အရဒိ ၢ်လ တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤဒြီံးတ ၢ်ဆံးဟံးထြီ ၢ်မံ့ၤ
အဆ ကတြီ ၢ်ခံခါလိ်ၢ်အၢ်ြီ ၢ်န ၢ်လြီ့ၤ.

• မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါတ ၢ်လ မိ ၢ်ကထြီ ၢ်သံးလ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအတ ၢ်စူံးကါ EVV ဒြီံးဟ ၢ်အါထြီ ၢ်တ ၢ်သိ ၢ်လိၣ်
အလြီ ၢ်မ ၢ်အိ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

• ာ််ၢ်လြီ့ၤတ ၢ်ာ်ညိ ၢ်ဒံးြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၢ့်ၤစ်ၢ်စ်ၢ် လ ကမ့ၤၢ့်ၤထြီ ၢ်အတ ၢ်စူံးကါ EVV တက ၢ်ဲၣ်ႋ ဒံးသ ၢ်န ြီ ၢ်
ထြီ ၢ်စ ့ၤအြီ့ၤတ ၢ် ဒၢ်အမ ၢ် လြီတစိစိ်ၢ်စတ ၢ်ဒံးသ ၢ်န ြီ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ် ဒ လသြီ ၢ်လ ဆ ကတြီ ၢ် မတမ ၢ် ာ့်ၤမ့ၤ
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သကိံးတ ၢ်ၣ်ိအတ ၢ်ဒံးသ ၢ်န ြီ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ် တက ၢ်ဲၣ်ႋ

တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံးလ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
မတမ ၢ် ဟံးထြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ကာ််ၢ်ကံ်ၢ်တၣ် ၢ်
• မ့ၤစ ့ၤဘ ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ တ ၢ်စူံးကါ တ ၢ်က ၢ်ကထတ့ၤတ ၢ်ကိံးလြီတစိအတ ၢ်န ၢ်
က တၣ် ၣ်တ ၢ်စူံးကါ TVV အခါ လ တ ၢ်ဆ ဘ ၢ်အ့ၤြီ ဆူ ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်တၣ်စ်ၢ်စ်ၢ်

လ တ ၢ်ကတိ့ၤတူ ၢ်လိ်ၢ်မ်ၢ်တ ၢ် အလြီာ်ရ ာ်ူ့ၤန ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ က ၢ်ဘ ၢ်အဒိသစ ၢ်ကြီံးၣ်
DHS ာ််ၢ်ယ့ၤသနန ၢ်လ့ၤြီ .
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တ ဆြီ
ြီ
ၢ် တ က
ၢ် တလဘဘ
ၢ် ံး
န ၢ်လီၤြီ မတမ ၢ် ကံး

ြီ ၢ်လြီ

တစလ တ အ
ၢ် ၢ်သကံးလ ၢ်

သံးအဂြီ ၢ်

တ ၢ်ဆြီတလဘဘ
ြီ
ၢ် တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ
• ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤကရ ခ ၢ်စံးတၣ် ၢ် မ့ၤဘ ၢ်လ်ိ ၢ်က့ၤ မတမ ၢ် ဆြီတလဘ ၢ်လ်ိ ၢ် တ ၢ်

ကိံးန်ၢ် မတမ ၢ် ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ ဆ ကတြီ ၢ်သၣ် ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတြီ ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်လ အ၀ီၢ်သ ၢ်
မ့ၤနြီ ၢ်ဘ ၢ် EVV တ ၢ်အိ ၢ်သကိံးအဆ ကတြီ ၢ်လ တဘ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• တ ၢ်ဆြီတလဘဘ
ြီ
ၢ် တ ၢ်ကိံးန်ၢ် မတမ ၢ် ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိဆ ကတြီ ၢ် လ တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်
အိ ၢ်သကိံးသထရြီ့ၤတဘ ြီ ၣ်မမ ၢ်တ ၢ်လ အကါဒိ ၢ် ာ် ၢ်ဃ်ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ
ဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤအြီ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

• ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤကရ ခ ၢ်စံးတၣ် ၢ် ကက ံးဟံံးဃ်ၢ်ၢ် ၢ်က ့ၤတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါတ ၢ်ၢ် ၢ်
တ ၢ်က ိ့ၤလ တ ၢ်ဆြီတလသံးဒၢ်မ ၢ်တ ၢ်အညြီန ၢ်အသိံးန လ
ၢ် ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်ဆြီတလဘဘ
ြီ
ၢ် တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ
• ဃက ၢ်တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ အၣ်

ၢ်လ နကစူံးကါဝဒ ၢ် "All Visits" ("တ ၢ်န်ၢ်လ့ၤြီ ခလ ်ၢ်") အတ ၢ်မ့ၤဆံ

ထြီ ၢ်တ ၢ်ဒြီံးဃထ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိခြီၣ် ိစံ ၢ်လြီ့ၤၣ် တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်အာ်နြီ ၢ် လိ့ၤတက ၢ်.
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တ ၢ်ဆြီတလဘဘ
ြီ
ၢ် တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ
• ဒိလ့ၤြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤ

လ အဘ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်လ
Adjusted In (ဆြီတ
လန်ၢ်လ့ၤြီ ) မတမ ၢ်
Adjusted Out
(ဆြီတလထံးက်ံ )ၢ်

လြီ ၢ်က၀ီၢ်ြီ့ၤာ်ူ့ၤတက ၢ်.
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တ ၢ်ဆြီတလဘဘ
ြီ
ၢ် တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ
• ဃထ ထြီ ၢ် Reason Code (တ ၢ်ၢ် ၢ်နြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်), Resolution Code (တ ၢ်ဆ တ်ၢ်န ြီ ၢ်ၢ်ံ ၢ်),

ဒြီံး Reason Note (တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်) ၣ်အလိ ၢ်မ ၢ်အိ ၢ်အခါတက ၢ်.
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ပ ၢ်ကီၤြီ ) တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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တက
ၢ် ံးပ ၢ်ဖ ၢ်

တ ၢ်ကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်
• တ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤက ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံးလြီတစိတဘ ြီစ်ၢ်စ်ၢ်လ တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤအိ ၢ်တလ

ာ့်ၤ ဘ ၢ်ဆ ၢ်ဒက
ြီ ထ လိ်ၢ်သံး ာ် ၢ်ဃ်ၢ်ဒံးြီ o ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၢ့်ၤဃြီအ ID

o တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤအနံ့ၤသြီတမံ့ၤဃြီ
o ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တၢ့်ၤဃြီ
• Merge Calls (တ ၢ်ကံးပ ဖ
ၢ် )ၢ် အာ်နြီ ၢ်လ တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သကိံးအတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤာ်ူ့ၤ
ကအိ ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်ၣ်လ တ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤက ာ််ၢ်ၣ် ါထြီ ၢ်၀ီၢ်တ ၢ်ကိံးလြီတစိလ တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်အ့ၤြီ သ
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အခါန ၢ်လ့ၤြီ .

တ ၢ်ကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ edit (တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်လ )ၢ် ာ်နြီ ၢ်လ ကဃထ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တက ၢ်.
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တ ၢ်ကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Merge Calls (တ ၢ်ကံး

ပ ၢ်ဖ ၢ်) နြီ ၢ်ဆြီ ၢ်ခာ်
ံ နြီ ၢ် လ က
ထံ ၢ်ဘ ၢ်လ မ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်တ ၢ်
ကိံးလြီတစိအၢ့်ၤၢ့်ၤလ တ ၢ်လ့ၤ
ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအၢ်ြီ ၢ်ကသဧါတက ၢ်ဲၣ်ႋ
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တ ၢ်ကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်
•

စံ ၢ်လြီ့ၤရဒံ ၢ်အိ ၢ်န ြီ ၢ်ဆြီ ခ
ၢ် ံာ်နြီ ၢ် ၣ်တ ၢ်ၢ် ၢ်
တ ၢ်က ိ့ၤအက ိ့ၤလ ကကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်တ ၢ်အ

ၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ

•

ၣ် drop-down menu (တ ၢ်န ၢ်က လ လ်ၢ်)
အလိ့ၤ, စံ ၢ်လြီ့ၤ Reason Code
(တ ၢ်ဂ ၢ်အနြီ ၢ်ဂ ၢ်) ဒြီံး Resolution Code
(တ ၢ်ဆ တ ၢ်အနြီ ၢ်ဂ ၢ်) တက ၢ်.

