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Calling In (တ ၢ်ကိိးန  ၢ်လတီစဲ)ိ - ဖဲတ ၢ်လဲဲၤတ ဲၤဖဲပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤအဟ  ၢ်, 

မဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ နအ  ၢ်ဒ ူးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ဲၤပ  ၢ်ထ လဲ လ ၢ်တဖ ၢ်- 

 န Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်. 

 န Client’s ID (ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤ ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်). 

1. စ  ၢ်လီီၤ လတီစဲနီိ ၢ်ဂ  ၢ်ကလတီမ ီၤလ ၢ်လ ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်လီီၤအီီၤဆနူခ  ၢ်စိးကရ န   ၢ်လီီၤ. 

နမ  ၢ်ထ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်က တ ၢ်ခဲတဖ ၢ်ဒ ူးလ တစဲ -န  ၢ်ဂ  ၢ်ကလ အခ  ၢ်ထ ူးတဖ   ၢ်န   ၢ်, ၀ သူးစ ဲၤစ ူးကါလ တစဲ -

န  ၢ်ဂ  ၢ်ကလ ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. 

Santrax တ ၢ်မဲၤအက ဲက- “For English (လ အကဲလ ိး) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတ  (1). လ  

Egyptian Arabic (အ  ၢ်က  ိး(ပ) က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤခ  (2). လ  Burmese (ပယီီၤက ိ ၢ်) 

အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤသ  (3). လ  Chinese Mandarin (မဲိးဒ  တရူိးက ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, 

၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤလ   ၢ် (4). လ  French (ဒ  ၢ်စ  ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤယ ဲ ၢ် (5). လ  Hindi 

(ဟ  ၢ်   ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤဃ  (6), လ  Hmong, (မိ(င)က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤန   

(7), လ  Laotian (လါအ ိၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤဃိိး (8), လ  Nepali (န  ၢ်ပီ(လ)က ိ ၢ်) 

အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤခ   (9), လ  Russian (ဟ  ၢ်   ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတဆ  (10), လ  

Serbian (စ  ၢ်ဘ ယါက ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤဃ ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတဆ တ  (11), လ  Somali 

(စ ိၢ်မါလ က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတဆ ခ  (12), လ  Spanish (စပ  ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, 

၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတဆ သ  (13), လ  Swahili (စ  ၢ်ဟ လ က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတဆ လ   ၢ် 

(14), လ  Vietnamese (ဘ  ၢ်ယိဲးန ၢ်က ိ ၢ်) အဂီ ၢ်, ၀ သိးစူီၤဆ ီၢ်လီီၤတဆ ယ ဲ ၢ် (15).” 

တ ၢ်ကန ၢ်ဟ ဒ ူးက   ၢ်လ တ ၢ်လ  ၢ်ဘ အ ဲၤတဘ  ဃ န   ၢ်လ ဲၤ. 
 

2. စ  ၢ်လီီၤနီ ၢ်ဂ  ၢ်လ အလီီၤပလ ိၢ် ိီးက ိ ၢ်လ နအ ဲၢ် ိိးန ၢ်ဟအူီီၤအပူီၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

တ ၢ်က ူးလ အအ  ၢ်တ  ၢ်တဖ ၢ်တ ၢ်ကန ၢ်ဟ အ ဲၤလ က   ၢ်၀နဲ   ၢ်အပ ဲၤတဘ  ဃ န   ၢ်လ ဲၤ. 

 

Santrax ကတ,ဲ “ပတ ူ ၢ်လ ိၢ်မ  ၢ်နီၤလီီၤ, ၀ သိးစူီၤထ န  ၢ်လီီၤန Santrax ID.” 

