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ခရာကရ်  ချ န် အခကကာင််းကကာ်းခခင််း- ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူ၏ူ အမိ်သိ ို့ ဆရောကရ် ိချိနတ်ငွ ်သငို့တ်ငွ ်ဆအောကပ်ါအချကအ်လကမ်ျောျား ပါရ ိဆ ကောငျ်ား 

ဆသချောပါဆေ- 

 သငို့ ်Santrax ID။ 

 သငို့ဝ်နဆ် ောငမ်ှုရယသူ၏ူ ID။ 
 

1. သငဲ့ခ်အဂျငစ်အီတကွ ်သတမ် တခ်ပ်းထာ်းခသာ ခခေါ်ဆ ခုအခမ ဲ့ ဖုန််းနံပါတမ်ျာ်းမ  တစခ်ကု  ုန  ပ်ပါ။ 

သငသ်ည ်ပထမ ဆခေါ် ိ အခမဲို့ ဖ နျ်ားနပံါတက်ိ  ဆခေါ် ိ ရောတငွ ်အခကအ်ခ ဲရ ိပါက ဒ တယိဆခေါ် ိ ခ အခမဲို့ ဖ နျ်ားနပံါတက်ိ  အသံ ျားပပြုပါ။ 

Santrax ေနေ်က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “For English, please press one (1). (အဂဂလ ပ် ဘာသာအတကွ ်တစ ်(1) က  ု

န  ပ်ပါ။) For Egyptian Arabic, please press two (2). (အဂီျစန် ငုင်သံ ံ်ုး အာရဗီ ဘာသာအတကွ ်န စ ်(2) က  ုန  ပ်ပါ။) 

For Burmese, please press three (3). (ခမန်မာ ဘာသာအတကွ ်သံ်ုး (3) က  ုန  ပ်ပါ။) For Chinese Mandarin, 

please press four (4). (တရုတ ်မန်ဒရင််း ဘာသာအတကွ ်ခလ်း (4) က  ုန  ပ်ပါ။) For French, please press five 

(5). (ခပငသ်စ ်ဘာသာအတကွ ်ငါ်း (5) က  ုန  ပ်ပါ။) For Hindi, please press six (6) (ဟငဒ်ဘီာသာအတကွ ်ခခခာက ်

(6) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Hmong, please press seven (7) (မုံ ဘာသာအတကွ ်ခုနစ ်(7) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Laotian, 

please press eight (8) (လာအ  ုဘာသာအတကွ ်ရ စ ်(8) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Nepali, please press nine (9) (နီခပါ 

ဘာသာအတကွ ်က ်ုး (9) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Russian, please press ten (10) (ရုရ ာ်း ဘာသာအတကွ ်တစဆ်ယ ်(10) က  ု

န  ပ်ပါ)၊ For Serbian, please press eleven (11) (ဆာ်းဘ်ီးယာ်း ဘာသာအတကွ ်ဆယဲ့တ်စ ်(11) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For 

Somali, please press twelve (12) (ဆ မုာလ ီဘာသာအတကွ ်ဆယဲ့န် စ ်(12) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Spanish, please 

press thirteen (13) (စပ န် ဘာသာအတကွ ်ဆယဲ့သ်ံ်ုး (13) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Swahili, please press fourteen (14) 

(ဆာွဟလီ ီဘာသာအတကွ ်ဆယဲ့ခ်လ်း (14) က  ုန  ပ်ပါ)၊ For Vietnamese, please press fifteen (15) (ဗီယကန်မ် 

ဘာသာအတကွ ်ဆယဲ့င်ါ်း (15) က  ုန  ပ်ပါ။)” 

ဤညွှန ်ကောျားချကမ်ျောျားကိ  သက ်ိ ငရ်ော ဘောသောေကောျားမျောျားပဖငို့ ် ကောျားရပါမည။် 
 

2. သငန်ာ်းခထာငလ် ခုသာ ဘာသာစကာ်းန ငဲ့ ်သကဆ် ငုသ်ညဲ့ ်နံပါတက်  ုန  ပ်ပါ။ 

ဖ နျ်ားဆခေါ် ိ မှုတငွ ်ကျနရ် ိဆနဆသော ညွှန ်ကောျားချကအ်ောျားလံ ျားကိ  ထိ ဘောသောေကောျားပဖငို့ ် ကောျားရပါမည။် 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “Welcome, please enter your Santrax ID. (ကက ြိုဆ ပုါသည၊် ခကျ်းဇ ်းခပြို၍ သငဲ့ ်