•

ထ န်ၢ်လ့ၤြီ Reason Note
(တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်) ၣ်အမ ၢ်လိ ၢ်အခါတက ၢ်.
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တ ၢ်ကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ပ ၢ်ကီၤြီ )

တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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န ၢ်လီၤြီ တ ၢ်ကံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်

ထ န်ၢ်လြီ့ၤ တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်
• ာ့်ၤဟ ၢ်တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခ ၢ်စံးကရ တၣ် ၢ် ထ န်ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်သ လ ကမ့ၤဘ ၢ်

လိ်ၢ် တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးလ အတအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ကိံးန်ၢ် မတမ ၢ် ကိံးဟံးထြီ ၢ်တ ၢ်ဆ က
တြီ ၢ်တက ၢ်ဲၣ်ႋ
• ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ကိံးန်ၢ် မတမ ၢ် ကိံးဟံးထြီ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်လ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်
ၣ်ိတက ၢ်ဲၣ်ႋ
• သမံသမိံးက ၢ်လြီ့ၤတံ ၢ် တ ၢ်ကိံးာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ် နြီ ၢ်ဆြီ ၢ်ခာ်
ံ နြီ ၢ် တခ ံးလ ထ န်ၢ်လ့ၤြီ အါထြီ ၢ်

တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် ကိံးဟံးထြီ ၢ် တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ထ န်ၢ်လြီ့ၤ တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ edit (တ ၢ်ဘဘ
ြီ
ၢ်လ )ၢ် ာ်နြီ ၢ်လ ကဃထ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တက ၢ်.
• ဃထ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်လ ကဘဘ
ြီ
ၢ်အ့ၤြီ တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ထ န်ၢ်လြီ့ၤ တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Call Log

(တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်တ ၢ်ကံး
လြီတစ) နြီ ဆ
ၢ် ြီ ၢ်ခံ
တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ထ န်ၢ်လြီ့ၤ တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်
• ထ န်ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်ကိံးလြီတစိလ စံံးဆ တအိ ၢ် အတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤတက ၢ်ဲၣ်ႋ
• ဃထ ထြီ ၢ် Reason Code (တ ၢ်ဂ ၢ်အနြီ ၢ်ဂ ၢ်) ဒြီံး Resolution Code
(တ ၢ်ဆ တ အ
ၢ် နြီ ၢ်ဂ ၢ်) ၣ် drop-down menus (တ ၢ်န ၢ်က လ လ်ၢ်) အလိ့ၤတက ၢ်.

• စံ ၢ်လြီ့ၤ Add (
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န ၢ်လီၤြီ ).

ဒံးအ ၢ်

ြီ ၢ်တ ၢ်

ဒြီံး ကံး

ြီ ၢ်လတ
ြီ စ

ၢ်လ ၢ်သံး

ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး vs. ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်

ဒံးအ ၢ်

ြီ ၢ်တ ၢ်လီၤ

ၢ်လ ၢ်သံး တ ၢ်စူံးကါဝၣ်လ တအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်ဃ်ၢ်တ ၢ်

လိ်ၢ်သံး

လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အၢ် ၢ်အက ိ့ၤအခါန ၢ်လ့ၤြီ .

ကိံးထြီ ၢ်လတ
ြီ စိ

ဒံးအ ၢ်

ြီ ၢ်တ ၢ်ကံး တ ၢ်စူံးကါဝထဒ ၢ်လ တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ အဆ ကတြီ ၢ်လ တ

အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်ဃ်ၢ်ဝတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
ထ န်ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်

တ ၢ်ကံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ် တ ၢ်စူံးကါဝၣ်လ အအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်လ့ၤ

ကစ ၢ်

ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အခါဘ ၢ်ဆ ၢ်တ ၢ်တဒိံးန ၢ်တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ မတမ ၢ် တ ၢ်ကိံးဟံးထြီ ၢ်တ
ဘ ြီအဆ ကတြီ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
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ဒံးအ ၢ်
လ ၢ်သံး

ြီ ၢ်တ လ
ၢ် ီၤ

ၢ်

ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး
•

တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်လ တအိ ၢ်တ ၢ်လံတၣ် ၢ်ခြီၣ် ိစံးူ ကါတ ၢ်ဃထံ ၢ်သ ၢ်ညါအတ ၢ်မ့ၤဆံထြီ ၢ်တ ၢ်
လ အအိ ၢ်ာ််ၢ်ဝလ တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်မ ၢ်တ ၢ်အလြီ ၢ်အိ ၢ်လ တ ၢ်ကဘ ၢ်ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်ဝန ၢ်

လြီ့ၤ. စံ ၢ်လြီ့ၤ Search (ဃက ၢ်).

