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အကျဉ်းချုပ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား

 အစရီငခ်စံာ အကျဉ်းချုပ်

 အစရီငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမး်

 အစရီငခ်စံာများထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမး်

 ရ�ှိ�ိငုသ်ည့ ်အစရီငခ်စံာများအား သံးုသပ်ရန်



အစရီငခံ်စာ အကျဉ်းချုပ်
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အစီရငခ်စံာ အကျဉ်းချုပ်
 Sandata EVV portal (ေပါ်တယလ်)် တငွ ်

အလယွတ်က ူစစထ်တု�်ပီး ေဖာ်မတြ်ပုလပ်ု�ိငုသ်ည့ ်
အချကအ်လကမ်ျားစာွပါဝငေ်သာ 
အစရီငခ်စံာများစာွ�ှိသည။် 

 Sandata portal (ေပါ်တယလ်)် သို ့ 

ဝငေ်ရာက�်ပီးသည့ေ်နာက ်လမး်ေ�ကာငး်ြပ 
အကကွမ်ေှန၍ 'Reports (အစရီငခံ်စာများ)’ 

ကိ ုေရွးပါ။ 
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အစီရငခ်စံာ အကျဉ်းချုပ်

 အသံးုြပုသ၏ူ လံြုခံု ေရး အခနး်က�သည ်အသံးုြပုအေနြဖင့ ်မညသ်ည့ ်
အစရီငခ်စံာကိ ုရ�ှိ�ိငုေ်�ကာငး် အဆံးုအြဖတေ်ပးသည။်

 အစရီငခ်စံာ အမျိုးမျိုးတငွ ်နယပ်ယအ်တငွး်�ှိ 
လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များကိ ုေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာ�ိငုရ်န ်ပံပိ့းုေပး�ပီး
ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူမူျားအေနြဖင့ ်ေမ�ာ်မနှး်ထားသည့အ်တိငုး် ဝနေ်ဆာငမ်�များကို
ရ�ှိေစ�ပီး သငတ်နး်တကေ်နသည့ ်အလပ်ုသမားများအား ကညူေီပးသည။် 

 အတညြ်ပုအဆင့ေ်နာကပိ်ငုး်တငွ ်အစရီငခ်စံာများကိ ုေစာင့ေ်�ာှကမ်�အတကွ ်
ဝနေ်ဆာငခ်မတှတ်မး်အတကွ ်အသံးုြပု�ိငုသ်ည။်
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အစီရငခ်စံာ အကျဉ်းချုပ်

 ေငေွတာငး်ခမံ�များ�ငှ့ ်ချိနး်ဆိမု�ကိ ုရည�်�နး်ေဖာ်ြပထားေသာ 
အစရီငခ်စံာများသည ်မညသ်ည့ရ်လဒမ် ှထတုေ်ပးမညမ်ဟတုပ်ါ။

 ဤလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်Department of Health Services (ကျနး်မာေရး 
ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန) EVV နညး်လမး်တငွ ်မပါဝငပ်ါ။ 

 ေငေွတာငး်ခမံ�များ�ငှ့ ်ချိနး်ဆိမု� အစရီငခ်စံာများအေ�ကာငး် ဤသငတ်နး်တငွ ်
ထည့သ်ငွး်ေြပာမညမ်ဟတုပ်ါ။



အစရီငခံ်စာအား 

လပ်ုေဆာငရ်န်နညး်လမ်း
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အစီရငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမ်း

 လမး်ေ�ကာငး်ြပ အကကွမ်ေှန၍ 
Reports (အစရီငခ်ံစာများ)
ကိ ု�ှပ်ိပါ။
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အစီရငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမ်း

 ဤလ�ပ်�ာှးသကဝ်င ်စာမျက�်ာှကိ ုအပိငုး်သံးုပိငုး်
ခွြဲခားထားသည။်
• အစရီငခ်စံာ အမျိုးအစား
• သတမ်တှခ်ျိန်
• သတမ်တှခ်ျကေ်ဘာငမ်ျား