 

3. စ  ၢ်လီီၤန Santrax ID အနီ ၢ်ဂ  ၢ်တ  ၢ် လ  လတီစဲနီိ ၢ်ဂ  ၢ်တ  ၢ်အ ီခိ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ-ဲ “တ ၢ်အ ီၤမ  ၢ်၀ဲကရူ ၢ်တ ၢ်လီဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးဧါ? ဆ ီၢ်လီီၤ (1)လ  Yes (မ  ၢ်) အဂီ ၢ် မ တမ  ၢ် 

(2) လ  No (တမ  ၢ်) အဂီ ၢ်.” 
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4. ဆ ီၢ်လီီၤ (2) လ တမ  ၢ်ကရူ ၢ်တ ၢ်လီဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးအဂီ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 
 

Santrax ကတဲ- “တ ၢ်အ ီၤမ မ  ၢ်၀ဲ  ၢ် Fixed Visit Verification 

(တ ၢ်လဲီၤထ  ၢ်လိ ၢ်သိးလ တ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ီၤအီီၤလီီၤတ  ၢ်လီီၤဆိဲး) လ အစူိးကါ  FVV ပီိးလီန   ၢ်, ဆ ီၢ်လီီၤဆ ၢ်ပနီ ၢ် 

(*) နီ ၢ်၀  ၢ်ခ  လ ကထ န  ၢ်လီီၤ တ ၢ်လဲီၤထ  ၢ်လိ ၢ်သိးတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ီၤနီ ၢ်ဂ  ၢ်တ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. မ တမ  ၢ်ဘ ၢ်တခီ, 

ဆ ီၢ်လီီၤပီ ၢ် (#) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် လ ကဆိဲးမီၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်.” 

တ ၢ်အ ဲၤမ မ  ၢ်၀ဲဒ ၢ် FVV Call (တ ၢ်က ူးလ တစဲ ) န   ၢ်, ဆ  ၢ်လ ဲၤဆ ၢ်ပန  ၢ် (*) န  ၢ်ဆ  ၢ်ခ ပန  ၢ် ဒ ူးဆ  ခ ဆ  FVV Call 

Reference Guide (တ ၢ်က ူးလ တစဲ တ ၢ်က  ၢ်သတတဲဲၤတ ၢ်န ဲၢ်က ဲ) လ တ ၢ်န ဲၢ်က ဲလ ဲၤတ  ၢ်လ ဲၤဆူဲးအဂ  ၢ် လ  FVV 

တ ၢ်က ူးလ တစဲ အက  ဲၤအက ဲအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ဲၤ. တ ၢ်အ ဲၤမ တမ  ၢ်၀ဲဒ ၢ် FVV တ ၢ်က ူးဘ ၢ်န   ၢ်, ဆ  ၢ်လ ဲၤပ  ၢ်ပန  ၢ် (#) 

ဒ ူးဆူဲးမဲၤဆ ညါန   ၢ်တက  ၢ်. 

5. ဆ ီၢ်လီီၤပီ ၢ် (#) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် လ ကဆိဲးမီၤဆညူါန   ၢ်တက  ၢ်. 
 

Santrax ကတ ဲ-“၀ သိးစူီၤဃ ထ  1 လ ကကိိးန  ၢ်လီီၤ မ တမ  ၢ် 2 လ ကကိိးဟိးထ ီၢ်လတီစဲ.ိ”န   ၢ်လီီၤ 

6. စ  ၢ်လီီၤ တ  (1) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် လ  “ကကိိးန  ၢ်လီီၤလတီစဲိ.”  

 

Santrax ကတ ဲ- “မီၤန   ၢ် ဲ [တ ၢ်ဆ ကတ ီ ၢ်].” 

 

7. ပ ၢ်လီီၤ.  
 

Calling Out (တ ၢ်ကိိးဟိးထ ီၢ်လတီစဲ)ိ - ဖဲဟူးထ  ၢ်လ ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤအဟ  ၢ်အခါ, 

မဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ နအ  ၢ်ဒ ူးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ဲၤပ  ၢ်ထ လဲ လ ၢ်တဖ ၢ်- 

 န Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်. 

 တ ၢ်မဲၤစ ဲၤ ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်. 

 Client (ပ ဲၤဟ  ၢ်တ ၢ်မဲၤစ ဲၤ) အ ဲၤအ  ၢ်လ ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးန   ၢ်လ ဲၤ. 

