ຫົົວຂໍ້້ການຝຶຶກອົົບຮົົມ

ການຝຶຶກອົົບຮົົມທີ່່ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ສຳຳ�ລັັບລູູກຈ້້າງທີ່່ເຮັັດ
ວຽກດ້້ານການເບິ່່ງແຍງຢູ່່�ເຮືືອນ ແລະການເບິ່່ງແຍງສ່່ວນບຸຸກຄົົນ
ຮ່່າງກົົດໝາຍວຸຸດທິິສະພາ 1534 ກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ມີການ
ີ
ຝຶຶກອົົບຮົົມໃຫ້້ແກ່່ບັັນດາລູູກ
ຈ້້າງທຸຸກຄົົນທີ່່ເຮັັດວຽກດ້້ານການເບິ່່ງແຍງຢູ່່�ເຮືືອນ ແລະລູູກຈ້້າງທຸຸກຄົົນທີ່່ເຮັັດ
ວຽກເບິ່່ງແຍງສ່່ວນບຸຸກຄົົນ (ລວມເຖິິງ ລູູກຈ້້
ຈ້າ
້ ງທີ່່ເຮັັດວຽກຮັັບໃຊ້້ສ່່ວນບຸຸກຄົົນ)
ການຊ່່ວຍເຫຼືືອ
ຕາມຄວາມຕ້້ອງ
ການທາງຮ່່າງ
ກາຍແລະອາລົົມ

ມີີມາດຕະກາ
ນຮັັກສາຄວາມ
ປອດໄພ ແລະເຫດ
ສຸຸກເສີີນ

• ໃຫ້ບ
 ໍລກ
ິ ານຕາມທີ່
ໄດ້ຮັບອະນຍ
ຸ າດ

• ການປ້ອງກັນກ
 ານ
ຂົ່ມເ ຫງ

• ໃຫ້ຄ
 ຸນຄ
 ່າເ ລື່ອງການ
ຕັດສ
 ິນໃ
 ຈດ້ວຍຕົນ
ເອງ

• ການຄວບຄຸມ
ການຕິດເ ຊື້ອ

• ສື່ສ
 ານຢ່າງມປ
ີ ະສິດ
ທິພາບ

• ໃຫ້ບ
 ໍລກ
ິ ານແລະ
ການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍອີງໃ
 ສ່ຕ
 ົວບຸກ
ຄົນເ ປັນຫຼັກ

•ກ
 ານລາຍງານ
ເຫດການ

• ການເຄື່ອນໄຫວ
ຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງເໝາະສົມ

ໃຫ້້ບໍໍລິການ
ິ
ໂດຍ
ອີີງໃສ່່ຕົົວບຸຸກຄົົນ
ເປັັນຫຼັັກ
• ການສະໜັບສະໜນ
ູ
ຜູ້ຮັບບລ
ໍ ກ
ິ ານໃນ
ການສະແຫວງຫາ
ເປົ້າໝ
 າຍໃນຊີວ
ດ
ິ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ

• ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ຜ້ຮ
ູ ັບບລ
ໍ ິ
ການໃນດ້ານການຕັດ
ສິນໃຈເລືອກສິ່ງຕ່າງ
ໆ ດ້ວຍຕົນເອງ
•ຍ
 ອມຮັບວ່າຜູ້ຮັບບ
 ໍລິ
ການເປັນຜ
 ູ້ຊ�ຳນານ
ເມື່ອເປັນເ ລື່ອງກ່ຽວ
ກັບຊີວ
 ິດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເອງ
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ການຈັັດການດ້້ານ
ຢາ

ບົົດບາດ
ແລະຄວາມຮັັບຜິິດ
ຊອບຂອງ HCW
ແລະ PSW

• ການໃຫ້ກ
 ານສະໜັບ
ສະໜູນ

• ຜູ້ລາຍງານຕາມຂໍ້
ບັງຄັບ

• ຄວາມປອດໄພດ້ານ
ຢາ

• ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເມື່ອ
ຈ�ຳເປັນຕ
 ້ອງຮັບກ
 ານ
ຝຶກອົບຮົມເ ພີ່ມເ ຕີມ
• ຮູ້ຈັກອາການ ຫຼືຜ
 ົນ
ສະທ້ອນຈາກການ
ນ�ຳໃຊ້ຢ
າ

• ມາດຕະຖານມື
ອາຊີບ

• ຜູ້ໃຫ້ບ
 ໍລກ
ິ ານທີ່
ຂຶ້ນທ
 ະບຽນຂອງ
Medicaid

• ໜ້າທີ່ຂອງລູກ
ຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບໍລິ
ການ

ເປັັນຫຍັັງການຝຶຶກອົົບຮົົມຈຶ່່ງສຳຳ�ຄັັນ
ຕໍ່່ບຸຸກຄົົນທີ່່ຮັັບການບໍໍລິການ?
ິ

ການໃຫ້້ການ
ເບິ່່ງແຍງສ່່ວນ
ບຸຸກຄົົນ
• ລາຍການວຽກງານ
ແລະຂໍ້ຕົກລົງກ
 ານ
ໃຫ້ບ
 ໍລກ
ິ ານ
• ຄວາມປອດໄພ

• ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເມື່ອ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເ ຕີມ
• ການບໍລກ
ິ ານແລະ
ການສະໜັບສະໜູນ
ທີ່ອີງໃ
 ສ່ຕ
 ົວບ
 ຸກຄ
 ົນ
ເປັນຫຼັກ

ເປັັນຫຍັັງການຝຶຶກອົົບຮົົມຈຶ່່ງສຳຳ�ຄັັນ
ສຳຳ�ລັັບບັັນດາລູູກຈ້້າງ?