 Santrax ID က  ုရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ။)” 
 

3. ခလတုဖု်န််းခပေါ်တငွ ်သင၏် Santrax ID နံပါတမ်ျာ်းက  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “Is this a group visit? (ယခလုပ်ုခဆာငမ်ညမ် ာ အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ခဖစပ်ါသလာ်း။) 

Press (1) for Yes or (2) for No. (ဟတုလ်ျှင ်(1) က  ုန  ပ်၍ မဟတုလ်ျှင ်(2) က  ုန  ပ်ပါ။)” 
 

4. အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုအတကွ ်(1) က  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Press (1) to start a new group visit, (2) to continue to your group visit, 

(3) to join a group visit, or (4) to exit group visit menu. (အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုအသစ ်စတငရ်န် (1) က  ု

န  ပ်ပါ၊ သင၏် အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုက  ုဆကလ်ကခ်ပြိုလပ်ုရန် (2) က  ုန  ပ်ပါ၊ အဖွ ွဲ့လ ကု် ဝန်ခဆာငမ်ှုတငွ ်ပါဝငရ်န် (3) က  ု

န  ပ်ပါ၊ သ ု ဲ့မဟတု ်အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု မီန ်းမ  ထကွရ်န် (4) က  ုန  ပ်ပါ။)” 
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(1) အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုအသစ ်စတငရ်န်- (3) လကရ်   အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုတငွ ်ပါဝငရ်န်- 

5. အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုအသစ ်စတငရ်န် (1) က  ု

န  ပ်ပါ။ 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “You will 

start a new group visit with visit 

code (GROUP CODE). (သငသ်ည ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒု ်

(အဖွ ွဲ့ကဒု)် ခဖငဲ့ ်အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုအသစက်  ု

စတငပ်ါခတာဲ့မည။်)” 

6. အဆငဲ့ ်❼ သ ု ဲ့ ဆကသ်ာွ်းပါ။ 

5. လကရ်   အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုတငွ ်ပါဝငရ်န် (3) က  ု

န  ပ်ပါ။ 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Please enter 

the group visit code. (အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု 

ကဒုက်  ုရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ။)” 

6. အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒု၏် နံပါတမ်ျာ်းက  ုန  ပ်ပါ။ 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “You will join the 

group visit with visit code (GROUP CODE). 

(သငသ်ည ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒု ်(အဖွ ွဲ့ကဒု)် ခဖငဲ့ ်အဖွ ွဲ့လ ကု ်

ဝန်ခဆာငမ်ှုတငွ ်ပါဝငပ်ါခတာဲ့မည။်)” 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “If this is a Fixed Visit Verification visit using the FVV device, press the star 

(*) key to enter the visit verification numbers. (ယခုဝန်ခဆာငမ်ှုသည ်FVV က ရ ယာက  ုအသံ်ုးခပြို၍ Fixed Visit 

Verification (အ မ်တ ငုရ်ာခရာက ်ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းမှုက  ုသတမ် တက် ရ ယာတစခ်ုခဖငဲ့ ်အတညခ်ပြိုချက)် လပ်ုခဆာငသ်ညဲ့ ်

ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းခခင််းခဖစလ်ျှင ်ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းခခင််း အတညခ်ပြိုချက ်နံပါတမ်ျာ်းက  ုရ ုကထ်ညဲ့ရ်န် ကကယပွ်ငဲ့ ်(*) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။) 

Otherwise, press the pound (#) key to continue. (ထ သု ု ဲ့မဟတုပ်ါက ခရ ွဲ့ဆကရ်န် ခပါင ်(#) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။)” 

 
 
ဤဆခေါ် ိ မှုသည ်FVV ဆခေါ် ိ မှုပဖေ်လျှင ် ကယပ်ွငို့ ်(*) ခလ တက်ိ  န ပ်ိပါ၊ FVV ဆခေါ် ိ မှုအတကွ ်အဆသျားေိတ ်လမ်ျားညွှနခ်ျကမ်ျောျားကိ  FVV 