•

တ ၢ်မ ၢ်တထံ ၢ်န ၢ်ဝဒ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်ဘ ၢ်န ,ၢ် စံ ၢ်လြီ့ၤၣ် Create Visit (ဒံးအ ၢ်

ြီ ၢ်တ ၢ်လီၤ

တက ၢ်.

1
3

2
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ၢ်လ ၢ်သံး)

ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး
•

ၣ်တ ၢ်အိံးထြီ ၢ်ဝဒ ၢ် Create Visit (ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး) အသြီအမ်ၢ်သ ၢ်အခါ, ဃက ၢ်ာ့်ၤစူံး
ကါတ ၢ်ၣ်ိခြီၣ် ိထ န်ၢ်မ့ၤာ့်ၤတ ၢ်လြီ ၢ်လြီ့ၤဟိတခါ မတမ ၢ် အါခါဒြီံးစံ ၢ်လြီ့ၤၣ် Search (ဃက ၢ်) တက ၢ်.
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•

စံ ၢ်လြီ့ၤၣ်က့ၤလလိ့ၤအနြီ ၢ်ဆြီ ၢ်ခံအလိ့ၤလ ကဃထ ထြီ ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိအၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.

•

စံ ၢ်လြီ့ၤ Next (ဆူညျါ).

ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး
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•

ထ န်ၢ်လ့ၤြီ ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအၢ် ၢ်အက ိ့ၤဒြီံးစံ ၢ်လြီ့ၤ Search (ဃက ၢ်) တက ၢ်.

•

စံ ၢ်လြီ့ၤၣ်က့ၤလလိ့ၤအနြီ ၢ်ဆြီ ၢ်ခံအလိ့ၤလ ကဃထ ထြီ ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.

•

စံ ၢ်လြီ့ၤ Next (ဆူညျါ).

ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး
•

ဃထ Overnight (ဒြီတနီၤ) ၣ်အ
မ ၢ်လိ ၢ်အခါတက ၢ်.

•

ထ န်ၢ်လ့ၤြီ Call Date (တ ၢ်ကံးအ
နီၤသြီ) ဒြီံး Call Time (တ ၢ်ကံးအ
ဆ ကတြီ ၢ်) တက ၢ်.

•

သမံထာ်
ံ ်ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ Time Zone
(တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်အလြီ ၢ်) တက ၢ်.

•

ဃထ Service (တ ၢ်ဖံးစ ီၤမီၤစ ီၤ)
တက ၢ်.

•
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စံ ၢ်လြီ့ၤ Finish (ဝီၤလ) တက ၢ်.

ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး
• စံ ၢ်လြီ့ၤ OK (အ ၢ်ခ ၢ်) လ တ ၢ်ာ််ၢ်က့ၤြီ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
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ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်သံး
• ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်ၣ်
တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ် အာ်ူ့ၤ
တက ၢ်.
• ဃထ Memo (တ ၢ်ကံးနြီ ၢ်ကံးဃျါ) ၣ်
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အၢ် ၢ်လ ာ့်ၤ အမ်ၢ်သ ၢ်
လိ့ၤဒြီံးထ န်ၢ်လ့ၤြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်လ တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်
လိ်ၢ်အ့ၤံ
ဘ ၢ်တ ၢ်ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်ဝလံန လ
ၢ် ့ၤြီ .
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Save (ပ ၢ်ကီၤြီ ) တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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ကံး

ြီ ၢ်လတ
ြီ စ

ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
• တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဝလ တ ၢ်ကစူံးကါဝဒ ၢ် ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး လ တ ၢ်သံးက ့ၤဝ
ဒ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်ခလ ်ၢ်အၢ်ြီ ၢ်, ဃ်ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ထ န်ၢ်အါထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ ဒြီံးတ ၢ်ကိံးဟံး
ထြီ ၢ်အဆ ကတြီ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

• ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံး တ ၢ်စူံးကါအြီ့ၤသဝလ တ ၢ်မ့ၤအါထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ အၢ် ၢ်အက ိ့ၤလ
တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်တနြီ့ၤနြီ့ၤအၢ်ြီ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်အကတြီ ၢ်ာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
• ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံး တ ၢ်စူံးကါအြီ့ၤသဝလ အမ ၢ်အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်ကြီၣ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိမ့ၤတ ၢ်အ
လြီ ၢ်လ တ ၢ်တသမ့ၤနြီ ၢ်ဃ်ၢ်တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ အၢ် ၢ်အက ိ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
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ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
• တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်ကိံးလ အတအိ ၢ်တ ၢ်လံတၣ် ၢ်ခၣ်
ြီ ိတ ၢ်စူံးကါတ ၢ်ဃထံ ၢ်သ ၢ်ညါတ ၢ်မ့ၤဆထ
ံ ြီ ၢ်
တ ၢ်လ တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤဝဒ ၢ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လိ်ၢ်အတ ၢ်လိ ၢ်တၣ် လ
ၢ် တ ၢ်ကဘ ၢ်ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်ဝအၢ်ြီ ၢ်န ၢ်
လြီ့ၤ. စံ ၢ်လြီ့ၤ Search (ဃက ၢ်).

• တ ၢ်မ ၢ်တထံ ၢ်န ၢ်ဝဒ ၢ်တ ၢ်ကိံးဘ ၢ်န ,ၢ် စံ ၢ်လြီ့ၤၣ် Create Call (ဒံးအ ၢ် ြီ ၢ်တ ၢ်ကံး) တက ၢ်.
1
3

2
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ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
• တ ၢ်ကအိံးထြီ ၢ်ဝဒ ၢ် ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံး အသြီအမ်ၢ်သ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .
• ထ န်ၢ်လ့ၤြီ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိအၢ် ၢ်အက ိ့ၤဒြီံးစံ ၢ်လြီ့ၤၣ် Search (ဃက ၢ်) အလိ့ၤတက ၢ်.
• စံ ၢ်လြီ့ၤၣ်က့ၤလလိ့ၤအနြီ ၢ်ဆြီ ၢ်ခံအလိ့ၤလ ကဃထ ထြီ ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိအၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Next (ဆူညျါ).
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ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
• ထ န်ၢ်လြီ့ၤာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအၢ် ၢ်အက ိ့ၤဒြီံးစံ ၢ်လြီ့ၤ Search (ဃက ၢ်) တက ၢ်.

• စံ ၢ်လြီ့ၤၣ်က့ၤလလိ့ၤအနြီ ၢ်ဆြီ ၢ်ခအ
ံ လိ့ၤလ ကဃထ ထြီ ၢ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိအၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
• စံ ၢ်လြီ့ၤ Next (ဆူညျါ).
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ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
•

ထ န်ၢ်လ့ၤြီ Call Date (တ ၢ်ကံး
လြီတစနီၤသြီ) ဒြီံး Call Time
(တ ၢ်ကံးလြီတစဆ ကတြီ ၢ်) (က ၢ်
လြီ့ၤတံ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်) တက ၢ်ဲၣ်ႋ

•

သမံထာ်
ံ ်ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ Time
Zone (တ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်အလြီ ၢ်)
လ တ ၢ်က ့ၤာ််ၢ်လ့ၤြီ ဝလ မ ၢ်ဝ
US/Central န ၢ်တက ၢ်.

•

ဃထ Service (တ ၢ်ဖံးစ ီၤမီၤ

စ ီၤ) တက ၢ်.

•
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စံ ၢ်လြီ့ၤ Finish (ဝီၤလ) တက ၢ်.

ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
• စံ ၢ်လြီ့ၤ OK (အ ၢ်ခ ၢ်) လ တ ၢ်ာ််ၢ်က့ၤြီ တ ၢ်ကိံးအၢ်ြီ ၢ်တက ၢ်.
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ကိံးထြီ ၢ်လြီတစိ
• တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ ဘ ၢ်တ ၢ်ဒံးအိ ၢ်ထြီ ၢ်ဝလံန ၢ်လ့ၤြီ .