 

8. မီၤပိ ၢ်ထ  ဲတ ၢ်အပတ ီ ၢ်တ  ၢ် ❶ တ ီၤ ❺၀ ီၤ ိီးဆိဲးမီၤဆညူါတက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “၀ သိးစူီၤဃ ထ  1 လ ကကိိးန  ၢ်လီီၤ မ တမ  ၢ် 2 လ ကကိိးဟိးထ ီၢ်လတီစဲိ.” န   ၢ်လီီၤ 

 

9. စ  ၢ်လီီၤ (2) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ် “တ ၢ်ကိိးဟိးထ ီၢ်လတီစဲ”ိ အဂီ ၢ်န   ၢ်လီီၤ. 

 

Santrax ကတ ဲ- “မဲၤန   ၢ်ဖဲ [တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်]. ထ န  ၢ်လီီၤ Service ID. (တ ၢ်မီၤစ ီၤ ID 

တ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်)” 
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10. ဆ ီၢ်လီီၤ Service ID. (တ ၢ်မီၤစ ီၤ ID တ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်) လ နမီၤ၀ ီၤအီီၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

ဆ  ခ ဆ  နခ  ၢ်စူးကရ တ ၢ်မဲၤစ ဲၤစရ န   ၢ်တက  ၢ်. 
 

Santrax ကတ ဲ- “နထ န  ၢ်လီီၤ SERVICE (တ ၢ်မီၤစ ီၤ). ၀ သိးစူီၤ စ  ၢ်လီီၤ 1 လ ကတ ူ ၢ်လ ိၢ်, (2) 

လ ကမီၤက ိီးအဂီ ၢ်.” 
 

11. စ  ၢ်လီီၤတ  (1) နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ်လ ကတ ူ ၢ်လ ိၢ်, မ တမ  ၢ် စ  ၢ်လီီၤ ခ  (2) 

နီ ၢ်ဆ ီၢ်ခ ပနီ ၢ်လ ကမီၤက ိီးတဘ ီအဂီ ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “ထ န  ၢ်လီီၤတ ၢ်မီၤမူ ါအနီ ၢ်ဂ  ၢ်.” 

 

12. ဆ ီၢ်လီီၤတ ၢ်မီၤမူ ါအနီ ၢ်ဂ  ၢ်ခဲလ  ၢ်ပ ၢ်  ိ ၢ်လ တ ၢ်မီၤန   ၢ်အီီၤလ  ပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤအဂီ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “ထ န  ၢ်လီီၤတ ၢ်မီၤမူ ါတ ၢ်အ  ၢ်သိးနီ ၢ်ဂ  ၢ်.” 

 

13. ဆ ီၢ်လီီၤ Task Number (တ ၢ်မီၤမူ ါနီ ၢ်ဂ  ၢ်) လ နမီၤ၀ ီၤအီီၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

 

တ ိ ၢ်နီ ၢ်-  

 ဆ  ခ ဆ  နခ  ၢ်စူးကရ တ ၢ်မဲၤမ ဒါစရ န   ၢ်တက  ၢ်. 

 နမ  ၢ်မဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါအါန   ၢ်တခါန   ၢ်, အ  ၢ်ခ ူးတ ၢ်မဲၤအက လဲ ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါ 

၀ ဲၤဒ ူးထ န  ၢ်လ ဲၤ တ ၢ်မဲၤမ ဒါန  ၢ်ဂ  ၢ်လ ခ တခါတ ဲၤလ  နထ န  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါလ နမဲၤတ  ၢ်အ ဲၤခဲလ  ၢ် 

ဖဲတ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးအကတ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 နမ  ၢ်မဲၤတ ၢ်မဲၤမ ဒါလ အ  ၢ်ဒ ူးတ ၢ်ဖူးလ  ၢ်လ ဲ ၢ်န   ၢ်, Santrax ကပ ၢ်ပတ  ၢ်ဃ ၢ် တစ  ၢ်ဖ  