 ရလာဒမ်ျားသည ်၎ငး်တို၏့ ေရွးချယမ်�တစခ်စုီ
အေလျာက ်စစထ်တုေ်ပးမညြ်ဖစသ်ည။် 
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အစီရငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမ်း

 ပထမအပိငုး်မာှ Report Type (အစရီငခ်ံစာ အမျိုးအစား) ြဖစ်သည။် ရ�ိှ�ိငုေ်သာ 
ေရွးချယစ်ရာများမာှ ေနစ့ဉ်၊ ရကအ်ဆင့၊် ခငွ့ြ်ပုချက၊် �ငှ့ ်FVV အစီရငခ်စံာများြဖစ်သည။် 
• Report Type (အစရီငခံ်စာ အမျိုးအစား) တစ်ခုကိ ု�ှပ်ိပါ။ 

• ရ�ှိ�ိငုေ်သာ အစီရငခ်ံစာများစာရငး်ကိ ုသ�ိှိရန ်ေအာကသ်ိုဆ့ွခဲျ�ိငုေ်သာမီ�းူမှ အစီရငခ်ံစာ 

အမညက်ိ ုေရွးပါ။
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အစီရငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမ်း

 Timeframe (အချိန်သတမှ်တခ်ျက)် ကိ ုေရွးပါ။
• ေနစ့ဉ် အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစားသည ်ယေနရ့က်စွဲြဖင့ ်မူရငး်အြဖစ် ြပသမညြ်ဖစေ်သာ်လညး် 

ြပနလ်ည ်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည။်

• ရက်အဆင့သ်ည ်ယေနမ့ှစ၍ ေ�ှ�ေနပ့တ်�ကိုတငရ်က်စွြဲဖင့ ်မူရငး်အြဖစ် ြပသမညြ်ဖစေ်သာ်

လညး် EVV အစသို ့ ြပန၍် အချိနသ်တ်မှတခ်ျကမ်ျားကိ ုြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငသ်တမ်တှ�်ိငုသ်ည။် 
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အစီရငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမ်း
 Select Parameters (သတမှ်တခ်ျကမ်ျားအား ေရွးချယမ်ည)် ကိ ုအသံးုြပု၍ 

ေဒတာကိ ုစစ်ထတု�်ပီး ရလာဒမ်ျားကိ ုသန ့စ်ငပ်ါ။ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားကိ ု
စိတ�်ကို ကအ်သံးုြပု�ိငု�်ပီး ေရွးချယမ်�အေပါ် မတူည�်ပီး အေြပာငး်အလ�ိှဲ�ိငုသ်ည။်

 Run Report (အစရီငခ်ံစာ ဖန်တးီအသံးုြပုမည)်ကို �ှပ်ိပါ။
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အစီရငခ်စံာအား လပ်ုေဆာငရ်နန်ညး်လမ်း

 Preview Report (အစရီငခံ်စာအား အ�ကို �ကည့�်�မည)် မျက�်ာှြပငက်ိ ု
ြပသထားသည။်



အစရီငခံ်စာထသံာွးေရာက်

ရန် နညး်လမ်း
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အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း

1. Go Back (ေနာကသ်ို ့ြပန်မည)် လင့ခ်သ်ည် Preview Report (အစီရငခ်စံာအား အ�ကို�ကည့်

��မည)် မျက်�ာှြပငက်ိ ုပိတ်�ပီး �ာှေဖွမ�ဆိငုရ်ာ သတ်မှတခ်ျက်များဆသီို ့ ြပနေ်ရာက်သာွးေစသည။်
2. Export to Excel (Excel ဖုိငအ်ေနြဖင့ ်ထတုယ်မူည)် ခလုတ်သည ်အသံးုြပုသမူျား

အေနြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ လိုအပ်ချက်များကိ ုအမျိုးအစားခွ�ဲပီး စစ်ထတု်�ိငုရ်နအ်တကွ ်
အစီရငခ်စံာအား Microsoft Excel ဗား�ငှး်ြဖင့ ်ပံ့ပိုးေပးသည။် 

1 2
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အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း

3. Page Navigation (စာမျက�်ာှ လမး်ေ�ကာငး်ြပသမ�) သည ်
လက�်ှိစာမျက�်ာှကိ ုစာမျက�်ာှ စစုေုပါငး်အေရအတကွ�်ငှ့ ်ယဉှ်တွကဲာ 
ြပသေပးမညြ်ဖစသ်ည။် ြမ�ားများကိ ုပထမ၊ ယခင၊် ေနာကထ်ပ်၊ သိုမ့ဟတု ်
ေနာကဆ်ံးု စာမျက�်ာှသို ့ သာွးေရာကရ်န ်အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 

3
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အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း

4. �ာှေဖွမ� လပ်ုေဆာငခ်ျကက် အသံးုြပုသမူျားအား အစရီငခ်စံာ�ှိ 

မညသ်ည့စ်ာမျက�်ာှမဆိ�ုှိ ေဒတာကိ ု�ာှေဖွ�ိငုေ်စသည။် Next (ေနာကထ်ပ်) 
ခလတုသ်ည ်ဤစာရွကစ်ာတမး်အတငွး်�ှိ �ာှေဖွမ�စ�ံ�နး်၏ ေနာကထ်ပ် 
ဥပမာသို ့ ေရာက�်ှိသာွးေစသည။် 

4



18

အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း

5. ထတုယ်ရူန ်အသံးုြပုသည့ ်ေအာကသ်ိုဆ့ွခဲျ�ိငုေ်သာ menu (မီ�းူ) သည ်

အစီရငခ်ံစာကိ ုေဖာ်မတေ်ရွးချယစ်ရာအမျိုးမျိုး�ှိသည့အ်နက ်တစ်မျိုးမျို းြဖင့ ်
သမ်ိးဆညး်�ိငုေ်စသည-် XML၊ CSV၊ PDF၊ MHTML၊ Excel၊ TIFF ဖုိင၊် Word။

6. Refresh (ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်ရန)် ခလတု် အစီရငခ်ံစာကိ ုြပနလ်ညလ်ပ်ုေဆာငေ်စ�ပီး 

ြပသထားသည့ေ်ဒတာကိ ုေနာကတ်စ်ဖန ်ြပနလ်ညဆ်နး်သစ်ေစသည။် 

5 6
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အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း- အမျိုး
အစားခွြဲခငး်

1. Report Grouping (အစရီငခံ်စာ အပ်ုစုခဲွြခငး်) တဘသ်ည ်အေထေွထအွချက်
အလကမ်ျား�ငှ့ ်အချကအ်လကမ်ျားအား အုပ်စုခွဲသည့ ်နညး်လမ်းကိ ုေဖာ်ြပသည။် 

2. ြမ�ား�ှိေနသည့အ်ခါ ေကာ်လ၏ံ ေခါငး်စီးကိ ု�ှပ်ိြခငး်ြဖင့ ်ရလာဒက်ိ ုထိေုကာ်လ၏ံ 
အေ�ကာငး်အရာအေပါ် အေြခခံ�ပီး �ကးီစဉ်ငယလ်ိကု/်ငယစ်ဉ်�ကးီလိကု ်အစီအစဉ်ြဖင့ ်
အမျိုးအစားခဲွမညြ်ဖစ်သည။် 

1
2
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အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း- ထတုယ်ြူခငး်

1. Export to Excel (Excel သို ့

ထတုယ်မူည)် ကိ ု�ှပ်ိပါ။ Open 

Report.xls (Report.xls ကိ ု

ဖွင့ပ်ါ) ဒိငုယ်ာေလာဂ့် 

ေဘာကစ််ကိ ုြပသပါမည။်

2. Open with Microsoft 

Excel (Microsoft Excel 

ြဖင့ ်ဖွင့မ်ည)် (မရူငး်) ကိ ု

ေရွးပါ။ 

3. OK (အိေုက) ကိ ု�ှပ်ိပါ။ 
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အစီရငခ်စံာထသံာွးေရာကရ်န ်နညး်လမ်း- ထတုယ်ြူခငး်