• ປັບປ
 ຸງສຸຂະພາບ, ຄວາມເປັນຢ
 ູ່
ດີ, ຄຸນນ
 ະພາບຊີວ
 ິດ ແລະຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສ
 ຸດ
• ການບໍລກ
ິ ານທີ່ຈັດຫາໃຫ້ນ
 ັ້ນ
ແມ່ນອີງຕ
 າມຄວາມມັກຊອບ,
ເປົ້າໝາຍ ແລະຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງຜູ້ຮັບບໍລກ
ິ ານ
• ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມ
 ີສ່ວນຮ່ວມນ�ຳກັນ
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• ເປັນກ
 ານຮັບປ
 ະກັນຄ
 ວາມເປັນຢ
 ູ່
ດີ ແລະຄວາມປອດໄພ
• ປັບປ
 ຸງຄວາມເພິ່ງພ
 ໍໃຈໃນວຽກ
ງານ
• ເປັນກ
 ານຍືດອາຍຸອາຊີບ
• ຫຼຸດຜ
 ່ອນການບາດເຈັບຈາກວຽກ
ງານ
• ມີໂອກາດໃ
 ນການກ້າວໜ້າ
• ຍົກລະດັບອາຊີບ

ຈຳຳ�ນວນຊົ່່ວໂມງທີ່່ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ສຳຳ�ລັັບການຝຶຶກອົົບຮົົມແມ່່ນເທົ່່າໃດ?
ການຝຶຶກອົົບຮົົມເພື່່ອຟື້້ນຟູູຄວາມຮູ້້�
(ສຳຳ�ລັັບລູູກຈ້້າງໃນປັັດຈຸຸບັັນ)

ການກຳຳ�ນົົດທິິດທາງ
(ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ສະໝັັກໃໝ່່)
4

8

12

ການຝຶຶກອົົບຮົົມຫຼັັກ
ສຳຳ�ລັັບລູູກຈ້້າງໃໝ່່ — ມີີກຳຳ�ນົົດ
ພາຍໃນ 120 ວັັນນັັບແຕ່່ວັັນລົົງ
ທະບຽນເປັັນລູູກຈ້້າງ)
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ການສຶກສ
 າຕໍ່ເນື່ອງ
(ສຳຳ�ລັັບລູູກຈ້້າງທຸຸກຄົົນ)

ໃຜເປັັນຜູ້້�ຈັັດຫາການຝຶຶກອົົບຮົົມທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນນັ້້ນ?
ການຝຶກອົບຮົມ Carewell SEIU 503 ແມ່ນການເປັນຫຸ້ນສ
 ່ວນກັນລະຫວ່າງຣັຖ
ແລະ SEIU 503. Carewell ຈະເປັນຜ
ໃ
ູ້ ຫ້ການຝຶກອົບຮົມລູກຈ້າງ. ໂດຍການ
ເຮັດວຽກເປັນຫຸ້ນສ
 ່ວນກັນກ
 ັບ:
• SEIU 503
• ກະຊວງປະຊາສົງເຄາະຣັຖອໍຣິກອນ (Oregon Department of Human
Services)
• ພະແນກດູແລລະບົບສ
 ຸຂະພາບຂອງອົງກ
 ານສຸຂະພາບຣັຖອໍຣ
 ິກອນ
(Oregon Health Authority Health Systems Division)
• ຄະນະກ�ຳມະການກ�ຳກັບດ
 ູແລການບໍລກ
ິ ານເບິ່ງແຍງຢເູ່ ຮືອນຂອງຣັຖອໍຣ
 ິ
ກອນ (Oregon Home Care Commission)
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ຂ້້ອຍຈະມີີລາຍຮັັບເພີ່່ມຂຶ້້ນໄດ້້ແນວໃດແດ່່?
ຄະນະກຳຳ�ມະການກຳຳ�ກັັບດູູແລການບໍໍລິການ
ິ
ເບິ່່ງແຍງຢູ່່�ເຮືືອນຂອງຣັັຖອໍໍຣິິກອນ
(Oregon Home Care Commission): https://go.usa.gov/xvVVT
ການຝຶຶກອົົບຮົົມ Carewell SEIU 503:
www.carewellseiu503.org/training

ກຳຳ�ນົົດເວລາສຳຳ�ລັັບການຝຶຶກອົົບຮົົມລູູກຈ້້າງທີ່່ເຮັັດວຽກດ້້ານການເບິ່່ງແຍງຢູ່່�ເຮືືອນ
ແລະການເບິ່່ງແຍງສ່່ວນບຸຸກຄົົນ:
https://apps.state.or.us/Forms/Served/
de2519b.pdf
ຄຳຳ�ຖາມທີ່່ຖາມເລື້້ອຍໆ:
https://apps.state.or.us/Forms/Served/de2527.pdf

ທ່່ານສາມາດຮັັບເອົົາເອກະສານນີ້້ເປັັນພາສາອື່່ນ, ຕົົວພິິມຂະໜາດໃຫຍ່່, ໜັັງສືື
ໂພງສຳຳ�ລັັບຄົົນຕາບອດ ຫຼືື ໃນຮູູບແບບທີ່່ທ່່ານຕ້້ອງການໄດ້້. ຕິິດຕໍ່່ Oregon
Home Care Commission ທີ່່ 877-624-6080. ພວກເຮົົາຍອມຮັັບການໂທຣ
ສຳຳ�ລັັບຄົົນພິິການ ຫຼືື ທ່່ານສາມາດໂທຣຫາ 711 ໄດ້້.
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