ဖ နျ်ားဆခေါ် ိ ရန ်ကိ ျားကောျားချက ်လမ်ျားညွှနတ်ငွ ်ဖတရ်ှုပါ။ ဤဆခေါ် ိ မှုသည ်FVV ဆခေါ် ိ မှု မဟ တလ်ျှင ်ဆပါင ်(#) က ျားကိ  န ပ်ိပပ ျား ဆရ ှေ့ ကပ်ါ။ 

7. ခရ ွဲ့ဆကရ်န် ခပါင ်(#) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “Please select (1) to call in or (2) to call out. (ခရာကရ်  ချ န် အခကကာင််းကကာ်းရန် 

(1) က  ုခရွ်းပါ သ ု ဲ့မဟတု ်ထကွခ်ာွချ န် အခကကာင််းကကာ်းရန် (2) က  ုခရွ်းပါ။)” 
 

8. “ခရာကရ်  ချ န် အခကကာင််းကကာ်းရန်” (1) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Received at (TIME). ((အချ န်) တငွ ်လကခ်ံရရ  သည။်) 
 

9. ဖုန််းချလ ကုပ်ါ။  

ထကွခ်ွာချ န် အခကကာင််းကကာ်းခခင််း- ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူ၏ူ အမိမ်  ထကွခ်ေွာချိနတ်ငွ ်သငို့မ် ော ဆအောကပ်ါအချကအ်လကမ်ျောျား ပါရ ိဆ ကောငျ်ား 

ဆသချောပါဆေ- 

 သငို့ ်Santrax ID။ 

 ဝနဆ် ောငမ်ှု ID။ 

 ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူသူည ်ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပျားပခငျ်ားကိ  အတညပ်ပြုနိ ငသ်ည။် 

10. အဆငဲ့ ်❶ မ  အဆငဲ့ ်❹ အထ  လပ်ုခဆာငပ်ပီ်းခနာက ်ခရ ွဲ့ဆကပ်ါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Press (1) to start a new group visit, (2) to continue to your group visit, 

(3) to join a group visit, or (4) to exit group visit menu. (အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုအသစ ်စတငရ်န် (1) က  ုန  ပ်ပါ၊ 

သင၏် အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုက  ုဆကလ်ကခ်ပြိုလပ်ုရန် (2) က  ုန  ပ်ပါ၊ အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုတငွ ်ပါဝငရ်န် (3) က  ုန  ပ်ပါ၊ သ ု ဲ့မဟတု ်

အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု မီန ်းမ  ထကွရ်န် (4) က  ုန  ပ်ပါ။)” 
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သင၏် အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ဆကလ်ကခ်ပြိုလပ်ုရန် (2) က  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Please enter the group visit code. (အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒုက်  ု

ရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ။)” 
 

6. အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒု၏် နံပါတမ်ျာ်းက  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “You will continue group visit with visit code (GROUP CODE). (သငသ်ည ်

ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒု ်(အဖွ ွဲ့ကဒု)် ခဖငဲ့ ်အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုက  ုဆကလ်ပ်ုပါခတာဲ့မည။်) Please press (1) to add a client 

to the group visit, (2) to complete a visit for a client, (3) to hear the group visit code, (4) to abandon 

this whole group visit or hang up if you would like to end this call. (ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ  တစဦ််းက  ုအဖွ ွဲ့လ ကု ်

ဝန်ခဆာငမ်ှုတငွ ်ထညဲ့ရ်န် (1) က  ုန  ပ်ပါ၊ ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ အတကွ ်ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းခခင််းက  ုအပပီ်းသတရ်န် (2) က  ုန  ပ်ပါ၊ 

အဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှု ကဒုက်  ုနာ်းခထာငရ်န် (3) က  ုန  ပ်ပါ၊ ဤအဖွ ွဲ့လ ကု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုတစခ်ုလံ်ုးက  ုဖျကသ် မ််းရန် (4) က  ု

န  ပ်ပါ သ ု ဲ့မဟတု ်ဤဖုန််းခခေါ်ဆ မုှုက  ုအဆံ်ုးသတလ် ပုါက ဖုန််းချပါ။)” 

မ တခ်ျက-် သငသ်ည ်အမ ောျားလ ပ်မိလိ ကသ်ပဖငို့ ်ဤအဖဲွှေ့ ရ ိ ဝနဆ် ောငမ်ှု အောျားလံ ျားအတကွ ်သင ်ရိ ကထ်ညို့ပ်ပ ျားသောျား ဆဒတော 