အစရီငခ်စံာကိ ုMicrosoft Excel ြဖင့ ်ဖငွ့ပ်ါမည။် 



ရ�ိှ�ိငုေ်သာ Reports 

(အစရီငခံ်စာများ) 

အေ�ကာငး် သံးုသပ်ချက်
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ေနစ့ဉ် Report Type (အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား)-
သကဝ်င ်ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူမူျား
 Active Clients (သကဝ်င ်ဝန်ေဆာငမ်�ရယသူမူျား) အစီရငခ်ံစာသည် သကဝ်င�်ငှ့ ်

ဆိငုး်ငံအ့ေြခအေနေဖာ်ြပချကြ်ဖင့ ်ေပးထားသည့ရ်ကစ်ွဲတငွ ်ေအဂျငစီ်�ငှ့ ်တွဖဲကလ်ပ်ုကိငုသ်ည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူမူျားအားလံးုကိ ုေဖာ်ြပထားသည။် 

 ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူ၏ူ အချကအ်လက�်ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ပငမ်လပ်ိစာ၏ GPS တညေ်နရာကိ ု�ကည့�်�ရန ်
ဤအစီရငခ်ံစာကိ ုအသံးုြပုပါ။
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ေနစ့ဉ် Report Type (အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား)-
သကဝ်င ်အလပ်ုသမားများ
 Active Employees (သကဝ်င ်အလပ်ုသမားများ) သည ်ေပးထားသည့ရ်ကစ်ွဲတငွ ်

သကဝ်င ်အလပ်ုသမားများအားလံးုကိ ုအစီရငခ်ံေဖာ်ြပသည။် 

 Santrax ID �ငှ့် SMC အတကွ ်အသံးုြပုထားသည့ ်အလပ်ုသမား အးီေမးလက်ဲသ့ို ့ 
လက�်ှိ အလပ်ုသမားအချကအ်လကမ်ျားကိ ု�ကည့�်�ရန ်ဤအစီရငခ်ံစာကိ ုအသံးုြပုပါ။
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ေနစ့ဉ် Report Type (အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား)-
ေခါ်ဆိမု� စာရငး်
 Call Listing (ေခါ်ဆိမု� စာရငး်) သည် ေပးထားသည့ရ်ကစ်ွဲတငွ် လာေရာကဝ်နေ်ဆာ

ငမ်�ေပးြခငး်အတကွ် ေခါ်ဆိမု� လပ်ုေဆာငခ်ျကတ်စ်ခုလံးုကို ေဖာ်ြပေပးသည။်
 ေနစ့ဉ် လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် လပ်ုေဆာငခ်ျကက်ို ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာရ

နအ်တကွ် ဤအစီရငခ်ံစာကို အသံးုြပုပါ။
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ေနစ့ဉ် Report Type (အစရီငခ်စံာ အမျိုးအစား)- Visit Verification 

(လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်စစိစအ်တညြ်ပုမ�)

 Visit Verification (လာေရာကဝ်န်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်စစိစအ်တညြ်ပုမ�) အစီရငခ်ံစာတငွ ်
ေပးထားသည့ရ်ကစ်ွဲတငွ ်ြပုလပ်ုေသာ လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များ�ငှ့ဆ်ိငုသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု
ေဖာ်ြပေပးသည။်