ဖဲနမဲၤန   ၢ်တ ၢ်မဲၤမ ဒါ ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်၀ ဲၤအလ  ၢ်ခ န   ၢ်လ ဲၤ. ဖဲတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်ဃ ၢ်တစ  ၢ်ဖ အကတ  ၢ်, 

ဆ  ၢ်လ ဲၤတ ၢ်ဖူးလ  ၢ်လ ဲ ၢ်ဘ ၢ်ဘ  ူးဘ ၢ်ဒါလ တ ၢ်မဲၤမ ဒါအ ဲၤအဂ  ၢ် ခ ဖ  စ ူးကါန  ၢ်ဂ  ၢ်ဖ   ၢ်ခဲလ  ၢ်ပ ၢ်ဖ   ၢ် 

လ အဒ ူးန ဲၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်အသူးလ တ ၢ်မဲၤမ ဒါစရ အဖ ခ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 နမ  ၢ်ထ န  ၢ်ကမ ၢ်တ ၢ်မဲၤမ ဒါတဖ ၢ်န   ၢ်, ဆ  ၢ်လ ဲၤ “00”, တ ၢ်မဲၤအက ဲကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤခ ဖ  တ ဲ

“စိးထ ီၢ်အသတီဘ ီက ိီးခဲလ  ၢ်, ထ န  ၢ်လီီၤတ ၢ်မီၤမူ ါနီ ၢ်ဂ  ၢ်တ  ၢ်”. ထ န  ၢ်လ ဲၤ တ ၢ်မဲၤမ ဒါ ID’ 

တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်ခဲလ  ၢ်.  

 

Santrax ကတ-ဲ နထ န  ၢ်လီီၤ တ ၢ်မီၤမူ ါ (နီ ၢ်ဂ  ၢ်တ  ၢ်). 

လ ကမီၤနီ ၢ်မီၤဃါပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤအကလ  ၢ်အဂီ ၢ် ၀ သိးစူီၤ စ  ၢ်လီီၤ (1) 

 ိီးဟ  ၢ်လီီၤလတီစဲဆိပူ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤအအ ိၢ်, မ တမ  ၢ် ဆ ီၢ်လီီၤ (2) 

 ဲပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤန  ၢ်လီီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်မ  ၢ်တသ ဘ ၢ်အခါန   ၢ်တက  ၢ်.” 



Calling Instructions (တ ၢ်ကိိးလတီစဲတိ ၢ်နဲ ၢ်က ဲ) STX«ACCOUNT» 
 

Karen 

14. ဆ ီၢ်လီီၤ '1' လ က ီ ၢ်ဃ ၢ်ပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤအကလ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

မ တမ  ၢ် 

စ  ၢ်လီီၤ '2'  ဲပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤန  ၢ်လီီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်တသ ဘ ၢ်အခါန   ၢ်တက  ၢ်. 

 

15. ဟ  ၢ်လီီၤလတီစဲဆိပူ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤအအ ိၢ် ိီးတ ၢ်ကသ က  ၢ်ပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤလ ကပ ၢ်  ါထ ီၢ်အ 

        ၀ဲသ  ၢ်အမ ီၤ ိီးတန ီၤအ ီၤအမ  ၢ်န ီၤန   ၢ်လီီၤ. 

 

Santrax ကတ ဲ- “၀ သိးစူီၤတနဲမ ီၤအခီ ၢ်ထ ိး ိီးမ ီၤကတ  ၢ် ိီးတန ီၤအ ီၤအမ  ၢ်န ီၤန   ၢ်လီီၤ.” 

 

16. ပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤကက ိးတအဲ၀ဲသ  ၢ်အမ ီၤခီ ၢ်ထ ိး, မ ီၤကတ  ၢ် ိီးတန ီၤအ ီၤအမ  ၢ်န ီၤန   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Santrax ကတ ဲ- “ ိိးန   ၢ်လတီစဲလိ တ ၢ်ကိိးအီီၤ ဲ [TIME (တ ၢ်ဆ ကတ ီ ၢ်)]. 

