
 
 

ြပင်ဆင်မွမ်းမံချနိ်- ဇွန်လ 9 ရက်၊ 2022 ခုှစ ်

သင်၏ 
KidCare Anywhere ရက်ချနိ်းယူြခင်းှင့် ချတ်ိဆက်ြခင်း 

1. သင်စီစ်ထားေသာ တယ်လီဖနု်းမှတစ်ဆင့ ်ေဆးကုသမခံယူသည့် ရက်ချနိ်းမတိုင်မ ီ15 မနိစတ်ွင် သင့အ်ား အီးေမးလ် သုိမဟုတ် မက်ေဆခ့ျ်ြဖင့် 

ပိုထားသည့် လင့်ခ်ကုိ ှိပ်ပါ။ 

 ဤလင့်ခ်ကုိသုံး၍ ပုဂိလ် 1 ဦးသာ ချတိ်ဆက်ိငု်ပါသည်။ ပံ့ပိုးမေပးသူသည ်ေဆးခန်းြပမ စတင်သည်ှင့် အြခား ပုဂိလ်တစ်ဦးအား 

ဖိတ်ကားိုင်သည်။ 

 

2. သင်သည ်KidCare Anywhere အက်ပ်အား ေဒါင်းလဒု် မလုပ်ရေသးလင် Download App ကုိ ှိပ်၍ ေဒါင်းလုဒ် လပ်ုေဆာငရ်မည့် 

လမ်းန်ချက်များကုိ လိုကန် လုပေ်ဆာင်ပါ။ 

 သင်သည ်ေဒါင်းလုဒ် လုပ်ပီးသားြဖစ်လင် Open App ကိ ုှိပ်ပါ။ 
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KidCare Anywhere App ေဒါင်းလုဒ်လုပ်ြခင်း 

 

Download App ခလုတ်ကိ ုှိပ်ပါ။  Children’s Mercy KidCare Anywhere 

အက်ပ်ကုိ ေဒါင်းလဒု်လုပ်ရန် 

အက်ပ်စတိုးတွင ်GET ကိ ုှိပ်ပါ။ 

 အက်ပ်အား ေဒါင်းလုဒ် လုပ်ပီးသည်ှင့် 

မက်ေဆ့ချ် သုိမဟုတ် အီးေမးလ်သုိ 

ြပန်သွား၍ ရက်ချနိ်း လင့်ခ်ကုိ ှိပ်ပါ။ 

 

 
 

 

အက်ပ်မှ မိုက်ခိုဖုန်းငှ့် ကငမ်ရာ 

သုံးခွင့်ြပမလားဟု ေမးပါလိမ့်မည်။ 

ခလုတ်တစ်ခုစီ ှိပ်၍ OK ကိ ုှိပ်ပါ။ 

Check In စခရင်သို ေရာက်ရှိသညအ်ထိ 

ေတာင်းဆိုချက်များအတိငု်း ဆကလ်ုပ်ပါ။ 
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3.  Check In ကို ှိပ်ပါ။ 

 

4. သင့်ကေလး အချက်အလက်ကို ေသချာဖတ်၍ Confirm ကိ ုှိပ်ပါ။ 

 

5.  အက်ပ်မှ သင့်အင်တာနက် ဆက်သွယမ်ှင့ ်ကင်မရာကိ ုစမ်းသပ်ပါလိမ့မ်ည။် စခရင်ေပတွင ်သင့်ကိုယ်သငြ်မင်ေတွရပါမည။် စမ်းသပ်မ 

ပီးဆံုးသည့်အခါ Proceed ကို ှိပပ်ါ။ 
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6.  ေစာင့်ဆိငု်းသည့် အခန်းတစ်ခုတငွ် ေနရာချထားပါလမိ့်မည်။ ပံ့ပိုးသူသည် သင့်အချက်အလက်အား သုံသပ်ပီးသည်ှင့် သင်လာေရာက်သည့် 

အချနိ်တငွ် ဝင်ေရာကလ်ာပါလိမ့်မည။် 

 သင်၏ ေတွဆံုချနိ ်ပီးဆံုးသည့်တိုင်ေအာင် အက်ပ်အား ချံထားြခင်း သုိမဟုတ် ထွက်သွားြခင်း မလုပ်ပါှင့။် 

 
ေခဆိုေနစ် န်ကားချက်မျာ 

 ကင်မရာငှ့် မိုက်ခိုဖနု်း 

o သင့်ကင်မရာငှ့် မိုက်ခုိဖုန်း ဖွင့ထ်ားေကာင်း ေသချာပါေစ။ ၎င်းတိုအား ဖွင့်ရန်ငှ့် ပတိ်ရန ်ခလတ်ုများကို ှိပ်ပါ။ 