 ေတာငး်ဆိလုာပါက ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူဆူိငုရ်ာ စိစစ်အတညြ်ပုြခငး်�ငှ့ ်စီစဉ်��န�်ကားသမူှ ြပုလပ်ုသည့ ်
ကိယုတ်ိငု ်ချိနည်�ေိဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ ုေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာရနအ်တကွ ်ဤအစီရငခ်ံစာကိ ုအသံးုြပုပါ။
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ေနစ့ဉ် Report Type (အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား)-
Call Summary (ေခါ်ဆိမု� အ�စှ်ချုပ်ေဖာ်ြပချက)်
Call Summary (ေခါ်ဆိမု� အ�စှခ်ျုပ်ေဖာ်ြပချက)် အစီရငခ်ံစာတငွ ်စတငခ်ျိန�်ငှ့ ်
�ပီးဆံးုချိနမ်ျားကိ ုယဉှ်တွေဲပးထား�ပီး �ကာချိနက်ိ ုတကွခ်ျကေ်ဖာ်ြပေပးသည။် (သတေိပးချက-်

EVV သည ်ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံသည့စ်နစ်မဟတုပ်ါ။)
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FVV အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား- FVV သတမ်တှတ်ာဝန်
 ဤ အစရီငခ်စံာတငွ ်FVV စက ်သတမ်တှတ်ာဝန၊် သတမ်တှမ်ထားသည့ ်တာဝန၊် 

�ငှ့ ်အသံးုြပုမ�တိုအ့ေ�ကာငး် ြပည့ြ်ပည့စ်ံစုံ ုေဖာြ်ပထားသည။် 
 ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူမူျားအတကွ ်FVV အသံးုြပုမ�ကိ ုေစာင့�်ကည့ရ်န�်ငှ့ ်

လိအုပ်ပါက စက၏် စရီီယယန်ပံါတက်ိ ု�ာှေဖွ�ိငုရ်န ်ဤအစရီငခ်စံာကိ ု
အသံးုြပုပါ။
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ခငွ့ြ်ပုချက ်အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား-
ခငွ့ြ်ပုချကမ်ျားမ�ိှသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူမူျား

 ဤအစီရငခ်ံစာတငွ ်ေပးထားသည့ ်ရကစ်ွဲ၌ Sandata EVV Portal (ေပါ်တယလ်)် အတငွး် 

လက�်ှိ ခွင့ြ်ပုချကရ်�ှိမထားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူအူားလံးုကိ ုေဖာ်ြပထားသည။် 

 Sandata EVV Portal (ေပါ်တယလ်)် အတငွး် ေပျာကေ်နသည့ ်ခွင်ြ့ပုချကက်ိ ု

ခဲွြခားသတမ်ှတရ်ာတငွ ်အကအူညရီ�ှိ�ိငုရ်န ်ဤအစီရငခ်ံစာကိ ုအသံးုြပုပါ။
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ခငွ့ြ်ပုချက ်အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား-
သကတ်မ်းကနုဆ်ံးုေနသည့ ်ခငွ့ြ်ပုချကမ်ျား

 ဤ အစရီငခ်စံာတငွ ်သကတ်မး်ကနုသ်ာွးသည့ ်ခငွ့ြ်ပုချကမ်ျား�ငှ့ ်မ�ကာမ ီ
သကတ်မး်ကနုေ်တာမ့ည့ ်ခငွ့ြ်ပုချကမ်ျားစာရငး်ကိ ုေဖာ်ြပသည။် 

 အစားထိးုမ�အတကွ ်ခငွ့ြ်ပုချကဆ်ိငုရ်ာ လိအုပ်ချကမ်ျား ရ�ှိ�ိငုမ်�ိငုက်ိ ု
ဆံးုြဖတရ်န ်ဤအစရီငခ်စံာကိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။်
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ရကအ်ဆင့ ်အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား- အလပ်ုသမား
လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်မတှတ်မ်း
 Employee Visit Log (အလပ်ုသမား လာေရာကဝ်န်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်မှတတ်မ်း) တငွ ်

အလပ်ုသမားသည ်ထိေုဒတာကိ ုစုေဆာငး်ရယထူားပါက အလပ်ုသမား၏ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�မှတတ်မ်းအတငွး်�ိှ 
ပါဝငေ်သာအစိတအ်ပိုငး်များအားလံးုကိ ုအ�စ်ှချုပ်ေဖာ်ြပသည။်