အောျားလံ ျားကိ  ဖယရ် ောျားရမည ်ိ လျှင ်အဖဲွှေ့လိ က ်ဝနဆ် ောငမ်ှုတေ်ခ လံ ျားကိ  ဖျကသ်မိ်ျားရန ်(4) ကိ  န ပ်ိပါ။ 

7. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ အတကွ ်ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းခခင််းက  ုအပပီ်းသတရ်န် (2) က်ီးက  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “If this is a Fixed Visit Verification visit using the FVV device, press the 

star (*) key to enter the visit verification numbers. (ယခုဝန်ခဆာငမ်ှုသည ်FVV က ရ ယာက  ုအသံ်ုးခပြို၍ Fixed 

Visit Verification (အ မ်တ ငုရ်ာခရာက ်ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းမှုက  ုသတမ် တက် ရ ယာတစခ်ုခဖငဲ့ ်အတညခ်ပြိုချက)် လပ်ုခဆာငသ်ညဲ့ ်

ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းခခင််းခဖစလ်ျှင ်ဝန်ခဆာငမ်ှုခပ်းခခင််း အတညခ်ပြိုချက ်နံပါတမ်ျာ်းက  ုရ ုကထ်ညဲ့ရ်န် ကကယပွ်ငဲ့ ်(*) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။) 

Otherwise, press the pound (#) key to continue. (ထ သု ု ဲ့မဟတုပ်ါက ခရ ွဲ့ဆကရ်န် ခပါင ်(#) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။)” 

ဤဆခေါ် ိ မှုသည ်FVV ဆခေါ် ိ မှုပဖေ်လျှင ် ကယပ်ွငို့ ်(*) ခလ တက်ိ  န ပ်ိပါ၊ FVV ဆခေါ် ိ မှုအတကွ ်အဆသျားေိတ ်လမ်ျားညွှနခ်ျကမ်ျောျားကိ  FVV 

ဖ နျ်ားဆခေါ် ိ ရန ်ကိ ျားကောျားချက ်လမ်ျားညွှနတ်ငွ ်ဖတရ်ှုပါ။ ဤဆခေါ် ိ မှုသည ်FVV ဆခေါ် ိ မှု မဟ တလ်ျှင ်ဆပါင ်(#) က ျားကိ  န ပ်ိပပ ျား ဆရ ှေ့ ကပ်ါ။ 
 

11. ခရ ွဲ့ဆကရ်န် ခပါင ်(#) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “Please select (1) to call in or (2) to call out. (ခရာကရ်  ချ န် အခကကာင််းကကာ်းရန် 

(1) က  ုခရွ်းပါ သ ု ဲ့မဟတု ်ထကွခ်ာွချ န် အခကကာင််းကကာ်းရန် (2) က  ုခရွ်းပါ။)” 
 

12. “ထကွခ်ာွချ န် အခကကာင််းကကာ်းရန်” (2) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Received at (TIME). ((အချ န်) တငွ ်လကခ်ံရရ  သည။်) Enter Service ID. 

(ဝန်ခဆာငမ်ှု ID က  ုရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ။)” 
 

13. သငခ်ဆာငရွ်ကခ် ဲ့ခသာ ဝန်ခဆာငမ်ှု ID နံပါတက်  ုန  ပ်ပါ။ သငို့ဆ်အဂျငေ် ၏ ဝနဆ် ောငမ်ှု ေောရငျ်ားကိ  ကိ ျားကောျားပါ။ 

 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ You entered (SERVICE). (သငသ်ည ်(ဝန်ခဆာငမ်ှု) က  ုရ ုကထ်ညဲ့ခ် ဲ့သည။်) Please 

press (1) to accept, (2) to retry. (လကခ်ံရန် (1) က  ုန  ပ်ပါ၊ ခပန်လပ်ုရန် (2) က  ုန  ပ်ပါ။)” 

14. လကခ်ံရန် တစ ်(1) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ သ ု ဲ့မဟတု ်ခပန်လပ်ုရန် န စ ်(2) ခလတုက်  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “Enter number of tasks. (တာဝန် အခရအတကွက်  ုရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ။)” 
 



ဖုန််းခခေါ်ဆ မုှုဆ ငုရ်ာ လမ််းညွှန်ချကမ်ျာ်း STX«ACCOUNT» 

Burmese 

15. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ အတကွ ်ခဆာငရွ်ကခ် ဲ့ခသာ စုစုခပါင််းတာဝန် အခရအတကွက်  ုန  ပ်ပါ။ 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည ်-“ Enter task ID. (တာဝန် ID က  ုရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ။)” 