• တ့ၤလြီ့ၤတ ၢ်ထ န်ၢ်အါထြီ ၢ်တ ၢ်ကိံးဟံးထြီ ၢ်အၢ် ၢ်အက ိ့ၤတစ, တ ၢ်ကိံးန်ၢ်လ့ၤြီ အံ့ၤက
အိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ာ််ၢ်ကာ််ၢ်က်ံ ၢ်ၣ် Visit Maintenance (တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်)
အာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ .
• အလိ ၢ်မ ၢ်အိ ,ၢ် လူ့ၤာ်ိ်ၢ်မ့ၤထတ ၢ်အတြီ့ၤာ်တြီ ၢ်လ အာ်ူ့ၤက်ံ ၢ်တၣ် ၢ်အတ ၢ်မ့ၤအတကြီ ၢ်
လ တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ်ိ ၢ်တ ၢ်ကိံးလ အအိ ၢ်တ ၢ်လံအၢ်ြီ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ထ န်ၢ်အါထြီ ၢ် manual

call (တ ၢ်ကိံးလ နြီ ၢ်ကစ ၢ်) န ၢ်လ့ၤြီ .
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ပီၤစူံးကျါတ ဟ
ၢ် န ၢ်တ ပၢ် ၢ်
ဂ ပၢ် ၢ်က ီၤသံး
ပီၤစူံးကျါတ ဆ
ၢ် ံးလြီီၤမီၤ

ဒြီံးတ ဖၢ် ံးတ မီၤ
ၢ်

တ ၢ်ဟန်ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤသံး ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
ဒြီံးတ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤ
• တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်မ့ၤဃါာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤတ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး တ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
(မတမ ၢ် တ ၢ်ကလ ၢ်) တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးဒြီံးတ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤတၣ် ၢ်လ Sandata

EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) ာ်ူ့ၤ အၢ် ၢ်အိ ၢ်၀ီၢ်ဒ ၢ်လ ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်ကရ ခ ၢ်စံးတၣ် ၢ်ခ
လ ်ၢ်အၢ်ြီ ၢ်လြီ့ၤဲၣ်ႋ
• ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်ကရ ခ ၢ်စံးတၣ် ၢ် HMO, MCO, မတမ ၢ် IRIS FEA ဆ တ်ၢ်၀ီၢ်လ
ကမ့ၤလိ်ၢ်ဘ ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိတၣ် ၢ်လ ကမ့ၤနြီ ၢ်ဘ ၢ် ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ် တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ
တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး ဒြီံးတ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤတ
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ၣ် ၢ်ခၣ်
ြီ ိ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

တ ၢ်ဟန်ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤသံး ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
ဒြီံးတ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤ
• ၣ်တ ၢ်ထံးထြီ ၢ်စံးူ ကါ၀ီၢ်ံ့ၤ တ ၢ်ဘူံးလလ ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်ကရ ခ ၢ်စံးတၣ် ၢ် ဃထ ၀ီၢ်လ က
စူံးကါ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) ဒၢ်သံးိ ကမ့ၤနြီ ၢ်ာ််ၢ်ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်
တ ၢ်က ၢ်ထအၢ် ၢ်အက ိ့ၤတၣ် ၢ်ခလ ်ၢ်သန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်ကရ ခ ၢ်စံးအဆ တ်ၢ်လ ကလိ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထအတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ် ကဘ ၢ်
တ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်အ့ၤြီ ခြီၣ် ိ Sandata EVV Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) လ EVV တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤခလ ်ၢ်

တၣ် ၢ်အၢ်ြီ ၢ် ကဘ ၢ်ထလိ်ၢ်သံးဒြီံးကရ ခ ၢ်စံးဒြီၣ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤမ့ၤစ ့ၤခ ၢ်စံးကရ တၣ် ၢ်ကဘ ၢ်သမံသမိံးတ ၢ်ဒြီံးအဝသ ၢ် HMOs,
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MCOs, မတမ ၢ် IRIS FEA ဘ ၢ်ထဒြီံးလံ်ၢ်တလ
ြီ ်ံ ၢ်မလ
ြီ တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်ဝတၣ် ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ .

တ ၢ်ဟန်ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤသံး ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤ
ဒြီံးတ ၢ်ၣ်ံံးတ ၢ်မ့ၤ
•

ာ့်ၤမ့ၤတ ၢ်ၣ်ိအတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထအၢ် ၢ်အက ိ့ၤတမံ့ၤလ ၢ်လ ၢ် မ ၢ်လြီ့ၤမ ၢ်က်ံ ၢ်လ Sandata EVV Portal
(ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်) န ၢ် ကဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ာ်နြီ ၢ်လ့ၤြီ အြီ့ၤလ အမ ၢ် တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤတ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

•

ာ့်ၤရ ၢ်က ့ၤတ ၢ်တၣ် ၢ် အံံးထက ၢ်ထတ ၢ်မ့ၤနြီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထအၢ် ၢ် ခြီၣ် ိတ ၢ်စူံးကါ Sandata Employee
Visit Log (တ ၢ်မီၤနြီ ၢ်ပီၤမီၤတ ၢ်ဖတ ၢ်

132

ၢ်လ ၢ်သံး) နံ့ၤသြီာ်တြီ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါသန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

GPS တ လြီ
ၢ် တ
ၢ် က
ၢ်

GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က
ဆ ကတြီ ၢ်အံ့ၤ GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်မ ၢ်၀ီၢ်ဒ ၢ်တ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤထဒ ၢ်လ -

• တ ၢ်စူံးကါ GPS လ ကမ့ၤနြီ ၢ်တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က အတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤထလ ၣ်တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်
သံးစံးထြီ ၢ်ဒံးြီ ကတ ၢ်အခါန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က တဒြီသဒ ဘ ၢ် EVV တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအတ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ်လ က
လ့ၤက်ံ ၢ်ဆူ "ဘ ၢ်တ ၢ်ာ််ၢ်ၢ် ၢ်ာ််ၢ်က ့ၤ" ာ်တြီ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ဆ လြီ့ၤဆူ DHS ဒြီံးာ့်ၤာ့်ၤ
တ ၢ်တၣ် ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ

• GPS တ ၢ်ၢ် ၢ်ထ ၣ်ိ ၢ် လ ကတြီ ၢ်အံ့ၤ တဒြီသဒ က်ံ ၢ်တ ၢ်အြီ ၢ်လံးိ လ ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်အ
ဘူံးလဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က
တ ၢ်ၢ် ၢ်တၣ် ၢ်လ GPS ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်တဖံးမလ ၢ်ဒံးြီ လြီ ၢ်အိ ၢ်ဆံးိ ထံံးလ လံ်ၢ်ကတၠူ်ၢ်လ ာ့်ၤ

စူံးကါတ ၢ်အၢ်ြီ ၢ်သ• တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတၣ် ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤအြီ့ၤလ ာ့်ၤတ၀ီၢ် ာ်ူ့ၤန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အလြီ ၢ်အိ ၢ်ဆံးိ ထံံး တဘ ၢ်တ ၢ်မ့ၤသြီထြီ ၢ်အ့ၤြီ ခြီၣ် ိ ACCESS, အ
Consortia, Family Care MCO, မတမ ၢ် ICA ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အလြီ ၢ်
အိ ၢ်ဆံးိ ထံံး ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်တဘ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်စ ၢ်ကြီံးဘ ၢ် ဒြီံးကရ အိ ၢ်ဒံးြီ ခံးယ်ၢ်အၢ့်ၤတ

ၣ် ၢ် ာ် ၢ်ဃ်ၢ်လ Social Security Administration (တ ၢ်ာ် ဆ ရ ၢ်က ့ၤာ့်ၤၢ် ၢ်၀ီၢ်ြီတ ၢ်
ဘံ ၢ်တ ၢ်ဘ ) ဒြီံးတ ၢ်က ၢ်လ ၢ်ဒိ ၢ်ထြီ ၢ်အတ ၢ်မ့ၤက ိ့ၤက န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က
• Sandata စူံးကါ၀ီၢ် Google Maps လ ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်အတ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က အၢ်ြီ ၢ် ဒြီံး