 ၎ငး်ကို Wisconsin ၏ ဝနေ်ဆာငခ် အစီအစဉ်အတကွ ်ဖနတ်းီခဲြ့ခငး်ြဖစ်သည။်
 ရကအ်ဆင့သ်ည ်အချိနအ်ားြဖင့ ်ရကေ်ပါငး် 31 ရက ်သိုမ့ဟတု ်ယငး်ထကန်ညး်သည့ ်မညသ်ည့အ်ချိနမ်ဆိ ု

�ကာြမင့�်ိငုသ်ည။် 
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ရကအ်ဆင့ ်အစရီငခ်စံာ အမျိုးအစား- Client Visit Summary 
(ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူ ူလာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် အ�စှခ်ျုပ်)
 Client Visit Summary (ဝန်ေဆာငမ်�ရယသူ ူလာေရာကဝ်န်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် အ�စှခ်ျုပ်) အစီရငခ်ံစာတငွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူအူလိကု ်အမျိုးအစားခွဲထားသည့ ်ေရွးချယထ်ားေသာ ရကအ်ဆင့အ်တကွ ်လာေရာက်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�များကိ ုဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူတူစ်ဦးချငး်စီ၏ ကိယုပိ်ငုစ်ာမျက�်ာှေပါ်တငွ ်ေဖာ်ြပေပးသည။် 

 ရလဒမ်ျားကိ ုသာွးေရာကေ်တွ�ဆံမု� တစ်�ကမ်ိစီအလိကု၊် ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုချငး်အလိကု ်အမျိုးအစားခွဲထားပါသည။် 
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ရကအ်ဆင့ ်အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား- Detail Visit Status

(အေသးစိတ ်လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် အေြခအေနေဖာ်ြပချက)်
 ဤေဖာ်ြပချက်တွင် ေရွးချယ်ထားသည့် ရက်အဆင့�်ငှ့် သတ်မှတ်ချကမ်ျားအေပါ် အေြခခ�ံပီး

လာေရာက်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�များအားလံးုကို ေဖာ်ြပထားသည။်
 ေြဖ�ငှး်ထားသည့် လာေရာက်ဝနေ်ဆာငမ်�ဆိငုရ်ာ �ခငး်ချက်များလိအုပ်သည့် လာေရာက်

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ခွြဲခားသတ်မှတရ်ာတငွ် အကူအညရီ�ှိ�ိငုရ်န် ဤအစီရငခ်စံာကို အသံးုြပုပါ။
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ရကအ်ဆင့ ်အစရီငခ်စံာ အမျိုးအစား- Summary Visit Status 
(အ�စှခ်ျုပ် လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် အေြခအေနေဖာ်ြပချက)်

 ဤေဖာ်ြပချကတ်ငွ ်ေရွးချယထ်ားသည့ ်ရကအ်ဆင့�်ငှ့ ်သတမ်ှတခ်ျကမ်ျားအေပါ် အေြခခံ�ပီး 
လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးမ�များအားလံးု၏ အေြခအေနေဖာ်ြပချကမ်ျားအတကွ ်
အ�စ်ှချုပ်ြမငက်ငွး်ကိ ုေဖာ်ြပထားသည။်
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ရကအ်ဆင့ ်အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား- Summary Visit Status 
(အ�စ်ှချုပ် လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် အေြခအေနေဖာ်ြပချက)်
 သာွးေရာကေ်တွ�ဆံမု� တစ်ခုစီကိ ုအေြခအေနတစ်ခုတညး်ြဖင့ ်ဆကတ်ိကုလ်ပ်ုေဆာငသ်ည့ ်