 

16. သငခ်ဆာငရွ်ကခ် ဲ့ခသာ တာဝန်နံပါတက်  ုန  ပ်ပါ။ 

မ တခ်ျကမ်ျာ်း-  
 သငို့ဆ်အဂျငေ် ၏ တောဝန ်ေောရငျ်ားကိ  ကိ ျားကောျားပါ။ 

 သငသ်ည ်တောဝနတ်ေခ် ထကပိ် ၍ ဆ ောငရွ်ကခ်ဲို့လျှင ်တောဝနက်ိ  အတညပ်ပြုပပ ျားသညအ်ထ ိဆေောငို့ပ်ပ ျားဆနောက ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပျားေဉ်အတငွျ်ား ဆ ောငရွ်ကဆ်ပျားခဲို့ဆသော တောဝနအ်ောျားလံ ျားကိ  သင ်ရိ ကထ်ညို့ပ်ပ ျားချိနအ်ထ ိဆနောကထ်ပ် တောဝန ်

နပံါတက်ိ  ရိ ကထ်ညို့သ်ေွာျားပါ။ 

 သငသ်ည ်တိ ငျ်ားတောချက ်ပါဝငဆ်သော တောဝနက်ိ  ဆ ောငရွ်ကဆ်နလျှင ်Santrax သည ်တောဝန ်ID ကိ  လကခ်ရံရ ိပပ ျားဆနောက ်

ခဏရပ်ပါမည။် ခဏရပ်ဆနေဉ်အတငွျ်ား တောဝန ်ေောရငျ်ားတငွ ်ဆဖော်ပပထောျားဆသော ကနိျ်ားဂဏနျ်ား ပမောဏကိ  အသံ ျားပပြု၍ 

ဤတောဝနအ်တကွ ်သငို့ဆ်လျေ်ာဆသော တိ ငျ်ားတောချကက်ိ  န ပ်ိပါ။ 

 သငသ်ည ်တောဝနမ်ျောျားကိ  ရိ ကထ်ညို့ရ်ောတငွ ်အမ ောျားပါသေွာျားလျှင ်“00” ကိ  န ပ်ိပါ၊ ေနေက်- “Starting Over, Enter 

number of tasks (ခပန်လညစ်တငခ်နပါပပီ၊ တာဝန် အခရအတကွက်  ုရ ုကထ်ညဲ့ပ်ါ) ”ဟ  ဆပပော၍ အတညပ်ပြုပါမည။် 

တောဝန ်ID အောျားလံ ျားကိ  ထပ်မံ ရိ ကထ်ညို့ပ်ါ။  
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် You entered (NUMBER) task(s). (သငသ်ည ်တာဝန် (အခရအတကွ)် ခကု  ု

ရ ုကထ်ညဲ့ခ် ဲ့သည။်) To record the client's voice please press (1) and hand the phone to the client, or 

press (2) if the client is unable to participate. (ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ ၏ အသကံ သုငွ််းရန် (1) က  ုန  ပ်ပပီ်း 

ဝန်ခဆာငမ်ှု ရယ သ အာ်း ဖုန််းခပ်းလ ကုပ်ါ သ ု ဲ့မဟတု ်ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ က မလပ်ုခဆာငန် ငုလ်ျှင ်(2) က  ုန  ပ်ပါ။)” 

17. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ ၏ အသကံ  ုသငွ််းရန် '1' က  ုန  ပ်ပါ။ 

သ ု ဲ့မဟတု ်

ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ က မလပ်ုခဆာငန် ငုလ်ျှင ်'2' က  ုန  ပ်ပါ။ 

18. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ အာ်း ဖုန််းခပ်းလ ကုလ်ျှင ်၎င််း၏ အမညန် ငဲ့ ်ယခန ဲ့ ရကစွ် က  ုခခပာခ ုင််းပါမည။် 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “Please say your first and last name and today's date. (သင၏် အမည ်

ခရ ွဲ့ဆံ်ုးစာလံ်ုး၊ အမည ်ခနာကဆ်ံ်ုးစာလံ်ုးန ငဲ့ ်ယခန ဲ့ ရကစွ် က  ုခခပာပါ။)” 
 

19. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ သည ်၎င််း၏ အမည ်ခရ ွဲ့ဆံ်ုးစာလံ်ုး၊ အမည ်ခနာကဆ်ံ်ုးစာလံ်ုးန ငဲ့ ်ယခန ဲ့ ရကစွ် က  ုခခပာရပါမည။် 

 
Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “In call received at (TIME). (ခရာကရ်  ချ န် ဖုန််းခခေါ်ဆ မုှုက  ု(အချ န်) တငွ ်

လကခ်ံရရ  သည။်) Out call received at (TIME). (ထကွခ်ွာချ န် ဖုန််းခခေါ်ဆ မုှုက  ု(အချ န်) တငွ ်လကခ်ံရရ  သည။်) Total 

visit length (NUMBER) minutes. (ဝန်ခဆာငမ်ှု စုစုခပါင််းကကာချ န်မ ာ (အခရအတကွ)် မ နစခ်ဖစသ်ည။်) Press one 

(1) to confirm, two (2) to deny, three (3) to replay. (အတညခ်ပြိုရန် (1) က  ုန  ပ်ပါ၊ ခငင််းပယရ်န် (2) က  ုန  ပ်ပါ၊ 

ခပန်ဖွငဲ့ရ်န် (3) က  ုန  ပ်ပါ။)” 

20. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ သည ်ဆခီလျာခ်သာ ခရွ်းချယစ်ရာက  ုန  ပ်ရပါမည။် 
 

 



ဖုန််းခခေါ်ဆ မုှုဆ ငုရ်ာ လမ််းညွှန်ချကမ်ျာ်း STX«ACCOUNT» 

Burmese 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “The service performed was (SERVICE). (ခဆာငရွ်ကခ် ဲ့ခသာ ဝန်ခဆာငမ်ှုမ ာ 

(ဝန်ခဆာငမ်ှု) ခဖစသ်ည။်) Press one (1) to confirm, two (2) to deny, three (3) to replay. (အတညခ်ပြိုရန် (1) 

က  ုန  ပ်ပါ၊ ခငင််းပယရ်န် (2) က  ုန  ပ်ပါ၊ ခပန်ဖွငဲ့ရ်န် (3) က  ုန  ပ်ပါ။)” 

21. ဝန်ခဆာငမ်ှုရယ သ သည ်ဆခီလျာခ်သာ ခရွ်းချယစ်ရာက  ုန  ပ်ရပါမည။် 
 

Santrax က ဤသိ ို့ ဆပပောပါမည-် “ Thank you, bye (ခကျ်းဇ ်းတငပ်ါသည၊် ခနာကမ်  ဆံရုခအာင)်” 
 

ဖုန််းချလ ကုပ်ါ။



 

Burmese 

 

Call Reference Guide: (ဖုန််းခခေါ်ဆ ရုန် 

က ်ုးကာ်းချက ်လမ််းညွှန်-) 

«COMPANY_NAME» 

 

ခအဂျငစ် ီအခကာငဲ့ ်နံပါတ-် STX«ACCOUNT» 

 
   
အလွယတ်က ူကိ ျားကောျားနိ ငရ်န ်သငို့ ်Santrax ID နပံါတက်ိ  အထက်တငွ ်

ဆရျားသောျားပါ။ 

 

Dial: 

1-«Primary_Phone» 

Or 

1-«Secondary_Phone» 

 



 

Burmese 

အဂဂ ါရပ်မျာ်း- 

ဘောသောေကောျား ဆရွျားချယရ်န ် ဆရောကရ် ိချိန/်ထကွခ်ေွာချိန ်

အဆ ကောငျ်ား ကောျားရန ်အသဆိပျားပခငျ်ား 

အဖွဲှေ့လိ က ်သေွာျားဆရောကဆ်တွှေ့ ံ မှု - 

ဟ တသ်ည ်

Fixed Visit Verification 

(အမိတ်ိ ငရ်ောဆရောက ်ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပျားမှုကိ  

သတမ် တက်ရိိယောတေခ် ပဖငို့ ်

အတညပ်ပြုချက)် - မဟ တပ်ါ 

ဝနဆ် ောငမ်ှု တောဝန ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူ ူအတညပ်ပြုချက်- 

အသသံငွျ်ားပခငျ်ား  

ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူ ူအတညပ်ပြုချက်- 

သေွာျားဆရောကဆ်တွှေ့ ံ ပခငျ်ား  

ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူ ူအတညပ်ပြုချက ်- 

ဝနဆ် ောငမ်ှု  

 

 
 