Google တ ၢ်စလြီ ၢ်ခြီ ၢ်ခိ ၢ်န ြီ ၢ်ဆာ်နြီ ၢ် ကမ ၢ်တ ၢ်ဆြီလ့ၤြီ ာ််ၢ်အ့ၤြီ လ တဘ ၢ်လြီ ၢ်ဘ ၢ်စံးသ
န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်ကအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်ကြီတထံ ၢ်လ လြီတစိစ်ိ စ
ၢ် လ တ ၢ်စူံးကါအြီ့ၤ မတမ ၢ်
တ ၢ်ဆြီလ့ၤြီ ာ််ၢ်လ့ၤြီ လြီတစိစ်ိ ၢ်စသန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
• ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်ကအိ ၢ်ဒံးြီ တ ၢ်ၢ် ၢ်ကြီတထံ ၢ်လ တ ၢ်သူ ထ
ၢ် ြီ ၢ်ဘထ
ြီ ြီ ၢ်တၣ်

ထြီလ GPS တဘ ၢ်လ့ၤြီ တံ ၢ်လြီ့ၤဆံးသန ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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ၢ် တ ၢ်လူ ၢ်ထြီ ၢ်

GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က
ကဃက ၢ် GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က လ တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံး

လြီ့ၤလြီ့ၤဆြီဆတ
ြီ ဘ ြီၢ်ြီ ၢ်သဒၢ်လ ၢ်• ၣ် တ ၢ်ရ ၢ်သကတြီ့ၤတ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ် အာ်ူ့ၤ, စံ ၢ်လြီ့ၤ
ၣ်တ ၢ်လ့ၤထံ ၢ်လ်ိ ၢ်တက ၢ်.
• လ တ ၢ်ထံ ၢ်လ်ိ ၢ်သံးအတ ၢ်ၢ် ၢ်တ ၢ်က ိ့ၤမ်ၢ်ကဘ ံံး စံ ၢ်
လြီ့ၤ GPS တ ၢ်ာ်နြီ ၢ်လ ကက ၢ်ဘ ၢ်ဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ၢ့်ၤြီ တ ၢ်

လြီ ၢ်တ ၢ်က တက ၢ်ဲၣ်ႋ
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GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က
တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က အဟြီ ၢ်ခိ ၢ်ၢ့်ၤြီ အံ့ၤဒံးန ၢ်ဝဒ ၢ်တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ GPS ဒၢ်အမ ၢ်တ ၢ်န်ၢ်ဆံးလြီ့ၤမံ့ၤဒြီံး

တ ၢ်ဆံးဟံးထြီ ၢ်မ့ၤံ လ တ ၢ်တမ့ၤဝၣ်ာ့်ၤစူံးကါတ ၢ်ၣ်ိအဟံ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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GPS တ ၢ်လြီ ၢ်တ ၢ်က
ကရ ခ ၢ်စံးတၣ် ၢ် အံံးထက ၢ်ထ တ ၢ်ာ် ာ်ူ့ၤ GPS သခြီၣ် ိတ ၢ်စူံးကါ GPS Distance

Exception (တ ၢ်ပ ပူီၤ GPS လြီ ၢ်ယီၤခြီတီၤ) တ ၢ်ာ််ၢ်ၣ် ါသန လ
ၢ် ့ၤြီ ဲၣ်ႋ
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တ မီၤစ
ီၤတဖ ၢ်
ၢ်

တ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတၣ် ၢ်
• ဆံးက EVV တ ၢ်က ၢ်ထာ့်ၤာ့်ၤစူံးကါ ၣ် 833-931-2035, မ ၢ်ဆ –
ၢ် မ ၢ်ၣ်ြီၣ်ံး,
ၢ်ြီ့ၤခြီ 7 န ၢ်ရံ ၢ် - ဟါခြီ 6 န ၢ်ရံ .ၢ်
• တ ၢ်ဆြီ ၢ်ထမ့ၤစ ့ၤအံမ(လ) ၣ် VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
• EVV ာ််ၢ်ယ့ၤသန ၣ် https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm

တ ၢ်ၢ် ၢ် တ ၢ်က ိ့ၤဘ ၢ်ဃံးဒြီံးo တ ၢ်မ့ၤလိတ ၢ်မ့ၤစ ့ၤတၣ် ၢ်

o EVV လ Wisconsin အာ်ူ့ၤ
o ForwardHealth Portal (ာ််ၢ်ယ့ၤလြီ ၢ်)
141

တဘ
ၢ် ံး