 ဖွင့်   

 ပိတ်  

o သင့်ေရှဘက်မျက်ှ ကင်မရာကို ေြပာင်းရန်- 

1. ေတွဆံုချနိ်အတွင်း စခရင်ေအာက်ေြခရှိ အစက် ၃ စက်ပါ မီူးကို ှပ်ိပါ။ 

 

2. Switch Camera ကုိ ှိပ်ပါ။ 
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 ေတွဆံုေနစအ်တွင်း သင့ပ်ံ့ပိုးသူထံသုိ စာသား မက်ေဆ့ချ် ပိုိုင်သည။် စာပိုြခင်း ဖွင့်ရန် Chat ခလုတ်ကိ ုှပိ်ပါ။ 

o စာသားိုက်၍ Send ကုိ ှိပ်ပါ။ 

 
 

 

 ေတွဆံုမကုိ အဆံုးသတ်ရန ်End Call ခလုတ်ကို ှိပ်ပါ။ 

o သင်မပီးဆံုးမီ ဖုန်းချလိုက်ပါက ြပနလ်ည ်ဝင်ေရာကရ်န် သင့အ်ီးေမးလ် သိုမဟုတ် မက်ေဆ့ချ်ရှိ လင့်ခ်ကုိ ှပိ်ိုင်သည။် ၎င်းသည ်ေတွဆုံမ 

ပီးဆံုးပီး 5 မိနစ်အတွင်း အလုပ်လပုပ်ါသည်။ 

 
 

 

 

ြပဿန  ေြဖရှင်းြခင်း 

o က်ုပ်တွင် ကငမ်ရာငှ့် မိုက်ခိုဖုန်း ြပဿန များ ရှိေနသည။် 

KidCare Anywhere အက်ပ် ေဒါင်းလုဒ် လပု်ပီးလင ်မိုက်ခုိဖနု်းှင့် ကင်မရာ ခွင့်ြပချက် ဆက်တငမ်ျားအား အသုံးြပိငု်ရန် ထိုန်ကားချက်များကုိ 

လိုက်န လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

1.  Settings ကို ဖွင့်ပါ။ 

 

2.  အက်ပ် ဆက်တင်များသုိ လှိမ့်ဆွဲချ၍ KidCare Anywhere ကို ှိပ်ပါ။ 

 
  



 
 

ြပင်ဆင်မွမ်းမံချနိ်- ဇွန်လ 9 ရက်၊ 2022 ခုှစ ်

သင်၏ 
KidCare Anywhere ရက်ချနိ်းယူြခင်းှင့် ချတ်ိဆက်ြခင်း 

3. Microphone ှင့ ်Camera ေဘးရှိ ခလုတ်များ ဖွင့ ်ထားေကာင်း ေသချာပါေစ။ 

 
 

 

 

 

ေတွဆံုရန် လင့်ခ် ရှာမေတွပါ။ 

 လင့်ခ်အား သင်ေတွဆုံရမည့်အချနိ် မတိုင်မီ သင့်အီးေမးလ်ှင့် ဖနု်းသုိ အကိမ်များစာွ ပိုထားပါသည။် 

o 24 န ရီ မတိုင်မ ီ 

o 15 မိနစ ်မတိငု်မ ီ

 ဤလင့်ခ်ကုိသုံး၍ ပုဂိလ် 1 ဦးသာ ချတိ်ဆက်ိငု်ပါသည်။ ပံ့ပိုးမေပးသူသည ်ေဆးခန်းြပမ စတင်သည်ှင့် အြခား ပုဂိလ်တစ်ဦးအား ဖတိ်ကားိုငသ်ည။် 

 သင့်မက်ေဆ့ချ် သုိမဟုတ် အီးေမးလ်တွင ်“Visitnow” ကို ိုက်ထည့်ပးီ ရှာပါ 

o သင့် Junk သုိမဟုတ် Spam အီးေမးလ် ဖိုလဒ်ါများတွင ်ေသချာ စစ်ေဆးပါ 

 

 

 

 

နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီအတက်ွ (816) 302-7895 သုိ ဖုန်းေခပါ 

သင့်ရက်ချနိ်းကုိ ြပနလ်ညခ်ျနိ်းဆိုရန် (816) 234-3700 သုိ ဖုန်းေခပါ 