 ိိးန   ၢ်လတီစဲလိ တ ၢ်ကိိးဟိးထ ီၢ်လတီစဲ ိ ဲ [TIME (တ ၢ်ဆ ကတ ီ ၢ်)]. 

တ ၢ်လီဲၤထ  ၢ်လ ိၢ်သိးအဆ ကတ ီ ၢ်ခဲလ  ၢ်ခဲဆ ပ ၢ်  ိ ၢ် [NUMBER (နီ ၢ်ဂ  ၢ်)] မ ိးန ိး. ဆ ီၢ်လီီၤတ  (1) 

လ ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ီၤ, ခ  (2) လ ကဂ  ၢ်လ ိၢ်, သ  (3) လ ကအိိးထ ီၢ်က ါက ီၤန   ၢ်တက  ၢ်.” 

17. ပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤကက ိးဆ ီၢ်လီီၤတ ၢ်ဃ ထ အက ဲလ အဘ ၢ်ဘ ိိးဘ ၢ် ါန   ၢ်လီီၤ. 

 

Santrax ကတ ဲ- “တ ၢ်မီၤစ ီၤလ တ ၢ်မီၤအီီၤန   ၢ်မ  ၢ်၀ဲ [SERVICE (တ ၢ်မီၤစ ီၤ)]. ဆ ီၢ်လီီၤတ  (1) 

လ ကပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ီၤ, ခ  (2) လ ကဂ  ၢ်လ ိၢ်, သ  (3) လ ကအိိးထ ီၢ်က ါက ီၤန   ၢ်တက  ၢ်.” 

18. ပ ီၤစူိးကါတ ၢ်မီၤစ ီၤကက ိးဆ ီၢ်လီီၤတ ၢ်ဃ ထ အက ဲလ အဘ ၢ်ဘ ိိးဘ ၢ် ါန   ၢ်လီီၤ. 

 

Santrax ကတ ဲ- “တ ၢ်ဘ  ိး, ဘဘဲ ဲၢ်.” 

 

19. ပ ၢ်လီီၤ.



 

 

Call Reference Guide 

(တ ၢ်ကိိးလတီစဲတိ ၢ်က  ၢ်သတတီဲၤတ ၢ်နဲ ၢ်က ဲ) 

«COMPANY_NAME» 

ခ  ၢ်စိးကရ စ စရီနီ ၢ်ဂ  ၢ်- STX«ACCOUNT» 

   
က ူဲးလ ဲၤန Santrax ID တ ၢ်အ  ၢ်သူးန  ၢ်ဂ  ၢ်လ ထူးလ တ ၢ်ကက  ၢ်သတတဲဲၤအ ဲၤည ည ဘ ါဘ ါအဂ  ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်. 

 

Dial: 
1-«Primary_Phone» 

Or 

1-«Secondary_Phone» 

 
တ ၢ်အက  ၢ်အဂီီၤ 

ဃ ထ က   ၢ် 

Group Visit  

(ကရ  ၢ်တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူး) - တမ  ၢ် 

တ ၢ်မဲၤစ ဲၤ 

Client Verification- Recording 

(ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤ - 

ဖ  ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်ကလ  ၢ်)  

Client Verification - Service 

(ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤ - 

တ ၢ်မဲၤစ ဲၤ)  

Call In/Out Prompting 

(တ ၢ်က ူးန  ၢ်လ တစဲ /က ူးဟူးထ  ၢ်လ တဲစ တဘ  ဃ ) 

Fixed Visit Verification  

(တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူးလ တ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤအ ဲၤလ ဲၤတ  ၢ်လ ဲၤဆူဲး) - တမ  ၢ်  

တ ၢ်မဲၤ 

Client Verification – Visit (ပ ဲၤစ ူးကါတ ၢ်မဲၤစ ဲၤတ ၢ်ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ဲၤ - 

တ ၢ်လဲဲၤထ  ၢ်လ  ၢ်သူး)  

 

 