�ကာချိနအ်လိကု ်ရလဒမ်ျားကိ ုအုပ်စုခွဲထားသည။် 
 ၎ငး်တငွ ်ရကေ်ပါငး် 31 ရကပ်ါဝငသ်ည့ ်လညပ်တမ်�စကဝ်နး်အတငွး်မှ

လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးမ�များကိ ုေဖာ်ြပထားသည။်
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ရကအ်ဆင့ ်အစီရငခ်စံာ အမျိုးအစား-
လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ် မတှတ်မး်
 Visit Log (သာွးေရာကေ်တွ�ဆံြုခငး် မှတတ်မ်း) အစီရငခ်ံစာသည ်ေရွးချယထ်ားသည့ ်ရကအ်ပိငုး်အြခားအတငွး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူ ူတစ်ဦးစီ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်သာွးေရာကေ်တွ�ဆံြုခငး် အားလံးုကိ ုအ�စ်ှချုပ်ေဖာ်ြပချကြ်ဖစ်သည။်

 ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူ၏ူ ေခါ်ဆိခုျိနမ်ျားကိ ုအ�စ်ှချုပ်ေဖာ်ြပရန�်ငှ့ ်အေ�ကာငး်ရငး်ကဒုမ်ျားကိ ုြပငဆ်ငရ်န ်

ဤအစီရငခ်ံစာကိ ုအသံးုြပုပါ။ အစီရငခ်ံစာ၏ ေနာကဆ်ံးုစာမျက�်ာှတငွ ်Edit (ြပငဆ်ငမ်ည)် ကဒုမ်ျားကိ ု

သတမ်ှတေ်ဖာ်ြပထားသည။်
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ရက်အဆင့ ်အစီရငခ်ံစာ အမျို းအစား- Visit Verification Activity 

Summary (လာေရာက်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်စိစစ်အတညြ်ပုမ� 
လုပ်ေဆာငခ်ျက ်အ�စ်ှချုပ်)
 ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်ြပငဆ်ငထ်ား�ပီးြဖစ်သည့ ်လာေရာက်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမ�များကိ ု

အ�စ်ှချုပ်ေဖာ်ြပထားသည။် 
 ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်ြပငဆ်ငထ်ားသည့ ်သာွးေရာက်ေတွ�ဆံြုခငး်များသာ ပါဝငသ်ည။်
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ရက်အဆင့ ်အစီရငခ်ံစာ အမျို းအစား- Visit Verification Exception 

(လာေရာက်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်စိစစ်အတညြ်ပုမ�ဆိငုရ်ာ �ခငး်ချက်)

 Visit Verification Exception (လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်စိစစ်အတညြ်ပုမ�ဆိငုရ်ာ �ခငး်ချက)် 

အစီရငခံ်စာတငွ ်ေပးထားသည့အ်ချိနအ်တငွး် လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်တိငုရ်ာ ြပုြပငထ်နိး်သမ်ိးမ�အတငွး် 

ေတွ� �ိှရသည့ ်�ခငး်ချကအ်မျိုးမျိုးအေ�ကာငး်ကိ ုအေသးစိတေ်ဖာ်ြပထားသည။်

 �ခငး်ချကအ်မျိုးအစားအေပါ် အေြခခံ�ပီး လာေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�များကိ ု�ကည့�်�ရန ်ဤအစီရငခ်ံစာကိ ုအသံးုြပုပါ။
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ရငး်ြမစမ်ျား
 EVV ေဖာကသ်ည ်ဂ�ုစိကုမ်� ဖနုး် 833-931-2035၊ တနလင်္ာ–ေသာ�ကာ၊ နနံက ်7 နာရီ–

ည 6
 အးီေမးလ ်အကအူညရီယရူန် VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
 ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျား သ�ိှိ�ိငုရ်န ်EVV ဝဘစ်ာမျက�်ာှ

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm 
ေအာကပ်ါတို�့ငှ ့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ-်
• သငတ်နး် ရငး်ြမစ်များ
• Wisconsin �ိှ EVV
• ForwardHealth Portal (ေပါ်တယလ်)်

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